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Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε
ζηε ζύδπγν κνπ καξάγδα θαη ηνλ πηό καο Φίιηππν
πνπ κνπ ζπκίδνπλ πάληνηε όηη
πξέπεη λα παιεύνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ καο
θαη λα κελ ηα παξαηάκε πνηέ.
αο επραξηζηώ από θαξδηάο.
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ
Ζ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νινθιεξώζεθε κε θαζπζηέξεζε
δύν εηώλ ιόγσ επηπινθώλ θαηά ηελ εγθπκνζύλε ηεο ζπδύγνπ κνπ, ηεο γελλήζεσο ηνπ
Πξσηόηνθνπ πηνύ καο, Φηιίππνπ, θαζώο θαη αλεηιεκκέλσλ επαγγεικαηηθώλ
ππνρξεώζεσλ κνπ, ζην εμσηεξηθό.
Πηζαλόηαηα θαη λα κελ είρε νινθιεξσζεί πνηέ, εάλ δελ ππήξρε ε αηέξκνλε
ζπκπαξάζηαζε θαη αγάπε ηεο ζπδύγνπ κνπ, καξάγδαο Παπαδνπνύινπ θαη ηα
παηδηθά καηάθηα ηνπ πηνύ καο, πνπ ζε γεκίδνπλ ειπίδα αιιά ζπλάκα θαη επζύλε λα
θέξεηο εηο πέξαο όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεηο.
Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Αιεηξά Βαζίιεην πνπ
δέρζεθε αγόγγπζηα λα ζπκβάιεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν, ζπζηάδνληαο ηνλ πξνζσπηθό
ηνπ ρξόλν θαη δνθηκάδνληαο ηηο αληνρέο ηνπ, ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο κνπ
απηήο.
Από ηηο επραξηζηίεο, δελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ ηελ Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο
―EUROMEDICA – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖ , θα Κεραγηά Αηθαηεξίλε γηα ηελ
δεθηηθόηεηα κε ηελ νπνία απνδέρζεθε ην αίηεκα κνπ γηα δηεμαγσγή έξεπλαο κε
επίθεληξν ηκήκα ηεο θιηληθήο ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή απηήο,
θαζώο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Οθζαικνινγηθνύ Σκήκαηνο ηεο θιηληθήο γηα ηελ άςνγε
ζπλεξγαζία θαη ηελ νπζηώδε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ, ζηνηρεία θνκβηθά γηα ηελ
πεξαίσζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
κοπόρ:

α)

ε

πνζνηηθή

κέηξεζε

ηεο

ηθαλνπνίεζεο

ησλ

αζζελώλ

ηνπ

νθζαικνινγηθνύ ηκήκαηνο ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖, όπσο
ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη από ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα
θαη κεηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ θιηληθή, β) ε δεκηνπξγία αμηόπηζησλ θιηκάθσλ
κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ, θαη γ) ε κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αζζελώλ κε βάζε δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο.
Τλικό-Μέθοδορ: Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ,
ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη δηακνηξάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Απηή
πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 θαη πήξαλ κέξνο 167 αζζελείο. Σν
εξσηεκαηνιόγην ρσξίζηεθε ζε δύν ηκήκαηα. Σν πξώην πεξηείρε εξσηήζεηο γηα ηα
δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ελώ ην δεύηεξν
πεξηειάκβαλε ζε 5-βαζκε θιίκαθα likert, ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε από ηηο
δηάθνξεο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ έγηλαλ απνδέθηεο νη αζζελείο. Tα απνηειέζκαηα
πξνέθπςαλ κεηά από αλάιπζε παξαγόλησλ (Principal Axis Factoring) κε πεξηζηξνθή
Promax . Ζ αμηνπηζηία ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ ειέγρζεθε κειεηώληαο ην δείθηε
εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach – Alpha. Ζ κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ κε
βάζε δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε κε παξακεηξηθή αλάιπζε
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ θαη ζύγθξηζε ησλ δηακέζσλ αλάκεζα ζηηο αζξνηζηηθέο
θιίκαθεο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.
Αποηελέζμαηα: Αλαδείρζεθαλ 7 θύξηνη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο: ―Γηνηθεηηθό
Πξνζσπηθό‖,

―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖, ―Ηαηξηθό Πξνζσπηθό‖, ―πλνιηθή

Ηθαλνπνίεζε‖, ―Υξόλνο Αλακνλήο‖, ―Αίζνπζα Αλακνλήο‖ θαη ―Γηαδηθαζία
Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖. Ζ αμηνπηζηία ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ κέζα από ηελ
αλάιπζε εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach’s Alpha) ήηαλ πςειή γηα ην ζύλνιν ηνπο.
Οη δηάκεζνη ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ ήηαλ γηα όιεο ίζεο κε 4, πέξαλ ηεο θιίκαθαο
―Αίζνπζα Αλακνλήο‖ πνπ ηζνδπλακνύζε κε 3,5. Από ηελ αλάιπζε ηνπο σο πξνο ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, πξνέθπςε δηαθνξνπνίεζε ζηηο
αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ ζην ―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖ σο πξνο ην θύιν, ηνλ ηύπν
αζθάιηζεο θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν , ζην ―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖ σο πξνο ην
κνξθσηηθό επίπεδν , ζηελ ―πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε‖ σο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ,
ζηελ ― Αίζνπζα Αλακνλήο‖ σο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην άηνκν πνπ
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ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην θαη ζηελ ―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖ σο
πξνο ην θύιν θαη ηελ ηζαγέλεηα ησλ αζζελώλ.
ςμπεπάζμαηα:

Από

ηελ

έξεπλα

ζπκπεξαίλνπκε

όηη

νη

αζζελείο

είλαη

ηθαλνπνηεκέλνη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην
νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖. Τπάξρεη
ζύγθιηζε ζεηηθώλ απόςεσλ από ηνπο αζζελείο γηα ην ―Ηαηξηθό Πξνζσπηθό‖, ην
―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖ θαη ηνλ ―Υξόλν Αλακνλήο‖, ελώ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζεο θαη βειηίσζεο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο, κε
ηελ δηαζεζηκόηεηα ειεύζεξσλ θαζηζκάησλ λα απνηειεί ην κέγηζην ζέκα θαη ν
δηαζέζηκνο ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο.
Λέξειρ κλειδιά: Ηθαλνπνίεζε αζζελώλ, νθζαικνινγηθό ηκήκα, ηδησηηθή θιηληθή.

ABSTRACT
Aim: a) the quantitative measurement of patient satisfaction in the Ophthalmology
department of "Euromedica - General Clinic of Thessaloniki" with the services they
received before, during and after their stay in the Clinic; b) the development of
reliable satisfaction measurement scales, and c) the study of patient satisfaction based
on demographic factors.
Method: The data for this research was collected using a questionnaire, which was
developed and administered for the purposes of the study. The sample consists of 167
patients. The survey took place in December 2017. The questionnaire consists of two
sections: the first contains questions regarding the demographic and social
characteristics of the sample, while the second includes questions on a 5-point likert
scale which aimed to measure patient satisfaction with the services provided. The
results were obtained by conducting Factor Analysis with Principal Axis Factoring
and Promax rotation. The reliability of the multi-item scales was investigated by using
the Cronbach – Alpha coefficient of internal consistency reliability. The study of
patient satisfaction based on demographic factors was carried out by non-parametric
analysis and comparison of the median of the scales across the demographic
characteristics of the sample.
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Results: There were seven satisfaction scales identified: "Administrative Employees",
"Nursing Employees", "Doctors", "Total Satisfaction", "Waiting Time", "Waiting
Room" and "Dating Closing Process". The reliability of the scales through the
Cronbach's Alpha analysis was high for all of the above mentioned factors. The
median of all scales was 4, except for the "Waiting Room" factor which was equal to
3.5. From the analysis of the demographic characteristics of the sample, there was a
divergence in the perceptions of the patients in regards to: "Administrative
employees" based on the patients’ gender, type of insurance and educational level,
"Nursing employees" based on the patients’ educational level , "Total Satisfaction"
based on the patients’ educational level, "Waiting Room" based on the patients’
educational level as well the person who completed the questionnaire, and "Dating
Closing Process" based on the gender and the nationality of the patients.
Conclusions: In this research, we have concluded that patients are overall satisfied to
a great extend with the services provided in the Ophthalmology department of
"Euromedica - General Clinic of Thessaloniki". There is a convergence of high levels
of patients’ satisfaction with "Doctors", "Nursing Employees" and "Waiting Time",
while the conditions in the waiting room, especially the availability of free seats, and
the available parking space for patients and their attendants require further
investigation and improvement.
Key Words: Patient satisfaction, ophthalmology department, private hospital.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Από ην 2010 θαη ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ ρώξα καο,
παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο κεηαθίλεζε αζζελώλ από ηελ δεκόζηα πξνο ηελ ηδησηηθή
πγεία. Οη ειιείςεηο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη θαξκάθσλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία
θαζώο θαη εθεκεξεπόλησλ ηαηξώλ, νη κεγάιεο νπξέο αλακνλήο γηα ηελ πινπνίεζε
ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη ε αβεβαηόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκόζησλ
λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ θάησ από ηα απαξαίηεηα πξσηόθνιια πνηόηεηαο,
απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.
Ο ηδησηηθόο ηνκέαο από ηελ πιεπξά ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν αληαγσληζκό. Σν
πξντόλ ηνπ αμηνινγείηαη κε ηελ ζπλάξηεζε ηνπ θόζηνπο πξνο ηελ πνηόηεηα ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο. Δηδηθόηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ην άλνηγκα ηνπ θιάδνπ
ηεο πγείαο ζηηο Μνλάδεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο (ΜΖΝ) γηα ηαηξηθέο επεκβάζεηο πνπ
δελ απαηηνύλ λνζειεία κε δηαλπθηέξεπζε θαη γεληθή ή ξαρηαία ή επηζθιεξίδην
αλαηζζεζία (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, ΦΔΚ Β 3206/2014) , ν αληαγσληζκόο
απμάλεηαη.
Ο θιάδνο ηεο πγείαο είλαη ηόζν επαίζζεηνο θαη λεπξαιγηθόο, πνπ πέξαλ ηνπ θόζηνπο
ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο, ην νπνίν αδηακθηζβήηεηα ζηε ζεκεξηλή επνρή
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηινγή ηνπ αζζελή σο πξνο ηνλ πάξνρν πγείαο
πνπ ζα επηιέμεη, ε πνηόηεηα απηήο είλαη πνπ θαηεπζύλεη ηειηθά ηνπο πειάηεο αζζελείο.
ε έλα αβέβαην νηθνλνκηθά θαη αζαθέο πνιηηηθά πεξηβάιινλ, νη ηδησηηθνί πάξνρνη
πγείαο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο θαη εη δπλαηόλ λα
εθκεηαιιεπηνύλ ηηο αδπλακίεο ησλ αληαγσληζηώλ ηνπο γηα λα εληζρύζνπλ ηελ ζέζε
ηνπο ζηελ αγνξά.
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα κεηξήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ
παξέρνληαη ζην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο ―EUROMEDICA - Γεληθή Κιηληθή
Θεζζαινλίθεο‖, ην νπνίν θαηέρεη έλα από ηα κεγαιύηεξα κεξίδηα αγνξάο ζηελ Β.
Διιάδα, κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ πνπ ην επηζθέθζεθαλ
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017.
Ζ Γηνίθεζε ηεο θιηληθήο έρεη δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο
έξεπλαο, ώζηε λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
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πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο, κε ηξόπν πνπ ζα γίλεη αληηιεπηόο ζηνπο
αζζελείο - πειάηεο ηεο.
Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε 1. αμηόπηζηεο θιίκαθεο
κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ, θαη 2. κία εθηελέζηεξε κειέηε ηεο
ηθαλνπνίεζεο απηώλ κε βάζε δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο.
Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη από ηέζζεξηο ελόηεηεο. ηελ πξώηε,
βξίζθεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε όπνπ γίλνληαη γεληθέο αλαθνξέο πεξί ηεο
έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο ζηελ πγεία, ηνπ νξηζκνύ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ θαη
ηεο κέηξεζεο απηήο, θαζώο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ
θαζνξίδνπλ. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη θάπνηα ηζηνξηθά θαη ζύγρξνλα ζηνηρεία γηα ηελ
ππό κειέηε θιηληθή θαη αλαιύεηαη ε παξνύζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζηελ εηδηθόηεηα
ηεο νθζαικνινγίαο, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. ηε δεύηεξε ελόηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία
πνπ αθνινπζήζεθε κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο
έξεπλαο, ην δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ. ηελ ηξίηε ελόηεηα, ππάξρεη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ. ηελ
ηέηαξηε ελόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ
από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε κία κνλάδα παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο

(δεκόζηα ή ηδησηηθή), πξνζδηνξίδεηαη από ην βαζκό ηεο

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο.
Ο πειάηεο - αζζελήο, από ηε ζηηγκή πνπ ζα θαιέζεη ζην ηειεθσληθό θέληξν ηεο
κνλάδαο γηα λα θιείζεη ξαληεβνύ κε θάπνην ηαηξό,

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο –

εξεζίζκαηα , ηα νπνία δηακνξθώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζε ζεηηθά ή αξλεηηθά
πξνο ηνλ πάξνρν πγείαο πνπ επέιεμε γηα ηελ ζεξαπεία / λνζειεία ηνπ.
Ζ εκπεηξία ηνπ απηή ζπλερίδεηαη κε ηελ πξόζβαζε ηνπ ζηε κνλάδα παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο ηεο επηινγήο ηνπ, ηελ εύξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ηελ είζνδν ηνπ
ζε απηή, ην ρξόλν αλακνλήο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη πξηλ από ηελ εμέηαζε ηνπ, ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ απέλαληη ηνπ, ηε ζεξαπεία ή ηελ εμέηαζε ηνπ, κέρξη
θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνρσξήζεη από ηνλ ρώξν ηεο κνλάδαο.
Σν ζύλνιν ησλ εκπεηξηώλ πνπ ζα απνθνκίζεη, ζα δηακνξθώζεη ηε γλώκε ηνπ γηα ην
λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή πνπ επηζθέθζεθε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζδνθία πνπ
είρε ν ίδηνο πξν ηεο επηζθέςεσο ηνπ, ζα θαζνξίζνπλ ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ.
Κάηη αλάινγν είρε δηαηππώζεη ν Risser (1975), ν νπνίνο κε ηελ έξεπλα ηνπ
ππνζηήξημε πσο γηα έλαλ αζζελή, ηθαλνπνίεζε είλαη ε ζύγθιηζε ηεο πξνζδνθίαο ηνπ
γηα ηελ ηδαληθή θξνληίδα θαη ηεο αληίιεςήο ηνπ γηα ην επίπεδν θξνληίδαο πνπ
πξαγκαηηθά ιακβάλεη. Αληηιακβαλόκαζηε ινηπόλ πσο ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο
είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή, θαζώο βαζίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ
θάζε αζζελή.
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Coulter θαη Cleary (2001), όπνπ ζπλέθξηλαλ ηηο
εκπεηξίεο ησλ αζζελώλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ρώξεο (Ζ.Β, Ζ.Π.Α, Γεξκαλία, Διβεηία
θαη νπεδία), δηαπίζησζαλ όηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη ε
θνπιηνύξα ηνπο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αληίιεςε ηνπο πεξί
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ηθαλνπνίεζεο. Λνηπνί παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε κεηάθξαζε, ε εξκελεία
θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζε θάζε ρώξα.
Όπσο ζε θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε όπνπ ν απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο, αληίζηνηρα θαη ζηνπο παξόρνπο
πγείαο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ είλαη ην πξώην κέιεκα. Ηδίσο κάιηζηα, ιόγσ ηεο
επαηζζεζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ , ην νπνίν εκπιέθεη
ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο ζην ύςηζην αγαζό, ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ.
Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Μεγάινο βαζκόο
ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα θέξεη επαλαιεςηκόηεηα κε κειινληηθέο επηζθέςεηο ησλ
αζζελώλ ζηελ κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο γηα ηηο ίδηεο ή άιιεο παζήζεηο ή
ζπζηάζεηο απηώλ ζε θηιηθά θαη ζπγγεληθά πξόζσπα κε παξόκνηα ζέκαηα πγείαο.
Δπηπιένλ όκσο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθόκα πην άκεζα
απνηειέζκαηα, όπσο είλαη ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ηαηξηθό, λνζειεπηηθό
θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο, αλακνλήο, ζεξαπείαο ή
γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθά ζην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο, ε ηθαλνπνίεζε
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπηζηνζύλε αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ηνλ ηαηξό κε
απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε ίαζε ηνπ πξώηνπ (Donabedian, 1980).

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΦΩΡΟ ΣΗ ΤΓΕΙΑ
Ζ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο νινέλα θαη απνθηά ζεκαληηθόηεξε ππόζηαζε παγθνζκίσο κε
ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, παξόια απηά δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηεο.
ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο, έρνπλ δνζεί δηάθνξεο εξκελείεο από
εξεπλεηέο, κε πξώηε απηή ηνπ Juran (1951), ν νπνίνο ηαύηηζε ηελ πνηόηεηα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο πνπ δίλνπλ ηθαλνπνίεζε ζηνλ πειάηε, θαιύπηνληαο ηηο
αλάγθεο ηνπ ή κε ηελ έιιεηςε ειαηησκάησλ ζε έλα πξντόλ.
ε ζπκθσλία κε ηνλ παξαπάλσ πξνζδηνξηζκό ηεο πνηόηεηαο θαη απηόο ηνπ Herzberg
(1959), κε ηελ πνηόηεηα λα αλαθέξεηαη σο έιιεηςε ειαηησκάησλ ησλ νπνίσλ ε
παξνπζία δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ πειάηε θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ πνπ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε απηνύ.
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Μηα άιιε πξνζέγγηζε, ζην ίδην κήθνο θύκαηνο κε απηή ηνπ Juran, αλήθεη ζηνλ
Σνύληα (2016, ζ.2) , ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε πσο πνηόηεηα είλαη «ε ζπκκόξθσζε κε
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο/ειαηηώκαηα» ή
κπνξεί λα νξηζηεί επίζεο σο «Ζ νιόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηδηνηήησλ ελόο
πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαιύπηεη δεδνκέλεο
αλάγθεο».
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Crosby (1979), έλαο εθ ησλ ζπνπδαηόηεξσλ πνπ αζρνιήζεθαλ
κε ηελ πνηόηεηα πξνζεγγίδνληαο ηελ ηερλνθξαηηθά, είρε κηα πην πξαθηηθή αληίιεςε
ηεο πνηόηεηαο, ηελ νπνία θαη ηαύηηζε κε ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ πξντόληνο ή ηεο
ππεξεζίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. Μηα εμίζνπ πειαην-θεληξηθή αληίιεςε ηεο
πνηόηεηαο εθθξάζηεθε θαη από ηνλ Garvin (1988), ν νπνίνο ηελ ζπλδύαζε άξξεθηα
κε ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε.
Γεληθόηεξα, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνηόηεηαο (Βνύδαο,
1998).
Ζ ππώηη είλαη ε Φηινζνθηθή, ε νπνία έρεη βάζε ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο
θηινζόθνπο. ε απηή, ε πνηόηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ Αξεηή θαη ηελ Σειεηόηεηα. Όπσο
αλαθέξακε παξαπάλσ όκσο, ε πνηόηεηα εκπεξηέρεη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη
δύλαηαη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θνπιηνύξα θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ.
ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηεο, ππάξρνπλ νη απόςεηο πνπ ζεσξνύλ όηη ε πνηόηεηα
απνηειεί θνκκάηη κηαο θηινζνθηθήο ζεώξεζεο γύξσ από ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αμίεο
ηνπ θαη δελ έρεη κηα ηερλνθξαηηθή, ηππνπνηεκέλε κνξθή (Pfeffer, 1994) .
Ζ δεύηεπη είλαη ε Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηόηεηαο. Με βάζε απηή ηε
ζεώξεζε, όηη είλαη αθξηβό, είλαη πνηνηηθό. Πιένλ όκσο όινη νη εξεπλεηέο πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ πνηόηεηα ζπκθσλνύλ όηη ε πνηόηεηα είλαη ην όξην πνπ
θαηεγνξηνπνηεί έλα αγαζό ην νπνίν είλαη ηθαλό λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ην ζθνπό
ηνπ, από έλα ειαηησκαηηθό.
Γηα ην ιόγν απηό, νη εηδηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο πνηόηεηαο, δελ
νξίδνπλ βαζκίδεο ζηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο.
Απνδέρνληαη ηελ πνηόηεηα ζην ππό εμέηαζε αγαζό όηαλ απηό εθπιεξώλεη ηνλ ζθνπό
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ηνπ, ζπκκνξθνύκελν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ελώ ζε άιιε πεξίπησζε ηελ
απνξξίπηνπλ κε ηελ έλδεημε ηνπ κε ζπκκνξθνύκελνπ αγαζνύ.
Ζ ηπίηη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηόηεηαο είλαη ε Σερλνθξαηηθή. Έθαλε ηελ
εκθάληζε ηεο πξώηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο από ηελ αλάγθε ηεο
καδηθήο παξαγσγήο αγαζώλ κε ηηο ίδηεο αθξηβώο πξνδηαγξαθέο.
Ο ιόγνο ήηαλ απιόο θαη πξνθαλήο. Ζ καδηθή παξαγσγή αγαζώλ κε ηηο ίδηεο
πξνδηαγξαθέο, ζα νδεγνύζε ζε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ιόγσ ηεο
απηνκαηνπνίεζεο απηήο, θαζώο θαη δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ
παξαγόκελσλ αγαζώλ (πέξα θπζηθά, από ην ειάρηζην απνδεθηό πεξηζώξην
ζθάικαηνο πνπ πάληα πξνθύπηεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία).
Με ηνλ ηξόπν απηό ζπλδέζεθε ε πνηόηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο
ζα έπξεπε λα ηεξνύληαη απζηεξά θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
(Crosby, 1979).
Ζ ηέηαπηη θαη πην ζύγρξνλε είλαη απηή ηνπ Μάξθεηηλγθ, ε νπνία πξνήιζε από ηελ
παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξώλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ δεκηνύξγεζαλ
ηελ αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αλάπηπμε ηεο
πηζηόηεηαο – αθνζίσζεο ηνπο. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηελ πνηόηεηα ηελ νξίδεη ν
πειάηεο (Oakland, 1989) θαη πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ.
Σέινο, ζύκθσλα κε ην ιεμηιόγην ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (ISO),
«Πνηόηεηα είλαη ην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο αγαζνύ πνπ θέξνπλ ηελ
ηθαλόηεηα ηνπ λα πιεξνί δεισκέλεο θαη ππνλννύκελεο αλάγθεο» (ISO 8402:1994).
Ζ πνηόηεηα ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο δελ είλαη θάηη θαηλνύξην. Ζ έλλνηα ηεο όκσο είλαη
πνιύπινθε θαη δύζθνια πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά, ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο
εμεηδίθεπζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο. Γηαθνξεηηθά νξίδεηαη ε πνηόηεηα από ηνλ
πσιεηή (ηαηξό) θαη δηαθνξεηηθά από ηνλ αγνξαζηή (αζζελή). Έρνπλ δηθή ηνπο νπηηθή
ησλ πξαγκάησλ πεξί ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη θαη δηθά ηνπο θξηηήξηα.
Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί ζηνρεύνπλ ζε κηα νηθνλνκηθά πξνζηηή ζεξαπεία, κε ζθνπό ηελ
ίαζε ηνπ αζζελνύο ζην ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, αληηιακβαλόκελνη ηελ
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αθξηβή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ιόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπο ζην αληηθείκελν. Οη
αζζελείο από ηελ πιεπξά ηνπο, κε έρνληαο απόιπηε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο
πγείαο ηνπο θαη ηεο ζεξαπείαο ή ηεο εμέηαζεο πνπ απαηηείηαη, πηζαλόλ λα δίλνπλ
κεγαιύηεξε έκθαζε ζε ππεξεζίεο παξάηαηξεο ηεο ηαηξηθήο, όπσο ιόγνπ ράξε νη
μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο,

ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ (λένο – παιηόο), ε

θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ρνξεγήζεθε, ε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ή ηεο ζεξαπείαο θνθ.
Σα παξαπάλσ, ελώ απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο πνπ
απνθηά ν αζζελήο από ηελ επίζθεςε ηνπ ζε κία κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
θαη ελδηαθέξνπλ ηδηαηηέξσο ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο απηήο, είλαη ειάζζνλνο
ζεκαζίαο γηα ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό.
Λύζε ζην πξόβιεκα πξνζπάζεζε λα δώζεη ν John Øvretveit (2001), ν νπνίνο
δνθίκαζε λα εξκελεύζεη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηόηεηα
ηεο πγείαο. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη απηέο είλαη ηξείο ζην ζύλνιν:
-

Ζ πνηόηεηα ηνπ αζζελή (patient quality),

-

Ζ πνηόηεηα ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο πγείαο (professional quality),

-

Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο (management quality)

Ζ πνηόηεηα ηνπ αζζελή αλαθέξεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ, όπσο απηόο ηηο
αληηιακβάλεηαη. Ζ πνηόηεηα ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο πγείαο αλαθέξεηαη ζηελ
πξνζπάζεηα απηώλ λα θαηαλνήζνπλ, εάλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηνύλ
ηνπο αζζελείο θαη ην θαηά πόζν είλαη εθηθηό ρσξίο λα επεξεαζηεί ε πνηόηεηα ηεο
ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ, λα θαιύςνπλ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ησλ αζζελώλ. αλ
δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο νξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ρξήζε
ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ αζζελώλ, κε ζηόρν ην
ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο.
ην ίδην κήθνο θύκαηνο θαη νη Kogan et al (1991), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ όηη απηή ε
αζπκθσλία νξηζκνύ ηεο πνηόηεηαο, πξνέξρεηαη από ηηο δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο
νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλνιηθή πνηόηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο
κέζα από ηηο πνιπδηάζηαηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηνύο.
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Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ αζπκθσλίαο είλαη λα ακθηζβεηείηαη ε εγθπξόηεηα ησλ
εξεπλώλ ηθαλνπνίεζεο αζζελώλ. ε απηό ην πιαίζην θηλήζεθαλ νη Nelson θαη
Neiderberrger (1990), νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ κε επηρεηξήκαηα
ηελ πεπνίζεζε ηνπο γηα ηελ κε εγθπξόηεηα ηέηνησλ εξεπλώλ. Οη ηζρπξηζκνί ηνπο ήηαλ
νη αθόινπζνη:

i.

αξρηθά ην πξνθαλέο, όηη νη αζζελείο δελ κπνξνύλ λα γλσξίδνπλ κε
αθξίβεηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ηαηξηθνύ, λνζειεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ θαη ηελ επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνύ, ιόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο
ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη,

ii.

ην ελδερόκελν ηεο πηζαλήο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπο αζηάζεηαο,
ιόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ,

iii.

ε δηαπξνζσπηθή επαθή πνπ επηδεηά ν αζζελήο είλαη ηζρπξή. Μηα θηιηθή
ζπκπεξηθνξά από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα
ππεξθεξάζεη νπνηαδήπνηε θαθνδηαρείξηζε αθόκα θαη θαηά ηελ εμέηαζε –
ζεξαπεία ηνπ από ηνλ ηαηξό (παξάγνληα πνπ ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο,
ζα απνηεινύζε ην κόλν ελδηαθέξνλ ηνπ αζζελή – πειάηε),

iv.

ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, νη αζζελείο δελ απνθαιύπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο
ηνπο ζθέςεηο,

v.

θαη δελ κπνξνύλ λα ζπκεζνύλ κε αθξίβεηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ιόγσ ηεο ςπρνινγηθήο
έληαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη.

Ο νξηζκόο ηεο πνηόηεηαο πνπ έρεη επηθξαηήζεη γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο
είλαη ηνπ Donabedian (1980), κε ηε ζπζρέηηζε ηεο σο πξνο ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεξδώλ θαη δεκηώλ πνπ
πξνθύπηνπλ από ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πεξίζαιςεο.
Σν Ηλζηηηνύην Ηαηξηθήο (Institute of Medicine), πξνζπάζεζε λα νξηνζεηήζεη ηνπο
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ν θάζε πάξνρνο ππεξεζηώλ πγείαο
ώζηε λα πξνζδίδεηαη πνηόηεηα ζηελ παξερόκελε ππεξεζία. ύκθσλα κε ην IOM
(2001), απηνί είλαη:
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-

Αζθάιεηα,

-

Απνηειεζκαηηθόηεηα,

-

Αζζελν – θεληξηθή πξνζέγγηζε,

-

Απνδνηηθόηεηα,

-

Ακεζόηεηα / έγθαηξε αληηκεηώπηζε,

-

Γηθαηνζύλε θαη ηζόηηκε αληηκεηώπηζε.

1.3 Μ ΕΣΡΗΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
Όπσο πξναλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα, νη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, δελ
δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα από θάζε άιιε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε, κε πξώηηζην κέιεκα
ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηώλ. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα παξαθξάζνπκε
κηα γλσζηή ξήζε ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο ζε ―Happy Customers, Successful
Business‖ γηα λα πεξηγξάςνπκε ηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ γηα θάζε
επηρείξεζε.
Με γλώκνλα όκσο όηη θακία κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο όπσο θαη αληίζηνηρα
θακία επηρείξεζε δελ είλαη άςνγε ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηε ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ
κεηαδίδεη ζηνπο πειάηεο ηεο, είλαη απαξαίηεην λα κεηξάηαη πνζνηηθά ε πνηόηεηα ηεο
ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο (αζζελώλ) θαη
ηνπ ηξόπνπ πνπ νη ίδηνη ηελ αληηιακβάλνληαη.
Οη πξώηεο έξεπλεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο,
ρξνλνινγνύληαη έσο θαη 250 έηε λσξίηεξα (McIntyre, Rogers & Heiei, 2001). Όκσο
κόιηο από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο αλαπηύρζεθε,
δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθό ξόιν ζηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ηνπο αζζελείο, εθόζνλ αμηνπνηεζνύλ
ζπζηεκαηηθά από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα νδεγήζνπλ
ζηελ εθαξκνγή λέσλ, ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ νξγάλσζεο θαη παξνρήο ησλ
ππεξεζηώλ πγείαο (Papanikolaou & Ntani, 2008), κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πξνζδνθηώλ ηνπο (Sansgiry, 2005). Αληηιακβαλόκαζηε ινηπόλ ηε ζεκαζία ηεο
κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο σο έλα εμόρσο ζεκαληηθό εξγαιείν έξεπλαο, δηαρείξηζεο
θαη ζρεδηαζκνύ, ζηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο.
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Δπηπξόζζεηα, αληίζηνηρεο έξεπλεο πξνζδίδνπλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε ζηνπο
ππάξρνληεο θαη δπλεηηθνύο πειάηεο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, νη
νπνίνη ληώζνπλ όηη ε γλώκε ηνπο κεηξάεη θαη πσο ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη ζηελ
«αιιαγή πξνο ην θαιύηεξν», εηδηθά ζην εμαηξεηηθά επαίζζεην ζέκα ηεο ππεξεζίαο
πγείαο. Οη αζζελείο επηδεηνύλ λα δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξν ξόιν ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, δεηώληαο θαιύηεξε ελεκέξσζε από ηνπο ηαηξνύο θαη ηνπο
λνζειεπηέο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, παξαθνινπζώληαο εκκέζσο
ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο (Smith, 2005).
Παξόια απηά όπσο ηνλίδεη ν Muller (1992), ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο
πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζερηηθά,
ζηαζεξά θαη ζπληνληζκέλα βήκαηα, θαζώο νη πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο είλαη
επαγγεικαηίεο θαη ν ηζρπξηζκόο όηη ζα κπνξνύζε ην απνηέιεζκα έξεπλαο λα
βειηηώζεη ην επίπεδν εξγαζίαο ηνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα θαη
απνδνθηκαζία από ηνπο ίδηνπο. ην ίδην άξζξν ηνπ, ν Muller (1992) αλαθέξεη όηη ε
ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζαξκόζηκε νύησο ώζηε λα πξνβάιιεηαη ε αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ.
Παξάιιεια ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία δηαηκεκαηηθώλ νκάδσλ θαη εξγαιείσλ
πνηόηεηαο θαη ζηελόηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηνηθεηηθνύ, λνζειεπηηθνύ θαη
ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο.
ύκθσλα κε ηνλ Hofstede (1981), γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κέηξεζε ελόο ζπζηήκαηνο
πνηόηεηαο, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ όια ηα παξαθάησ :
 Σα θξηηήξηα κέηξεζεο λα είλαη δηαζέζηκα θαη μεθάζαξα,
 Σα απνηειέζκαηα λα είλαη κεηξήζηκα,
 Οη επηπηώζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο δηνίθεζεο λα είλαη γλσζηέο,
 Οη δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζην ππό εμέηαζε ζύζηεκα λα είλαη
επαλαιακβαλόκελεο.
Γεληθόηεξα, δηάθνξα εξγαιεία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ. Αθόκα δελ είλαη βέβαην πνηα ηερληθή είλαη
θαηαιιειόηεξε ζηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, θαζώο
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θαη ε ζεκαζία ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ
(Ziaei et al., 2009).
Ο πιένλ ζπλήζεο ηξόπνο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελώλ είλαη κέζσ ζπιινγήο
εξσηεκαηνινγίσλ. ε απηά εζσθιείνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζπλνιηθή
εκπεηξία ηνπ αζζελή από ηε ζηηγκή πνπ πξνγξακκαηίδεη ην ξαληεβνύ κε ηνλ ηαηξό
ηνπ έσο ηελ ζηηγκή πνπ ζα απνρσξήζεη από ηνλ ρώξν ηεο κνλάδαο παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο. Οη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δελ αθνξνύλ κόλν ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ηεο λνζειεπηηθήο ή ηαηξηθήο πξάμεο, αιιά παξάιιεια ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ πξνζσπηθνύ πξνο ηνλ αζζελή, ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ αθνινπζήζεθαλ, ην θιίκα πνπ επηθξαηνύζε εληόο ηνπ ρώξνπ θνθ. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή είλαη απνηέιεζκα πιήζνπο παξαγόλησλ.
Γηα ηε ζπιινγή αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ, ζα πξέπεη νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη
ζηνπο αζζελείο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, λα είλαη απιέο, θαηαλνεηέο, γξήγνξεο
ζηελ απάληεζε ηνπο θαη ζηνρεπκέλεο. Παξάιιεια όκσο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξώλνληαη θάησ από θαζεζηώο πιήξνπο ερεκύζεηαο θαη ρσξίο πίεζε, ώζηε λα
κελ αζθείηαη ςπρνινγηθή βία ζηνπο αζζελείο θαη αιινησζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο (Καινγεξνπνύινπ, 2011).
Φπζηθά, ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ, δελ απνηειεί από κόλε ηεο ιύζε
ζην πξόβιεκα γηα ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ πγείαο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, ζα
πξέπεη κεηά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, λα ηα αλαιύζνπλ θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ
νξζά, πξνβαίλνληαο ζηηο όπνηεο δπλαηέο απαηηνύκελεο αιιαγέο ώζηε λα πιεζηάζεη ε
ππεξεζία πνπ παξέρνπλ, θνληά ζηα «Θέισ» ησλ αζζελώλ ηνπο.

1.4 ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
ηνλ βσκό ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηώλ, νη
επαγγεικαηίεο πγείαο πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ
κνλάδσλ ηνπο θαη ζηελ παξερόκελε ππεξεζία, θάλνληαο επελδύζεηο ζε μελνδνρεηαθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό, εθπαηδεύζεηο ηαηξηθνύ – λνζειεπηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ θαη άιια, ρσξίο όκσο απηέο νη αιιαγέο λα εγγπώληαη ζεηηθόηεξε
αμηνιόγεζε ηνπ αζζελή πξνο ηε ζπλνιηθή ππεξεζία πνπ ιακβάλεη.
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Δίλαη απαξαίηεην, γηα λα έρνπλ νη πξνζπάζεηεο απηέο αληίθξηζκα, λα κπνξεί λα
κεηξεζεί πνζνηηθά ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ (όπσο ζα πνύκε θαη παξαθάησ),
εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα αθόκα θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηελ
πνηόηεηα. Δμαηξεηηθά εύθνια, ηέηνηνπ ηύπνπ δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηα «ηπθιά»,
κπνξεί λα θέξνπλ κεδεληθό θέξδνο θαη ζεκαληηθέο δεκίεο ζηηο κνλάδεο παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο, ιόγσ ζπαηάιεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ.
Δπνκέλσο, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα απνζαθεληζηνύλ
νη παξάγνληεο εθείλνη, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ελόο παξόρνπ πγείαο
από ηνπο αζζελείο πνπ εμεηάζηεθαλ ή λνζειεύηεθαλ ζε απηόλ.
Από ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζόλ, πξνθύπηεη όηη ηα
θξηηήξηα ησλ αζζελώλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ή όρη, γηα ηελ ππεξεζία πγείαο
πνπ ηνπο παξέρεηαη, είλαη ππνθεηκεληθά. ε πνιιέο από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο,
παξαηεξήζεθε όηη νη αζζελείο ηθαλνπνηνύληαη όηαλ γίλνληαη δέθηεο θαιήο
ζπκπεξηθνξάο από ην δηνηθεηηθό , λνζειεπηηθό ή ηαηξηθό πξνζσπηθό (δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο), ελώ απνγνεηεύνληαη από ηηο ππεξεζίεο όηαλ απηέο ηνπο δπζθνιεύνπλ ,
νύζεο πνιύπινθεο (Hargraves et al, 2001).
Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ επεξεάδεηαη από παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε
θξνληίδα, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ηαρύηεηα απόθξηζεο ζηελ αλάγθε
γηα ππεξεζίεο πγείαο, ηελ πξόζβαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ην απνηέιεζκα (Tucker &
Adams, 2001).

Οπζηαζηηθά, νη Tucker θαη Adams, επέθηεηλαλ ηελ ζεσξία ησλ

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) , εθ ησλ παηέξσλ ηεο Servqual, κεζόδνπ
κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ, πνπ είραλ αλαθέξεη ζρεδόλ ηνπο ίδηνπο
παξάγνληεο σο ζεκαληηθόηεξνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ.
ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ νη
παξάγνληεο πνπ νπζηαζηηθά επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ, ππάξρνπλ
θαη εθείλεο πνπ επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ αλζξώπηλε επαθή θαη ηα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζσ ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο ησλ αζζελώλ κε
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο
(Bowers, Swan & Koehler, 1994).
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Ζ βηβιηνγξαθία αλαζύξεη κηα ξεαιηζηηθόηεξε αιιά ζπλάκα θαη απιντθή εξκελεία
ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ (Butler, Oswald &
Turner, 1996) ζε :
 Απόδνζε πξνζσπηθνύ (επαγγεικαηηώλ πγείαο),
 Πνηόηεηα εγθαηαζηάζεσλ.
Οη Abramowitz, Cote and Berry (1987) θάλνπλ κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε,
αλαθέξνληαο ηνπο θάησζη παξάγνληεο σο θαίξηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ησλ
αζζελώλ :
-

ηαηξηθή ππεξεζία,

-

λνζειεπηηθή ππεξεζία,

-

δηνηθεηηθό πξνζσπηθό,

-

επάξθεηα πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ,

-

ην θιίκα ζην ρώξν ηεο κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (π.ρ θαζαξία),

-

ε θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ,

-

ην θαγεηό,

-

ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπλνδνύο ησλ αζζελώλ,

-

ε πξνζδνθία ησλ αζζελώλ γηα ηελ παξερόκελε ππεξεζία.

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν από ηνπο Πηεξξάθν θαη
Τθαληόπνπιν (2007), έγηλε ζπζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ αζζελώλ κε ηελ
ηθαλνπνίεζε, θαζώο πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, παξνπζίαζε απνηειέζκαηα
ρακειόηεξεο ηθαλνπνίεζεο. Δηδηθόηεξα, άηνκα λεόηεξεο ειηθίαο κε πςειό
κνξθσηηθό επίπεδν, θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθά πςειόηεξεο απαηηήζεηο από όηη
γεξαηόηεξα άηνκα ρακειόηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. Πηζαλόλ, νη ηειεπηαίνη, λα
έρνπλ γεληθώο ρακειόηεξεο απαηηήζεηο από ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο παξέρεηαη
(Κακπάληαε & Νηάθαο, 2004).
πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, παξαηεξνύκε όηη ν ηζρπξόηεξνο παξάγνληαο ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ είλαη ε ηαύηηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε ηηο
πξνζδνθίεο απηώλ, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ νξηζκό ηνπ Donabedian (1980),
γηα ηελ πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.
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1.5 ΣΟ ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ “EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ” ΚΑΙ Η ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ.
Ζ Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε ην 1978 από νκάδα 15 ηαηξώλ δηαθόξσλ
εηδηθνηήησλ απνηειώληαο έσο θαη ζήκεξα έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξόρνπο
ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ Βόξεηα Διιάδα. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, θηινμελνύληαη
εηεζίσο θνληά ζηνπο 40,000 αζζελείο, ιακβάλνληαο πςειήο πνηόηεηαο ηαηξηθέο,
λνζειεπηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο πγείαο.
Ζ ζέζε ηεο, δίπια ζηε ζάιαζζα ηνπ Θεξκατθνύ ζην ύςνο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο
ζηελ παξαιία Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλδπαζκό κε ην εμαηξεηηθό επίπεδν παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο, θαζηζηνύλ ηελ Γεληθή Κιηληθή ζήκα θαηαηεζέλ ζην ρώξν ηεο
πγείαο.
Από ην 2006, ε Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο άιιαμε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηεο. Έγηλε
κέινο ηεο EUROMEDICA, ηνπ κεγαιύηεξνπ νκίινπ παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ
ζηελ Διιάδα, από πιεπξάο γεσγξαθηθήο έθηαζεο θαη αξηζκνύ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ
ππό ηελ επσλπκία ηεο. Έθηνηε, ε ―Euromedica - Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖
άιιαμε όςε κε ζύγρξνλεο θηηξηαθέο αλαθαηλίζεηο, αλαλέσζε εμνπιηζκνύ κε ηελ
αγνξά state – of – the – art κεραλεκάησλ δηαθόξσλ ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ θαη
απνθηώληαο κεγαιύηεξε εμσζηξέθεηα.
Πιένλ ε ζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο θιηληθήο, δελ γίλεηαη κόλν κε δηθέο ηεο
πξνζπάζεηεο, αιιά εληζρύεηαη από έλα δίθηπν κνλάδσλ (δηαγλσζηηθά θέληξα, γεληθέο
θιηληθέο, καηεπηηθέο θιηληθέο, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ςπρηαηξηθέο θιηληθέο θνθ) πνπ
θαηέρνπλ δηεπξπκέλν πειαηνιόγην, ζπλεξγάηεο ηαηξνύο θαη ηερλνγλσζία.
Ζ Γεληθή θιηληθή δηαζέηεη ηα εμήο ηκήκαηα:
 Υεηξνπξγηθό,
 Καξδηνινγηθό - Καξδηνρεηξνπξγηθό,
 Γπλαηθνινγηθό / Μαηεπηηθό,
 Νενγλνινγηθό / Παηδηαηξηθό,
 Παζνινγηθό, θαη
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 Γηαγλσζηηθό.
όπσο επίζεο, γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε αζζελώλ πνπ ρξεηάδνληαη έλαλ πξνιεπηηθό
έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο ή κηα αξρηθή εθηίκεζε απηήο, ιεηηνπξγνύλ
ζηνλ ηζόγεην ρώξν ηεο θιηληθήο, εμσηεξηθά ηαηξεία.
Έλα από ηα πην ηζηνξηθά θαη πιένλ αλαγλσξηζκέλα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπο ηκήκαηα
ηεο θιηληθήο, είλαη ην Οθζαικνινγηθό. Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ ίδξπζε
απηήο ην 1978 θαη ζήκεξα δηαζέηεη 50 ή θαη πεξηζζόηεξνπο ζπλεξγάηεο
Οθζαικηάηξνπο από ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα.
Βξίζθεηαη ζηνλ 3ν όξνθν θαη απνηειείηαη από
 κηα μερσξηζηή αίζνπζα αλακνλήο κε δηθή ηνπ γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε,
 4 ηαηξεία πιήξσο εμνπιηζκέλα γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο,
 αίζνπζεο λνζειείαο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν (κνινλόηη είλαη
ζπάληεο νη θνξέο πνπ απαηηείηαη θάηη ηέηνην, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο
εηδηθόηεηαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ επεκβάζεσλ), θαη
 3 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο κε ηνλ πιένλ ζύγρξνλν δηαζέζηκν εμνπιηζκό
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νθζαικνινγηθώλ επεκβάζεσλ.
ην Οθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο ―Euromedica - Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖
πξαγκαηνπνηείηαη πιήζνο δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ θαη ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ,
θαιύπηνληαο ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηνπο
αζζελείο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο από ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο,
Διαγνωζηικέρ
-

Έιεγρνο νπηηθώλ πεδίσλ,

-

Αγγεηνγξαθία,

-

Τπεξερνγξαθία,

-

Βπζνζθόπεζε ,
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-

Σνλνκέηξεζε,

-

Βηνκεηξία,

-

Έιεγρνο ρακειήο όξαζεο, θνθ.

Επεμβαηικέρ
-

Καηαξξάθηεο,

-

Γηαζιαζηηθή Υεηξνπξγηθή (Laser),

-

Υεηξνπξγηθή Οπηζζίσλ Μνξίσλ (βηηξεθηνκή),

-

Κεξαηόθσλνο,

-

Γιαύθσκα,

-

ηξαβηζκόο,

-

Βιεθαξνπιαζηηθή

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ Οθζαικνύ, ε Γεληθή Κιηληθή δηαζέηεη εθηόο
από πιήξσο εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλό πξνζσπηθό, state – of – the – art εμνπιηζκό,
όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή γηα ηε δηόξζσζε ηεο κπσπίαο ην
IntraLase® FSLaser 4εο γεληάο (FemtoSecond).
Σν IntraLase® FSLaser 4εο γεληάο, είλαη ε ηειεπηαία δηαζέζηκε ηερλνινγία γηα ηε
δηόξζσζε κπσπίαο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο άξηζηα θιηληθά απνηειέζκαηα
κε ηνλ ειάρηζην δπλαηό θίλδπλν γηα επηπινθέο. Ζ επθνιία ηεο δηαδηθαζίαο
ελζαξξύλεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο λα ηελ εκπηζηεπηνύλ θαη λα
απαιιαγνύλ κηα γηα πάληα από ηα γπαιηά νξάζεσο θαη ηνπο θαθνύο επαθήο.
Αλέθαζελ, ην Οθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο Γεληθήο Κιηληθήο ήηαλ έλα από ηα πην
αλαγλσξηζκέλα θαη επηηπρεκέλα ηδησηηθά θέληξα ζηελ Βόξεηα Διιάδα.
Αθόκα θαη ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο, όπνπ ηα δεκόζηα λνζνθνκεία θάιππηαλ ην
κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο, ε Γεληθή Κιηληθή βξηζθόηαλ ζηελ θνξπθή ησλ
νθζαικνινγηθώλ θέληξσλ ηεο Β. Διιάδαο.
Μέρξη θαη ην 2014, ν κεγαιύηεξνο αληαγσληζκόο ζηελ εηδηθόηεηα ηεο νθζαικνινγίαο
πξνεξρόηαλ γηα ηε Γεληθή Κιηληθή από ηα δημόζια νοζοκομεία, κε ηε κεξίδα ηνπ
ιένληνο λα κνηξάδεηαη κεηαμύ ησλ :


Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο - Άγηνο Γεκήηξηνο,
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Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο – Ηππνθξάηεην,



Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ Θεζζαινλίθεο,



Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο – Γ. Παπαληθνιάνπ (θπξίσο γηα
παζήζεηο παινεηδνύο – ακθηβιεζηξνεηδνύο),



Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ,



Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο,

ελώ από ηνπο ιδιωηικούρ παπόσοςρ ςγείαρ μερώξηδαλ νη


Άγηνο Λνπθάο - Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο,



Βηνθιηληθή Θεζζαινλίθεο,



―Euromedica - Κπαλνύο ηαπξόο Θεζζαινλίθεο‖,



Γεληθή Κιηληθή – Λπζίκαρνο αξαθηαλόο,



Ηδησηηθή Κιηληθή Αλησληάδε –Ο Δπαγγειηζκόο (Βέξνηα),



Γεληθή Κιηληθή Αζθιεπηόο (Καηεξίλε),



Γεληθή Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο (Έδεζζα),



Γεληθή Κιηληθή ―Euromedica – Εσνδόρνο Πεγή‖ (Κνδάλε).

Σν ηνπίν ηεο αγνξάο άιιαμε από ηα ηέιε ηνπ 2014 όπνπ κε ππνπξγηθή απόθαζε
εγθξίζεθε ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Ζκεξήζηαο Ννζειείαο (Μ.Ζ.Ν) γηα
ηελ παξνρή δηαγλσζηηθώλ, ζεξαπεπηηθώλ ή ρεηξνπξγηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ δελ
απαηηνύλ λνζειεία κε δηαλπθηέξεπζε θαη γεληθή ή ξαρηαία ή επηζθιεξίδην
αλαηζζεζία (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ΦΔΚ Β (3206/2014) ).
Απηή ε απόθαζε επεξέαζε θαηά βάζε ηνλ νθζαικνινγηθό θιάδν κηαο θαη πέξαλ ησλ
δηαγλσζηηθώλ

εμεηάζεσλ,

ην

ζύλνιν

ησλ

νθζαικνινγηθώλ

ρεηξνπξγηθώλ

επεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπηθή αλαηζζεζία θαη δελ ρξήδεη δηαλπθηέξεπζεο
ηνπ αζζελή εληόο ηεο κνλάδαο.
Με ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο παξαηεξήζεθε ζε επξεία θιίκαθα
ην θαηλόκελν επηηπρεκέλσλ ηαηξώλ νθζαικηάηξσλ κε κεγάιν όγθν πειαηνινγίνπ λα
ζπζηήλνπλ αηνκηθά ή ζε ζπλεηαηξηζκνύο Μ.Ζ.Ν.

15

Μάιηζηα ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νθζαικίαηξνη ηνπ δεκνζίνπ απνρώξεζαλ από ηηο
ζέζεηο πνπ θαηείραλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε αληίζηνηρεο
ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, κεηαθέξνληαο καδί ηνπο κηα ηεξάζηηα δεμακελή δπλεηηθώλ
πειαηώλ.
Όπσο είλαη θπζηθό ε εμέιημε απηή επεξέαζε ην ζύλνιν ηεο αγνξάο θαη άιιαμε
δξακαηηθά ηελ εηθόλα ηεο, αθνύ
δεκόζηα λνζνθνκεία απώιεζαλ ζεκαληηθό κεξίδην αγνξάο ιόγσ

i.

απνρώξεζεο ηαηξώλ θαη εκπεηξίαο, κέλνληαο ππνζηειερσκέλα,
ii.

ηδηώηεο ηαηξνί ζύζηεζαλ Μ.Ζ.Ν κεηαθπιώληαο ηνπο αζζελείο ηνπο ζε
απηέο έλαληη ησλ πθηζηάκελσλ ηδησηηθώλ θέληξσλ,

iii.

απμήζεθε ν αληαγσληζκόο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ
πίεζε ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ νθζαικνινγηθώλ πξάμεσλ γηα
ηηο θιηληθέο – γεγνλόο πνπ ζπληέιεζε ζηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
δπζκέλεηα απηώλ κεηά θαη ηα Claw Back / Rebate ηνπ ΔΟΠΤΤ.

Με ηα λέα δεδνκέλα, δειαδή ηε ζύζηαζε - δεκηνπξγία ησλ Μ.Ζ.Ν θαη ηε
ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία δεκηνπξγεί ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά
πξνβιήκαηα ζηα δεκόζηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα κε ζνβαξόηαηεο

ειιείςεηο

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, θαξκάθσλ θαη ηαηξώλ πνπ νδεγνύλ ζηνλ ζρεκαηηζκό κεγάισλ
νπξώλ αλακνλήο γηα ηελ πινπνίεζε ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη ηελ αβεβαηόηεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ θάησ από ηα απαξαίηεηα πξσηόθνιια πνηόηεηαο, ε αγνξά
ζηελ Βόξεηα Διιάδα κνηξάζηεθε θπξίσο ζηνπο εμήο,
Ιδιωηικοί Πάποσοι


―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖,



Οθζαικνρεηξνπξγηθή Α.Δ – ―Ophthalmica‖ (Θεζζαινλίθε) Μ.Ζ.Ν



Οθζαικνινγηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο – ―Γηάζιαζηο‖  Μ.Ζ.Ν



―Laser & Οθζαικόο Α.Δ‖ (Θεζζαινλίθε)  Μ.Ζ.Ν



Οθζαικνινγηθό Κέληξν Λεσλίδα Μαπξνπδή (Θεζζαινλίθε) 
Μ.Ζ.Ν
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Δημόζια Νοζοκομεία


Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο – Ηππνθξάηεην,



Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ Θεζζαινλίθεο,



Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ,



Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο,

Αλαπόθεπθηα νη λέεο ζπγθπξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ επεξέαζαλ ην νθζαικνινγηθό
ηκήκα ηεο ―Euromedica - Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖, παξόια απηά παξακέλεη
αθόκα θαη ζήκεξα

έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξόρνπο νθζαικνινγηθώλ

ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ Β. Διιάδα.
Ζ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖ ζηελ
αγνξά, είλαη απνηέιεζκα:
 ηεο πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίαο ηεο θιηληθήο ηόζν πξνο ηνπο
αζζελείο όζν θαη πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο νθζαικηάηξνπο,
 ηνπ άξηηνπ νθζαικνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο,
 ηνπ αληαγσληζηηθνύ ηηκνθαηαιόγνπ ηεο,
 ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
(ηαηξηθνύ / λνζειεπηηθνύ / δηνηθεηηθνύ),
 ησλ μελνδνρεηαθώλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ,
 ηνπ δηθηύνπ ζπλεξγαηώλ ηεο εληόο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο,
 ηεο

ηζηνξηθόηεηαο

ηεο

σο

πξνο

ηελ

αληηκεηώπηζε

ησλ

νθζαικνινγηθώλ παζήζεσλ,
 ησλ ελεξγώλ ζπκβάζεσλ ηεο κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαη
 ηεο ηνπνζεζίαο ηεο, ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, καθξηά όκσο
από ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ηελ απμεκέλε θίλεζε ζηνπο
δξόκνπο.
ην δύζθνιν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, κε ηηο ζπλερόκελεο
κεηαβνιέο όπσο παξαηεξήζεθαλ παξαπάλσ, ηα ζηειέρε ηεο θιηληθήο νθείινπλ λα
είλαη ζε εγξήγνξζε θαη λα αθνπγθξάδνληαη ηε γλώκε ησλ αζζελώλ γηα ηελ εκπεηξία
πνπ απνθνκίδνπλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηεο.
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Με ηελ ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ θαη ηελ νξζή αμηνιόγεζε ηνπο, ε νπνία
ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί από ηηο πξέπνπζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ε πνηόηεηα ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο ζα παξακείλεη ζε πςειό επίπεδν θαη θπξίσο κε ηξόπν πνπ ζα
είλαη αληηιεπηόο από ηνπο αζζελείο.
Οη αλσηέξσ θηλήζεηο, δελ εμαζθαιίδνπλ κόλν ηελ επηβίσζε ηεο θιηληθήο , αιιά
πηζαλώο θαη ηε δηεύξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο, εθκεηαιιεπόκελε ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ αληαγσληζκνύ ηεο.

ΕΝΟΣΗΣΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
2.1. ΚΟΠΟ ΈΡΕΤΝΑ
θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε πνζνηηθή κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
αζζελώλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο ―Euromedica – Γεληθή
Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖ ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ 2017, όπσο απηνί ηελ
αληηιακβάλνληαη από ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
παξακνλή ηνπο ζηελ θιηληθή.

2.2. ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΙ ΈΡΕΤΝΑ

Δπηπιένλ ζηόρνη ηεο έξεπλαο πέξαλ ηνπ βαζηθνύ ζθνπνύ ηεο, είλαη αξρηθά λα
δεκηνπξγήζνπκε αμηόπηζηεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ, κε
ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS.
ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα εθηελέζηεξε κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ
κε βάζε δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο.

2.3. ΔΕΙΓΜΑ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2017, θαηά ηηο πξσηλέο θαη
κεζεκεξηαλέο ώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο ώξεο αηρκήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.
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Ζ όιε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ην θαζεζηώο απόιπηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο.
Σα εξσηεκαηνιόγηα δηακνηξάζηεθαλ πξνζσπηθά ζε θάζε αζζελή ή ζπλνδό απηνύ
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ήηαλ απηνεμππεξεηνύκελνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξακνλήο ηνπ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηνπ νθζαικνινγηθνύ ηκήκαηνο ηεο
―Euromedica - Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο, κεηά ηελ εμέηαζε - ζεξαπεία επέκβαζε ηνπ, θαη δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Ο κέζνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ηα 10 ιεπηά. ηελ
πξώηε ζειίδα ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθεξόηαλ ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη
ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. πλνιηθά δηακνηξάζηεθαλ 216
εξσηεκαηνιόγηα, εθ ησλ νπνίσλ επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 167. Από απηά 65
ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο θαη 101 από ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, ελώ
ζε 1 εμ απηώλ δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν πνζνζηό απόθξηζεο ππνινγίδεηαη ζε 77.3% θαη
ινγίδεηαη σο άθξσο ηθαλνπνηεηηθό από ηνλ εξεπλεηή.

2.4. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Ζ παξνύζα κειέηε απνηειεί κία πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ βαζίζηεθε

ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ

ζπληάρζεθε από ηνπο Αιεηξά, Εαραξάθε & Νηάθα (2006). Απηό είλαη ρσξηζκέλν ζε
δύν κέξε.
Σν πξώην κέξνο, πεξηέρεη εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ην θύιιν, ε
ειηθία, ε ηζαγέλεηα, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε,

ν ηόπνο θαηνηθίαο, ην κνξθσηηθό

επίπεδν, θαζώο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ιόγν επηινγήο ηεο θιηληθήο, ηελ
πξόηεξε εκπεηξία ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθό πάξνρν πγείαο θνθ.
Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ ζηελ θιηληθή.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
ηε ιεηηνπξγηθόηεηα / θαζαξόηεηα ηνπο, ην δηνηθεηηθό – λνζειεπηηθό – ηαηξηθό
πξνζσπηθό όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηνπο
αζζελείο θαη ηέινο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο
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ησλ αζζελώλ ζε ζύγθξηζε κε ην θόζηνο, πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπο θαη
κειινληηθέο ηνπο αλάγθεο.
ην πξώην κέξνο, νη εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνύ ραξαθηήξα είλαη κε ηε κνξθή
πνιιαπιήο επηινγήο, δίλνληαο ζηνπο αζζελείο ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ηηο
θαηάιιειεο γηα απηνύο απαληήζεηο.
ην δεύηεξν κέξνο όπνπ απαληήζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αζζελώλ από ηελ πξώηε επαθή ηνπο κε ηελ ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή
Θεζζαινλίθεο‖, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεθσληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ
ηνπο, εσο θαη ηελ απνρώξεζε ηνπο από ηνπο ρώξνπο ηεο θιηληθήο, ρξεζηκνπνηήζεθε
5-βαζκε θιίκαθα likert , κε ηνπο αζζελείο λα έρνπλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο
αθόινπζεο απαληήζεηο:
 πκθσλώ Απόιπηα
 πκθσλώ
 Ούηε πκθσλώ / Ούηε Γηαθσλώ
 Γηαθσλώ
 Γηαθσλώ Απόιπηα
Ζ κέζνδνο likert είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζε εξσηεκαηνιόγηα εξεπλώλ κε
αληηθείκελν ηελ ηθαλνπνίεζε, θαζώο έρεη ην πιενλέθηεκα όηη παξέρεη ηηο ίδηεο
επηινγέο απαληήζεσλ γηα θάζε εξώηεζε θαη βνεζά κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ εύθνιε
δόκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Ilioudi, Lazakidou & Tsironi, 2013). Δίλαη
απαξαίηεην κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ απαληήζεσλ ζε κηα θιίκαθα likert, νη απνζηάζεηο
λα είλαη ίζεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο κεζόδνπ.

Ζ ύπαξμε ηεο νθείιεηαη ζηνλ Ακεξηθάλν ςπρνιόγν Rensis Likert (1932). Όηαλ νη
αζζελείο απαληνύλ ζε θιίκαθα likert, πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν ζπκθσλίαο ή
δηαθσλίαο ηνπο κε κηα δήισζε ζηελ νπνία έρνπλ νξηζηεί ζπκκεηξηθέο απαληήζεηο.
Με ηνλ ηξόπν απηό θαηαγξάθεηαη ε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο γηα ην
αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη (Burns & Burns, 2008). Σν αζξνηζηηθό απνηέιεζκα ησλ
απαληήζεσλ ζε κηα θιίκαθα likert ελόο εξσηεκαηνινγίνπ, δίλεη ηελ ζπλνιηθή ζέζε
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θαη ζηάζε ηνπ εξσηεζέληνο απέλαληη ζην ππό εμέηαζε αληηθείκελν (Fitzpatrick,
1991).

2.5. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα IBM
SPSS Statistics έθδνζε 23.
Αξρηθά ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ.
ηελ ζπλέρεηα, ιόγσ ηεο κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ, όπνπ άιινηε νη δειώζεηο ζηηο
νπνίεο θαινύληαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηώκελνη ήηαλ ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ρξνηάο
ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα likert, νξηζκέλεο εθ ησλ κεηαβιεηώλ επαλαθσδηθνπνηήζεθαλ.
Με ηνλ ηξόπν απηό, όια ηα απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ από ην ρακειόηεξν
πξνο ην πςειόηεξν ζθνξ , όζν ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απμαλόηαλ.
ηελ ζπλέρεηα, έγηλε αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζηνηρείσλ ησλ
αζζελώλ, κέζσ ηεο ζπρλόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπο (Frequences).
Έπεηηα, γηα ηελ θάζε κία εξώηεζε ηθαλνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε δηάκεζνο, ην
ειάρηζην, ην κέγηζην, ην δηαηεηαξηεκνξηαθό εύξνο (Interquartile range) γηα ηνλ
έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ην ζσξεπηηθό πνζνζηό
ζεηηθώλ απαληήζεσλ.
ε δεύηεξε θάζε, πξνζπαζήζακε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο εξσηήζεηο ζε θαηεγνξίεο
ώζηε λα αληιήζνπκε πεξηζζόηεξα θαη πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ από νκάδεο ζπγγελώλ κεηαβιεηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγόλησλ θαη νη εθηηκήζεηο ειήθζεζαλ κε ηελ κέζνδν
Principal Axis Factoring, κε πεξηζηξνθή Promax.
Από ηελ αλάιπζε βξήθακε ηνλ δείθηε ΚΜΟ (Kaiser – Meyer – Olkin) = 0.826, όπεξ
θαη ζεκαίλεη πσο ην δείγκα καο είλαη επαξθέο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε.
Δλ ζπλερεία, δηαπηζηώζεθε από ηνλ πίλαθα ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο πσο ε
δηαθύκαλζε ησλ ηξηάληα (30) κεηαβιεηώλ καο, κπνξεί λα εξκελεπζεί ζε πνζνζηό
67%, από ηηο λέεο νθηώ (8) κεηαβιεηέο - παξάγνληεο.
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Γεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά νη νθηώ αζξνηζηηθέο θιίκαθεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην
γεγνλόο πσο γηα λα εληαρζεί θάπνηνο παξάγνληαο ζε κηα από απηέο, ζα πξέπεη ην όξην
ζπζρέηηζεο ηνπ λα είλαη κεγαιύηεξν από 0,5 θαη ε δηαθνξά κεηαμύ απηνύ θαη ελόο
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ ίδηνπ παξάγνληα κε άιιε θιίκαθα λα είλαη κεγαιύηεξε
ηνπ 0,2.
Δπόκελν βήκα ήηαλ ε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ,
εμεηάδνληαο ηνλ ζπληειεζηή Cronbach θαη ηηο ηηκέο πνπ ν ίδηνο ζα έπαηξλε ζε
πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο εξσηήζεηο αθαηξνύληαλ από ηελ θιίκαθα ζηελ νπνία
εληάρζεθε. Υξεζηκνπνηήζακε σο αθεηεξία γηα ηελ αμηνπηζηία κηαο θιίκαθαο ηελ ηηκή
ηνπ 0,6 ζηνλ δείθηε Cronbach, νξίδνληαο ηελ σο αλεθηή. Απνξξίςακε κία θιίκαθα
πνπ δελ πιεξνύζε ηελ πξνδηαγξαθή (Cronbach’s alpha = 0,385), ελώ πεξηειάκβαλε
κόιηο δύν (2) εξσηήζεηο, νπόηε ήηαλ αδύλαηε ε αθαίξεζε θάπνηαο εμ απηώλ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ειάρηζηε ηηκή
πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ αλάιπζε καο πέξαλ ηεο απνξξηθζείζαο θιίκαθαο ήηαλ 0,744
πνπ δειώλεη ζεκαληηθά επίπεδα εζσηεξηθήο ζπλνρήο.
Γηα ηηο λέεο κεηαβιεηέο / θιίκαθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηξέμακε εθ λένπ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηακέζνπ, ηνπ ειαρίζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ, ηνπ
δηαηεηαξηεκνξηαθνύ εύξνπο θαη ηνπ ζσξεπηηθνύ πνζνζηνύ ζεηηθώλ απαληήζεσλ.
Αξγόηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζύγθξηζε δηακέζσλ ησλ λέσλ θιηκάθσλ κε ηηο
δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο, κέζσ κε παξακεηξηθήο αλάιπζεο
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. θνπόο ηεο αλάιπζεο, ήηαλ ν έιεγρνο ηεο δηαζπνξάο ησλ
απαληήζεσλ ησλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηηο ππεξεζίεο πνπ
έιαβαλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
Σέινο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά θαηά ηνλ κε
παξακεηξηθό έιεγρν ησλ δηακέζσλ, εμεηάζηεθαλ νη δηάκεζνη αλά δεκνγξαθηθή
θαηεγνξία ώζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο ήηαλ πςειόηεξεο.

ΕΝΟΣΗΣΑ 3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
πλνιηθά δηακνηξάζηεθαλ 216 εξσηεκαηνιόγηα, εθ ησλ νπνίσλ επηζηξάθεθαλ
ζπκπιεξσκέλα ηα 167. Σν πνζνζηό απόθξηζεο ππνινγίδεηαη ζε 77.3%.
22

Όπσο

αλαθέξζεθε

ζηελ

πξνεγνύκελε

ελόηεηα,

ην

πξώην

ζθέινο

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ , αθνξνύζε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ.
Από ηα ζπλνιηθά 167 εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπιιέρηεθαλ, πξνέθπςε όηη 69 ήηαλ νη
άλδξεο θαη 98 νη γπλαίθεο (πίλαθαο 1.α).
Πίλαθαο 1.α – Φύιν εξσηεζέλησλ
Φύιν

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Άλδξεο

69

41,3%

41,3%

Γπλαίθεο

98

58,7%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-

Από ηνλ πίλαθα ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 1.β), παξαηεξείηαη
όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ είλαη άλσ ησλ 60 εηώλ (55,7%). Όπσο κπνξνύκε
εύθνια λα παξαηεξήζνπκε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ
επηζθέθζεθαλ ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή
Θεζζαινλίθεο‖ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη άλσ ησλ 40 εηώλ
(83,2%). Αληίζεηα, κόιηο ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα 1825 εηώλ.
Πίλαθαο 1.β – Ζιηθηαθή θαηαλνκή δείγκαηνο
Ζιηθία

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

18-25

5

3%

3%

25-40

23

13,8%

16,8%

40-60

46

27,5%

44,3%

60+

93

55,7%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-

ηελ ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε
αζθάιηζεο θαη ηνλ ηύπν απηήο. ην παξειζόλ κηα ηέηνηα εξώηεζε κπνξεί λα
θαηλόηαλ πιενλαζκόο, όκσο ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ καζηίδεηαη από πςειό πνζνζηό
αλεξγίαο θαη πξνβιεκαηηθό ζύζηεκα δεκόζηαο πγείαο (Γεκόζηα αζθαιηζηηθά
ηακεία), νη απαληήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (πίλαθεο 1.γ – 1.δ).
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Πίλαθαο 1.γ – Αξηζκόο αζθαιηζκέλσλ αζζελώλ
ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Ναη

154

92,2%

92,2%

Όρη

13

7,8%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-

Πίλαθαο 1.δ – Δίδνο Αζθάιηζεο αζζελώλ
Δίδνο Αζθάιηζεο

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Γεκόζηα

135

80,8%

80,8%

Ηδησηηθή

9

5,4%

86,2%

Γεκόζηα & Ηδησηηθή

10

6%

92,2%

Αλαζθάιηζηνη

13

7,8%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-

Όπσο θαίλεηαη, αθόκα θαη ζήκεξα ν δεκόζηνο θνξέαο αζθάιηζεο θαηέρεη ηελ κεξίδα
ηνπ ιένληνο ζηνλ ειιεληθό ρώξν, κε ην 86,8% ησλ αζζελώλ λα είλαη αζθαιηζκέλνη
ηνπ. Παξόια απηά, ην 6% απηώλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βξνπλ θαιύηεξεο
ππεξεζίεο πγείαο, έρνπλ ζηξαθεί παξάιιεια θαη ζε ηδησηηθνύο παξόρνπο αζθάιηζεο.
ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, ην 11,4% θαηέρεη ηδησηηθή αζθάιηζε. Από ηελ άιιε
πιεπξά, 13 αζζελείο πνπ επηζθέθζεθαλ ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο θιηληθήο θαηά
ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, δήισζαλ αλαζθάιηζηνη (7,8%).
Όζνλ αθνξά ηελ ηζαγέλεηα ησλ εξσηεζέλησλ (πίλαθαο 1.ε), παξαηεξνύκε όηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ είλαη εκεδαπνί (92,2%), ελώ κόιηο 12 ζην
ζύλνιν αιινδαπνί. Γπζηπρώο ζε έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ επηζηξάθεθε, ε εξώηεζε
απηή δελ δηεπθξηλίζηεθε.
Πίλαθαο 1.ε – Ηζαγέλεηα ησλ αζζελώλ ηνπ δείγκαηνο
Ηζαγέλεηα

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Διιεληθή

154

92,8%*

92,8%

Άιιε

12

7,2%

100%

Γεληθό ύλνιν

166*

100%

-
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Από ην δείγκα, παξαηεξνύκε όηη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο έρνπλ νινθιεξώζεη
ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην παλεπηζηήκην (54,5%), ελώ ιίγνη είλαη απηνί πνύ
ραξαθηεξίδνληαη από ρακειό επίπεδν κόξθσζεο, κε νινθιεξώλνληαο ηελ
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απόθνηηνη Γεκνηηθνύ – Γπκλαζίνπ = 6,6%, πίλαθαο 1.δ).
Πίλαθαο 1.δ – Μνξθσηηθό επίπεδν δείγκαηνο
Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Απόθνηηνη Γεκνηηθνύ

5

3%

3%

Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ

6

3,6%

6,6%

Απόθνηηνη Λπθείνπ

33

19,7%

26,3%

Απόθνηηνη ΗΔΚ

24

14,4%

40,7%

Απόθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ

91

54,5%

95,2%

Άιιν

8

4,8%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-

Έλα επηπιένλ δεκνγξαθηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε είλαη ν
ηόπνο θαηνηθίαο. Απνηειεί ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε
ηεο θιηληθήο λα γλσξίδνπλ εάλ νη αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη ηνπο ρώξνπο ηεο γηα
ζεξαπεία είλαη θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο ή έξρνληαη από ηελ επξύηεξε πεξηνρή, θνθ.
Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο πσιήζεσλ ηεο
θιηληθήο. Σν απνηέιεζκα ηεο εξώηεζεο έρεη έληνλν ηνπηθηζηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ην
78,4% ησλ αζζελώλ θαηνηθνύλ ζηε Θεζζαινλίθε, ελώ έλα επηπιένλ 18,6%
πξνέξρεηαη από ηελ επαξρεία. Μόιηο ην 3% ησλ αζζελώλ πξνέξρεηαη από ηελ Αζήλα
(πίλαθαο 1.ε).
Πίλαθαο 1.ε – Σόπνο θαηνηθίαο εξσηεζέλησλ
Σόπνο Καηνηθίαο

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό

Θεζζαινλίθε

131

78,4%

78,4%

Δπαξρεία

31

18,6%

97%

Αζήλα

5

3%

100%

Γεληθό ύλνιν

167

100%

-
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ε ζπλέρεηα ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ , εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ
ηνπο αζζελείο ζηελ επηινγή ηεο θιηληθήο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ ηεο, ελώ νη ίδηνη
ξσηήζεθαλ γηα ηηο πξνεγνύκελεο επηζθέςεηο ηνπο ζηνλ ίδην ή θάπνηνλ άιιν πάξνρν
πγείαο γηα ηελ ίδηα πάζεζε. Σέινο δεηήζεθε ε δηεπθξίληζε γηα ην εάλ ηα
εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπλνδνύο
ηνπο .
Από ηνλ πίλαθα 2.α, πνπ παξαηίζεηαη θάησζη, βιέπνπκε πσο θπξηόηεξνο παξάγνληαο
επηινγήο ηεο θιηληθήο γηα ηνπο αζζελείο είλαη ε ζύζηαζε ηνπ Θεξάπνληνο ηαηξνύ
(61,7%). Δμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ κάιηζηα έιαβαλ ηνλ ίδην αξηζκό
απαληήζεσλ (51 έθαζηνο), απνηεινύλ ε ζύζηαζε ηαηξνύ θαη ε ζύζηαζε από θάπνηνλ
ζπγγελή ή θίιν (30,5%).
Αληηιακβαλόκαζηε ινηπόλ, πόζν κεγάιε ζεκαζία, γηα ζέκαηα πγείαο, έρεη ε
ζπκβνπιή από θάπνηνλ άλζξσπν πνπ ν αζζελήο εκπηζηεύεηαη, είηε απηόο είλαη ν
ζεξάπσλ ηαηξόο, είηε άιινο ηαηξόο, είηε θάπνηνο θίινο / ζπγγελήο πνπ έρεη γλώζε ή
πξόηεξε εκπεηξία πάλσ ζην ζέκα.
Σελ εκπηζηνζύλε ησλ αζζελώλ θαίλεηαη πσο έρεη θεξδίζεη ε θιηληθή, θαζώο ην 29,9%
απηώλ απάληεζαλ όηη ηελ επέιεμαλ ιόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο. Απηό ην απνηέιεζκα,
δελ καο πξνμελεί εληύπσζε, αθνύ εάλ αλαηξέμνπκε ζηελ ππνελόηεηα 1.5, ζα δνύκε
πσο ε Γεληθή Κιηληθή θεκίδεηαη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ νθζαικνινγηθνύ ηεο
δηαρξνληθά. Σν 17,4% ησλ αζζελώλ πξνηίκεζε ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο Γεληθήο
Κιηληθήο ιόγσ ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηαηξηθν – λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Από ηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα, παξαηεξήζακε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
αζζελώλ ηνπ δείγκαηνο θαηνηθεί ζηελ Θεζζαινλίθε. Έλαο ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηελ
επηινγή ηεο θιηληθήο , θαίλεηαη λα είλαη εδώ θαη ε εγγύηεηα ηεο από ηελ θαηνηθία ησλ
αζζελώλ (15%).
Αδηακθηζβήηεηνο παξάγνληαο είλαη θαη νη ζπκβάζεηο ησλ ηδησηηθώλ αζθαιηζηηθώλ
εηαηξεηώλ κε ηελ θιηληθή, γηα ηνπο αζζελείο πνπ είλαη θάηνρνη ηδησηηθήο αζθάιεηαο,
κε ην 9,6% λα παξαδέρεηαη όηη παξαθηλήζεθε ιόγσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζηελ επηινγή
ηεο θιηληθήο.

26

Λόγνη πνπ επίζεο αλαθέξζεθαλ, αιιά ζε πνιύ κηθξόηεξν βαζκό, είλαη :
 Ζ εμππεξέηεζε (8,4%),
 Ζ αξηηόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ (7,2%),
 Οη μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο (7,2%), θαη
 Σν θόζηνο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο (6,6%).
Πίλαθαο 2.α – Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ζηελ επηινγή ηεο θιηληθήο
Παξάγνληεο

ύλνιν

Πνζνζηό

Θεξάπσλ ηαηξόο

103

61,7%

Δμεηδίθεπζε θιηληθήο

50

29,9%

πξνζσπηθνύ

29

17,4%

Δμππεξέηεζε

14

8,4%

Αξηηόηεηα εμνπιηζκνύ

12

7,2%

Ξελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο

12

7,2%

ύζηαζε ζπγγελή – θίινπ

51

30,5%

ύζηαζε ηαηξνύ

51

30,5%

πκβόιαην ηδησηηθήο αζθάιεηαο

16

9,6%

Δγγύηεηα

25

15%

Κόζηνο παξερόκελεο ππεξεζίαο

11

6,6%

Πνηόηεηα ηαηξηθνύ – λνζειεπηηθνύ

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ήηαλ πεξηζζόηεξνη από
έλαο νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο αζζελείο ζηελ επηινγή ηεο θιηληθήο.
Από ηηο απαληήζεηο ησλ αζζελώλ (πίλαθαο 2.β) πξνθύπηεη όηη ην 41,3% είρε
μαλαεπηζθεθζεί ηελ Γεληθή Κιηληθή ζην παξειζόλ, ελώ ην 58,7% είρε πξνγελέζηεξε
εκπεηξία από θάπνηνλ άιιν πάξνρν πγείαο.
Καη ηα δύν ζηνηρεία είλαη ελζαξξπληηθά, γηαηί αθελόο παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή
επαλαιεςηκόηεηα επηζθέςεσλ ζηελ θιηληθή από ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο (69 εθ ησλ
εξσηεζέλησλ έρνπλ μαλαεπηζθεθζεί ηελ θιηληθή ζην παξειζόλ), αθεηέξνπ ε
πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρεη πεξάζεη από άιινπο
παξόρνπο πγείαο, αιιά επέιεμε απηή ηελ θνξά λα εκπηζηεπηεί ηελ πγεία ηνπ ζηελ
―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖.
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Σέινο όπσο πξνθύπηεη από ηελ ηειεπηαία εξώηεζε (πίλαθαο 2.γ), 65 αζζελείο
απάληεζαλ από κόλνη ηνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δηακνηξάζηεθαλ , ελώ 101
εμ απηώλ δέρζεθαλ ηελ βνήζεηα ησλ ζπλνδώλ ηνπο. ε 1 εξσηεκαηνιόγην, δελ
δηεπθξηλίδεηαη. Οη ιόγνη γηα ηελ κε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπο
αζζελείο, παξόιν πνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί , είλαη δπλαηόλ λα πνηθίινπλ, κε ηηο
κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα ζπγθεληξώλνληαη ζηα ζελάξηα όηη,

-

Λόγσ ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ, ε δηαδηθαζία ηνπο
θαίλεηαη ζύλζεηε θαη ρξνλνβόξα,

-

Λόγσ ηνπ άγρνπο ηεο εμέηαζεο - επέκβαζεο ηνπο θαη ηεο θόπσζεο
κεηά από απηή, δελ ππάξρεη δηάζεζε γηα άκεζε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα,

-

Οη ζπλνδνί έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ιόγσ ηεο αλακνλήο ζηελ νπνία
ππόθεηληαη.

2.β – Πξνεγνύκελε εκπεηξία αζζελώλ
Πξνγελέζηεξε εκπεηξία

Ναη

Όρη

ηελ ίδηα θιηληθή*

69

41,3%

97

58,1%

ε θάπνην άιιν πάξνρν πγείαο*

98

58,7%

68

40,7%

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απνπζηάδεη κηα απάληεζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ
ζπιιέρζεθαλ, επνκέλσο ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ είλαη n = 166.
2.γ – πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ
Πνηνο ζπκπιήξσζε ην εξση/γην;

ύλνιν

Πνζνζηό

Αζζελήο

65

38,9%

πλνδόο

101

60,5%

Γεληθό ύλνιν

166*

99,4%*

ηελ παξαπάλσ εξώηεζε απνπζηάδεη κηα απάληεζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ
ζπιιέρζεθαλ, επνκέλσο ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ είλαη n = 166.
Μεηά

ην

πέξαο

ησλ

δεκνγξαθηθώλ

ζηνηρείσλ,

κειεηήζεθαλ

κέζσ

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο – ιεηηνπξγίεο πνπ παξείρε ε θιηληθή ζηνπο
αζζελείο ηνπ νθζαικνινγηθνύ ηκήκαηνο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ε
ηθαλνπνίεζε ηνπο.
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ηνλ πίλαθα 3.α, παξαηίζεληαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο γηα ηελ θάζε κία εξώηεζε
πνπ ηέζεθε ζηνπο αζζελείο, σο πξνο ην ζύλνιν ησλ απαληήζεσλ. Γηαθξίλνπκε
αξρηθά,

i.

ηελ διάμεζο (median), έρνληαο σο ζθνπό λα ρσξίζνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ
δείγκαηνο ζε δύν ίζα κέξε θαη λα κελ επεξεαζηεί ην απνηέιεζκα καο από
πηζαλέο αθξαίεο αληηιήςεηο,

ii.

ην ελάσιζηο (min), ππνδειώλνληαο ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία πνπ δόζεθε
αλά εξώηεζε,

iii.

ην μέγιζηο (max), ππνδειώλνληαο αληίζηνηρα ηε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ
ζεκεηώζεθε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο,

iv.

ην ενδοηεηαπηημοπιακό εύπορ (interquartile range), πνπ παξνπζηάδεη ηελ
δηαζπνξά πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμύ ησλ απαληήζεσλ αλά εξώηεζε.

Να ζεκεησζεί πσο ζηε 5-βαζκε θιίκαθα likert πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, νξίζακε γηα
όιεο ηηο απαληήζεηο κεηά ηελ επαλαθσδηθνπνίεζε (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
ππνελόηεηα 2.5) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, σο 1 ην ρακειόηεξν βαζκό πνπ δειώλεη
έληνλε δπζαξέζθεηα θαη σο 5 ην κέγηζην πνπ δειώλεη απόιπηε ηθαλνπνίεζε. Από ηα
παξαθάησ, παξαηεξνύκε πσο νη αζζελείο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζρεδόλ από ηελ
πιεηνλόηεηα ησλ ππεξεζηώλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη εκπεηξηώλ πνπ έγηλαλ απνδέθηεο,
θαζώο από ην ζύλνιν ησλ 34 εξσηήζεσλ πνπ αλαιύνληαη, ζηηο 30 ε δηάκεζνο είλαη 4.
Όκσο κε γλώκνλα ην γεγνλόο όηη ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία είλαη ην 5,
απνδεηθλύεηαη πσο ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο ζε όιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηώλ
ηεο θιηληθήο.
Απηό πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη όηη ηνπο αζζελείο πξνβιεκάηηζε ε εύξεζε ηνπ
ρώξνπ ζηάζκεπζεο, κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο (median = 3), λα ππνδειώλεη πσο
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έκεηλαλ νύηε ηθαλνπνηεκέλνη , νύηε δπζαξεζηεκέλνη.
Γλσξίδνληαο ηεο πεξηνρή όπνπ εδξεύεη ε θιηληθή , κπνξνύκε λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ
δπζθνιία εύξεζεο ρώξνπ ζηάζκεπζεο, αθνύ ζπρλά ηα απηνθίλεηα βξίζθνληαη
ζηαζκεπκέλα ζε δηπιέο θαη ηξηπιέο ζεηξέο, θιείλνληαο κάιηζηα ηελ θπθινθνξία.
Παξόια απηά όκσο, ε Γεληθή Κιηληθή έρεη ζπλάςεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζύκβαζε κε
ηνλ ηδησηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο επί ηεο Οδνύ Μαξηίνπ, δίπια ζην Πνζεηδώλην
θνιπκβεηήξην γηα δσξεάλ δηάζεζε ζηάζκεπζεο ζηνπο πειάηεο ηεο θιηληθήο.
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Δπνκέλσο, ζεσξνύκε πσο είηε νη αζζελείο θαη νη ζπλνδνί ηνπο έθξηλαλ όηη ε
απόζηαζε από ηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο κέρξη ηελ θιηληθή είλαη κεγάιε, είηε δελ ηνπο
γλσζηνπνηήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ηνπ ξαληεβνύ ηνπο απηή ε
δπλαηόηεηα. Αμίδεη θάηη ηέηνην λα ειεγρζεί πεξαηηέξσ από ηα ζηειέρε ηεο θιηληθήο
ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ην
δεύηεξν.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πάλησο πσο νη απόςεηο ησλ αζζελώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εξώηεζε, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαζπνξά (interquartile range = 2).
Δκθαλήο πξνβιεκαηηζκόο ππάξρεη ζηνπο αζζελείο θαη από ην ρώξν αλακνλήο ζην
νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο θιηληθήο. Ζ πιεηνςεθία απηώλ αλαγλσξίδνπλ όηη ππάξρεη
έιιεηςε ζε θαζίζκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, θαζώο επίζεο
πηζηνπνηνύλ θαη ηελ ύπαξμε ζρεηηθήο έληαζεο. Καη ζηνπο δύν απηνύο παξάγνληεο νη
απόςεηο ησλ αζζελώλ ππνδειώλνπλ όηη ε παξνρή ηεο θιηληθήο δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθή πξνο ηνπο ίδηνπο.
Βέβαηα παξαηεξνύκε πσο ζηελ εξώηεζε πεξί ύπαξμεο ειεπζέξσλ θαζηζκάησλ
ππάξρεη ζεκαληηθή δηαζπνξά ζηηο ιεθζείζεο απαληήζεηο (interquartile range = 2). Με
γλώκνλα όηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε

ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, πηζαλόλ ην

απνηέιεζκα λα είλαη απόξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ εκεξώλ κε απμεκέλν αξηζκό
εμεηάζεσλ – επεκβάζεσλ.
Δλώ ζην θνκκάηη ηεο έληαζεο, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε ηνπ αζζελή όπνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή πξάμε, απαηηείηαη
από ηα ζηειέρε ηεο θιηληθήο κεγαιύηεξε θαη ζε βάζνο έξεπλα.
Σέινο, νπδέηεξε ζηάζε επηθξαηεί θαη ζην ηηκνινγηαθό θνκκάηη, θαζώο νη αζζελείο
ζεσξνύλ όηη ε παξερόκελε ππεξεζία δελ είλαη νύηε αθξηβή, νύηε θζελή. Ίζσο νη
παξάγνληεο πνπ αλαιύζεθαλ ακέζσο λσξίηεξα, λα επεξέαζαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο
ζηελ εμαγσγή απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο. Παξόια απηά δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδεηαη
ην επξύηεξν νηθνλνκηθό πιαίζην ην νπνίν επηθξαηεί ζηελ ζεκεξηλή ειιεληθή
θνηλσλία κε ηνπο πςεινύο δείθηεο αλεξγίαο, ηνπο κεησκέλνπο κηζζνύο θαη ζπληάμεηο,
ηελ απμεκέλε θνξνινγία θνθ.
Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ εμάγεηαη από ηνλ πίλαθα 3.α είλαη πσο ζηηο απόςεηο ησλ
εξσηεζέλησλ δελ ππάξρεη θαζόινπ ή ππάξρεη πνιύ κηθξή δηαζπνξά (interquartile
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range 0 ή 1). Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζύγθιηζε απόςεσλ ζρεδόλ γηα ην ζύλνιν
ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ.
Πίλαθαο 3.α – ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πξσηνγελώλ εξσηήζεσλ
Interquartile
Δξσηήζεηο / Γειώζεηο

Median

Min

Max

Range

4

2

5

1

ηειεθσληθή εμππεξέηεζε

4

2

5

1

3. Πξόζβαζε ζηελ θιηληθή

4

2

5

1

4. Δύξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο

3

1

5

2

/ ζήκαλζε δηαδξόκσλ

4

2

5

0

6. πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ ππνδνρήο

4

3

5

1

πξνζσπηθό ππνδνρήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο

4

2

5

0

8. Δμππεξέηεζε θαηά ηελ εηζαγσγή

4

2

5

1

4

1

5

1

4

2

5

1

4

2

5

0

3

2

5

1

3

1

5

2

4

2

5

1

4

1

5

1

1. Γηαδηθαζία γηα ην θιείζηκν ηνπ
ξαληεβνύ
2. πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ θαηά ηελ

5. Δπθνιία κεηαθίλεζεο εληόο ηεο θιηληθήο

7. Δπάξθεηα πιεξνθνξηώλ από ην

9. Υξόλνο αλακνλήο πξν ηεο ηαηξηθήο
πξάμεο
10. Γηάξθεηα αλακνλήο από ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηεο εμέηαζεο /
επέκβαζεο
11. Καζαξηόηεηα & ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
ρώξνπ αλακνλήο
12. πλζήθεο ζηελ αίζνπζα αλακνλήο
(θαζαξία / έληαζε)
13. Γηαζεζηκόηεηα θαζηζκάησλ ζηελ
αίζνπζα αλακνλήο
14. πλζήθεο ζηελ αίζνπζα αλακνλήο
(ζεξκνθξαζία, θξύν – δέζηε)
15. Καζαξηόηεηα βνεζεηηθώλ ρώξσλ (wc)
16. πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ θαηά ηελ
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δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο

4

2

5

1

ην ηαηξηθό / λνζειεπηηθό πξνζσπηθό

4

2

5

0

18. Φξνληίδα ησλ ηαηξώλ

4

2

5

1

19. πκπεξηθνξά ζεξάπνληνο ηαηξνύ

4

1

5

1

20. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζεξ. ηαηξνύ

4

2

5

0

4

2

5

0

ζεξ. ηαηξό

4

1

5

0

23. Ηθαλόηεηα λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ

4

3

5

1

4

2

5

1

πξνζσπηθνύ

4

2

5

0

26. Ηθαλόηεηα δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ

4

2

5

0

27. πκπεξηθνξά δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ

4

2

5

0

4

1

5

1

4

2

5

1

θιηληθήο πξνο ηνπο ζπλνδνύο κνπ

4

2

5

1

31. Κόζηνο παξερόκελεο ππεξεζίαο

3

1

5

1

4

2

5

1

4

2

5

1

4

2

5

1

17. εβαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο κνπ από

21. Καηαλόεζε θαη ζπκπαξάζηαζε ζεξ.
ηαηξνύ
22. Δπάξθεηα κεηαδηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ
γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ από ηνλ

24. πκπεξηθνξά λνζειεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ
25. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε λνζειεπηηθνύ

28. Σαρύηεηα δηεθπεξαίσζεο
γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ
29. Δρεκύζεηα ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ από ην
δηνηθεηηθό πξνζσπηθό
30. πκπεξηθνξά ησλ ζηειερώλ ηεο

33. Θα επηζθεπηόκνπλ μαλά ηελ θιηληθή γηα
αληίζηνηρε ηαηξηθή πξάμε
34. Θα ζπζηήζσ ηελ θιηληθή ζε θίιν –
ζπγγελή κνπ
35. Δκπεηξία από ηελ θιηληθή ζε ζύγθξηζε
κε πξνγελέζηεξεο από άιινπο παξόρνπο
πγείαο
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ην εξσηεκαηνιόγην, ππήξρε κηα επηπιένλ εξώηεζε, ε νπνία δεηνύζε από ηνπο
αζζελείο λα αμηνινγήζνπλ γεληθόηεξα ηελ εκπεηξία ηνπο από ηελ θιηληθή. Χο πξνο
απάληεζε, δόζεθε ζηνπο αζζελείο κηα 10-βαζκε θιίκαθα από ην 1 εσο ην 10. Σα
απνηειέζκαηα ηεο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3.β1 θαη 3.β2 παξαθάησ.
Πίλαθαο 3.β1 – πλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αζζελή ζηελ θιηληθή
Αξηζκόο

Αζξνηζηηθό

Απαληήζεσλ

Πνζνζηό

Πνζνζηό

4

1

0,6

0,6

5

3

1,8

2,4

6

18

10,8

13,2

7

44

26,3

39,5

8

50

29,9

69,5

9

39

23,4

92,8

10

12

7,2

100

Γεληθό ύλνιν

167

100,0

Πίλαθαο 3.β2 – ηαηηζηηθή απεηθόληζε εξώηεζεο ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο
Interquartile
Δξώηεζε

Median

Min

Max

Range

πλνιηθή Αμηνιόγεζε ηεο θιηληθήο

8

4

10

2

Όπσο βιέπνπκε από ηνλ πίλαθα 3.β1, ε ρακειόηεξε βαζκνινγία πνπ δόζεθε ήηαλ
κόιηο 4 από έλαλ αζζελή, ελώ επηπιένλ ηξείο, αμηνιόγεζαλ ηε ζπλνιηθή ηνπο
εκπεηξία κε 5. Σν πιήζνο ησλ απαληήζεσλ ζπγθεληξώλεηαη κεηαμύ ησλ 7, 8 θαη 9
όπνπ ζπλνιηθά θαιύπηνπλ ζρεδόλ ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ (79.6% γηα ηελ
αθξίβεηα). Οη αζζελείο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπλνιηθή
ηνπο εκπεηξία ζηελ θιηληθή (median = 8), γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηα
δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 3.β2.
ηελ πξνζπάζεηα λα έρνπκε πην πιήξε, ζπγθεληξσηηθά θαη αζθαιή απνηειέζκαηα
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο ηνπο κε ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο θιηληθήο, αιιά
θαη κε ηνπο αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξάθεθαλ, νκαδνπνηήζακε ηηο
εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάιπζε παξαγόλησλ.
Αθνινπζήζεθε ινηπόλ ε δηαδηθαζία ζην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS, όπσο απηή
πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ ζηελ ππνελόηεηα 2.5, ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη
πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.α.
Πίλαθαο 4.α – Αλάιπζε θύξησλ παξαγόλησλ
Factor
Ερωτήσεις

1

2

3

4

5

6

7

8

1

-,007

,016

-,002

,082

-,040

-,003

,639

,112

2

,106

-,040

-,057

-,110

,029

,065

,956

-,109

3

,131

,035

-,121

-,195

,016

,170

-,123

,515

5

,360

-,018

-,028

-,047

,199

,007

-,104

,216

6

,502

,166

-,018

-,080

,124

-,129

,166

,012

7

,479

,270

,125

-,214

,149

-,074

-,005

,011

8

,179

-,036

-,099

,198

,420

,094

,050

-,030

9

-,077

,015

,021

-,050

,904

-,017

,006

,109

10

-,118

-,011

,097

,065

,807

,192

-,023

-,076

11

,187

,035

-,018

-,054

-,061

,312

,069

,192

12

,038

,014

-,076

-,053

,146

,657

-,032

,146

13

-,069

,027

,029

,030

,100

,700

,128

-,127

14

-,009

-,069

,195

,116

-,006

,434

-,080

,145

16

-,050

,289

-,039

,071

,113

-,113

,011

,577

17

,042

,209

,166

-,041

-,100

,102

,112

,405

18

-,152

-,035

,636

,133

-,019

,050

,000

,253

19

-,174

-,042

,226

,083

-,052

,015

,165

,412

20

,142

,051

,885

-,090

,072

,037

-,052

-,134

21

,079

-,035

,921

-,005

-,008

-,020

-,026

-,068

22

,131

-,292

,261

-,085

,088

-,171

,012

,309

23

-,003

,636

,095

,081

-,001

-,014

,099

,006

24

,005

,824

-,118

,143

,007

-,101

-,049

,151

25

,170

,777

-,015

-,029

-,060

,146

-,072

-,010

26

,661

-,007

,091

,245

-,082

-,049

,054

-,093

27

,520

,166

,078

,181

-,008

-,033

,013

-,078

28

,299

-,200

-,146

,216

,240

,003

,037

,068

29

,718

-,037

,004

,006

-,231

,148

-,020

,083

31

,401

-,182

-,059

,468

-,006

,003

-,031

,148

33

,000

,158

,021

,887

,021

,030

-,040

-,078

34

,012

,120

,012

,925

,040

-,006

-,006

-,129

34

Από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, πξνέθπςαλ νθηώ (8) λέεο
κεηαβιεηέο

-

θιίκαθεο,

νη

νπνίεο

εξκελεύνπλ

ην

67%

ηνπ

ζπλνιηθνύ

εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ ζπλέρεηα ζρεκαηίζηεθαλ νη 8 απηέο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο, σο
εμήο:
1. Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό, κε ηηο εξσηήζεηο 6, 26, 27 θαη 29.
2. Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό, κε ηηο εξσηήζεηο 23, 24 θαη 25.
3. Ηαηξηθό Πξνζσπηθό, κε ηηο εξσηήζεηο 18, 20 θαη 21.
4. πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε, κε ηηο εξσηήζεηο 33 θαη 34.
5. Υξόλνο Αλακνλήο, κε ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10.
6. Αίζνπζα Αλακνλήο, κε ηηο εξσηήζεηο 12 θαη 13.
7. Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ, κε ηηο εξσηήζεηο 1 θαη 2, θαη
8. Αλώλπκε, κε ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 16.
Απηή ε ηειεπηαία, παξέκεηλε ρσξίο νλνκαζία θαζώο νη 2 εξσηήζεηο πνπ ηελ απνηεινύλ
δελ έρνπλ νπζηαζηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο πνπ απνδείρζεθε από ηνλ έιεγρν
αμηνπηζηίαο πνπ αθνινύζεζε , νπόηε θαη παξαιείθζεθε από ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε
καο.
Σε δεκηνπξγία ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ, αθνινύζεζε ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπο, κε
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε Cronbach, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.α θάησζη,

35

Πίλαθαο 5.α – πληειεζηέο Αζξνηζηηθώλ Κιηκάθσλ Cronbach
Κιίκαθα
ηνηρείν

πληειεζηήο

πληειεζηήο ρσξίο

Κιίκαθαο

ζηνηρείν

Πεξηγξαθή
Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό

0,779

6

πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ ππνδνρήο

0,768

26

Ηθαλόηεηα δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ

0,674

27

πκπεξηθνξά δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ

0,712

29

Δρεκύζεηα ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ από ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό

0,741

Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό

0,856

23

Ηθαλόηεηα λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ

0,828

24

πκπεξηθνξά λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ

0,750

25

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ

0,812

Ηαηξηθό Πξνζσπηθό

0,853

18

Φξνληίδα ηαηξώλ

0,900

20

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζεξ. ηαηξνύ

0,744

21

Καηαλόεζε θαη ζπκπαξάζηαζε ζεξ. ηαηξνύ
0,715
πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε

0,983

33

Θα επηζθεπηόκνπλ μαλά ηελ θιηληθή γηα αληίζηνηρε ηαηξηθή πξάμε

-

34

Θα ζπζηήζσ ηελ θιηληθή ζε θίιν – ζπγγελή κνπ

-

Υξόλνο Αλακνλήο

0,885

9

Υξόλνο αλακνλήο πξν ηεο ηαηξηθήο πξάμεο

-

10

Γηάξθεηα αλακνλήο από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηεο εμέηαζεο /

-

επέκβαζεο
Αίζνπζα Αλακνλήο

0,744

12

πλζήθεο ζηελ αίζνπζα αλακνλήο (θαζαξία / έληαζε)

-

13

Γηαζεζηκόηεηα θαζηζκάησλ ζηελ αίζνπζα αλακνλήο

-

Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ

0,781

1

Γηαδηθαζία γηα ην θιείζηκν ηνπ ξαληεβνύ

-

2

πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ θαηά ηελ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε

-

Αλώλπκε

0,385

3

Πξόζβαζε ζηελ θιηληθή

-

16

πκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο

-
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Από ηελ εξκελεία ηνπ πίλαθα 5.α, παξαηεξνύκε όηη νη αζξνηζηηθέο θιίκαθεο
―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖ θαη ―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖, παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά
ζεκαληηθέο ηηκέο ζπλνρήο (0,779 θαη 0,856 αληίζηνηρα), ελώ παξάιιεια ε απόξξηςε
θάπνηνπ εθ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, δελ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.
Αληηζέησο, ε αζξνηζηηθή θιίκαθα ―Ηαηξηθό Πξνζσπηθό‖, παξόηη παξνπζηάδεη πςειά
επίπεδα ζπλνρήο, ηεο ηάμεσο ηνπ 0,853, ζα είρε ηελ δπλαηόηεηα λα απμήζεη
πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ηεο, κε ηελ απόξξηςε ηνπ ζηνηρείνπ 18, πνπ αθνξά ζηελ
Φξνληίδα ησλ ηαηξώλ. Παξόια απηά, εθόζνλ ήδε ν βαζκόο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο
είλαη ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα, ζα δηαηεξήζνπκε ηελ θιίκαθα κε ηα ηξία
ζηνηρεία, ώζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε αλάιπζε ησλ
παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ
θιηληθή.
Αθνινύζσο, παξαηεξνύκε πςειέο ηηκέο ζην δείθηε Cronbach γηα ηηο αζξνηζηηθέο
θιίκαθεο πνπ αθνινπζνύλ, ―πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε‖, ―Υξόλνο Αλακνλήο‖, ―Αίζνπζα
Αλακνλήο‖ θαη ―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖. ηηο ηέζζεξεηο απηέο θιίκαθεο,
ν δείθηεο Cronbach είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηελ ηηκή ηνπ 0,6 πνπ θξίλεηαη
σο απνδεθηή, επνκέλσο δηαηεξνύληαη σο έρνπλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο καο. ε
απηέο , πεξηιακβάλνληαη κόιηο δύν ζηνηρεία αλά θιίκαθα, επνκέλσο δελ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί θακία επηπιένλ ελέξγεηα γηα αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.
ηελ ηειεπηαία θιίκαθα, όπνπ δηαηεξήζακε σο ―Αλώλπκε‖ , παξαηεξνύκε όηη ν
δείθηεο Cronbach είλαη κόιηο 0,385, νπόηε θαη απνξξίπηεηαη. Δπηβεβαηώζεθε κε ηνλ
πιένλ νξζό ζηαηηζηηθά ηξόπν, απηό πνπ είρακε αληηιεθζεί αξρηθά, πσο ηα δύν ππό
εμέηαζε ζηνηρεία δελ είραλ κεηαμύ ηνπο θακία ζπλνρή.
Από ηε ζηηγκή πνπ επηβεβαηώζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από
ηελ αλάιπζε παξαγόλησλ θαη ε αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ
ηνπ δείθηε Cronbach, έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηά αζξνηζηηθώλ
θιηκάθσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ (πίλαθαο 6.α).

37

Πίλαθαο 6.α – ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ
Interquartile
Κιίκαθεο

Median

Min

Max

Range

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό

4

2,5

5

0,5

Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό

4

2,33

5

0,67

Ηαηξηθό Πξνζσπηθό

4

2

5

0,33

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε

4

2

5

1

Υξόλνο Αλακνλήο

4

1,5

5

1

Αίζνπζα Αλακνλήο

3,5

1,5

5

1,5

4

3

5

1

Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ

Από ηνλ πίλαθα 6.α, παξαηεξνύκε πσο νη αζζελείο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο
εκπεηξίεο πνπ έιαβαλ θαη απνηεινύλ ην ζύλνιν ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ πνπ
δεκηνπξγήζακε, θαζώο ζηηο έμη από ηηο επηά, ε δηάκεζνο ηηκή ηζνύηαη κε 4, έρνληαο
σο κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ην 5.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ηελ αίζνπζα αλακνλήο, ππάξρεη
ηθαλνπνίεζε από ηελ κεξηά ησλ αζζελώλ, αιιά δελ είλαη ηόζν ηζρπξή όζν γηα ηηο
ππόινηπεο ππό εμέηαζε θιίκαθεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα όκσο είλαη ε κόλε πνπ
παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή δηαζπνξά κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ αζζελώλ
(interquartile range 1.5).
ηηο ππόινηπεο θιίκαθεο, εκθαλίδεηαη από πνιύ κηθξή δηαζπνξά, εσο ειάρηζηε
(interquartile range < ή = 1).
ε

ζπλέρεηα

ηεο

ζηαηηζηηθήο

αλάιπζεο

ησλ

αζξνηζηηθώλ

θιηκάθσλ,

πξαγκαηνπνηήζακε έλαλ έιεγρν ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ηηκώλ πνπ εκθαλίδνληαη αλά
θιίκαθα (πίλαθαο 6.β)
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6.β – πρλόηεηεο εκθάληζεο ηηκώλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ
Κιίκαθα
Σηκέο

Έγθπξν Πνζνζηό %

Αζξνηζηηθό Πνζνζηό %

πρλόηεηα

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό
2,50

1

0,6

0,6

3,00

4

2,5

3,1

3,25

4

2,5

5,6

3,50

13

8

13,6

3,75

22

13,6

27,2

4,00

56

34,6

61,7

4,25

28

17,3

79

4,50

16

9,9

88,9

4,75

11

6,8

95,7

5,00

7

4,3

100

ΓΑ

5

-

-

Γεληθό ύλνιν

167

Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό
2,33

1

0,6

0,6

2,67

1

0,6

1,2

3,00

2

1,2

2,4

3,33

3

1,8

4,2

3,67

15

9

13,3

4,00

78

47

60,2

4,33

18

10,8

71,1

4,67

16

9,6

80,7

5,00

32

19,3

100

ΓΑ

1

-

-

Γεληθό ύλνιν

167

Ηαηξηθό Πξνζσπηθό
2,00

1

0,6

0,6

2,33

2

1,2

1,8

3,00

2

1,2

3

3,33

12

7,2

10,2

3,67

14

8,4

18,7

4,00

72

43,4

62

4,33

37

22,3

84,3

4,67

6

3,6

88

5,00

20

12

100

39

ΓΑ

1

Γεληθό ύλνιν

167

-

-

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε
2,00

3

1,8

1,8

2,50

2

1,2

3

3,00

15

9

12

3,50

2

1,2

13,2

4,00

85

50,9

64,1

4,50

2

1,2

65,3

5,00

58

34,7

100

Γεληθό ύλνιν

167

100

-

1,50

1

0,6

0,6

2,00

16

9,6

10,2

2,50

14

8,4

18,6

3,00

25

15

33,5

3,50

18

10,8

44,3

4,00

75

44,9

89,2

4,50

12

7,2

96,4

5,00

6

3,6

100

Γεληθό ύλνιν

167

100

Υξόλνο Αλακνλήο

Αίζνπζα Αλακνλήο
1,50

1

0,6

0,6

2,00

25

15

15,6

2,50

17

10,2

25,7

3,00

40

24

49,7

3,50

27

16,2

65,9

4,00

48

28,7

94,6

4,50

8

4,8

99,4

5,00

1

0,6

100

Γεληθό ύλνιν

167

100

Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ
3,00

7

4,3

4,3

3,50

16

9,8

14

4,00

62

37,8

51,8

4,50

25

15,2

67,1

5,00

54

32,9

100

ΓΑ

3

-

-

Γεληθό ύλνιν

167

100

40

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο εκθαλίδεη νπζηαζηηθά κε πιήξε εηθόλα ηε ζπγθέληξσζε
πνπ

παξνπζηάδεηαη ζηηο

θιίκαθεο

―Γηνηθεηηθό

Πξνζσπηθό‖, ―Ννζειεπηηθό

Πξνζσπηθό‖ θαη ―Ηαηξηθό Πξνζσπηθό‖ ζηηο ηηκέο από 3,67 έσο 4,33 όπνπ θαιύπηεηαη
ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ.
Παξάιιεια παξαηεξείηαη πςειή ζπγθέληξσζε ζηηο ηηκέο από 3 έσο 4 ζηελ θιίκαθα
―Υξόλνο Αλακνλήο‖ αιιά θπξίσο ζηελ ―Αίζνπζα Αλακνλήο‖, ελώ γηα ηε
―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖, κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθαλίδεηαη ζηηο
κέγηζηεο δπλαηέο ηηκέο (4 θαη 5).
Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζακε κε παξακεηξηθή αλάιπζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ
κε ζύγθξηζε ησλ δηακέζσλ ησλ λέσλ θιηκάθσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά θαη
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, γηα λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε
ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απαληήζεσλ. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην απνηέιεζκα ηεο
αλάιπζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p>0,05), απνδερόκαζηε όηη δελ ππάξρεη
δηαθνξνπνίεζε ζηελ αληίιεςε ησλ αζζελώλ γηα ηελ θιίκαθα, πνπ λα νθείιεηαη ζηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην απνηέιεζκα ηεο κε
παξακεηξηθήο αλάιπζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό
(p<0,05), είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εξεπλήζνπκε ζε κεγαιύηεξν βάζνο ηνπο ιόγνπο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ.
ηνλ πίλαθα 7.α, βιέπνπκε πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο θιίκαθεο ―Γηνηθεηηθό
Πξνζσπηθό‖ (p=0,044) θαη ―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖ (p=0,047), αλάινγα
κε ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ, ελώ νη ππόινηπεο θιίκαθεο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ
αλεπεξέαζηεο από ην ζπγθεθξηκέλν δεκνγξαθηθό ραξαθηεξηζηηθό.
Πίλαθαο 7.α - ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ κε θύιν
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Γηα λα ειέγμνπκε ηί πξαγκαηηθά ηζρύεη, πξαγκαηνπνηήζακε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα
ηηο δύν πξναλαθεξζείζεο θιίκαθεο σο πξνο ην θύιν, αθνύ πξώηα νκαδνπνηήζακε ηα
δεδνκέλα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο.
Πίλαθαο 7.α1 – ηαηηζηηθή αλάιπζε θιηκάθσλ ―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖ θαη
―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖ σο πξνο ην θύιν ηνπ δείγκαηνο
Median

Min

Max

Interquartile Range

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό
Άλδξεο

4

2,5

5

0,5

Γπλαίθεο

4

3

5

0,25

4

3

5

0,88

4,5

3

5

1

Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ
Άλδξεο
Γπλαίθεο

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα7.α1, βιέπνπκε όηη γηα ηελ θιίκαθα ―Γηνηθεηηθό
Πξνζσπηθό‖, ε δηάκεζνο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ θάπσο πςειόηεξε γηα ηηο γπλαίθεο ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο
ηνλ πίλαθα 7.β αληηζέησο, βιέπνπκε πσο δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε θακία
θιίκαθα πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ.
Πίλαθαο 7.β – ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ κε ειηθία

Με ηελ ίδηα ινγηθή , πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο δηαθνξάο δηακέζσλ ζε αλεμάξηεηα
δείγκαηα γηα ηηο λενζύζηαηεο θιίκαθεο σο πξνο ηελ ύπαξμε ή κε , αζθάιηζεο
(πίλαθαο 7.γ) θαη ηνλ ηύπν ηεο αζθάιηζεο ησλ αζζελώλ (πίλαθαο 7.δ).
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Πίλαθαο 7.γ - ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ κε ύπαξμε αζθάιηζεο

Πίλαθαο 7.δ – Έιεγρνο δηαθνξάο δηακέζσλ ησλ θιηκάθσλ ζε δηαθνξεηηθά είδε
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
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ηνλ πίλαθα 7.γ πξνθύπηεη πσο δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε θακία θιίκαθα πνπ λα
ζπλδέεηαη κε ηελ ύπαξμε ή κε, αζθάιηζεο ησλ εξσηεζέλησλ, ελώ θαίλεηαη πσο ε
θιίκαθα ―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖ επεξεάδεηαη από ηνλ ηύπν αζθάιηζεο ησλ
αζζελώλ (p = 0.019) (πίλαθαο 7.δ).
Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επαλαιάβακε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε γηα ηελ θιίκαθα ―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖, σο πξνο ηνλ ηύπν αζθάιηζεο ησλ
αζζελώλ, αθνύ πξώηα νκαδνπνηήζακε ηα δεδνκέλα ζε
i.

Γεκόζηα Αζθάιηζε,

ii.

Ηδησηηθή Αζθάιηζε, θαη

iii.

Γεκόζηα & Ηδησηηθή Αζθάιηζε.

Πίλαθαο 7.δ1 - ηαηηζηηθή αλάιπζε θιίκαθαο ―Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό‖ σο πξνο ηνλ
ηύπν αζθάιηζεο ηνπ δείγκαηνο
Median

Min

Max

Interquartile Range

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό
Γεκόζηα Αζθάιηζε

4

3

4,5

0,38

Ηδησηηθή Αζθάιηζε

4,5

4

4,75

0,31

4,125

3,75

4,75

0,25

Γεκόζηα & Ηδησηηθή Αζθάιηζε

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ πίλαθα 7.δ1, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη
κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό δειώλνπλ νη θάηνρνη
ηδησηηθήο αζθάιηζεο, είηε απηή είλαη κνλαδηθή, είηε ζπκπιεξώλεη ηελ δεκόζηα
αζθάιηζή ηνπο. Πεξηζζόηεξν απζηεξνί ζηελ θξίζε ηνπο παξνπζηάδνληαη νη
αζθαιηζκέλνη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Αθνινύζεζε ε ζύγθξηζε δηακέζσλ γηα ηηο θιίκαθεο σο πξνο ηελ ηζαγέλεηα ησλ
αζζελώλ (πίλαθαο 7.ε).
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Πίλαθαο 7.ε – ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ αλάινγα κε ηελ Ηζαγέλεηα.

Δδώ παξαηεξήζεθε δηαζπνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ αλάινγα κε ηελ ηζαγέλεηα
ηνπο ζηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ. ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ζηνπο έρνληεο ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ζηνπο αιινδαπνύο, πξνέθπςε όηη νη
εκεδαπνί εθθξάδνπλ πςειόηεξε ηθαλνπνίεζε από ηνπο αιινδαπνύο γηα ηελ
δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ (πίλαθαο 7.ε1).
Πίλαθαο 7.ε1 - ηαηηζηηθή αλάιπζε θιίκαθαο ―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖
σο πξνο ηελ ηζαγέλεηα ησλ αζζελώλ.
Median

Min

Max

Interquartile Range

4,5

3

5

1

4

3

5

0,5

Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ
Διιεληθή Ηζαγέλεηα
Άιιε Ηζαγέλεηα

εηξά είρε ε αλάιπζε ησλ θιηκάθσλ σο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ αζζελώλ ηνπ
δείγκαηνο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν ζπλήζσο
απνηειεί παξάγνληα πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ πεξί
ηθαλνπνίεζεο, νπόηε ε αλάιπζε ηνπ, πξνθαινύζε ελδηαθέξνλ από ηελ αξρή ηεο
έξεπλαο. ηνλ πίλαθα 7.δ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ.
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Πίλαθαο 7.δ - ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ αλάινγα κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ
αζζελώλ ηνπ δείγκαηνο.

Βιέπνπκε πσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ, νη αληηιήςεηο ησλ
αζζελώλ κε βάζε ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν, δηαθνξνπνηνύληαη. Οη θιίκαθεο απηέο
ππέζηεζαλ

επξύηεξε

ζηαηηζηηθή

αλάιπζε,

παξνπζηάδνληαη θάησζη, ζηνλ πίλαθα 7.δ1.
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ηα

απνηειέζκαηα

ηεο

νπνίαο

Πίλαθαο

7.δ1

-

ηαηηζηηθή

αλάιπζε

θιηκάθσλ

―Γηνηθεηηθό

Πξνζσπηθό‖,

―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖, ―πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε‖ θαη ―Αίζνπζα Αλακνλήο‖ σο
πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ αζζελώλ ηνπ δείγκαηνο.
Median

Min

Max

Interquartile Range

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό
Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ

3,75

3

4,25

0,88

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ

4

3

4

0,25

Απόθνηηνο Λπθείνπ

4

2,5

4,75

0,5

Απόθνηηνο ΗΔΚ

4

3

4,75

0,5

Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ

4

3,25

5

0,5

Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ

4

3,67

5

0,67

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ

4

3

4

0,25

Απόθνηηνο Λπθείνπ

4

3

5

0,33

Απόθνηηνο ΗΔΚ

4

3,33

5

0,83

Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ

4

2,33

5

0,67

4

2

4

1

Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε
Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ
Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ

Is constant. Has been omitted

Απόθνηηνο Λπθείνπ

4

2

5

0,75

Απόθνηηνο ΗΔΚ

4

3

5

1

Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ

4

2

5

1

Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ

3

2

5

2

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ

3

2

3

1

3,5

2

4,5

1,5

3

2

4,5

1,75

3,5

1,5

4,5

1

Αίζνπζα Αλακνλήο

Απόθνηηνο Λπθείνπ
Απόθνηηνο ΗΔΚ
Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη (πίλαθαο 7.δ1) , παξαηεξνύκε όηη νη
απόθνηηνη δεκνηηθνύ δειώλνπλ ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, κε δηάκεζν 3,75, έλαληη 4 ησλ ππνινίπσλ, ελώ ππάξρεη θαη ε κεγαιύηεξε
δηαζπνξά ζηηο κεηαμύ ηνπο απόςεηο έλαληη ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ (interquartial
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range 0.88). Σν κεγαιύηεξν εύξνο απαληήζεσλ δίλεηαη από ηνπο απνθνίηνπο
γπκλαζίνπ (min 2,5 – max 4,75).
Γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ελώ θαίλεηαη νη αζζελείο λα είλαη ην ίδην
ηθαλνπνηεκέλνη , αλεμαξηήησο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (median = 4), βιέπνπκε νη
απόθνηηνη γπκλαζίνπ λα έρνπλ δώζεη ηελ ρακειόηεξε κέγηζηε βαζκνινγία (4), ελώ
παξνπζηάδνπλ θαη εμαηξεηηθά ρακειή δηαζπνξά ζηηο αληηιήςεηο ηνπο.
Χο πξνο ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε, νη αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ ζπγθιίλνπλ , κε ηνπο
απνθνίηνπο ησλ ΗΔΚ λα έρνπλ ην κηθξόηεξν εύξνο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ηθαλνπνίεζεο (3 εσο 5). Οη απαληήζεηο ησλ
απνθνίησλ γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηε κηθξόηεξε κεηαμύ ηνπο δηαζπνξά.
Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ αίζνπζα αλακνλήο, νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ, γπκλαζίνπ θαη
ΗΔΚ, δείρλνπλ λα έρνπλ πην κεηξηνπαζή ζηάζε (median = 3) απέλαληη ζηελ εκπεηξία
πνπ απνθόκηζαλ ζε αληίζεζε κε ηνπο απνθνίηνπο ιπθείνπ θαη παλεπηζηεκίνπ (median
= 3,5). Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί είλαη ε γεληθόηεξα ρακειή
βαζκνινγία πνπ δόζεθε από ηνπο απνθνίηνπο γπκλαζίνπ, κε ηελ κέγηζηε ηηκή λα
είλαη 3 (νύηε ηθαλνπνηεκέλνο / νύηε δπζαξεζηεκέλνο). Όζνλ αθνξά ην ζύλνιν ησλ
νκάδσλ, θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δηαζπνξά ζηα δεδνκέλα ηνπο, θαη
εηδηθόηεξα νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ ησλ νπνίσλ νη αληηιήςεηο πεξί ηεο αίζνπζαο
αλακνλήο, δηαθνξνπνηνύληαη αξθεηά.
Κάλακε ηελ ίδηα αλάιπζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πξόηεξε λνζειεία
ησλ αζζελώλ ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθό πάξνρν πγείαο σο ζπλάξηεζε ησλ αζξνηζηηθώλ
θιηκάθσλ πνπ δεκηνπξγήζακε, όκσο δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ αζζελώλ.
ηελ ηειεπηαία κεηαβιεηή πνπ αλαιύζακε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θιίκαθεο, ηα
ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Ζ κεηαβιεηή απηή αθνξά ην άηνκν πνπ
ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην. Ο αζζελήο ή ν ζπλνδόο ηνπ.
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Πίλαθαο 7.ε - ύγθξηζε δηακέζσλ θιηκάθσλ αλάινγα κε ην άηνκν πνπ ζπκπιήξσζε
ην εξσηεκαηνιόγην.

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (7.ε), βιέπνπκε πσο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ
απαληήζεσλ σο πξνο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηνλ ρώξν αλακνλήο. Όπσο θαη
ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, αθνινύζεζε ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ησλ δηάκεζνο,
ειάρηζην, κέγηζην θαη δηαηεηαξηεκνξηαθό εύξνο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.ε1.
Πίλαθαο 7.ε1 - ηαηηζηηθή αλάιπζε θιίκαθαο ―Αίζνπζα Αλακνλήο‖ σο πξνο ην
άηνκν πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιόγην.

Median

Min

Max

Interquartile Range

Αίζνπζα Αλακνλήο
Αζζελήο

3,5

2

4,5

1

πλνδόο

3

1,5

5

1,5

Παξαηεξείηαη

ινηπόλ

ρακειόηεξε

ηθαλνπνίεζε

ζηηο

απαληήζεηο

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπλνδνύο ησλ αζζελώλ, αθνύ
δειώλνπλ νύηε ηθαλνπνηεκέλνη / νύηε δπζαξεζηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο ζηελ
αίζνπζα αλακνλήο (median = 3). Αληηζέησο, νη αζζελείο δειώλνπλ ειαθξώο
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ηθαλνπνηεκέλνη. ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλνδώλ, βιέπνπκε λα ππάξρεη επίζεο
κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ θαη παξάιιεια εύξνο.

ΕΝΟΣΗΣΑ 4. ΤΖΗΣΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνύζα έξεπλα έγηλε κία πξνζπάζεηα πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνύ
ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο
―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖ θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2017,
ζε κηα πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ηελ
θιηληθή πξνο ηνπο αζζελείο.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ππάξρεη αξθεηά πςειόο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο
ησλ αζζελώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ην ππό κειέηε ηκήκα, θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο
ηεο. Ζ δηάκεζνο γηα ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηθαλνπνίεζεο ηζνδπλακεί κε
4, έρνληαο σο 5 ην κέγηζην, ελώ ε δηάκεζνο γηα ηελ εξώηεζε ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο
από ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ θιηληθή, ηζνδπλακεί κε 8 (άξηζηα ην 10).
Από ηελ αλάιπζε παξαγόλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςαλ 7 αζξνηζηηθέο
θιίκαθεο κε πςεινύο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο , νη νπνίεο εξκελεύνπλ ην 67%
ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη θιίκαθεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη εμήο:
1. Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό,
2. Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό,
3. Ηαηξηθό Πξνζσπηθό,
4. πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε,
5. Υξόλνο Αλακνλήο,
6. Αίζνπζα Αλακνλήο, θαη
7. Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ.
Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ θιηκάθσλ, επαιεζεύηεθε ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ησλ
αζζελώλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ από ηελ θιηληθή θαη παξνπζηάζηεθε εθ
λένπ ε νπδέηεξε πξνο ζεηηθή άπνςε ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ
ζηελ

αίζνπζα

αλακνλήο

(median

=
50

3,5).

Δηδηθόηεξα

ζηηο

πεξηπηώζεηο

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπλνδνύο ησλ αζζελώλ, βιέπνπκε
αθόκε ρακειόηεξε βαζκνινγία κε ηελ δηάκεζν λα βξίζθεηαη κόιηο ζην 3.
Αληηιακβαλόκαζηε όηη παξόιν πνπ ππάξρεη απηή ε νπδεηεξόηεηα σο πξνο ηελ
αίζνπζα αλακνλήο, θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Κάηη αλάινγν απνδεηθλύεηαη
θαη ζηελ έξεπλα ησλ Rao, Peters θαη Bandeen (2006), αθνύ νη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη
από ηα απνηειέζκαηα ηνπο όηη νη λνζνθνκεηαθέο ππνδνκέο θαη ην πεξηβάιινλ εληόο
απηώλ, δελ δηαδξακαηίδεη ηόζν θαίξην ξόιν ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
αζζελώλ.
Να ηνληζηεί ζε απηό ην ζεκείν όηη ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηνπ νθζαικνινγηθνύ
ηκήκαηνο ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖, ππάξρνπλ κόιηο 14
θαζίζκαηα πνπ θπξίσο πξννξίδνληαη γηα ηνπο αζζελείο ηνπ ηκήκαηνο. Δπνκέλσο
θαληάδεη απνιύησο ινγηθό λα ηίζεηαη ζέκα επάξθεηαο όηαλ ζε κία θαζεκεξηλή εκέξα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ηκήκα πεξηζζόηεξεο από 40 επεκβάζεηο θαη αληίζηνηρεο ή θαη
πεξηζζόηεξεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Πόζν δε κάιινλ γηα ηνπο ζπλνδνύο ησλ
αζζελώλ.
Από πξνγελέζηεξεο κειέηεο θαίλεηαη όηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά από ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αζζελή κε ηνλ ηαηξό θαη ην
λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. Δάλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, δείμνπλ ελζπλαίζζεζε θαη
θαηαλόεζε πξνο ηνλ αζζελή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ
ππεξεζίαο, ηόηε ν αζζελήο ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο

(Keating et Al, 2002). ε

ζπλέρεηα απηήο ηεο έξεπλαο έξρεηαη ε παξνύζα όπνπ νη αζζελείο εκθαλίδνπλ πςειό
βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ηαηξν- λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αιιά θαη από ηελ
ζπλνιηθή ηνπο εκπεηξία. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαληάδεη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ
ζπλνιηθή αμηνιόγεζε θαη επαιεζεύεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο είλαη
ν ρξόλνο αλακνλήο. Αζζελείο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ ιήςε ηεο
απαξαίηεηεο γηα απηνύο ππεξεζίαο πγείαο, είλαη δπζαξεζηεκέλνη (Duggirala,
Rajendran θαη Anantharaman, 2008).
Από ηε κε παξακεηξηθή αλάιπζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ησλ αζξνηζηηθώλ
θιηκάθσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά – θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ,
παξαηεξήζακε πσο ην θύιν, επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ αλαθνξηθά κε ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό , θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία
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θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ. Όζνλ αθνξά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο από ην δηνηθεηηθό
πξνζσπηθό, νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη ην ίδην ηθαλνπνηεκέλεο, όκσο παξνπζηάδνπλ
κεγαιύηεξε ζπλνρή ζηηο απαληήζεηο ηνπο έλαληη ησλ αλδξώλ. Αληίζηνηρα, γηα ηε
δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ, δειώλνπλ πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλεο από ηνπο
άλδξεο. ηελ έξεπλα ησλ Afzal et al. (2014), πηζηνπνηείηαη όηη παξόιν πνπ δελ
ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή ησλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο από ην
θύιν, θαίλεηαη νη γπλαίθεο λα δειώλνπλ πςειόηεξν βαζκό ηθαλνπνίεζεο.
Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, δελ πξνθύπηεη ζπλάθεηα κεηαμύ ηεο ειηθίαο
ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ηνπο, ζε αληίζεζε κε πξνεγνύκελεο
αληίζηνηρεο κειέηεο (Young, Meterko θαη Desai, 2000).
Όζνλ αθνξά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αζζελώλ σο πξνο ην επίπεδν κόξθσζεο ηνπο
παξαηεξνύκε ηελ ύπαξμε ηνκέσλ όπνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε απόςεσλ. Oη
απαληήζεηο ησλ αζζελώλ δηαθέξνπλ γηα ην ―Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό‖, όπνπ ελώ
όιεο νη νκάδεο δειώλνπλ ηθαλνπνίεζε, νη απόθνηηνη γπκλαζίνπ εκθαλίδνπλ
κηθξόηεξε δηαζπνξά ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ρακειόηεξν εύξνο , κε ηηκέο αλάκεζα
ζηελ νπδέηεξε ζηάζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε.
Δπηπξόζζεηα, βιέπνπκε πσο νη απόθνηηνη δεκνηηθνύ εκθαλίδνληαη ιηγόηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη από ην επίπεδν ηεο παξερόκελεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, κε απμεκέλε
δηαζπνξά ζηηο αληηιήςεηο ηνπο. Άλζξσπνη πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ πνπ πηζαλόλ
λα έρνπλ βξεζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζέζεηο επζύλεο, έρνπλ θαιύηεξε αληίιεςε
ησλ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ πξν θαη κεηά ηεο
ηέιεζεο ηαηξηθήο πξάμεο αληί ησλ αηόκσλ κε ρακειόηεξε εθπαίδεπζε.
Δπηπιένλ, παξαηεξήζακε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ
―Γηαδηθαζία Κιεηζίκαηνο Ραληεβνύ‖ κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ηνπο. Σα απνηειέζκαηα
καο ππέδεημαλ ρακειόηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο έρνληεο αιινδαπή ηζαγέλεηα, έλαληη
ησλ εκεδαπώλ, παξόιν πνπ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα
δειώλεη ηθαλνπνίεζε. Σν πξνθαλέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη λα ππάξρεη
ζέκα γιώζζαο θαη κεηάθξαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα θιεηζίκαηνο ηνπ ξαληεβνύ γηα ηνπο
αιινδαπνύο, γεγνλόο όκσο πνπ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απόςεηο ησλ αζζελώλ
ηεο νκάδαο.
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Παξαηεξνύκε πσο παξόιν πνπ νη αζζελείο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο
πνπ ηνπο παξέρνληαη ζην νθζαικνινγηθό ηκήκα ηεο θιηληθήο, δελ είλαη πιήξσο
ηθαλνπνηεκέλνη κε ην θόζηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ. Γλσξίδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ
αληαγσληζκνύ θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη, είκαζηε ζε ζέζε λα
αληηιεθζνύκε πσο ην απνηέιεζκα απηό δελ έρεη νπζηαζηηθή βάζε. Δίλαη ζπρλό
θαηλόκελν, ζε εξσηήζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ θόζηνπο , νη εξσηεζέληεο λα απαληνύλ
νπδέηεξα , θνβνύκελνη κήπσο κειινληηθά απηό απμεζεί θαη πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο
επηπηώζεηο καθξνπξόζεζκα γηα ηνπο ίδηνπο.
ε γεληθέο γξακκέο, νη αζζελείο δηαηεξνύλ ζεηηθή εηθόλα γηα ην νθζαικνινγηθό
ηκήκα ηεο θιηληθήο. Σα ζηειέρε απηήο, ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπλ ζε βάζνο ηνπο
παξάγνληεο όπνπ αλαγλώζηεθε ζρεηηθή δπζιεηηνπξγία κέζα από ηελ έξεπλα καο.
Δηδηθόηεξα, ζα ζπκβνπιεύακε
 λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε ύπαξμε δσξεάλ ρώξνπ ζηάζκεπζεο γηα ηνπο αζζελείο
ηεο θιηληθήο επηθνηλσλείηαη ζηνπο ίδηνπο, θαηά ηηο πξώηεο ηνπο επαθέο κε ηελ
θιηληθή,
 λα επεθηαζεί ε αίζνπζα αλακνλήο ηνπ νθζαικνινγηθνύ ηκήκαηνο, ώζηε λα
απμεζνύλ ηα δηαζέζηκα θαζίζκαηα θαη πηζαλόλ λα ειαηησζνύλ νη ζόξπβνη,
 λα ειεγρζεί ε πεγή ηεο έληαζεο ζηελ αίζνπζα αλακνλήο,
 λα αλαγλσξηζηεί ε πξνέιεπζε ηνπ πιήζνπο ησλ αιινδαπώλ αζζελώλ θαη λα
επαλδξσζνύλ ηα αξκόδηα ηκήκαηα (θπξίσο γξακκαηείεο , ηειεθσληθό θέληξν
θιπ), κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο γιώζζεο, θαη
 λα εθεύξεη θαη λα εθαξκόζεη έλα επηρεηξεκαηηθό πξντόλ / ππεξεζία ε θιηληθή,
απαξαίηεην ζηνλ θάζε αζζελή, όπνπ δελ ζα έρεη θόζηνο γηα ηελ ίδηα, αιιά ζα
πξνζζέζεη αμία ζηελ παξερόκελε ππεξεζία. Ίζσο κε απηό ηνλ ηξόπν λα
απμήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ θόζηνπο ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο.
Όπσο δηεμνδηθά αλαιύζακε, νη αληηιήςεηο ησλ αζζελώλ γηα ην νθζαικνινγηθό ηκήκα
ηεο ―Euromedica – Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο‖ είλαη ζεηηθέο θαζώο εκθαλίδνπλ
πςειό βαζκό ηθαλνπνίεζεο. Όκσο ηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο θιηληθήο ζα
πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνύλ θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαη πόξν πνπ έρνπλ ζηελ
δηάζεζή ηνπο γηα λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά , θάλνληαο ηελ δηαθνξά
ζην Black Box ηνπ εγθεθάινπ ησλ αζζελώλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ.
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