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Πεξίιεςε 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη ε 

δηαζθάιηζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, σο επί ην πιείζηνλ 

εζηηάδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ππφ ην πξίζκα ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

πγείαο πνπ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ελαζρνινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, 

ηνπο λνζειεπηέο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο, δειαδή είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Άγηνο Παχινο», 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην SPSS. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ζχκθσλα κε ηνπο 

λνζειεπηέο πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

νκαδηθφηεηα, ε ζηειέρσζε, ε ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ αθνινπζνχλ ν 

ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ε 

ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε. Μηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ απφ κφλε ηεο δε θαίλεηαη λα ζπκβάιεη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ελψ νη λνζειεπηέο έρνπλ αξλεηηθή 

ζηάζε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, απέλαληη ζηελ απηαξρηθή δηνίθεζε. ζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε, ελψ απφ κφλε ηεο θαίλεηαη λα δηράδεη ηνπο λνζειεπηέο, ε ζχλδεζή ηεο κε 

επηπξφζζεηεο νηθνλνκηθέο ή εζηθέο αληακνηβέο ηελ θαζηζηά σο έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

 

Δπραξηζηίεο ...........................................................................................................ii 

Πεξίιεςε ..............................................................................................................iii 

Καηάινγνο πηλάθσλ .............................................................................................vi 

Καηάινγνο δηαγξακκάησλ ..................................................................................viii 

Δηζαγσγή ..............................................................................................................1 

Κεθάιαην 1
ν
:Πνηόηεηα 

1.1 Πξνζδηνξηζκφο θαη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνηφηεηαο ......................3 

1.2 Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ............................................................................5 

1.3 Οη ζεσξεηηθνί ηεο πνηφηεηαο ......................................................... .................7 

1.3.1 Dr. Walter Andrew Shewhart .......................................................................8 

1.3.2 Dr. W. Edwards Deming ..............................................................................8 

1.3.3 Dr. Joseph M. Juran ......................................................................................9 

1.3.4 Philip B. Crosby ..........................................................................................11 

1.3.5 Dr. Kaoru Ishikawa .....................................................................................12 

1.3.6 Dr. Armand V. Feigenbaum ........................................................................13 

1.4 Σν θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ................................................................................13 

Κεθάιαην 2
ν
: Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ Τγείαο 

2.1 Ζ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο .....16 

2.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ...........................20 

2.3 Οθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηφηεηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ..............23 

2.4 Γείθηεο κέηξεζεο πνηφηεηαο ζηελ Τγεία ......................................................24 

Κεθάιαην 3
ν
: Πξνζεγγίζεηο γηα ηε  βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

3.1 Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ..............................................................29 

3.2 Πξφηππα Πνηφηεηαο ......................................................................................30 

3.3 πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο.............................................................33 

3.4 Καιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο....................35 

Κεθάιαην 4
ν
: Ννζειεπηηθή θαη Πνηόηεηα 

4.1 Ο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ ζηηο ζχγρξνλεο κνλάδεο πγείαο ...........................41 

4.2 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ .....................................43 

4.3 Θεσξίεο πξνζδνθηψλ θαη πξνζδνθίεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ..............48 

4.4 πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ......................................................51 



v 
 

4.5 Ννζειεπηηθή ηειέρσο …………………………………………………55 

4.6 Αμηνιφγεζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ..................................................60 

4.7 πλεξγαζία επαγγεικαηηψλ πγείαο ...........................................................63 

4.8 Ννζειεπηηθά Πξσηφθνιια .......................................................................66 

4.9 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ..........................68 

Κεθάιαην 5
ν
: Έξεπλα 

5.1.1 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Άγηνο Παχινο» ......................75 

5.1.2 Ζ δηάξζξσζε θαη νη ζηφρνη ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ...................76 

5.2 Μεζνδνινγία έξεπλαο................................................................................77 

5.2.1 Πεξηγξαθή δείγκαηνο .............................................................................77 

5.2.2 Δξεπλεηηθφ εξγαιείν...............................................................................77 

5.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο.............................................................78 

5.3.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο ...........................................................78 

5.3.2 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ........................................................81 

5.3.3 πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα ..................................................................83 

5.3.4 πλερηδφκελε εθπαίδεπζε .......................................................................84 

5.3.5 πλζήθεο εξγαζίαο ..................................................................................86 

5.3.6 Οηθνλνκηθέο απνιαβέο ............................................................................88 

5.3.7 Γηνίθεζε ..................................................................................................89 

5.3.8 Ηθαλνπνίεζε πειάηε-αζζελή ...................................................................91 

5.3.9 ηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ...................................................................92 

5.3.10 Αμηνιφγεζε ............................................................................................93 

5.4 πγθξηηηθνί έιεγρνη .....................................................................................97 

5.4.1 Έηε πξνυπεξεζίαο ....................................................................................97 

5.4.2 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ................................................................................98 

5.4.3 Υψξνο εξγαζίαο ........................................................................................99 

5.4.4 Βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζε ...............................100 

5.5 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζην 

Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παχινο» ...................................................................................116 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ..............................................................................122 

Παξάξηεκα ......................................................................................................135 

  

 

 



vi 
 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1: Οη Οθηψ δηαζηάζεηο ηεο Πνηφηεηαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγεί…...19 

Πίλαθαο 2:  Ννζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξ……...57 

Πίλαθαο 3: Ννζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξ…….58 

Πίλαθαο 4:πγθξηηηθνί έιεγρνη ζε ζρέζε κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο …..………..98 

Πίλαθαο 5: πγθξηηηθνί έιεγρνη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ……..……..99  

Πίλαθαο 6: πγθξηηηθνί έιεγρνη ζε ζρέζε κε ην ρψξν εξγαζίαο ……………....100 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

θιηληθψλ λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ………………………..……101 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

θαηά πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε 

ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε ……………………………….……….102 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

ζαθήλεηα απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ………103  

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε 

απφ κφλε ηεο λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ……………………………………………….……..104 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ πνπ ε πηζηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο κε θάπνην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα 

ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ………105 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη 

ζε κηα  ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ …………………..………….106 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ πνπ ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ απμάλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ .….107 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

θαηά πφζν ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζχλδεζή 

ηεο κε επηπξφζζεηεο ακνηβέο (εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ 



vii 
 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ……..109 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ λνζειεπηψλ ζα 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ …………110 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ………………………………………………………..111 

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ 

λνζειεπηψλ πξνο ηνπο αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο …………………………..…………112 

Πίλαθαο 18: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν ……………………………………………………113 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα απηαξρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο …………………….114 

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ  ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο …………………..115 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην  

πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ………….116 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Καηάινγνο δηαγξακκάησλ 

Γηάγξακκα 1: Σν δηάγξακκα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο ................................................13 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν ………...….78 

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία ζε θιάζεηο ησλ 

10 εηψλ ……………………………………………………………………………...79 

Γηάγξακκα 4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζε 

θιάζεηο ησλ 5 εηψλ …………………………………………………………….…...80 

Γηάγξακκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ...…80 

Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηε ζέζε επζχλεο..….81 

Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ…………………………………………………………………….……..82 

Γηάγξακκα 8: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ……………………………………………………………………….…..82 

Γηάγξακκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο 

νκαδηθφηεηαο θαη ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο λνζειεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο …………………………………………………………………….83 

Γηάγξακκα 10: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ πνπ ε θαιή 

ζπλεξγαζία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ……………….84 

Γηάγξακκα 11: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

ε εθαξκνγή Πξνηππνπνηεκέλσλ Ννζειεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Κιηληθψλ 

Ννζειεπηηθψλ Πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ………………………………..85 

Γηάγξακκα 12: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θαηά πφζν ζεκαληηθή 

είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε πλερηδφκελε 

Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ……………………………………………………..…..86 

Γηάγξακκα 13: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα απνηειεί 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ………………………………87 

Γηάγξακκα 14: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ πνπ ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ λνζνθνκείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ……….……87 

Γηάγξακκα 15: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην αλ κηα αχμεζε ηνπ 



ix 
 

κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα επηθέξεη ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ………….88 

Γηάγξακκα 16: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ λνζειεπηψλ ζα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ …………………………………….89 

Γηάγξακκα 17: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε  ηελ απηαξρηθή 

Γηνίθεζε …………………………………………….……………………………90 

Γηάγξακκα 18: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα 

ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα βειηίσλε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ……………………………….…………….…..90 

Γηάγξακκα 19: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν ……………………………….……91 

Γηάγξακκα 20: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ ………….92 

Γηάγξακκα 21: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα νδεγνχζε ζε πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ………………………………………………92 

Γηάγξακκα 22: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηνπο 

αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο …………………………………………………………..93 

Γηάγξακκα 23: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ……………94 

Γηάγξακκα 24: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε 

επηπξφζζεηεο ακνηβέο ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ………………………………………..……..94 

Γηάγξακκα 25: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ ……………………………………..95 

Γηάγξακκα 26: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο κε ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ ………………………………………96 

 



1 
 

Δηζαγσγή 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηελ αηδέληα πνπ έρεη δηακνξθψζεη γηα 

ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε, θαζνξίδεη σο έλαλ απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ηεο ζηφρνπο 

(Βηψζηκνο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο 3) «ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγεηνύο δσήο θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο επδσίαο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη όιεο ηηο ειηθίεο» (United Nations, 

2015, p. 14). ην Άξζξν 11 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε δηαηππψλεηαη φηη ε 

βειηίσζε θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο απνηεινχλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θάζε αηφκνπ 

θαη θνηλσλίαο (European Social Charter, 2015). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο: 

 Ζ πγεία έρεη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. 

 Ζ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

ηξφπνπ δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ θαηαλνκή πφξσλ πξέπεη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην κέγηζην φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο. 

 Ζ πξφιεςε είλαη θαιχηεξε (θαη νηθνλνκηθφηεξε) απφ ηε ζεξαπεία. 

 Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη αλζξψπηλν δηθαίσκα (World Health Organization, 

2003). 

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απμεκέλεο θαη πην ζπλζέηεο απαηηήζεηο απφ εθείλεο ηνπ 

παξειζφληνο. Οη δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο, νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαη νη 

αζζελείο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηελ 

δπζθνιία επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, παξφιν πνπ νη βειηηψζεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία δίλνπλ ηελ 

ππφζρεζε κηαο θαιχηεξεο πεξίζαιςεο. Έηζη, πνιιά ζπζηήκαηα πγείαο απνδεηθλχνληαη 

αλεπαξθή γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο πιένλ απαηηήζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα 

ράζκα κεηαμχ ηεο θξνληίδαο πνπ είλαη δπλαηή θαη εθείλεο πνπ πξνζθέξεηαη. Σν 

απμαλφκελν θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ην θφζηνο πηνζέηεζεο αλαδπφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ απνηεινχλ  πξνθιήζεηο αθφκε θαη γηα ηηο ρψξεο πνπ δαπαλνχλ ηεξάζηηα 
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πνζά γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (Jones et al., 

2003). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ηα ηέζζεξα πξψηα θεθάιαηα απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ 

ηεο κέξνο, φπνπ γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο βειηίσζήο ηεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ελψ 

ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο 

«Άγηνο Παχινο» γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Quality means doing it right when no one is looking 

Henry Ford 

 

Κεθάιαην 1
ν
 

 Πνηόηεηα 

1.1 Πξνζδηνξηζκόο θαη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνηόηεηαο 

 Ζ πνηφηεηα απνηειεί δεηνχκελν γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. Ζ 

απμεκέλε πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ δηεζλψο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαζηζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

επίθαηξε θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε (Κσζηαγηφιαο, 2008). Σα φξγαλα 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ νξγαληζκψλ θαη νη δηεπζπληέο αλά ηνλ 

θφζκν δίδνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ φξν «πνηφηεηα» σο ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο έλλνηεο πνπ 

ηελ ζπλνδεχνπλ, φπσο: «βειηίσζε», «δηαζθάιηζε», «θξνληίδα» θαη «δείθηεο» 

(Goldenberg, 2012). 

 Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπζχλζεηε θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θαη 

παξφηη αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα θαη απαζρνιεί ζε 

πνιιαπιά επίπεδα επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, είλαη δχζθνια πξνζεγγίζηκε. Σν γεγνλφο 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί θαηά θαηξνχο, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ αξθεηά λεθειψδεηο, θαζψο πεξηγξάθνπλ έλα 

επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ θαη ζπλππνινγίδνπλ εληειψο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Ζ 

ζπλερηδφκελε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηήλ ζα πξέπεη λα δνκεζεί ζε κία βαζηά θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο. 

Καζνιηθνί νξηζκνί, ελφζσ δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο, ηα θξηηήξηα θαη νη 

παξάκεηξνη είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηακνξθσζνχλ (Reeves & Bernar, 1994).

 χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενιιεληθήο ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε σο 

πνηφηεηα νξίδεηαη:   



4 
 

 ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ, ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ή αμηνινγνχλ 

θάπνηνλ ή θάηη. 

 ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ ελφο αγαζνχ ή κηαο 

ππεξεζίαο.  

 νη ηδηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αγαζνχ, κηαο ππεξεζίαο πνπ ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια φκνηα. 

 (ρσξίο άξζξν) αλψηεξνο βαζκφο κηαο αμηνινγηθήο θιίκαθαο· θιάζε (Λ.Κ.Ν. , 

2009). 

Ζ δπζθνιία, ησλ νξηζκψλ απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπλήζσο δελ επαξθνχλ 

γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ππνινγίζηκε θαη 

κεηξήζηκε. Ζ κέηξεζε ηεο «αξηζηείαο» θαη ηεο «ππεξνρήο» είλαη δχζθνιε επεηδή νη 

φξνη απηνί παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί ηφζν 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Sower V. E., 2011). 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο πιένλ ραξαθηεξηζηηθνχο θαη απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο 

πνηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

 Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη άιινη απφ απηφλ/απηή (Crosby, 1979). 

 Πνηφηεηα πξντφληνο ή ππεξεζίαο δελ είλαη απηφ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, 

αιιά απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο θαη γηα ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνο 

λα πιεξψζεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, επεηδή ηνπ είλαη ρξήζηκν θαη ηνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε (Drucker 1985). 

 χκθσλα κε ηνλ Deming, πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ν 

αλακελφκελνο βαζκφο νκνηνκνξθίαο θαη αμηνπηζηίαο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο (Ross, 1995). 

 χκθσλα κε ηελ ASQ (American Society for Quality), ε πνηφηεηα ππνδειψλεη 

ηελ ππεξνρή ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο θαη ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο (Chandrupatla, 2009). 

 Ωο πνηφηεηα νξίδεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο κε ην ζθνπφ 

ή ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (Juran, 1988). 

 χκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο ISO (International 

Organization for Standardization), πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 
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δπλαηφηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο ή ζπλεπαγφκελεο αλάγθεο (Hoyle, 

2001). 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Κξηηεξίσλ αθνινπζψληαο ηελ ίδηα θηινζνθία 

απνηππψλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο «ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή», ε νπνία νξίδεηαη σο ε 

αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αλάγθεο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη. 

πλερίδεη ππνγξακκίδνληαο φηη «ηα παξάπνλα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη έλαο ζπλήζεο 

δείθηεο γηα ηνλ ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή φκσο ε απνπζία ηνπο δελ 

ζπλεπάγεηαη απαξαηηήησο θαη πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο (ISO, 2005). 

Ζ πνηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηά θχξην ιφγν, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα 

επξήκαηα, σζηφζν, ησλ εξεπλψλ ζε απηφ ην πεδίν δηαρένληαη πξνο φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο νιφθιεξεο θηινζνθίαο 

δηνίθεζεο, ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Ωο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total 

Quality Management) νξίδεηαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηνλ πειάηε κε ηελ πιήξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Σζηφηξαο, 2002). Ο 

Ramseook-Munhurrum ην 2011 κειέηεζε ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) ζε έλα δεκφζην λνζνθνκείν ζην Μαπξίθην. Ζ κειέηε έδεημε φηη ηφζν 

ε δηνίθεζε φζν θαη νη εξγαδφκελνη ήηαλ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ. Οη 

νθηψ παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ: ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε νκαδηθφηεηα, νη 

δηαδηθαζίεο, ε ζπλερηδφκελε βειηίσζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο. 

Δπηπιένλ θαλεθε πσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο 

(Ramseook-Munhurrum, 2011). 

1.2 Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο 

Ζ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο έρεη αλεμάξηεηεο θαη απηνδχλακεο 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο, ε βαξχηεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά 

απφ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. ζνλ αθνξά ηα πξντφληα, ν Garvin (1988) δηαηχπσζε ηηο 

δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πειάηεο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα. Ζ πξψηε 

δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα θχξηα 
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ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηα 

δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ζ αμηνπηζηία απνηειεί ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα βιάβεο ή θαηαζηξνθήο θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε είλαη ε ζπκκφξθσζε ελφο πξντφληνο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ζ πέκπηε δηάζηαζε 

πνηφηεηαο είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο, ν ρξφλνο δειαδή πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξντφλ πξηλ λα θζαξεί θαη λα θξηζεί αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζή 

ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο απνηειεί ηελ επφκελε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

είλαη ε ηθαλφηεηα επηδηφξζσζεο ελφο πξντφληνο άκεζα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Σέινο νη δχν ππνθεηκεληθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο είλαη 

ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν αγνξαζηήο, ε 

ππνθεηκεληθή δειαδή αμηνιφγεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ εηθφλα, ηε δηαθήκηζε ή ην 

εηαηξηθφ φλνκα ηνπ πξντφληνο. 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα είλαη 

αδηακθηζβήηεηα έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, σζηφζν δελ ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία 

σο πξνο ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ (Brady & Cronin, 2001). 

Οη Lehtinen θαη Lehtinen (1982) πξνζδηνξίδνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

ππεξεζίεο: ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο απηέο 

πηπρέο ηεο ππεξεζίαο (θηίξηα, εμνπιηζκφο), ηε δηαδξαζηηθή πνηφηεηα, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηέινο ηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ νξγαληζκφ. Οη Parasuraman et al. 

(1985) πεξηγξάθνπλ δέθα δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ: 

 Αμηνπηζηία (reliability): παξνρή ππεξεζηψλ εγθαίξσο, κε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα. 

 Αληαπφθξηζε (responsiveness): ηαρεία απάληεζε ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ θαη 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ παξαπφλσλ απφ ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο. 

 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα (competence): ην πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Πξνζβαζηκφηεηα (access): εχθνιε πξνζέγγηζε θαη πξφζβαζε ηεο ππεξεζίαο 

απφ ηνπο ρξήζηεο. 
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 Αβξφηεηα (courtesy): επγέλεηα, θηιηθφηεηα θαη ζεβαζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο 

ηνπο πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή. 

 Δπηθνηλσλία (communication): ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε κε θαηαλνεηνχο φξνπο. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα (credibility): ε επαγγεικαηηθή πίζηε θαη εκπηζηνζχλε πξνο 

ηνλ πάξνρν εληζρχνληαη απφ ηελ θαιή ηνπ θήκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Αζθάιεηα (security): θπζηθή θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 Καηαλφεζε (understanding): θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη αλεζπρηψλ ηνπ 

πειάηε εκπξάθησο, κέζσ ηεο παξνρήο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (tangibles): επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ θηηξηαθή ππνδνκή, ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

ηελ εκθάληζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη νη ηερληθέο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο δηεζλψο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Kang and James, 2004). χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, ε 

βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζδνθνχλ νη πειάηεο επηηπγράλεηαη φηαλ 

απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ θαη βειηηψλνληαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζηάδηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ (Yarimoglu, 

2014). 

1.3 Οη Θεσξεηηθνί ηεο Πνηόηεηαο 

      Σν θίλεκα γηα ηελ πνηφηεηα μεθίλεζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηηο ΖΠΑ ζηα 

ηέιε ηνπ 1920 κε ηηο κειέηεο ηνπ Walter Shewhart. χκθσλα κε ηνλ Sower (2011), ην 

θίλεκα ησλ ζεσξεηηθψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ νξηζκφ θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο 

πνηφηεηαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, ηηο νπνίεο θαη νλνκάδεη σο «επαλαζηάζεηο 

πνηόηεηαο». Ζ πξψηε έιαβε ρψξα ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ ην θίλεκα ππνρψξεζε έσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ 

δεχηεξε παξνπζηάζηεθε ζηελ Ηαπσλία, ην 1950 θαη νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηεο 

Ηαπσλίαο σο νηθνλνκηθήο δχλακεο. Ζ ηξίηε μεθίλεζε μαλά ζηηο ΖΠΑ θαηά ην 1970 φηαλ 

ην έξγν ησλ πξνεγνχκελσλ ζεσξεηηθψλ ηειηθά αλαγλσξίζηεθε θαη ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ζηελ ρψξα. 
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1.3.1 Dr. Walter Andrew Shewhart (1891-1967) 

      Ο Walter Shewhart είλαη ν επηζηήκνλαο πνπ έθεξε θνληά ηηο επηζηήκεο ηεο 

ζηαηηζηηθήο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Σν 1931, ζην έξγν ηνπ Economic 

Control of Quality of Manufactured Product, ήηαλ ν πξψηνο ζεσξεηηθφο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. Αλαγλσξίδεη φηη ε πνηφηεηα 

έρεη δχν πιεπξέο: ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηελ ππνθεηκεληθή πιεπξά. Ζ αληηθεηκεληθή 

πιεπξά αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη θαζνξίδεηαη σο «κία 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ». Ζ 

ππνθεηκεληθή πιεπξά αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα σο «εθείλν πνπ ζθεθηφκαζηε, 

αηζζαλφκαζηε ή ζπλαηζζαλφκαζηε σο απνηέιεζκα ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο», ηνλίδνληαο κάιηζηα φηη απνηειεί ηελ πιεπξά κε ην κεγαιχηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ (Sower V. E., 2011, ζ. 6). 

1.3.2 Dr. W. Edwards Deming (1900- 1993) 

 Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε ηε 

βηνκεραληθή αλαγέλλεζε ηεο Ηαπσλίαο. Θεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. Ο Deming ζεσξεί ηε Γηνίθεζε ππεχζπλε γηα ην 94% ησλ πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφο απφ ηηο 14 αξρέο ηνπ γηα ηε δηνίθεζε: 

1. ηαζεξφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηαξθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. 

2. Τηνζέηεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο απφ ηε δηνίθεζε. 

3. Απεγθισβηζκφο απφ ηνλ ηειηθφ έιεγρν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο. 

4. Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ. Καηάξγεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο 

αγνξάο πξνκεζεηψλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή. 

5. πλερήο βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ. 

6. Δγθαζίδξπζε λέσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζηαηηζηηθήο. 

7. Τηνζέηεζε θαη ζέζπηζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επνπηείαο θαη εγεζίαο. 

8. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφβνπ θαη ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

9. Καηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ελζαξξχλνληαο ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

10. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

11. Υξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε πνζνηηθψλ ζηφρσλ. 
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12. Απνκάθξπλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αθαηξνχλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηελ 

ππεξεθάλεηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

13. Δηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ελφο ελεξγνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

απηνβειηίσζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. 

14. πκκεηνρή φισλ, ρσξίο θακία εμαίξεζε, ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο (Deming, 1986). 

Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε θηινζνθία 

δηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ην δεκφζην ηνκέα. 

Δπηπιένλ ησλ 14 αξρψλ, ν Deming επηζεκαίλεη 7 ζεκεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

βειηηψζεσλ ζηελ πνηφηεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο: 

 Δπαθξηβήο ηήξεζε ησλ 14 παξαπάλσ αξρψλ. 

 Θεηηθή αιιαγή ηεο ςπρνινγίαο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη πξνζπάζεηα 

δηάδνζεο απηήο ηεο αιιαγήο ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Γηαζαθήληζε θαη παξνπζίαζε ησλ αηηηψλ γηα ηηο νπνίεο ε αιιαγή ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη επηβεβιεκέλε ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Γηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζηάδηα θαη ζχλδεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηαδίσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 

 Δθαξκνγή ηνπ θχθινπ ηνπ Deming. Ο θχθινο ηνπ Deming, γλσζηφο θαη σο 

PDCA (Plan-Do-Check-Act), απνηειείηαη απφ 4 ζηάδηα κε θαζνξηζκέλε ζεηξά 

πνπ επαλαιακβάλνληαη δηαξθψο, εληζρχνληαο θαη εδξαηψλνληαο ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Οκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα. 

 Οξγαλσηηθή δνκή πξνζαλαηνιηζκέλε νινθιεξσηηθά ζηελ πνηφηεηα (Σζηφηξαο, 

2002). 

1.3.3 Dr. Joseph M. Juran (1904-2008) 

Ο Juran, φπσο θαη ν Deming, ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηαπσληθήο βηνκεραλίαο, δηδάζθνληαο ζηνπο Ηάπσλεο ηε ζεκαζία θαη ηελ εηζαγσγή 

ζπζηεκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Τπήξμε απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζεσξεηηθνχο ηεο πνηφηεηαο θαη ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ Juran Institute πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ δηαρείξηζε  πνηφηεηαο απφ ην 1979. 

Αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην “Quality Control 
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Handbook” (1951), έλα απφ ηα αλαιπηηθφηεξα εγρεηξίδηα γηα ηελ πνηφηεηα, ην νπνίν 

έρεη επαλεθδνζεί αξθεηέο θνξέο κέρξη ζήκεξα. 

Ζ θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, γλσζηνχο θαη σο «ε Σξηινγία ηνπ 

Juran»: 

1. ρεδηαζκφο πνηφηεηαο: απνηειεί ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σσλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ. 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ πειαηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ). 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

 Σελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ. 

 Σελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. 

 Σελ θαζηέξσζε ειέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Έιεγρνο πνηφηεηαο: είλαη ε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ θαη 

απνηειείηαη απφ: 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Σε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ πνηφηεηαο. 

 Σε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθή απφδνζε θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο. 

3. Βειηίσζε πνηφηεηαο: είλαη ε δηαδηθαζία πνπ εηζάγεη ηνπο νξγαληζκνχο ζε 

πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αηηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Σε ζπζηεκαηηθή παξνρή ζηηο νκάδεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο (Juran, 1992). 

εκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο απνηειεί ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Ζ αληίζηαζε απηή είλαη πηζαλφ λα 
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πξνέξρεηαη απφ ηε δηνίθεζε, ηνπο εξγαδνκέλνπο αλεμαξηήησο βαζκίδαο, αθφκα θαη ηα 

ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Juran πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή. Ζ δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρήο 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο πνηφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ ζηελ αξρή ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, απνηεινχλ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε 

κείσζε απηήο ηεο αληίζηαζεο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο αιιαγήο θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ (Λνγνζέηεο, 2005). 

1.3.4 Philip B. Crosby (1926-2001) 

Ακεξηθαλφο ζεσξεηηθφο ηεο πνηφηεηαο, ζπγγξαθέαο ησλ βηβιίσλ “Quality is 

free”, “Quality without tears” θαη άιισλ. Ζ θηινζνθία ηνπ Crosby εζηηάδεηαη ζηελ 

πξφβιεςε θαη πξφιεςε ησλ ειαηησκαηηθψλ θαη φρη ζηελ επηζεψξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. χκθσλα κε ηνλ Crosby, νπνηνδήπνηε πξντφλ θαιχπηεη ηηο 

ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο, είλαη έλα πνηνηηθφ πξντφλ (Garvin and March, 1986). Ζ 

πνηφηεηα είλαη δσξεάλ, δελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πνηφηεηαο θαη ην θφζηνο ηεο 

πνηφηεηαο είλαη ε ηηκή ηεο κε ζπκκφξθσζεο. Ο Crosby πξνηείλεη έλα πξφγξακκα 

βειηίσζεο πνηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο: ε δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 

εκπξάθησο. 

 Οκάδα βειηίσζεο πνηφηεηαο: θαζνξηζκφο κηαο νκάδαο πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα 

είλαη ππεχζπλε γηα ηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Ζ νκάδα απηή ζα 

έρεη πξφζβαζε ζηε δηνίθεζε θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο ζα είλαη ε αιιαγή 

θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Μέηξεζε πνηφηεηαο: φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ κεηξηνχληαη κε 

κηα κέζνδν κέηξεζεο θαη θαζνξίδνληαη επίπεδα αλαθνξάο έηζη ψζηε λα ηεζνχλ 

εθηθηνί ζηφρνη θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν ηεο πξνφδνπ. 

 Σν θφζηνο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο: ην θφζηνο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο 

πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά θαη κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν ζηε δηαδηθαζία 

βειηίσζεο πνηφηεηαο. 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο: έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πνηφηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο: πξνζδηνξηζκφο θαη εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Οη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ιαζψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα 

πξνβιήκαηα. 

 ρεδηαζκφο γηα «κεδέλ ειαηησκαηηθά»: νξηζκέλα άηνκα επηιέγνληαη γηα ηε 

ζχζηαζε επηηξνπήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην πξφγξακκα  κεδέλ ειαηησκαηηθά . 

 Δθπαίδεπζε γηα ηελ πνηφηεηα: έλα ηθαλνπνηεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

εληζρχεη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ παιαηνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ αλαρξνληζηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα ζηειέρε 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ζκέξα ησλ «κεδέλ ειαηησκαηηθψλ»: θαζηέξσζε εκέξαο αθηεξσκέλεο ζηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ απνπζία ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

ην ρξφλν. 

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ: άκεζε ζπλέπεηα ησλ κεηξήζεσλ απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνπζία ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ ππνινίπσλ ελδηάκεζσλ ζηφρσλ. 

 Δμάιεηςε ησλ αηηηψλ δεκηνπξγίαο ιαζψλ: ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ξηδηθή 

εμάιεηςε ησλ πεγψλ ησλ ιαζψλ νδεγεί ζηελ πξφιεςε ησλ ηδίσλ ή θαη 

παξφκνησλ πξνβιεκάησλ θαη απαηηεί νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα. 

 Αλαγλψξηζε: ζέζπηζε πξνγξακκάησλ αληακνηβήο γηα εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ 

πςειή απφδνζε θαη πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη εξγαδφκελνη εθηηκνχλ 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη απμάλεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 πκβνχιηα πνηφηεηαο: ζπγθξφηεζε ζπκβνπιίσλ πνηφηεηαο πνπ ζα νξίδνπλ ηελ 

απνζηνιή, ην φξακα, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Δθαξκνγή φισλ ησλ ζηαδίσλ απφ ηελ αξρή: επαλάιεςε φισλ ησλ παξαπάλσ 

γηα δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ (Suᾰrez, 1992), 

(Λνγνζέηεο, 2005). 

1.3.5 Dr Kaoru Ishikawa (1915-1989) 

 Ηάπσλαο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθην, ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ 

Κχθισλ Πνηφηεηαο θαη ησλ 7 Δξγαιείσλ ηεο πνηφηεηαο αλ θαη ν ίδηνο δε δηεθδίθεζε ηελ 

παηξφηεηα απφ ην Deming, παξά κφλν ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ 
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εθαξκνγή ηνπο. Έγηλε επξχηεξα γλσζηφο απφ ην δηάγξακκα αηηίνπ- απνηειέζκαηνο, έλα 

απφ ηα επηά θιαζζηθά εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο πνπ θέξεη θαη ην φλνκά ηνπ (The 

Ishikawa Diagram). Σν δηάγξακκα αηηίνπ- απνηειέζκαηνο ή αιιηψο ςαξνθφθαιν 

(δηάγξακκα 1), απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ 

πηζαλψλ αηηηψλ ελφο πξνβιήκαηνο πνηφηεηαο (Zairi, 2013).  

 

Γηάγξακκα 1: Σν δηάγξακκα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηε ζεσξία ηνπ Feigenbaum, ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν «Οιηθφο Πνηνηηθφο Έιεγρνο», σο κηα επαλάζηαζε ζηε δηνηθεηηθή ζθέςε, κε 

ηειηθφ απνηέιεζκα πάληα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. χκθσλα κε ηνλ Ishikawa, 

κέζσ ηνπ Οιηθνχ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Total Quality Control) θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζεο, νη εηαηξείεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ρακειφηεξν θφζηνο, 

λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο βειηηψλνληαο ην θέξδνο θαη λα κεηαηξέςνπλ ηηο εηαηξείεο ζε 

θαιχηεξνπο εληέιεη νξγαληζκνχο. 

  Έλα αθφκα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ γηα ηνλ Ishikawa είλαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη 

λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε θαη θαηαιήγνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο. Έρνληαο ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε πνηφηεηα αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ηελ εθπαίδεπζε, ν Ishikawa ζεσξεί 

απαξαίηεηε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζην πξνζσπηθφ έηζη ψζηε 
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λα είλαη ηθαλφ λα ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη λα πξνζδηνξίδεη πηζαλέο αηηίεο απφθιηζεο 

(Ishikawa, 1991). 

1.3.6 Dr Armand V. Feigenbaum (1922-2014) 

 Κεληξηθή θηγνχξα ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο πνηφηεηαο απνηειεί ν Armand 

Feigenbaum. Ακεξηθαλφο κεραληθφο θαη εηδηθφο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, είλαη ν πξψηνο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη θαζηέξσζε ηνλ φξν «Οιηθφο Πνηνηηθφο Έιεγρνο», εηζάγνληάο 

ηνλ ζε έλα άξζξν ην 1946, ελψ ην 1951 έγξαςε ην βηβιίν ηνπ “Total Quality Control”, 

παξέρνληαο κηα έληνλε εζηίαζε ζε λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο (Feigenbaum, 1991). χκθσλα κε ηνλ Feigenbaum, ε πνηφηεηα 

απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δχλακε ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε ελφο 

νξγαληζκνχ ζηηο εγρψξηεο αιιά θαη ηηο δηεζλήο αγνξέο (Bendell et al, 1995). Δπηπιένλ, 

είλαη ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν «θφζηνο πνηφηεηαο» (quality cost) ηε δεθαεηία ηνπ 

1940. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θέξδνο θαη ε κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ππήξμε ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο, 

πξνζδηνξίδνληαο ηξεηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο: ην θφζηνο ηεο απνηπρίαο, ην θφζηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ην θφζηνο πξφιεςεο. Ο Feigenbaum ηνλίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ππνζηεξίδνληαο πσο νη δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο απνηπρίαο (Λνγνζέηεο, 2005). 

1.4 Σν θόζηνο ηεο πνηόηεηαο 

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο American Society for Quality (ASQ), ην θφζηνο 

πνηφηεηαο απνηειεί κηα κεζνδνινγία ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα θαζνξίδεη 

ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη πφξνη ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ απνηπρηψλ. Έρνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη ηα δπλεηηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο (Duffy, 

2013). 

Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο αποτελεί ζνα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κέζν εληνπηζκνχ εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. Σν θφζηνο ηεο 

πνηφηεηαο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ε εθηίκεζή ηνπ πξέπεη λα 
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γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο θαη λα εληάζζεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πξφζεζε ζα πξέπεη λα είλαη λα 

δαπαλψληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ πξφιεςε ησλ αηειεηψλ παξά ζηνλ έιεγρν θαη 

ζηελ αλαθαηαζθεπή (Dahlgaard et al, 1998). Δθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ 

είλαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ  θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο βνεζά ηελ εγεζία κε ην  λα 

παξέρεη δεδνκέλα θαη αξηζκνχο νη νπνίνη ζα δηθαηνινγνχλ ηηο επελδχζεηο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη ζα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη γηα ηε βειηίσζε 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιαζψλ θαη ησλ ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ή είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ. Κάζε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ δελ ζα επηθέξεη θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία, ηε 

κείσζε δειαδή ηνπ θφζηνπο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί επηηπρεκέλε (Dale & Plunkett, 1999). 

 χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, σο θφζηνο πνηφηεηαο ζεσξείηαη ην 

άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο κε ζπκκφξθσζεο. Σν 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξφιεςεο θαη ην θφζηνο αμηνιφγεζεο. 

Ωο θφζηνο πξφιεςεο νξίδεηαη ην θφζηνο νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε, ηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ πνηφηεηαο. 

 Σνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πνηφηεηα. 

 Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Σε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

 Άιια πξνιεπηηθά θφζηε (Σζηφηξαο, 2002). 

Σν θφζηνο αμηνιφγεζεο ή εθηίκεζεο είλαη ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ζην επηζπκεηφ επίπεδν θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σν θφζηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

 Σν θφζηνο θαηαζηξνθηθψλ θαη κε ειέγρσλ, ησλ πιηθψλ δειαδή πνπ 

θαηαζηξέθνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμαηηίαο ησλ ειέγρσλ θαη 

ηα έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρσλ ζε εμσηεξηθά εξγαζηήξηα. 
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 Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σν θφζηνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.Σν θφζηνο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο δηαηξείηαη ζε εζσηεξηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζε εμσηεξηθφ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε κε ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σν εζσηεξηθφ θφζηνο ηεο 

κε ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ηα θφζηε: απνηπρίαο παξαγσγήο ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, επαλειέγρνπ, αληηθαηάζηαζεο, απνζήθεπζεο θαη 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ θαη ρξήζεο πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε ησλ αηηηψλ ησλ ειαηησκαηηθψλ. ην εμσηεξηθφ 

θφζηνο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην θφζηνο απνηπρίαο ην 

νπνίν νθείιεηαη ζηελ απνηπρία επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο, 

ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ θαη ην θφζηνο δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 

ιφγσ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κηα αθφκε θαηεγνξία 

θφζηνπο πνπ είλαη δχζθνια κεηξήζηκε είλαη ην θφζηνο δηαθπγφληνο θέξδνπο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη αθπξψζεηο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο, απψιεηα θήκεο θαη 

απψιεηα κειινληηθήο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο (Κσζηαγηφιαο, 2008). ε δηάθνξεο 

έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη φηαλ ην θφζηνο πξφιεςεο θαη εθηίκεζεο απμάλεηαη, ηφηε 

κεηψλεηαη ην θφζηνο απνηπρίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δέζκεπζε θαη ε 

έκπξαθηε ππνζηήξημε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχλ ζπλζήθεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ πνπ αθνξνχλ ηα θφζηε πνηφηεηαο (Trehan 

et al, 2015). 

  

Κεθάιαην 2
ν
 

Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ Τγείαο 

2.1 Η έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 

 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, 

1946), Τγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεμίαο θαη φρη απιψο ε απνπζία λνζήκαηνο ή αλαπεξίαο ελψ ν φξνο Τπεξεζίεο 

Τγείαο» πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

θαη ζεξαπείαο θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο, 
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εκπεξηέρνληαο ηελ έλλνηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο. Σν αγαζφ 

«θξνληίδα πγείαο» έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε αβεβαηφηεηα 

ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε αβεβαηφηεηα απφ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 

ηνπο, ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ αζζελψλ θαη ηαηξψλ θαη ε πξνθιεηή δήηεζε 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ ησλ ηαηξψλ θαη θαιχηεξεο πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ηνλ 

ηξφπν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε απφζεκα πγείαο (Τθαληφπνπινο, 

2006), (Malliarou, 2011). κσο, παξά ην πιήζνο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, δελ παχεη ν ηνκέαο απηφο λα 

δηέπεηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο αγνξάο, πξνζθέξνληαο κάιηζηα ππεξεζίεο 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη νη παξάκεηξνί ηεο απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ εθάζηνηε 

πγεηνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζπζηήκαηνο πγείαο (Μπαλνχζε, 2016). Καζψο νη 

αζζελείο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο έξρνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ε αλάγθε 

ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή γηα ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (Παπαθσζηίδεο &Σζνπθαιάο, 2012). 

 Ζ απφδνζε ελφο εληαίνπ νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζρέξεηεο. Ο θιαζζηθφο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο δφζεθε απφ ηνλ A. Donabedian, ν νπνίνο νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελή ιακβάλνληαο ππφςε ηα θέξδε θαη ηηο 

δεκίεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία πεξίζαιςεο (Donabedian, 1980). χκθσλα κε 

έλαλ άιιν νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο ε 

αλαδήηεζε ηξφπσλ ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο πγείαο (Harvey, 1996), ελψ ην 

Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο 

ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ησλ 

επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία γηα άηνκα θαη νιφθιεξνπο πιεζπζκνχο θαη 

είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή γλψζε (Σνχληαο, 2003). ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Zineldin, πνηφηεηα είλαη ε ηέρλε ηνπ λα θάλεηο ην 

ζσζηφ πξάγκα, ζηε ζσζηή ζηηγκή, κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη γηα 

ην θαηάιιειν άηνκν, έρνληαο παξάιιεια ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Zineldin, 2014). 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη ηα εμήο: 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness): παξνρή ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζε φινπο φζνπο ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ. 
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 Απνδνηηθφηεηα (efficiency): απνθπγή ζπαηάιεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

(απνζέκαηα, εμνπιηζκφο θαη άιια). 

 Σερληθή επάξθεηα: ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξνρή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Αζθάιεηα: πξνζηαζία ησλ αζζελψλ απφ πεξηηηά πξνβιήκαηα ή ελδερφκελεο 

βιάβεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

 Πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμή ηνπο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή. 

 πλέρεηα ηεο θξνληίδαο: εμαζθάιηζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

θξνληίδαο, θαηεπζχλνληαο ηνπο αζζελείο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε ζπλεξγαζία είλαη 

θνζνξηζηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο. 

 Πεξηβάιινλ: νη ππεξεζίεο πγείαο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε έλα 

ιεηηνπξγηθφ θαη αηζζεηηθά απνδεθηφ πεξηβάιινλ (Al-Assaf and Sheikh, 2004), 

(Institute of medicine, 2001). 

 

Βαζηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, αιιά θαη ζε δηθά ηνπο εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, ν Sowen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001, 2011), πξφηεηλαλ έλα επέιηθην 

κνληέιν θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη, 

εθηφο απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο πνηφηεηαο θαη ηηο απφςεηο ησλ αζζελψλ/θαηαλαισηψλ 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο. 

Γηακφξθσζαλ έηζη ην γλσζηφ θαη αξθεηά ρξεζηκνπνηεκέλν ζε επφκελεο κειέηεο 

κνληέιν, ην νπνίν νλφκαζαλ KQCAH, αθξσλχκην ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην Key 

Quality Characteristics Assessment for Hospitals. πλνπηηθά, ην κνληέιν απηφ 

πεξηιακβάλεη νθηψ θξηηήξηα: ην ζεβαζκφ θαη ηε θξνληίδα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηε δηάξθεηα, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηα 

γεχκαηα, ηελ πξψηε εληχπσζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ηνλ 

Πίλαθα 1 αλαγξάθνληαη ηα νθηψ θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο, ε πεξηγξαθή ηνπο θαζψο 

θαη παξαδείγκαηα απηψλ ησλ θξηηεξίσλ απφ ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 
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Κξηηήξην/Γηάζηαζε 

Πνηόηεηαο 

Πεξηγξαθή Παξάδεηγκα γηα ηνλ ρώξν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ 

εβαζκφο θαη Φξνληίδα Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ αιιειεπηδξά 

κε ηνπο αζζελείο 

Σν πξνζσπηθφ πξνζέρεη 

θαη  θαζεζπράδεη ηνπο 

αζζελείο. Ζ ηδησηηθφηεηα 

είλαη εμαζθαιηζκέλε. Σν 

πξνζσπηθφ είλαη θηιηθφ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

δηάξθεηα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ 

κεηαθνξψλ απφ κηα 

λνζειεπηηθή κνλάδα ζε 

άιιε ή απφ ην λνζνθνκείν 

ζην ζπίηη 

Πξνεηνηκαζίεο γηα 

εμηηήξην. Πξφβιεςε γηα 

ηελ αλαγθαία θξνληίδα ζην 

ζπίηη 

Καηαιιειφηεηα  Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

Άλεζε θαη θαζαξηφηεηα 

εγθαηαζηάζεσλ, θσηηζκφο. 

Καηάιιειε ελδπκαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη 

ζπκπεξηθνξά 

Πιεξνθφξεζε Ο αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηά 

ηνπ λα είλαη ζσζηά 

πιεξνθνξεκέλνη 

Άκεζε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε, 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ηαηξψλ, 

δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζπκβνχισλ 

Απνδνηηθφηεηα Λνγαξηαζκνί Καηαλφεζε ρξεψζεσλ, 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα λα 

εμεγήζεη ηηο ρξεψζεηο, 

δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

Γεχκαηα Πνηφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ δηαηξνθήο 

Γεχζε, ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

ζεξκνθξαζία 

Πξψηε εληχπσζε Ζ πξψηε επαθή κε ην 

λνζνθνκείν 

Ζ εκπεηξία ππνδνρήο, ε 

εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

Ζ ζχλζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα αληαλαθιά, 

ζε γεληθέο γξακκέο, ηελ 

ζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο 

Φπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε, 

δηαζεζηκφηεηα 

πνιχγισζζνπ πξνζσπηθνχ 

 

Πίλαθαο 2. Οη Οθηψ δηαζηάζεηο ηεο Πνηφηεηαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  (Sower, Duffy, 

Kilbourne, Kohers, & Jones∙ 2001 Sower, 2011) 

 

 Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο είλαη: 
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 Ζ εγεζία: Μηα ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κε φξακα, ελζπλαίζζεζε, επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη πεηζψ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο πνηφηεηαο. 

 Ζ δέζκεπζε: δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη 

εκπξάθησο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα θαη ηελ παξνρή 

ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ζηηο νκάδεο πνηφηεηαο. 

 Ζ επηθέληξσζε ζηνπο πειάηεο: νη πειάηεο απνηεινχλ ην ιφγν χπαξμεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο. 

 Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ: πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηε δηαξθή βειηίσζή ηνπο κε ζηφρν θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Ζ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ: ε δηνίθεζε νθείιεη λα παξέρεη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο ζηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο, ζηνρεχνληαο ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 Πξνιεπηηθέο βειηηψζεηο: απνθπγή ηνπ κνληέινπ ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζην 

νπνίν νη αιιαγέο θαη νη βειηηψζεηο είλαη επαθφινπζα θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ή 

θξίζεο θαη δηαξθήο αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα πεξαηηέξσ βειηηψζε ηεο 

πνηφηεηαο. 

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα: ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πξνο απνθπγή 

ιαζψλ θαη απζαηξεζηψλ. 

 Ζ δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία: ε νκαδηθφηεηα θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θέξεη θαιχηεξα θαη ηαρχηεξα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ζην 

ρψξν ηεο πγείαο. 

 Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη επηβξάβεπζε: απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηβξάβεπζεο (Al-Assaf and Sheikh, 2004). 

2.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 

 Ηζηνξηθά, ε αλάγθε γηα έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο είρε εκθαληζηεί απφ ηελ αξραηφηεηα, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ ξθν ηνπ Ηππνθξάηε (5νο αηψλαο π.Υ.), ν νπνίνο 

απνηειεί θψδηθα θαιήο πξαθηηθήο, εζηθήο θαη δενληνινγίαο (Ρίθνο, 2015). ηνλ φξθν 
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ηνπ, ν Ηππνθξάηεο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γηα 

ηελ δενληνινγία ε νπνία ζα πξέπεη λα δηέπεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κε βαζηθφ 

θξηηήξην πνηφηεηαο ηελ πξφζεζε ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο κέζα απφ εζηθέο 

πξαθηηθέο. ε άιια θείκελα ηνπ Ηππνθξάηε, ε πνηφηεηα απνηππψλεηαη ζηελ έθθξαζε 

«σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ» ε νπνία δειψλεη φηη δειαδή πξσηεχνπζα ππνρξέσζε ηεο 

ηαηξηθήο πξαθηηθήο είλαη λα κελ δεκηνπξγεί επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηνλ αζζελή 

(Κνηζαγηψξγε & Γθέθα , 2010). 

 Ζ Αγγιίδα Florence Nightingale (1820-1910), ήηαλ εθείλε πνπ έζεζε ηηο βάζεηο 

ηεο ζχγρξνλεο λνζειεπηηθήο. Σν μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ηεο Κξηκαίαο θαη ην αίηεκα 

ηεο Βξεηαλίαο γηα νξγάλσζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν 

ηεο Σνπξθίαο, ππήξμε ην εθαιηήξην γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηεο Nightingale. 

Πξσηνπφξνο ζηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ, βειηίσζε ηηο ζπλζήθεο πεξίζαιςεο θαη κείσζε 

ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ησλ ηξαπκαηηψλ. Ήηαλ ε πξψηε εξεπλήηξηα πνπ 

απέδεημε ζηαηηζηηθά πσο γηα θάζε ζηξαηηψηε πνπ ζθνησλφηαλ ζηε κάρε ηεο Κξηκαίαο, 

επηά άιινη πέζαηλαλ απφ αξξψζηηεο ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο. Οη κέζνδνη 

πεξίζαιςεο πνπ εηζεγήζεθε, νη νξγαλσηηθέο ηεο πξσηνβνπιίεο θαη ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ ηεο επεξέαζαλ βαζχηαηα ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο ηεο επνρήο ηεο θαη ζεκάδεςαλ 

ην ζχγρξνλν πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα (Nightingale, 1987). Σν βηβιίν ηεο «Notes on 

Nursing: What it is and what it is not» απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά αλαγλψζκαηα ηεο 

λνζειεπηηθήο θαζψο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζνθία, ην πλεχκα, ηελ ηζηνξία θαη ηε γλψζε 

ηνπ. Σνπνζεηεί ζην επίθεληξν ην ζεβαζκφ γηα ην αλζξψπηλν νλ, ζέησληαο κηα βάζε  

επγέλεηαο θαη ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ άζθεζε ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο (Frello & 

Carraro, 2013). Ζ εκέξα ηεο γελλήζεψο ηεο, 12 Μαΐνπ, ενξηάδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην 

1965, σο ε Παγθφζκηα Ζκέξα Ννζειεπηή-ηξηαο. 

 ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, έλαο γεληθφο ρεηξνχξγνο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

ηεο Μαζαρνπζέηεο (Massachusetts General Hospital), ν Ernest Avery Codman, ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ πξαθηηθή ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

θξνληίδαο ησλ αζζελψλ (follow up). Ο Codman επαλεμέηαδε ηνπο αζζελείο πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έλα ρξφλν κεηά ην ρεηξνπξγείν, αμηνινγψληαο ηα 

νθέιε θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Παπαθσζηίδεο 

& Σζνπθαιάο, 2012). 
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Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Codman, παξφιν πνπ αξρηθά δελ αθνινχζεζαλ πνιινί ην 

παξάδεηγκά ηνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ννζνθνκεηαθήο 

Σππνπνίεζεο (Hospital Standardization Program) απφ ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην 

Υεηξνπξγψλ, ην 1917. Σν πξφγξακκα απηφ αθνξνχζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη νη πέληε πξνδηαγξαθέο πνπ έζεηε, γλσζηέο θαη σο 

ειάρηζηα πξφηππα, ήηαλ νη εμήο: 

 Οξγάλσζε λνζνθνκεηαθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε 

θαιά εθπαηδεπκέλνπο, ηθαλνχο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο ηαηξνχο θαη ρεηξνπξγνχο. 

 Καζνξηζκφο θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Γηαηήξεζε ηαηξηθψλ αξρείσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ην ηζηνξηθφ, ην πφξηζκα ηεο 

ηαηξηθήο εμέηαζεο θαη ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηαησλ αζζελψλ. 

 Αθηηλνινγηθά ηκήκαηα θαη θιηληθά εξγαζηήξηα γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. 

Σν 1952 ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή Γηαπίζηεπζεο ησλ Ννζνθνκείσλ (Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals), έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Αξρηθά, ε επηηξνπή απηή αθνινχζεζε 

ηελ εθαξκνγή ησλ πέληε παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ. Σν 1966 φκσο, εγθαηέιεηςε απηή 

ηελ πξνζέγγηζε, ζέηνληαο πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο αθνχ ηα ακεξηθαληθά 

λνζνθνκεία αθνινπζνχζαλ ήδε ηα ειάρηζηα πξφηππα θαη νη ηερληθέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είραλ εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ (Luce et 

al, 1994). 

Σε δεθαεηία 1960-1970, θαζηεξψζεθε ζηελ Ακεξηθή ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε 

κέζσ ελφο ππνρξεσηηθνχ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Ο Avedis Donabedian, 

έλαο απφ ηνπο αλακνξθσηέο ηεο ηαηξηθήο ζθέςεο, άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Σν 1966, ζε άξζξν ηνπ, πεξηγξάθεη ηξφπνπο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δηακνξθψλνληαο ην πιαίζην 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζην ηξίπηπρν: ζσζηέο δνκέο, θαιέο δηαδηθαζίεο θαη 

θαηάιιεια απνηειέζκαηα (Donabedian, 1966). ην έξγν ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη 

απαηηήζεηο γηα ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο δελ είλαη εχθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ, σζηφζν ε 

θάζε ηεθκεξίσζε πνηφηεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε νξζνινγηθέο θαη πεηζηηθέο 

απαληήζεηο ηνπ εθάζηνηε εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ κέηξεζε ηεο ηαηξηθήο 
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επάξθεηαο. Οη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ έηζη ψζηε θάζε 

ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο 

λα δηαθπιάζζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αζζελψλ θαη κε ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο (Donabedian, 2000, ζ. 860). Έσο ηα ηέιε ηνπ 1970 έγηλε ε κεηάβαζε απφ ηελ 

επηζεψξεζε κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κνληέισλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο (Παπαθσζηίδεο & Σζνπθαιάο, 2012). 

2.3 Οθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πνηόηεηα Τπεξεζηώλ Τγείαο 

     Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε νθέιε γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο), ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην 

θξάηνο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

     πγθεθξηκέλα, ηα νθέιε πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο ρσξίδνληαη ζε 

πγεηνλνκηθά, ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Σα πγεηνλνκηθά νθέιε αθνξνχλ ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ηελ απνηξνπή πηζαλψλ 

επηπινθψλ. Σα ςπρνινγηθά νθέιε ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ φπνπ ζα 

αληηκεησπηζηεί ην πγεηνλνκηθφ πξφβιεκα ηνπ αζζελνχο θαη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ ζε απηφ. Έλα θαιαίζζεην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε ζπληφκεπζε ηεο παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζε απηφ, 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπ αγσγήο. Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο πνπ ππφθεηηαη ν αζζελήο αιιά θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ εμαηηίαο ηεο έγθαηξεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Σζηφηξαο, 2016). 

     Σα νθέιε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (ηαηξνχο, λνζειεπηέο, δηνηθεηηθνχο) 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ηνπο, ηε λνκηθή 

θαηνρχξσζε θαη αζθάιεηα ηνπ έξγνπ ηνπο, ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ απνιακβάλνπλ απφ ηνπο αζζελείο θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο, ηελ απαιιαγή απφ αδηθαηνιφγεην εθλεπξηζκφ θαη άγρνο, ηελ αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο αλνρήο ζε ηπρφλ ιάζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαιή θήκε. 
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     εκαληηθά νθέιε πξνθχπηνπλ θαη γηα ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο φπσο: 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ 

έγθαηξεο δηάγλσζεο, απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

λνζειείαο, ιεηηνπξγηθά νθέιε εμαηηίαο ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ δνκψλ ηεο 

κνλάδαο θαη ηέινο θχξνο θαη αλαγλψξηζε ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

(Ρίθνο, 2015). Ζ δεκνζηνπνίεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα κπνξεί, επίζεο, 

λα βειηηψζεη ηε δεκφζηα εηθφλα, ζηέιλνληαο κελχκαηα αθνζίσζεο ζηελ αξηζηεία. 

Σέηνηα κελχκαηα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ θαιή ζέιεζε, ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε 

θαη ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αθφκα θαη ηα έζνδα (Woolf et 

al, 1999). 

     Οκνίσο ηα νθέιε απφ ηελ πνηφηεηα γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

πεξηιακβάλνπλ: πγεηνλνκηθά νθέιε ιφγσ απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ αζζελψλ, νηθνλνκηθά νθέιε ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνπ πιεξψλνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θνηλσληθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αίζζεζε φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

εθπιεξψλνπλ ζσζηά ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν. 

     Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο γηα ην θξάηνο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν κπνξνχλ επίζεο λα ρσξηζηνχλ ζε 

πγεηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά. Σα πγεηνλνκηθά νθέιε ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ αζζελψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σα 

νηθνλνκηθά νθέιε πξνέξρνληαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αδηθαηνιφγεησλ δαπαλψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο 

δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν απνηεινχλ νθέιε απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (Ρίθνο, 2015). 

2.4 Γείθηεο κέηξεζεο πνηόηεηαο ζηελ Τγεία 

 Ζ πνηφηεηα είλαη απηή θαη κπνξεί λα κεηξεζεί. Πξηλ φκσο απφ ηελ φπνηα 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο πνηφηεηαο, θαιφ είλαη λα ζεκεησζεί 

φηη νπνηνδήπνηε ζχγρξνλν κνληέιν δηακφξθσζεο δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο 
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έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηηο θιαζηθέο, πιένλ, θαηεγνξίεο ηνπ  Avedis Donabedian. 

πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο είλαη ε δνκή, ε νπνία σο γεληθφο φξνο – 

νκπξέια ζπκπεξηιακβάλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο,  νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ελδηάκεζα πξντφληα 

θξνληίδαο, φπσο είλαη ηα δηαγλσζηηθά πξφηππα, ε πξφζβαζε ζηελ θξνληίδα, ν βαζκφο 

βειηηζηνπνίεζεο θαη ε επηινγή ηεο αγσγήο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη ηα ηειηθά 

πξντφληα ηεο θξνληίδαο, ην επίπεδν ηεο πγείαο, ε καθξνδσία, ε άλεζε θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ (Berwick & Gilbert-Knapp, 1987, p. 49).  Μεηξήζηκα 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ θαη ζηα ηξία απηά ζηνηρεία ζηα νπνία δηαθξίλνληαη 

νη ππεξεζίεο πγείαο.  

 Γείθηεο νλνκάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ δίλνπλ κηα εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ηκήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχγθξηζε ηφζν κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ φζν θαη ζε 

ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο. Έλαο ζχγρξνλνο, πεξηεθηηθφο νξηζκφο 

ηνπ ηη είλαη δείθηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη εθείλνο ηνπ Australian 

Council on Healthcare Standards (ACHS), ζηνλ  νπνίν ν δείθηεο πνηφηεηαο είλαη απιψο 

κηα κέηξεζε ηεο ηαηξηθήο δηαρείξηζεο θαη/ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θξνληίδαο  

(Travaglia & Debono, 2009). 

 Οη δείθηεο κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπλερή βειηίσζε, ηνλίδνληαο 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ελφο ηκήκαηνο (Σζηφηξαο, 2016). Έλαο θαιά 

ζρεδηαζκέλνο δείθηεο ζα πξέπεη λα απνηππψλεη, λα ζεκαηνδνηεί ή λα ηξαβά ηελ 

πξνζνρή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθφ δήηεκα. Δπεηδή, ζπλήζσο, έρνπλ αξηζκεηηθή 

απεηθφληζε δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο. Γελ παξέρνπλ 

ηειηθέο απαληήζεηο αιιά πεξηζζφηεξν ππνδεηθλχνπλ δπλεηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπηζηνχλ. Σα πξνβιήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη σο 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ή δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη 

δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο 

πηζαλέο βειηηψζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία γηα 

λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν έρεη θαηαθηεζεί ή φρη ην επηζπκεηφ 

επίπεδν ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο (Travaglia & Debono, 2009). 

     Γίλεηαη θαλεξφ, επίζεο, φηη νη δείθηεο είλαη έλα πνζνηηθφ εξγαιείν γηα λα 

απνηηκεζνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. πλεπψο, δελ αξθεί ε γλψζε ηνπ επηπέδνπ ή 

ηνπ βαζκνχ ελφο δείθηε γηα λα νξίζνπκε αλ είλαη απνδεθηφ έλα επίπεδν πνηφηεηαο. Ζ 
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θξίζε γηα ηελ απνδνρή κία επίδνζεο ή κίαο ζεξαπεπηηθήο έθβαζεο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. Αλ ην επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θξνληίδαο ζεκεηψλεηαη θάησ απφ έλα επίπεδν ή αλ έλα αλεπηζχκεην ραξαθηεξηζηηθφ 

απμάλεηαη πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, ηφηε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη είηε 

πεξαηηέξσ κεηξήζεηο είηε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Παξνπζηάδνληαη πνιιέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ήδε ηα πξφηππα θαη νη δείθηεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα, φηαλ ππάξρνπλ ζεκεία αλαθνξάο.  Ζ απνδεηθηηθή ηζρχο ησλ 

θιηληθψλ δεηθηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ κπνξεί λα πεξηγξάθεη. Πνιιαπινί δείθηεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

Βεβαίσο, είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέγνληαη δείθηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ζέβνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ κεηξάλε (Mainz, 2003, p. i7). 

     Αλαιφγσο ηνπ πεδίνπ κέηξεζεο νη δείθηεο πνηφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη. Οη 

δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ελφο γεγνλφηνο ην νπνίν είλαη κέξνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο νλνκάδνληαη θιηληθνί δείθηεο (clinical indicators), ελψ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε μελνδνρεηαθή θξνληίδα θαη ε 

δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Υσξίδνληαη ζε δείθηεο δνκήο (εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζηειέρσζε), δηαδηθαζηψλ θαη απνηειέζκαηνο ή έθβαζεο. 

     ηνπο δείθηεο δνκήο πεξηιακβάλνληαη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηελ αλαινγία πξνζσπηθνχ / αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αλά 

έηνο, ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ (Σνχληαο, 2003). 

     ηνπο δείθηεο δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλνληαη: ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ 

νπνία έρεη ηεζεί θάπνην κεράλεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο, ε θαηάζηαζε αλακνλήο 

γηα ξηδηθέο ή αλαθνπθηζηηθέο ζεξαπείεο θαηά ηνπ θαξθίλνπ, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αλά ψξα, ε δηάξθεηα αλακνλήο ησλ αζζελψλ ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ηκήκαηνο, ε πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο θαη ε 

εθαξκνγή ελφο επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance). Ζ 

αλαινγία θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ελφο νγθνινγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ / ζχλνιν αζζελψλ αλά έηνο, ν αξηζκφο ησλ πιάλσλ αθηηλνζεξαπείαο πνπ 

βαζίζηεθαλ ζην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ κε αμνληθή ηνκνγξαθία / ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζεξαπεηψλ αλά έηνο θαη ν αξηζκφο ησλ ζεξαπεηψλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη έιεγρνο θαη 
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επηβεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο κε εληνπηζηηθά θηικ (portal films) πεξηιακβάλνληαη επίζεο 

ζηνπο δείθηεο δηαδηθαζηψλ (Παπαθσζηίδεο & Σζνπθαιάο, 2012). 

     Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε 

πγείαο ησλ αζζελψλ σο ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν δείθηεο ζλεηφηεηαο, ην πνζνζηφ δειαδή ησλ ζαλάησλ ελφο λνζνθνκείνπ 

ζπλνιηθά ή θαηά θαηεγνξίεο λνζεκάησλ. Άιινη δείθηεο απνηειέζκαηνο είλαη: ε 

ηνμηθφηεηα (πξψηκε θαη φςηκε), ην δηάζηεκα ειεχζεξν ππνηξνπήο λφζνπ, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. Πνιιέο θνξέο νη δείθηεο 

απνηειέζκαηνο επεξεάδνληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ειηθία, ηε ζπλλνζεξφηεηα θαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (Σζηφηξαο, 2016). 

     Ο ηδαληθφο δείθηεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπκθσλία θαη λα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά, λα είλαη εμαηξεηηθά ή, ηνπιάρηζηνλ, ηθαλνπνηεηηθά ζπγθεθξηκέλνο θαη 

επαίζζεηνο θαη λα είλαη έγθπξνο θαη αμηφπηζηνο.Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη 

ηθαλνπνηεηηθά, λα ζρεηίδεηαη κε μεθάζαξα αλαγλσξίζηκα ζπκβάληα γηα ηνλ ρξήζηε, 

(γηα παξάδεηγκα εάλ πξφθεηηαη γηα παξφρνπο πγείαο λα είλαη ζρεηηθνί κε ηελ θιηληθή 

πξαθηηθή), λα  επηηξέπεη σθέιηκεο ζπγθξίζεηο θαη ηέινο λα είλαη ηεθκεξησκέλνο ζε 

ζηνηρεία. Κάζε δείθηεο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα γηα κπνξεί λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο θαη επαίζζεηνο. Δπίζεο, νη δείθηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζηελ 

εγθπξφηεηα θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπο. Ζ εγθπξφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν 

δείθηεο κεηξάεη απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα κεηξήζεη, ην απνηέιεζκα δειαδή ησλ 

κεηξήζεσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

αμηνινγείηαη. Έλαο έγθπξνο δείθηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο θαη 

ζπκθσλεί κε άιιεο κεηξήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηίκεζε ηεο ίδηαο δηάζηαζεο 

πνηφηεηαο. Ζ αμηνπηζηία είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ελφο 

ζηαζεξνχ θαηλνκέλνπ, απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, θξηηέο ή εξγαιεία, ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη πεξηνρέο, ζα δψζνπλ παξεκθεξή απνηειέζκαηα. 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αμηνπηζηία φηαλ ν δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνπλ 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ πιεζπζκψλ ή εληφο ησλ νκάδσλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλαο 

αμηφπηζηνο δείθηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη λα είλαη ζηαζεξφο (Mainz, 

2003b, p. 524). 
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     Ωζηφζν, δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ δείθηε. χκθσλα κε ηνλ Wollersheim θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2007), φηαλ ν ζηφρνο είλαη ε βέιηηζηε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, νη 

επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα (φπσο κεηα-

αλαιχζεηο ή εκπεηξηθά δεδνκέλα) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα 

κπνξέζνπλ λα εληζρπζνχλ θαη απφ άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο ζε κία δνκεκέλε πνξεία 

ζπλαίλεζεο. Απηνί νη εκπεηξνγλψκνλεο ζα επηιέμνπλ θαη ζα ηεξαξρήζνπλ ηηο πξνηάζεηο. 

     Σα ζηάδηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ είλαη 

ηα εμήο: 

 Η επηινγή ηεο ζρεηηθήο νκάδαο αζζελώλ ή δηαδηθαζίαο πεξίζαιςεο: Ζ 

επηινγή απηή θαζνξίδεηαη απφ νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο είλαη ε πξνυπάξρνπζα 

εκπεηξία, ε χπαξμε επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζθνπνχ γηα ην ηκήκα ή ηελ ππεξεζία ηεο πεξίζαιςεο. 

 Η βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε: Αλαδήηεζε γηα δείθηεο πνπ έρνπλ ήδε 

αλαπηπρζεί ή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε δπλαηή πεξίζαιςε (θαηά 

πξνηίκεζε πξφζθαηεο νδεγίεο ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βάζεη ζηνηρείσλ). 

 Η ζύλζεζε κηαο νκάδαο θαη ε εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο: Λήςε ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ απφ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη επηινγή απφ κηα νκάδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε κέηξεζε ηνπ 

νθέινπο γηα ηελ πγεία. 

 Η ιεηηνπξγηθόηεηα 

 Η δηαζεζηκόηεηα: Δπηινγή βάζεο δεδνκέλσλ θαη ζαθήο κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα. 

 Η έθζεζε: ηαηηζηηθά ζηνηρεία, πίλαθεο,παξνπζίαζε δεδνκέλσλ, δηνξζψζεηο 

γηα ηηο κηθηέο πεξηπηψζεηο θαη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαη ζαθείο 

εμεγήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η εθαξκνγή ζην ζύζηεκα βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο: Αλαηξνθνδφηεζε κε 

εμσηεξηθέο ή ηππνπνηεκέλεο ζπγθξίζεηο, αλάιπζε θαη ζπδήηεζε θιηληθψλ 

δεηθηψλ κε ρακειή βαζκνινγία,. αλάιπζε παξειθπζηηθψλ θαη επλντθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο θξνληίδαο, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε 
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ηεο ζηξαηεγηθήο βειηίσζεο, παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο θαη ηέινο επαλέιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

(Wollersheim et al, 2007, p. 16). 

Κεθάιαην 3
ν
 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

3.1 Η ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

     Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα ζα 

πξέπεη λα κεηαβιεζεί απφ έλα θιεηζηφ θχθιν ζε κηα αλνηρηή πνηνηηθή ζπείξα. Σα 

νινέλα θαη απμαλφκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πνηφηεηα δελ κπνξεί 

πιένλ λα ζεσξεζεί δεδνκέλε. Ζ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο κεηαθέξζεθε απφ ηε 

δηαβεβαίσζε ηνπ status quo ζηηο ελεξγεηηθέο πξνζπάζεηεο λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο 

θαη λα αληηκεησπηζηνχλ σο επθαηξίεο βειηίσζεο. Αθφκε θαη κε απηφ σο δεδνκέλν, 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο, θζάλνληαο ζε ζπλερψο πςειφηεξα επίπεδα (World Health Organization, 

2008). ηαλ ε βειηίσζε δελ είλαη πεξηζηαζηαθή θαη απνζπαζκαηηθή αιιά γίλεηαη κε 

ακείσηε πξνζπάζεηα, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλερήο βειηίσζε πνηφηεηαο (Continuous 

Quality Improvement). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηελεξγνχληαη δηαξθψο αμηνινγήζεηο, 

έξεπλεο θαη αλαδεηνχληαη επθαηξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (Σνχληαο, 2003). Ζ ζπλερήο βειηίσζε πνηφηεηαο αλαθέξεηαη 

«ζηε δηαδηθαζία κείσζεο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ απνθιίζεσλ απφ 

ηα πξφηππα, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ζπλνιηθή απφδνζε. Αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ειέγρνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη θιεηδί απνηειεί ε επηζήκαλζε ηεο 

απφθιηζεο θαη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα». (Παπαθσζηίδε & Σζνπθαιάο, 2012, ζ. 482). 

     Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ην θχξην 

πιενλέθηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

παξά νη εθβάζεηο. Έξεπλα απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έδεημε φηη ε 

ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαηάθεξε λα κεηαθηλήζεη ηελ απφδνζε επζχλεο γηα 

απνηπρίεο καθξηά απφ ηα άηνκα θαη έδσζε λέα έκθαζε ζηνλ πειάηε αιιά απνκέλεη λα 

απνδεηρζεί θαηά πφζν είρε επσθειεζεί θαη ην γεληθφ ζχζηεκα πγείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεηνλνκηθή 
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πεξίζαιςε κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη δηαηεξήζηκε εάλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζσζηά θαη ζε έλα δεθηηθφ πεξηβάιινλ (World Health Organization, 2008).  

3.2 Πξόηππα πνηόηεηαο 

     Σα πξφηππα πνηφηεηαο είλαη ηεθκεξησκέλεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη άιια αθξηβή θξηηήξηα. Υξεζηκνπνηνχληαη σο θαηεπζχλζεηο, 

νδεγίεο θαη θαλφλεο γηα λα επηβεβαηψζνπλ φηη πιηθά, πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη 

ππεξεζίεο ζπκκνξθψλνληαη κε απηά (Σζηφηξαο, 2016, ζ. 112). Απνηεινχλ έλαλ νδεγφ 

γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ πνηφηεηα.  

     Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο ISO (International Organisation of 

Standardization) είλαη κηα δηεζλήο νξγάλσζε πνπ απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο 

εζληθψλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο. ηελ Διιάδα, ν εζληθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο είλαη ν 

ΔΛΟΣ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο). Αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη ε ζέζπηζε θαη 

έγθξηζε ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ELON EN ISO 9000. 

     Σα πην γλσζηά πξφηππα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο είλαη απηά ηεο 

ζεηξάο ISO 9000. Σα πξφηππα ISO 9000:2015 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ζε 

φια ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Απνηεινχλ πξφηππα δηνίθεζεο ζπζηεκάησλ θαη 

αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζθέξνληαο έλα 

κνληέιν γηα ηε δηαρείξεζε ηεο πνηφηεηαο (Σζηφηξαο, 2016). Με ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνηχπνπ ηεο ζεηξάο ISO 9000, δίλνληαη ζηελ επηρείξεζε  νη δπλαηφηεηεο 

νξγαλσζηαθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο θαη αχμεζεο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πάλσ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. 

πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή έηζη ψζηε, ηδίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα εθαξκνγήο 

ηνπ πξνηχπνπ, λα κελ ππάξμεη αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη 

αιιαγέο λα γίλνληαη βαζκηαία ψζηε λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο αληηδξάζεηο απφ 

δηάθνξα ζηειέρε (Σζηφηξαο, 2002). 

     Σν ISO 9001:2015, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην ISO 9001:2008, πεξηιακβάλεη 

ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ έλαλ 

νξγαληζκφ. ιεο νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001: 2015 είλαη γεληθέο θαη 

πξννξίδνληαη γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ή ην κέγεζφο ηνπ 

θαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Δθαξκφδεηαη φηαλ έλαο νξγαληζκφο 
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πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξέρεη κε ζπλέπεηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πξφηππν απηφ δελ παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο πξνδηαγξαθέο αιιά γεληθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξεζε 

ζεκάησλ πνηφηεηαο ζε έλα νξγαληζκφ (ISO, 2015). 

     Σν ISO 22000:2005 απνηειεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ. Oξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλαο νξγαληζκφο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. Ο νξγαληζκφο δειαδή ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ειέγρεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ηξφθηκα είλαη αζθαιή θαη θαηάιιεια πξνο 

θαηαλάισζε. Δθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πνπ 

εκπιέθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ θαη ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ 

ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ζηαζεξά θαη αζθαιή πξντφληα. Σα κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ISO 22000: 2005 κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

εζσηεξηθψλ θαη / ή εμσηεξηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, νη απαηηήζεηο ελφο νξγαληζκνχ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πξφηππν ISO 22000: 2005 πεξηιακβάλνπλ: 

i. Σν ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή πξντφλησλ ηα 

νπνία, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο, είλαη αζθαιή γηα ηνλ 

θαηαλαισηή. 

ii. Σε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ. 

iii. Σελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηηο ακνηβαία ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ. 

iv. Σελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη φια ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε. 

v. Σε δηαζθάιηζε φηη ν νξγαληζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
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vi. Σελ πηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ απφ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ ή ηελ 

απηναμηνιφγεζε κε ην πξφηππν ISO 22000: 2005 (ISO, 2005). 

Ζ νηθνγέλεηα πξνηχπσλ ISO/IEC 27001, ε νπνία πεξηιακβάλεη πάλσ απφ δψδεθα 

πξφηππα, βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα δηαηεξνχλ αζθαιή ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. Ζ 

ρξήζε απηήο ηεο νηθνγέλεηαο πξνηχπσλ ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

αζθάιεηα δηαθφξσλ ζηνηρείσλ φπσο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 

ζηνηρεία ππαιιήισλ ή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηξίηνπο. Σν ISO/IEC 

27001:2013 είλαη ην πην γλσζηφ πξφηππν απηήο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξέρεη ηηο 

απαηηήζεηο ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ (ISO, 2013). 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν ISO 26000 είλαη έλα πξφηππν θνηλσληθήο επζχλεο. Οη 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη επηρεηξήζεηο κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Σν ISO 26000 απνηειεί έλαλ νδεγφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαζνδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο κε δενληνινγηθφ θαη δηαθαλή ηξφπν, 

ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. ε αληίζεζε κε άιια πξφηππα, 

ην ISO 26000:2010 δελ παξέρεη πηζηνπνίεζε αιιά ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη πιεξνθνξεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο. Οη αληηιήςεηο θαη νη ελέξγεηεο ελφο 

νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε κπνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, λα 

επεξεάζνπλ ηε θήκε ηνπ, ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα, ηελ πξνζέιθπζε θαη 

δηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη γεληθά ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία ν 

νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη (ISO, 2010). 

ηνλ ρψξν ηεο πγείαο ε ηππνπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνηχπσλ απνηειεί κία 

ζπλερψο αλαπηπζζφκελε δηαδηθαζία. Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο απνηέιεζε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9000:2000, γχξσ απφ ην νπνίν δηακνξθψζεθαλ κία ζεηξά 

άιισλ πξνηχπσλ, ζπζηεκάησλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά δίλνληαηδηαγξακκαηηθά ζηελ Δηθφλα 2 

(Κσζηαγηφιαο , Κατηειίδνπ, & Υαηδνπνχινπ , 2008). 
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Σν χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Temos, είλαη έλα ακηγψο ηαηξηθφ ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο. Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ έγθεηηαη ζηελ εζηίαζε ζηνλ Γηεζλή Πειάηε 

(International Patient) θαη ζηνλ Ηαηξηθφ Σνπξηζκφ (Medical/Health Tourism). 

Δθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο. πκβάιιεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηεζλψλ αζζελψλ ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη άιινπο 

παξφρνπο πγείαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ δηαξθήο αλαβάζκηζε ησλ πξνηχπσλ 

ζπληειεί ζηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ (Temos, 2017).  

3.3 πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

     χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ε νξγαλσηηθή δνκή, νη επζχλεο, νη 

δηαδηθαζίεο, νη κέζνδνη θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο απφ ην ζρεδηαζκφ, 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ, ηελ παξαγσγή έσο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, έλα 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα αθνξά ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αιιά ε ζηαζεξφηεηά ηεο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο επηρείξεζεο. 

     Ζ θπξηφηεξε αηηία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη έιεγρνη πνηφηεηαο, νη 

νπνίνη πξνυπήξραλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, βαζίδνληαλ ζε έλα κεγάιν πιήζνο 

επηζεσξήζεσλ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, γίλνληαη κεηά ην ηέινο 

ηεο παξαγσγήο θαη αθνχ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα, ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν γεγνλφο απηφ φκσο απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ ν εληνπηζκφο ησλ ειαηησκάησλ γίλεηαη κεηά ην ηέινο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχζαλ λέεο ηερληθέο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο πνπ λα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη λα εληνπίδνπλ 

άκεζα ηηο αζηνρίεο ψζηε λα ειαηηψλεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο 

αθφκα ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη νη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ νινέλα θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο. Ζ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ νθείιεη λα είλαη πάληα ζηαζεξή θαη λα ηθαλνπνηεί 

πιήξσο ηνλ πειάηε. Δπηπιένλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη 
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ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ηεξνχληαη αλειιηπψο γηα ηελ 

επίηεπμε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο απνηειεί αθφκε έλαλ ιφγν γηα ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε 

ησλ βηνκεραληψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, θαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο αλαγθαία ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη παξάιιεια 

λα ζπγθξαηεζεί ην θφζηνο (Σζηφηξαο, 2016). 

Οη θάζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη νη 

εμήο:  

 Ζ απφθαζε θαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο είλαη ε καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ν θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο θαη ε 

γλσζηνπνίεζή ηεο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ γξαπηνχο θαη 

θαηαλνεηνχο ζηφρνπο απνηεινχλ απαξαίηεηα βήκαηα πνπ νθείιεη λα θάλεη ε 

δηνίθεζε γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαηεχζπλζε θαη ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ επηινγή ελφο εθπξνζψπνπ ηεο δηνίθεζεο. Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα απνηειέζεη 

ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο δηνίθεζεο είηε κε έλα εμσηεξηθφ ζχκβνπιν εηδηθφ ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο, είηε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο, κε ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο απφ ηνλ εθπξφζσπν, επηιέγεηαη θαη 

κηα ζπληνληζηηθή νκάδα, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ έκπεηξα ζηειέρε πνπ 

εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. Σα ζηειέρε απηά, εθηφο απφ ην θαηάιιειν 

γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ, είλαη ρξήζηκν λα δηαζέηνπλ 

δηαπξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

 Ζ εθαξκνγή εζσηεξηθψλ αλαζθνπήζεσλ/επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο. Οη 

εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο ειεγθηέο κε 

ζθνπφ ηελ εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο. 

 Πξνζπάζεηεο ηεθκεξίσζεο. ε απηή ηε θάζε γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ. 

Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο εξγαζίαο θαη αξρίδεη ε ζχληαμε ηνπ 

εγρεηξηδίνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

πνηφηεηαο, ηελ πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ηελ επηρείξεζε. 
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 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο εληνπηζκφο θαη ε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ απνηειεί απαξαίηεην ζηάδην γηα ηελ επηηπρεκέλε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

 Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε ηπρφλ 

παξαιείςεσλ, ιαζψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ. 

 Δπηινγή θνξέα πηζηνπνίεζεο. ε απηή ηε θάζε γίλεηαη ε επηινγή θαη ε πξψηε 

επαθή κε ην θνξέα ηεο πηζηνπνίεζεο. ηα θξηηήξηα επηινγήο πεξηιακβάλνληαη 

νη αλάγθεο πνπ έρεη ε επηρείξεζε, ε αμηνπηζηία θαη ε δηεζλήο αλαγλψξηζε ηνπ 

θνξέα θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ ζηνλ εθάζηνηε επηρεηξεζηαθφ θιάδν. 

 Πξναμηνιφγεζε. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ε πξναμηνιφγεζε 

θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

πνηφηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη αθνινπζνχλ θπζηθά νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, φπνπ απαηηνχληαη. 

 Σειηθή αμηνιφγεζε. Αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ πνηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη ε δηαζθάιηζε φηη νη αλάινγεο δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. ε απηφ ην ζηάδην επίζεο γίλεηαη θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ επηρείξεζε.  

 Πηζηνπνίεζε. Δθφζνλ ην απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ζεηηθφ, ε 

επηρείξεζε ζα ιάβεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Δάλ παξαηεξεζνχλ νξηζκέλεο 

κηθξέο ειιέηςεηο, ηφηε δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηελ επηρείξεζε. κσο εάλ βξεζνχλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 

 Δπηζεσξήζεηο επηηήξεζεο. Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί 

ζηε δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ή απξνεηδνπνίεησλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επηιεγκέλνπ πξνηχπνπ (Σζηφηξαο, 2002), (Σζηφηξαο, 2016). 

3.4 Καιέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
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Σα εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηα δηνηθεηηθά θαη ηα ζηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνηφηεηαο. Απηφ 

βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ηα εξγαιεία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε δηνίθεζε ή φηη ηα εξγαιεία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

πξννξίδνληαη κφλν γηα ηνπο ηερληθνχο θαη ηνπο ρεηξηζηέο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο. Κνηλφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε 

ηεο πνηφηεηαο (Λνγνζέηεο, 2005). Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

πνηφηεηαο είλαη ε εμήο: 

 Γηαγξάκκαηα πεξηγξαθήο ζπζηεκάησλ θαη βειηίσζεο ζρεδηαζκψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 Μέζνδνη παξαγσγήο ηδεψλ. 

 Μέζνδνη ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

 Βαζηθά θαη λέα εξγαιεία πνηφηεηαο (Κσζηαγηφιαο θ.ά., 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Kaoru Ishikawa, κε ηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ, έλαο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα επηιχζεη ην 95% ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. Σα βαζηθά 

εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο είλαη επηά: 

 Σν δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο. 

 Ζ αλάιπζε Pareto. 

 Σν δηάγξακκα ξνήο. 

 Σν θχιιν ειέγρνπ. 

 Σν ηζηφγξακκα. 

 Σν δηάγξακκα δηαζπνξάο. 

 Σν δηάγξακκα ειέγρνπ. 

Σν δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο νλνκάδεηαη θαη δηάγξακκα Ishikawa ή 

αιιηψο ςαξνθφθαιν. Απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ αηηηψλ 

πνπ ην πξνθάιεζαλ. Αξρηθά εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα, ηνπνζεηείηαη ζην «θεθάιη» ηνπ 

ςαξηνχ θαη ζπλδέεηαη κε ην «ζθειεηφ» ηνπ. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο 

θαη δεπηεξεχνπζεο πηζαλέο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ πξψηα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

θαηεγνξίεο. Οη αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλδένληαη κε ην «ζθειεηφ» ηνπ ςαξηνχ κέζσ 
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γξακκψλ ινμήο θαηεχζπλζεο. Σν δηάγξακκα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα απιή θαη θαηαλνεηή πνηνηηθή ηερληθή κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε 

επηθέληξσζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Άιια πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε αχμεζε 

ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πνζνηηθή ηερληθή, ην δηάγξακκα Pareto. 

χκθσλα κε ηελ «αξρή ηνπ Pareto» ην 80% ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηνπλ 

απφ ην 20% ησλ αηηηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα. Αξρηθά, γηα ηελ 

αλάιπζε Pareto θαζνξίδνληαη νη αηηίεο πνπ ζα αλαιπζνχλ. Έπεηηα γίλεηαη ε ζπιινγή 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππνινγίδεηαη ε 

ζπρλφηεηά ηνπο. Αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε κε βάζε απηή ηε ζπρλφηεηα ζε θζίλνπζα 

ζεηξά θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο θαη ηεο αζξνηζηηθήο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο. Σέινο 

ηα δεδνκέλα ηνπνζεηνχληαη ζε ξαβδσηφ δηάγξακκα θαη ζρεδηάδεηαη ε γξακκή ηεο 

αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο. 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο εξγαιεία ειέγρνπ, 

ζρεδηαζκνχ θαη βειηηψζεσλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο, αλ θαη ρξνλνβφξα, 

απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ παξαζηαηηθή απεηθφληζε θάζε είδνπο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο (Σζηφηξαο, 2016). Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

δηαγξάκκαηνο ξνήο είλαη: ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε ξνή εξγαζηψλ, ελεξγεηψλ θαη 

απνθάζεσλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηαγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλα ζχκβνια 

θαη ηέινο ε κειέηε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο 

έγθεηηαη ζηνλ εληνπηζκφ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ 

(Κσζηαγηφιαο θ.ά., 2008). 

Σν ηζηφγξακκα απνηειεί κηα γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ελφο 

ζπλφινπ απφ ηηο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε κεγεζψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ κεηξνχληαη κε ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο (Σζηφηξαο, 

2002). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζπζηεκάησλ πνπ είλαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε. Σα ηζηνγξάκκαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ θεληξηθή ηάζε, ηε κεηαβιεηφηεηα, ε νπνία ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εχξνο θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε θαη ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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Σα θχιια ειέγρνπ απνηεινχλ απιά εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. πλήζσο έρνπλ ηε κνξθή 

θφξκαο ή πίλαθα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. θνπφο ηνπο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαπίζησζε γεληθφηεξσλ ηάζεσλ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε πηζαλέο απνθιίζεηο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηά απφ θάπνηα βειηησηηθή ελέξγεηα θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο ελέξγεηαο (Κσζηαγηφιαο θ.ά., 

2008). 

Σα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο παξηζηάλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο, 

ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή αθφκα θαη απξνζδηφξηζηε, απεηθνλίδνληαο 

ηηο ηηκέο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ κε ηε κνξθή ζεκείσλ ζε έλα επίπεδν, ελψ ηα 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ απεηθνλίδνπλ ην απνδεθηφ εχξνο ηεο απφθιηζεο ελφο πνηνηηθνχ ή 

άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Γεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εμηζψζεσλ θαη 

κεηαβιεηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνηφηεηαο (Σζηφηξαο, 2002). 

Σα επηά λέα εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Γηαγξάκκαηα ζπγγέλεηαο ή ζπλάθεηαο. Σα δηαγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκήζνπλ ζε νκάδεο ζχλζεηα ζέκαηα, ηδέεο θαη απφςεηο κε ζθνπφ ηε 

ζπζηεκαηηθφηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ φινπο, αθνχ νξγαλψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε απιφ θαη πεξηγξαθηθφ ηξφπν. 

 Γηαγξάκκαηα ζπζρεηίζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ,ησλ νπνίσλ νη αηηίεο έρνπλ ηδηαίηεξα πνιχπινθεο δηαζπλδέζεηο. 

Θεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κηα πεξηζζφηεξν ειεχζεξε απφδνζε ησλ 

δηαγξακκάησλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο. 

 Γηαγξάκκαηα ζπζηεκαηνπνίεζεο ή δηαγξάκκαηα δέλδξνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ή ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, δηακνξθψλνληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο (Κσζηαγηφιαο θ.ά., 2008). 

 Γηαγξάκκαηα κεηξψνπ. ηα δηαγξάκκαηα κεηξψνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

πίλαθαο δχν δηαζηάζεσλ γηα ηε δηεπθξίλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηηηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ ή κεηαμχ ζθνπψλ θαη κεζφδσλ. Σν πξψην βήκα γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ αηηηψλ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνληαη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 
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γξακκέο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αηηίεο αληηζηνίρσο θαη θαηαγξάθνληαη νη 

ζρέζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα. Αθνινπζεί ε βαζκνιφγεζε θάζε ζρέζεο αλάινγα κε 

ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο, ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θάζε 

πξνβιήκαηνο θαη αηηίαο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Αλάιπζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Δθαξκφδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε 

ηαθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο δηαγξάκκαηνο κεηξψνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηαηηζηηθέο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Ζ εθαξκνγή 

ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε 

απηήο ηεο αλάιπζεο. 

 Μεζνδνινγία επηινγήο δηαδηθαζηψλ. Βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο, ε κεζνδνινγία επηινγήο δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. Ζ 

κέζνδνο αλαιχεη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο δηαθφξσλ ζπκβάλησλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηζαλέο απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

 Γηάγξακκα θξίζηκνπ δξφκνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

έξγσλ, επηιέγνληαο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο (Σζηφηξαο, 2016). 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή πνπ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη 

παξάιιεια κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ην brainstorming, ν 

θαηαηγηζκφο δειαδή ησλ ηδεψλ. Ζ δηάδνζή ηνπ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 απφ ηνλ 

Alex Osborn, έλα ζηέιερνο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο. Ο Osborn ζεσξνχζε φηη πνιιέο 

θνξέο ε δεκηνπξγηθφηεηα κηαο νκάδαο πεξηνξίδεηαη εμαηηίαο ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ λα 

αμηνινγνχλ πξψνξα νξηζκέλεο ηδέεο. Έηζη ε πξνζέγγηζή ηνπ γηα ην brainstorming 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο νδεγίεο: απαγνξεχεηαη ε άζθεζε θξηηηθήο, φιεο νη ηδέεο πξέπεη 

λα εθθξάδνληαη φζν ξηδνζπαζηηθέο ή κε πξαθηηθέο θη αλ είλαη, ε δεκηνπξγία φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ θαη ν ζπλδπαζκφο, ε επηκήθπλζε ή ε βειηίσζε ησλ ήδε 

ππάξρνπζσλ ηδεψλ (Σζηφηξαο, 2016). Σν brainstorming νξίδεηαη σο ην κέζν γηα ηε 

ιήςε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηδεψλ απφ κηα νκάδα αηφκσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν νξηζκφο ηνλίδεη ην κεγάιν πιήζνο ησλ ηδεψλ θαη 

φρη ηελ πνηφηεηά ηνπο, ε νπνία ζα αμηνινγεζεί αξγφηεξα (Rawlinson, 2017). 

ηηο κέξεο καο, κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη αλαπηπρζεί θαη ην 

ειεθηξνληθφ brainstorming, ζην νπνίν ηα άηνκα εηζάγνπλ ηηο ηδέεο ηνπο μερσξηζηά ν 
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θαζέλαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε κηα θεληξηθή νζφλε ηνπνζεηεκέλε ζηελ 

αίζνπζα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ φινη λα δνπλ ηηο παξαρζείζεο ηδέεο. ην ειεθηξνληθφ 

brainstorming, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία αληηθαζηζηά ηελ πξνθνξηθή. Δπηπξφζζεηα, 

ην ειεθηξνληθφ brainstorming κπνξεί λα παξέρεη αλσλπκία, ε νπνία κεηξηάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αλεζπρία ηεο αμηνιφγεζεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ην ειεθηξνληθφ 

brainstorming παξάγεη κεγαιχηεξν πιήζνο ηδεψλ απφ φηη ην brainstorming, ηδηαίηεξα 

φηαλ νη νκάδεο είλαη πνιππιεζείο (Dennis & Valacich, 1993). 

Μηα αθφκα ηερληθή πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη ην 

benchmarking. Ζ νπζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking), είλαη ε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε 

κέγηζηε απφδνζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ επνλνκαδφκελσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Σν benchmarking 

μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ηε Xerox, αιιά είρε κεγάιε απήρεζε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ έσο θαη ηε βηνκεραλία. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, απμάλνληαο 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. ηα νθέιε ηνπ benchmarking πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο εηαηξείαο, ε ελίζρπζε ηεο κάζεζεο 

θαη ε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ, ε ελίζρπζε ηεο νξγάλσζεο, ε αχμεζε 

ησλ θεξδψλ, ε ζπλερήο βειηίσζε, ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαη ε αχμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη ηχπνη ηνπ benchmarking αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ είλαη: ην εζσηεξηθφ, ην αληαγσληζηηθφ, ην 

ιεηηνπξγηθφ θαη ην γεληθφ ελψ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ην benchmarking 

ρσξίδεηαη ζε δηαδηθαζίαο, απφδνζεο θαη ζηξαηεγηθφ. ην εζσηεξηθφ benchmarking ε 

ζχγθξηζε γίλεηαη ελδνεπηρεηξεζηαθά. Πξφθεηηαη γηα κηα απιή κνξθή, ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο, αθνχ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη επθνιφηεξα, ρσξίο λα ηίζεηαη ζέκα 

απφθξπςεο. Σν άκεζν φθεινο ηνπ εζσηεξηθνχ benchmarking πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θαιχηεξσλ εζσηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο 

ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σν αληαγσληζηηθφ benchmarking ζπγθξίλεη 

πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο άκεζνπο αληαγσληζηέο 

ηεο επηρείξεζεο. πρλά ζε απηφ ηνλ ηχπν benchmarking, ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ 

είλαη δχζθνιε θαη γηα απηφ ε ιήςε ηνπο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε θάπνην ελδηάκεζν 
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θνξέα. ην ιεηηνπξγηθφ benchmarking, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε ιήςε πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλήζσο πην εχθνιε θαζψο δελ 

εκπιέθνληαη άκεζνη αληαγσληζηέο. Σν γεληθφ benchmarking ζεσξείηαη εμαηξεηηθά 

απνηειεζκαηηθφ, αλ θαη είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Αθνξά ιεηηνπξγίεο εηαηξεηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ επηρεηξεζηαθφ θιάδν (Elmuti & Kathawala, 1997).  

Σν benchmarking δηαδηθαζίαο κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξαθηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιια ηκήκαηα ή εηαηξείεο. Σν 

benchmarking απφδνζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ κέζα απφ ζπγθξίζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνπλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Σέινο, ην ζηξαηεγηθφ benchmarking 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ηνλ ηχπν 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ν αληαγσληζκφο απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο 

(Σζηφηξαο, 2016). 

Κεθάιαην 4
ν
  

Ννζειεπηηθή θαη Πνηόηεηα 

4.1 Ο ξόινο ησλ λνζειεπηώλ ζηηο ζύγρξνλεο κνλάδεο πγείαο 

     Ζ Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε πγείαο θαη απνηειεί ζχλζεζε επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ, ηερληθψλ εθαξκνγψλ θαη αλζξσπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δλζσκαηψλεη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο αξξψζηηαο θαη ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ φισλ ησλ ειηθηψλ, θαζηζηψληαο ηελ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Ραγηά, 2001).  

     Σν 1965 δφζεθε έλαο επξχηεξνο νξηζκφο γηα ηε λνζειεπηηθή σο αλεμάξηεην 

επάγγεικα απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο ηνπ Ακεξηθαληθνχ πλδέζκνπ Ννζειεπηψλ 

(American Nurses Association- ANA) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε λνζειεπηηθή είλαη έλα 

ππνζηεξηθηηθφ επάγγεικα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ επεμία ησλ αλζξψπσλ, ηθαλνπνηψληαο αλάγθεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ απφ ην ίδην ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηα ή άιια άηνκα ηεο θνηλφηεηαο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα νη νξηζκνί ηεο λνζειεπηηθήο έρνπλ εμειηρζεί ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο φπσο είλαη ε παξνρή 
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θξνληίδαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πγεία θαη ηελ επνχισζε, ε εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία κε θξηηηθή ζθέςε, ε πξνψζεζε ηεο 

λνζειεπηηθήο γλψζεο κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε επίδξαζε ζηελ θνηλσληθή 

θαη δεκφζηα πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (ANA, 

2010). Έηζη ε λνζειεπηηθή σο επηζηήκε θαη ηέρλε κε έξεπλα θαη πεξηζψξηα απηνλνκίαο 

ζην ρψξν ηεο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο βηνςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αηφκνπ, πεξηιακβάλνληαο ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζηνπο 

ηνκείο δξάζεο ηεο. Δπηπιένλ, νη ρψξνη δξάζεο ηεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ρψξν 

ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εξγαζία, ην ζρνιείν θαη θάζε 

είδνπο θνηλσληθή δνκή (Φνπληνχθε & Θενθαλίδεο, 2012). 

     Ο φξνο λνζειεπηήο (nurse) πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε nutrix πνπ 

ζεκαίλεη ηξέθσ (nourish). Αξρηθά νη νξηζκνί ηνπ Ννζειεπηή θαη ηεο Ννζειεπηηθήο 

βαζίζηεθαλ ζε απηή ηε ιέμε, πεξηγξάθνληαο ην λνζειεπηή σο έλα άηνκν πνπ 

θξνληίδεη, πξνάγεη θαη παξέρεη θξνληίδα ζε αξξψζηνπο, ηξαπκαηίεο θαη ειηθησκέλνπο. 

Οη νξηζκνί απηνί φκσο ζεσξνχληαη πεξηνξηζκέλνη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία εμαηηίαο ηεο 

επέθηαζεο ησλ ξφισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνζειεπηή (Taylor et al, 2002). 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ (International Council of Nurses), ε 

κνλαδηθή ιεηηνπξγία ηνπ λνζειεπηή είλαη λα βνεζάεη ηνλ άλζξσπν, πγηή ή αζζελή, 

ζηελ εθηέιεζε εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πγεία, ηελ 

αλάξξσζε ή ηνλ εηξεληθφ ζάλαην ηηο νπνίεο ζα εθηεινχζε ρσξίο βνήζεηα εάλ είρε ηελ 

απαξαίηεηε δχλακε, ζέιεζε ή γλψζε (ICN, 1973).  

     Πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζε κηα κνλάδα πγείαο είλαη ε παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, 

πλεπκαηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Δθηφο απφ ην βαζηθφ ηνπ φκσο 

ξφιν, ν λνζειεπηήο έρεη θαη άιινπο επηπξφζζεηνπο θαη αιιεινζπλδεφκελνπο ξφινπο, 

φπσο ηνπ δαζθάινπ, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ εγέηε, ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

αξξψζηνπ, αθνχ είλαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ πεξλάεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε 

ηνπο αζζελείο θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην γηαηξφ.  Ζ 

αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ 

θαζηζηνχλ ηθαλφ ην λνζειεπηή λα αληαπεμέιζεη ζε φινπο απηνχο ηνπο ξφινπο 

απνηειεζκαηηθά (Taylor et al, 2002). 

     Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ4α/Γ.Π.3567 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θαζεθφλησλ θαη 
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ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο λνζειεπηή. Οξηζκέλα κφλν απφ ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ελφο λνζειεπηή ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη: 

 Ζ εθαξκνγή λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο. 

 Ζ ιήςε λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ. 

 Ζ λνζειεπηηθή δηάγλσζε ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε θαη ηα ηζρχνληα 

λνζειεπηηθά πξσηφθνιια. 

 Ο ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ πξφιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 

 Ζ ιήςε ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 

 Ζ κέηξεζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ (ζθχμεηο αλά 

ιεπηφ, αλαπλνέο αλά ιεπηφ, ζεξκνθξαζία ζψκαηνο, αξηεξηαθή πίεζε). 

 Ζ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ. 

 Ζ ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ φιεο ηηο νδνχο θαηφπηλ ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο. 

 Ο θαζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεσο. 

 Ζ κεηάγγηζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ θαηφπηλ ηαηξηθήο γλσκαηεχζεσο. 

 Ζ πεξηπνίεζε ηξαπκάησλ θαη ρεηξνπξγηθψλ ηνκψλ. 

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

θξνληίδαο, ηηο πηζαλέο επηπινθέο ησλ λφζσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Ζ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε (ΚΑΡΠΑ), ε ειεθηξηθή αλάηαμε, ε 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ shock θαη ε εθαξκνγή πξσηνθφιισλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ πεξηπνίεζε ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα/ηξαρεηνζηφκνπ, νη βξνγρναλαξξνθήζεηο 

θαη άιια. 

Οη ζεκεξηλέο αλάγθεο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαζηζηνχλ ζαθέο ην γεγνλφο φηη γηα 

ηνπο λνζειεπηέο δεκηνπξγνχληαη λέεο πεξηνρέο πξνζέγγηζεο, λένη νξίδνληεο επέθηαζεο, 

λέεο πξνθιήζεηο θαη ξφινη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ κε ζπλέπεηα ζε απηέο ηηο 

αλάγθεο (Παπαδαλησλάθε, 2012). 

4.2. Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

     Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ή 

ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλαπηπρζεί επαξθήο πίζηε ζην φηη ην 

πξντφλ ή ε ππεξεζία ζα ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (Σξίιηδαο, 2001, ζ. 
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17). Απνηειεί κηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ δε γίλεηαη λα αλαηεζεί ζε αληηπξνζψπνπο 

θαη εηδηθά ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Αξρηθά, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε 

φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ελφο πξντφληνο (ή κηαο ππεξεζίαο) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηά ηνπ. Έηζη, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή 

νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαγξαθνχλ νη εηδηθέο νδεγίεο, κε θάζε ιεπηνκέξεηα (Σζηφηξαο, 

2002). 

     ηηο κέξεο καο ε αλάγθε ησλ αζζελψλ γηα πεξηζζφηεξε θαη πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 

ζέηνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, επεξεάδνληαο άκεζα ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ. Ζ δεκηνπξγία επνκέλσο ελφο επηηπρεκέλνπ κνληέινπ 

λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πςειήο πνηφηεηαο 

θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:  

 Σελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο. 

 Σελ επαξθή ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Σν ζαθή θαζνξηζκφ ησλ λνζειεπηηθψλ αξκνδηνηήησλ. 

 Σελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπο φηαλ απηέο 

δεκηνπξγεζνχλ. 

 Σε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

 Σε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Σελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην λνζειεπηηθφ ηκήκα. 

 Σν ζπλερή έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή 

ηνπο. 

 Σελ έξεπλα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο πξάμεο (Μπακπάηζηθνπ & 

Γεξνγηάλλε, 2012). 

Ζ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο είλαη πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ 

λνζειεπηψλ θαη απνηειεί βαζηθφ δηθαίσκα ησλ αζζελψλ θαη ζπληειεζηή επηηάρπλζεο 
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ηεο επηζηεκνληθήο θαη θιηληθήο πξνφδνπ ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ. Οη ηξεηο βαζηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ε 

επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε δενληνινγία (Παπαδαλησλάθε, 2012). 

Ζ επηθνηλσλία (ιεθηηθή θαη κε) είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο ζηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε λνζειεπηή θαη αζζελή. Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ιέμεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

λνζειεπηηθέο δξάζεηο φπσο είλαη ε πιεξνθφξεζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ αζζελψλ 

θαζψο θαη ε λνζειεπηηθή αμηνιφγεζε. ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ γίλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε ιέμεσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή 

επαθή, έλα άγγηγκα, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη άιια. 

Απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθή κνξθή επηθνηλσλίαο θαη νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα μεπεξλά 

θαη ην ιεθηηθφ κήλπκα, επαιεζεχνληαο ή δηαςεχδνληαο ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ζ 

θαηαλφεζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο απφ ηνπο λνζειεπηέο ζπκβάιιεη ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αξξψζηνπκε απνηέιεζκα ηελ 

παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (Ραγηά, 2001). 

Ζ ζπλεξγαζία επηθέξεη ηε ζπλέλσζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο θαη 

πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπλάκεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ 

(Παπαδαλησλάθε, 2012). Έηζη, ε ζπλεξγαζία ησλ λνζειεπηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ε δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη 

επηβεβιεκέλεο γηα ηνπο λνζειεπηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

(Παπαδνπνχινπ, 2014). 

Ζ δενληνινγία είλαη ε επηζηήκε ησλ θαζεθφλησλ θαη ρξεζηκεχεη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ. Αλαθέξεηαη ζε θαζήθνληα αιιά θαη ζε ππνρξεψζεηο, 

πεξηγξάθνληαο πψο νη άλζξσπνη νθείινπλ λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα θηινζνθία 

εληηκφηεηαο, επζχηεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Ζ θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή ζθέςε, απφθαζε, 

έξεπλα θαη θιηληθή εθαξκνγή δηέπνληαη θαη ζεκαηνδνηνχληαη απφ πιήζνο 

δενληνινγηθψλ αξρψλ θαη γη' απηφ ην Γηεζλέο πκβνχιην ησλ Ννζειεπηψλ έρεη 

θαηαξηίζεη ην “Γηεζλή Κψδηθα Ζζηθψλ Καζεθφλησλ ησλ Ννζειεπηψλ”. Γεληθφηεξα, ε 

λνζειεπηηθή δενληνινγία δηδάζθεη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο δσήο, ηεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πγηνχο ή αξξψζηνπ, 

επηδνθηκάδνληαο θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (Ραγηά, 2001). 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα λνζειεπηηθφ ηκήκα 

πεξηιακβάλεη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, ηηο θαηάιιειεο ηαηξηθέο 
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θαη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ε ζηάζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηαηξηθνχ 

θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε δηαηήξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. εκαληηθφο 

είλαη επίζεο ν ξφινο ηεο ρξήζεο κέζσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ λνζειεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ, ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ επηθεληξψλεηαη 

πξσηίζησο ζηηο θιηληθέο πιεπξέο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ζηελ απφδνζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Με ην ζχζηεκα απηφ νη αζζελείο βεβαηψλνληαη γηα ην 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Μπακπάηζηθνπ & 

Γεξνγηάλλε, 2012). Οη φξνη λνζειεπηηθφο απηνέιεγρνο (nursing audit), εμαζθάιηζε 

πνηφηεηαο (quality assurance), πνηνηηθφο έιεγρνο (quality control), πξφηππν (model) θαη 

θξηηήξηα (standards, criteria) αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε ζχγρξνλε λνζειεπηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη παξά ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο δηαθνξά έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηα θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ην πξφηππν δνκή- δηαδηθαζία- απνηέιεζκα ζχκθσλα 

κε ην νπνίν αλαπηχζζνληαη θξηηήξηα πνπ πξνθαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο απνηειεζκάησλ. 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ φπσο είλαη νη ζηαηηζηηθέο, εθζέζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο, ν εμσηεξηθφο ή εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε επηηξνπή απηνειέγρνπ. Ζ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δψζεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ ηάζεσλ θαη 

ησλ πξνβιέςεσλ ελψ ε αλάιπζε εθζέζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα 

πηζαλά δηνξζσηηθά κέηξα. Οη εμσηεξηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία (πγείαο, νηθνλνκηθψλ) θαη νη 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί. Απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαρείξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ δηελέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο άιισλ κεζφδσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Οη εζσηεξηθνί 

έιεγρνη εθαξκφδνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, ηε δηνηθεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πνιηηηθέο. ηαλ νη εζσηεξηθνί 

έιεγρνη είλαη ζπλερήο, επνηθνδνκεηηθνί θαη γίλνληαη κε αθξίβεηα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 

αλάγθε ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ επηηξνπή απηνειέγρνπ νξίδεηαη απφ ην δηεπζπληή ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο θαη απνηειείηαη απφ λνζειεπηηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ σο επί ην πιείζηνλ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο φπσο είλαη ε δηνίθεζε, ε 

εθπαίδεπζε θαη θπζηθά νη θιηληθνί ηνκείο. Ζ επηηξνπή απηή ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα φκσο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία μεθηλάεη κε ηε 

ζέζπηζε θξηηεξίσλ, απνηειεί κηα κέζνδν βειηίσζεο θαη πξναγσγήο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο. Με ηελ αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο λνζειεπηέο λα 

απμήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ δπλαηά ζεκεία θαη αδπλακίεο, 

θαζηζηψληαο επθνιφηεξεο ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ζηελ άζθεζε, εθπαίδεπζε, 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Λαλάξα, 2001). 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ην ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο έρεη κειεηεζεί αξθεηά. Ο Rai (2013) παξαζέηεη δχν απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο έξεπλεο αλαζθφπεζεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ  αληηκεησπίδνπλ νη λνζειεπηέο ζηελ βειηίσζε θαη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πξψηε έξεπλα, νη δεθαηέζζεξηο  

παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ είλαη: ε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο πίεζεο, ε νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε, ε ζεηηθή επηθνηλσλία κε ηηο επνπηηθέο αξρέο, ε απηνλνκία, ε αλαγλψξηζε, ε 

πξνβιεςηκφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε δηθαηνζχλε, ν ζαθήο ηξφπνο 

ειέγρνπ ησλ νξγαλσηηθψλ απνθάζεσλ, ε εθπαίδεπζε, ν επαγγεικαηηζκφο, νη ζαθείο 

εξγαζηαθνί ξφινη, ε απφδνζε εξγαζίαο, ε αλαηξνθνδφηεζε, νη επθαηξίεο πξνφδνπ θαη 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Με ηελ δεχηεξε έξεπλα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ, σο 

παξάγνληεο πνηφηεηαο: νη κνξθέο εγεζίαο, νη θαλφλεο θαη νη πνιηηηθέο, νη ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο, ε επηθνηλσλία, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε απηνλνκία, ην θπθιηθφ 

σξάξην, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε  έληαζε ηεο εξγαζίαο  (Rai, 2013). 

Οη Moore & Stichler (2015) εζηίαζαλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη πξαθηηθέο απηέο 
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είραλ σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ λνζειεπηψλ ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο, ηε 

δηαζθάιηζε ελφο θαινχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο 

επηθεληξψζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

o Γηα ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ λνζειεπηψλ, σο κέζν βειηίσζεο ησλ επηδφζεψλ 

ηνπο, δεκηνπξγήζεθε αίζνπζα κείσζεο άγρνπο, πνπ παξείρε κηα ήζπρε πεξηνρή 

αλαθνχθηζεο γηα θιηληθνχο λνζειεπηέο. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ρψξνπ θαηέδεημε 

κείσζε θαηά 35% ησλ επηπέδσλ άγρνπο ησλ λνζειεπηψλ κεηά ηε ρξήζε ηνπ 

δσκαηίνπ γηα δέθα ιεπηά. 

o Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παξφρσλ θξνληίδαο θαη ε  δεκηνπξγία 

ελφο πιαηζίνπ ζην νπνίν ζα κεηαβηβάδνληαη κε ζαθήλεηα φιεο νη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ αζζελή κεηαμχ ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ. Απνδείρζεθε φηη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη λνζειεπηέο παξνπζίαζαλ ζηαζεξή 

ζπκκφξθσζε κε ην ζρέδην θξνληίδαο θαη αγσγήο ηνπ αζζελνχο έσο θαη 94% 

ηφζν θαηά ηελ αιιαγή ηεο βάξδηαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.  

o Ζ ζπλεξγαζία θαξκαθείνπ θαη λνζειεπηψλ ζε ζέκαηα ξνήο εξγαζηψλ. Σα δχν 

ηκήκαηα αλέπηπμαλ έλα ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ θξαγκψλ ζηελ παξάδνζε 

θαξκάθσλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ, 

απνδείρηεθε κε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην φηη νη λνζειεπηέο είραλ έλα πνζνζηφ 

ηθαλνπνίεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 62% απφ ην βθαξκαθείν.Έπεηηα απφ αξθεηέο 

παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ρξφλσλ παξάδνζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: (α) ε 

ρξεζηκνπνίεζε αλειθπζηήξα γηα ηελ άκεζε παξάδνζε θαξκάθσλ απφ ην 

θαξκαθείν, (β) ν πξνγξακκαηηζκφο πνιιαπιψλ παξαδφζεσλ θαξκάθσλ θαζ 

'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη (γ) ε δηαζθάιηζε ηεο γλψζεο εθ κέξνπο ησλ 

λνζειεπηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαλνκή ησλ  θαξκάθσλ, νθηψ κήλεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ην 

θαξκαθείν απμήζεθε ζην 90% (Moore & Stichler, 2015). 

4.3 Θεσξίεο πξνζδνθηώλ θαη πξνζδνθίεο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Ζ έλλνηα ηεο πξνζδνθίαο δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηή θαη νξίδεηαη σο ε 

αλακνλή εθπιήξσζεο επηζπκεηψλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλακνλή ελφο πηζαλνχ κειινληηθνχ 

απνηειέζκαηνο πνπ επελδχεηαη κε ζπλαηζζήκαηα ειπίδαο ή αθφκα θαη θφβνπ θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 
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ηαλ ε πξνζδνθία επελδχεηαη κε ζπλαηζζήκαηα ειπίδαο ιακβάλεη ζεηηθή δηάζηαζε 

(πξνζδνθία ηεο επηηπρίαο) ε νπνία παξαθηλεί ην άηνκν ζε θαηάιιειεο δξάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ ε πξνζδνθία 

εκπεξηέρεη ην θφβν ηεο απνηπρίαο ιακβάλεη αξλεηηθή δηάζηαζε (αξλεηηθή πξνζδνθία) 

ε νπνία είλαη πηζαλφ λα απνδπλακψζεη ην άηνκν, νδεγψληαο ην ζε ιαλζαζκέλεο ή 

αθξαίεο επηινγέο (Κνπηειέθνο & Υαιηάζνο, 2014). 

Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom (expectancy theory) είλαη κηα γλσζηηθή 

ζεσξία θηλήηξσλ ε νπνία δηαηππψζεθε ην 1964 θαη αλήθεη ζηε ζπκπεξηθνξηθή 

πξνζέγγηζε. Ο Vroom ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο δξάζεηο ηνπο ζηελ εξγαζία φηαλ πξνζπαζνχλ θαη επηηπγράλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο επαθφινπζν νξηζκέλα απνηειέζκαηα πςειήο αμίαο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο (Vroom, 1964). Οη ηξεηο θχξηνη παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο είλαη: α) ε 

πξνζδνθία → ε πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ ζα παξάγνπλ έλα 

νξηζκέλν επίπεδν απφδνζεο, β) ην κέζν → ε πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ 

απφδνζή ηνπ ζα παξαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη γ) ην ζζέλνο → ε αμία πνπ 

απνδίδεη ην άηνκν ζε απηά ηα απνηειέζκαηα (Korzynski, 2013). Ζ ζεσξία απηή 

ζηνρεχεη ζηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο επηινγήο νξηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ αηφκνπ 

έλαληη θάπνησλ άιισλ θαζψο θαη ζην βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη γηα απηέο ηηο 

δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αχμεζε ζηελ απφδνζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν Vroom 

δηαηχπσζε κηα εμίζσζε απνηεινχκελε απφ ηξεηο παξακέηξνπο κε πνιιαπιαζηαζηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε δχλακε θηλήηξνπ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιιεη έλα άηνκν: Γύλακε θηλήηξνπ= Λειηοσργικόηηηα * Ελκσζηικόηηηα ηης 

ζσνέπειας * Προζδοκία. Σν γεγνλφο φηη ε ζρέζε είλαη πνιιαπιαζηαζηηθή θαζηζηά 

απαξαίηεηα θαη ηα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δάλ γηα 

παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε θάπνην έξγν είλαη κεδεληθή ηφηε δελ αλαπηχζζεηαη 

θακία πξνζδνθία. Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη δελ θαηαπηάλνληαη κε έξγα 

ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ελδηαθέξνληα ή επηζπκεηά (Καςάιεο, 2005). 

ε ζπλέρεηα απηήο ηεο ζεσξίαο, νη Porter θαη Lawer ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

δψζνπλ κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εξκελεία ζην θαηλφκελν ηεο παξαθίλεζεο 

αλέπηπμαλ έλα πην πεξίπινθν κνληέιν βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

Vroom, ζην νπνίν ε απφδνζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ζρεηίδνληαη κε ηηο αηνκηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αληακνηβέο (Korzynski, 2013). ε αληίζεζε κε ηηο 

παξαπάλσ ζεσξίεο, ν Bandura αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηνλίδνληαο ηε 
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ζεκαζία πνπ έρεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Πξνηείλεη 

επίζεο έλα δηαρσξηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ ζε πξνζδνθίεο πξνζσπηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη έθβαζεο. ε άξζξν ηνπ αλαθέξεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηηο θπξηφηεξεο πεγέο 

ηνπο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, νη θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα, νη εκπεηξίεο, ε 

πεηζψ θαζψο θαη δηάθνξεο θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θαηαζηάζεηο απμεκέλνπ 

άγρνπο (Bandura, 1977). 

ινη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ νξηζκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 

πεξηβάιινλ φκσο ηεο εξγαζίαο ηειηθά επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο ξφινπ ζηνπο 

επαγγεικαηίεο. ηαλ νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη έλα άηνκν θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη, ηφηε ην άηνκν απηφ βηψλεη αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξαηεξνχληαη δπζαξέζθεηα θαη ζπγθξνχζεηο. ηελ 

Διιάδα, φιν θαη ιηγφηεξνη λένη ζηηο κέξεο καο έρνπλ σο πξψηε επηινγή γηα ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ηε Ννζειεπηηθή (Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.ά., 2009). Οη θαζεγεηέο ηεο 

λνζειεπηηθήο, αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηε 

λνζειεπηηθή επηζηήκε ζε έλα πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ πιαίζην, πην θνληά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ επαγγέικαηνο (Καπγά 

θ.ά., 2012). 

Οη πξνζδνθίεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηε δηνίθεζε, ην επίπεδν ζηειέρσζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επαιήζεπζε απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ, ε αμηνθξαηία ζηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ θαη ην επίπεδν ακνηβήο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο (Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.ά., 2009). Άιιεο πξνζδνθίεο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνξνχλ ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο,  

ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηε ζαθήλεηα ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ ξφινπ (Umpierrez et al, 2013), (Λακπξάθε θ.ά., 

2016). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο επεξεάδεηαη, εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηηο 
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ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο (Λακπξάθε θ.ά., 2016). Ζ επαιήζεπζε ησλ 

πξνζδνθηψλ απφ ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα ζα εληζρχζεη ηνπο λνζειεπηέο θαη ζα έρεη 

ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, πξνο φθεινο θπζηθά ησλ 

αζζελψλ (Γεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.ά., 2009). 

Οη πξνζδνθίεο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (job satisfaction), ε νπνία επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο McHugh θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2011), ζε 

κεγάιε έξεπλα δείγκαηνο 95.499 λνζειεπηψλ ζηηο ΖΠΑ δηαπίζησζαλ φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνθαινχζαλ δπζαξέζθεηα ζηνπο λνζειεπηέο είραλ θηλήζεη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο: απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ έσο ηελ άπνςε ηνπο γηα ην επίπεδν 

αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο θχξνο. Δπίζεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

λνζειεπηψλ (ην 1/3) δήισλαλ ηελ επηζπκία λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ ρψξν ιφγσ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ( McHugh et  al, 2011). 

ε αλάινγε έξεπλα ηεο Λακπξάθε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ζηελ Διιάδα, ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ 

δήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λνζειεπηέο ήηαλ ζε πςειά επίπεδα. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη ηειεπηαίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δπηπιένλ, νη λνζειεπηέο δελ 

αλαθέξνπλ φηη πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε πξσηνβνπιία ηνπο αιιά θαη δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ξνπηίλα κε αξλεηηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα φζνη είραλ 

πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο δήισζαλ φηη απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

απηνλνκίαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ 

δπζαξέζθεηα ηελ πξψηε ζέζε έρνπλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη αθνινπζνχλ νη 

πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο εμέιημεο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο, σζηφζν, ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ εηζήιζαλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο κε θάπνηα πξνζδνθία, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (ην 1/3) δελ είδε 

ηηο φπνηεο πξνζδνθίεο είρε λα εθπιεξψλνληαη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη λνζειεπηέο 

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα δήισζαλ φηη νη πξνζδνθίεο ηνπο 

εθπιεξψζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ παζνινγηθφ 

(Λακπξάθε θ.ά., 2016). 

4.4 πλερηδόκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε 
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     To 1972, o Ζνule ζην βηβιίν ηνπ “The Design of Education”, νξίδεη ηελ 

εθππαίδεπζε ησλ ελειίθσλ σο ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα επηδηψθνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, απμάλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο 

ή ηελ επαηζζεζία ηνπο. Δλαιιαθηηθά, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία άηνκα, νκάδεο ή αθφκα θαη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα 

βειηησζνχλ κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο (Brockett & Donaghy, 2005). 

     πγθεθξηκέλα γηα ηε ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε, ν Ακεξηθαληθφο 

χλδεζκνο Ννζειεπηψλ (ANA) ηελ νξίδεη σο « ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο εκπεηξηθήο 

βάζεο ησλ λνζειεπηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θιηληθήο πξάμεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζεσξηψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ». χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(WHO), ε έλλνηα ηεο ζπλερηδφκελεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη «ζηελ 

εθπαίδεπζε ηελ νπνία ιακβάλεη ν ιεηηνπξγφο πγείαο κεηά ην ηέινο ηεο βαζηθήο ηνπ 

επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο ή νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο πξνεγκέλεο εθπαίδεπζεο, 

γεληθήο ή εηδηθφηεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο θαη φρη γηα ηελ 

απφθηεζε λένπ δηπιψκαηνο ή άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο» (Παλαγησηνπνχινπ & 

Μπξνθαιάθε, 2012, ζ. 388). 

 Ζ έλλνηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ Αθαδεκία ηνπ 

Πιάησλα. Πξαγκαηηθά, φζν ηθαλνπνηεηηθφ θαη αλ είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δε 

κπνξεί λα δψζεη εγγπήζεηο γηα ηηο δηαξθήο ηθαλφηεηεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ. Οη κεγάιεο 

αιιαγέο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη κάιηζηα κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα, θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθά θαη ησλ λνζειεπηψλ. Ζ βαζηθή 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην αξρηθφ ζεκείν κηαο ζπλερηδφκελεο πνξείαο ζε 

νιφθιεξε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ λνζειεπηψλ (Λαλάξα, 2001).                                     

Οη εξεπλεηέο, ζε κηα πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο, δηεξεχλεζαλ ηα 

θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ πξψηε 

πξνζππάζεηα ηππνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ πξνήιζε απφ ηνλ Houle ην 1961, ν νπνίνο 

έπεηηα απφ έξεπλα θαηέιεμε ζηελ θαηάηαμε ησλ θηλήηξσλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε νξκφκελνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδνθνχλ λα επηηχρνπλ κέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη θίλεηξα ζρεηηδφκελα κε ηελ 
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πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη θίλεηξα 

απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ. Μεηέπεηηα, ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

o Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε. 

o Δπαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. 

o Αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο. 

o Δπαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πξνζσπηθά νθέιε. 

o Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ παηδηψλ θαη βαζίδεηαη ζε 

νξηζκέλεο εηδηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο παξαθάησ αξρέο, 

απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Βαζηθή αξρή είλαη φηη νη ελήιηθεο πξέπεη λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε θαη λα ζέινπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηελ πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη φρη απιψο ζε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δηεπθνιχλεη 

ηε κάζεζε. Έλα πεξηβάιινλ άλεην θαη επράξηζην, ζην νπνίν δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

ελήιηθεο λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα κέζα απφ εξσηήζεηο ή αθφκα θαη δηαθσλίεο, είλαη 

επίζεο επηζπκεηφ. Οη ελήιηθεο ηέινο επηζπκνχλ ηελ θαζνδήγεζε θαη ζέινπλ λα 

γλσξίδνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο, ηείλνπλ φκσο λα αληηδξνχλ αξλεηηθά ή θαη λα 

απνζχξνληαη αθφκα θάησ απφ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο φπσο είλαη νη 

εμεηάζεηο θαη νη βαζκνί. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ αμηνιφγεζε 

(απηναμηνιφγεζε), ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

κπνξεί λα βνεζήζεη έηζη ψζηε νη ελήιηθεο λα γλσξίδνπλ πξνζσπηθά ηελ πξφνδφ ηνπο 

(Λαλάξα, 2001). 

Ζ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο « ε εθπαίδεπζε πνπ παξαδίδεηαη ζε 

έλα δνκεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε νπνία ελδπλακψλεη ην άηνκν ψζηε λα 

θαηαζηεί πην επαξθέο επαγγεικαηηθά». Γίλεηαη έηζη ζηνπο επαγγεικαηίεο κηα 

πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ (Πεηαισηή, 

2010). Ζ ζπλερήο ελδνυπεξεζηαθή λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε είλαη, ρσξίο θακία 

ακθηβνιία, αλαγθαία ζηνλ θιηληθφ ρψξν θαη απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ 
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λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Υξεζηκεχεη ζηελ εχξεζε θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

κάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Πνιιά λνζνθνκεία, αθφκε θαη ζήκεξα, εζηηάδνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο λενπξνζιεθζέληεο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη λνζνθνκεία πνπ, αμηνπνηψληαο ηηο αλζξψπηλεο θαη ηερληθέο πεγέο 

πνπ δηαζέηνπλ, εθαξκφδνπλ πξφζζεηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο φινπ 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθ πεξηηξνπήο (Λαλάξα, 2001). 

Οη ζθνπνί ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ: 

ηελ πξνζζήθε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηελ αλαζεψξεζε 

παιαηφηεξσλ γλψζεσλ, ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ θιηληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ, ηελ εθπαίδεπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο ηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο ηε γεληθφηεξε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

(Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012). 

Πνιιά είλαη επίζεο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θάπνηνο απφ ηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξερφκελε θξνληίδα 

πγείαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη 

απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα νθέιε είλαη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ, ε 

αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ή ε ελίζρπζε παιαηφηεξσλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε 

χπαξμε λέσλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο. Απηά ηα νθέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξνπλ θαη άιιεο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε κηαο 

λνζειεπηηθήο πξάμεο ή αθφκα θαη ηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Καδδά, 2013). 

Σα πξνβιήκαηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε λνζειεπηηθή είλαη, ίζσο, 

κεγαιχηεξα απφ άιια επαγγέικαηα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη λνζειεπηέο 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο (Παλεπηζηήκηα, Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ), ζρνιέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) (Λαλάξα, 2001). 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη νη κεγάιεο 

ειιείςεηο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζηζηνχλ αθφκα πην δχζθνιε ηε ζπκκεηνρή 

ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηηο κέξεο καο, κηα κνξθή ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα 

εκπινπηίζεη ηφζν ηηο ζεσξεηηθέο φζν θαη ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

λνζειεπηή είλαη ε εμ' απνζηάζεσο ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε. Ζ ειεθηξνληθή 
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εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη έρεη σο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηήο θαη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξνχλ λα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν. Ζ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ε επηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ξπζκφ κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεηηθά ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο. ηα 

αξλεηηθά ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ε επάξθεηα εμεηδηθεπκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ, ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη γλψζεηο θαη ην αξρηθφ πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ 

εθάζηνηε θνξέα. κσο, παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη πσο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηεο παξαδνζηαθήο, 

πξνζθέξνληαο λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ (Παπιάηνπ, 2012). 

Ζ Sweeney θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2008) ζε κεγάιε έξεπλά ηνπο θαηέδεημαλ φηη 

νη λνζειεπηέο επηδεηθλχνπλ ηζρπξή  δηάζεζε ζην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνηα κνξθή 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο αλεμαξηήησο απφ ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ 

εκπεηξία ή ηελ εζλφηεηα. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο θαη 

ελζάξξπλζεο ησλ λνζειεπηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηε κέζνδν εθπαίδεπζεο. 

Οη πάξνρνη δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ απνπζία ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ επεηδή 

νη λνζειεπηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο είλαη απίζαλν λα δψζνπλ ζην ζχζηεκα 

κηα δεχηεξε επθαηξία (Sweeney et al, 2008). 

Ζ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί επζχλε ηεο 

πνιηηείαο αιιά θαη ηνπ θάζε λνζειεπηή μερσξηζηά (Καδδά, 2013). Ζ ζπλερηδφκελε 

λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαιχπηνληαο παξάιιεια ηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Παλαγησηνπνχινπ & Μπξνθαιάθε, 2012). 

4.5 Ννζειεπηηθή ηειέρσζε 

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη εληάζεσο εξγαζίαο θαη άξα ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

επαξθή ζηειέρσζε ησλ δνκψλ πγείαο. Ζ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ, βαζηδφκελε ζε έλα καθξφπλνν ζρεδηαζκφ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ 

ηζφηηκε θαηαλνκή αλά θαηεγνξία θαη γεσγξαθηθή ζέζε, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
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παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

πγείαο. ηελ Διιάδα, ηα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο είλαη πνιιά θαη αγγίδνπλ φια ηα 

επίπεδα ηεξαξρίαο θαη εηδηθνηήησλ. Οη Πνιχδνο θαη Τθαληφπνπινο (2000) θαηέγξαςαλ 

ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα: 

i. Σν ελεξγφ πξνζσπηθφ δελ είλαη επαξθέο αξηζκεηηθά ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

ππάξρνπζεο αλάγθεο ζε βαζηθέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο αιιά θαη ζε λνζειεπηέο. 

ii. Γελ ππάξρεη ηζνθαηαλνκή αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζέζεσλ φζν θαη γηα ηνπο θιάδνπο θαη ηηο εηδηθφηεηεο. 

iii. Σν επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε  δηνίθεζε ησλ δνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαξθέο. 

iv. Παξνπζηάδεηαη κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θηηξηαθή θαη 

πιηθή ππνδνκή. 

v. ε νξγαλσηηθφ επίπεδν δελ πθίζηαηαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ηνπ πεδίνπ επζχλεο  ησλ ζηειερψλ  (Πνιχδνο & Τθαληφπνπινο, 2000). 

 

χκθσλα κε ηνλ Τγεηνλνκηθφ Υάξηε ηεο Διιάδαο (2012), αλαθνξηθά κε ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ ρψξα, αλ θαη παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά κηα απμεηηθή 

ηάζε ζηελ απαζρφιεζε, ε αλαινγία λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά θάηνηθν (3,3 

λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο) ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (8,7 λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο). Σν ειιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο εκθαλίδεη αδπλακίεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζπρλά ζε δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε θαη ζπλεπψο 

εληείλεη θαηλφκελα αληζφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, πνπ παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεπηψλ αλά 

1000 θαηνίθνπο ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηθέξεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζθνδξφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο (1,57) θαη ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο (1,76) ελψ ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ νη πεξηνρέο ηεο 

Ζπείξνπ (5,11) θαη ηεο Κξήηεο (3,08). 
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Πίλαθαο 2.  Ννζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα. Πεγή: 

(Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο, 2012). 

 

Αλάινγα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνξά ζηηο επηά 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 2ε 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, 3ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Μαθεδνλίαο, 4ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 5ε Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο θαη 7ε Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο). Πεξηζζφηεξν ππνζηειερσκέλε είλαη ε 5
ε
 ηεο Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο ελψ, ζπλνιηθά ηνπο πεξηζζφηεξνπο λνζειεπηέο έρεη ε 3
ε
 Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα ηεο Μαθεδνλίαο (Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο, 2012). 
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Πίλαθαο 3. Ννζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα. 

Πεγή: (Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο, 2012). 

 

Ζ ζηειέρσζε απνηειεί ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο. Ζ 

ζηειέρσζε ελφο λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή απαηηνχληαη: 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγα κε ηα πξνζφληα, 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο θάζε ζέζεο, ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε πξνζφληα φπσο ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη άιια. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. ζν αθξηβέζηεξνο είλαη ν ππνινγηζκφο, ηφζν πεξηνξίδεηαη 

ην θφζηνο, ρσξίο λα γίλνληαη εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα. 

 Ζ ίζε κεηαρείξηζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ (Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012). 

 Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Παιαηφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη πξηλ ή 

κεηά ηελ απνθνίηεζε, ην 50% πεξίπνπ ησλ λνζειεπηψλ εγθαηαιείπεη ην 

επάγγεικα εμαηηίαο ησλ ρακειψλ απνδνρψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Ζ αλαβάζκηζε ησλ λνζειεπηψλ, πιηθά αιιά θαη εζηθά, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο (Πνιχδνο & Τθαληφπνπινο, 

2000). 
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 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ λενπξνζιεθζέλησλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή ηνπο έληαμε ζην 

λνζειεπηηθφ ηκήκα. Ζ πξνζαξκνγή ησλ λενπξνζιεθζέλησλ, απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ έσο ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

είλαη αξκνδηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία νθείιεη λα παξέρεη ηα 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. 

 Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ λνζειεπηψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ πξνζεθηηθή εμέηαζε  ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ παξνρή θηλήηξσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012), (Λαλάξα, 2001). 

 

Ζ ζσζηή ζηειέρσζε είλαη έλα δχζθνιν έξγν εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο 

θαη ηεο έιιεηςεο ή πεξίζζεηαο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνχ. Ζ 

ζηειέρσζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη αθφκα πην δχζθνιε. Ο θπξηφηεξνο 

ιφγνο είλαη ε κφληκε ζρεδφλ έιιεηςε λνζειεπηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο (Λαλάξα, 2001). 

Ζ ππνζηειέρσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί δηαρξνληθφ θαηλφκελν 

ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ε εθηίκεζε ηνπ δείθηε λνζειεπηέο αλά θιίλε θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα ζε κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. Δπηπιένλ, ν 

ιφγνο λνζειεπηέο αλά ηαηξφ ππνινγίδεηαη 0,61 φηαλ ν κέζνο φξνο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη 4,6 θνξέο κεγαιχηεξνο γηα ην έηνο 2009. Απηά ηα δεδνκέλα 

απνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε δπζαλαινγία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηελ πξνθαλή 

ππνζηειέρσζε ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ (θξνπκπέινο θ.ά., 2012). 

Ζ λνζειεπηηθή ππνζηειέρσζε ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, θαζψο απμάλεη ηνλ φγθν εξγαζίαο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ έξγνπ θαη ηηο πηζαλφηεηεο ιαζψλ, ηξαπκαηηζκψλ θαη εκθάληζεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο 

ζηειέρσζεο νη λνζειεπηέο αλαγθάδνληαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο λπρηεξηλέο βάξδηεο θαη 
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ζπρλά δε ιακβάλνπλ ηηο εκέξεο αλάπαπζεο πνπ δηθαηνχληαη κέζα ζηελ εβδνκάδα. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ θάλνπλ πνιιά λπρηεξηλά σξάξηα αηζζάλνληαη 

θαηαπνλεκέλα, εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δηαηαξαρέο χπλνπ θαη πνιιέο 

αθφκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξέρνπλ 

(Γεκεηξηάδνπ- Παληέθα θ.ά., 2009β). 

Ζ λνζειεπηηθή ζηειέρσζε δελ έρεη επίδξαζε κφλν ζηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο 

αζζελείο αιιά γεληθφηεξα ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα παξνρήο πγείαο. Ο Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ην Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ έρνπλ θαζνξίζεη αλαινγίεο 

γηα ηελ αζθαιή λνζειεπηηθή ζηειέρσζε. Οη αλαινγίεο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

αζζελψλ πνπ αλαηίζεληαη ζε έλα λνζειεπηή θαηά ηε δηάξθεηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

βάξδηαο. ηηο κνλάδεο θξνληίδαο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ νη αλαινγίεο απηέο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλεο ησλ ππνινίπσλ θιηληθψλ. Ζ πξφηαζε ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ Ννζειεπηψλ είλαη ηέζζεξηο αζζελείο αλά έλα λνζειεπηή, ηνλίδνληαο 

κάιηζηα φηη εάλ απμεζνχλ νη αζζελείο αλά λνζειεπηή ζε έμη, ε πηζαλφηεηα ησλ 

αζζελψλ λα θαηαιήμνπλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο απμάλεηαη θαηά 

14%. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηπισκαηνχρσλ λνζειεπηψλ. Ο Sovie (2001) 

θαηέιεμε φηη πεξηζζφηεξεο ψξεο ελαζρφιεζεο ησλ λνζειεπηψλ κε ηνπο αζζελείο 

ζρεηίδνληαη κε ιηγφηεξεο πηψζεηο θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ηνπο. 

Ζ επαξθήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ παξνρή λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηνπο λνζειεπηέο ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέιθπζε αιιά θαη 

ηε δηαηήξεζε ηθαλψλ λνζειεπηψλ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ησλ δνκψλ 

πγείαο (Μαιιηαξνχ θ.ά., 2008).  

4.6 Αμηνιόγεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφδνζεο ησλ λνζειεπηψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη πξφηππα. Ζ ζαθήο πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ειαρίζησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο θάζε ζέζεο απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο. Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο ελφο λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο 

είλαη: 
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 Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε 

λνζειεπηή. 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ εληφπηζε ησλ λνζειεπηψλ πνπ έρνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφδνζεο. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Ζ παξαθίλεζε ησλ λνζειεπηψλ κε ζθνπφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε 

αλαθάιπςε ησλ θηινδνμηψλ ηνπο. 

 Ζ θαιή θαη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ θαη ηνπ 

πξντζηάκελνπ. 

 Οη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 Ζ εληφπηζε ησλ λνζειεπηψλ πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα γηα πξναγσγή 

(Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012). 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ λνζειεπηψλ γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζε θαζηεξσκέλεο εκεξνκελίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ ιάζε ή θαη αδηθίεο ζε βάξνο ησλ 

αμηνινγνχκελσλ. Σν ζπρλφηεξν ιάζνο πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε εζθαικέλε 

βαζκνιφγεζε (ρακειφηεξε ή πςειφηεξε) πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο αμηνινγνχκελνο 

εμαηηίαο ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ ηνπ πξντζηάκελνπ. Έλα άηνκν γηα παξάδεηγκα πνπ 

εθθξάδεη αληηξξήζεηο είλαη δπλαηφ λα βαζκνινγεζεί ρακειφηεξα απφ έλα άιιν πνπ ην 

απνθεχγεη. Έηζη, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη 

ε εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ πξντζηάκελσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζπρλά θαη 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο κεζφδνπο, θξίλνληαη απαξαίηεηεηα θαη απνηεινχλ, ζε 

κεγάιν βαζκφ, επζχλε ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο (Λαλάξα, 2001). 

Οξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί 

θαηά θαηξνχο είλαη νη εμήο:  

 Αλεθδνηηθέο ζεκεηψζεηο. Δίλαη πεξηγξαθέο ζπκπεξηθνξάο ζε βηβιίν 

παξαηεξήζεσλ. Πεξηιακβάλνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ 

εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο ή ηεο παξαηήξεζεο, κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ην φλνκα ηνπ γξάθνληνο. πσο είλαη 
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θπζηθφ, δε κπνξεί θάπνηνο λα βαζηζηεί ζε έλα αιιά ρξεηάδνληαη αξθεηά 

παξφκνηα πεξηζηαηηθά γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ελφο εξγαδνκέλνπ. 

 Καηάινγνη ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ. Με απηή ηε κέζνδν αμηνινγνχληαη 

θαιχηεξα νη δεμηφηερλίεο ησλ λνζειεπηψλ ζε ζέκαηα θξνληίδαο πιηθνχ θαη 

θαξκάθσλ αιιά φρη νη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 Αλαινγηθέο θιίκαθεο. Οη θιίκαθεο έρνπλ αξηζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

βαζκνινγνχληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Κξίζε ζπλαδέιθσλ. Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα νκάδα λνζειεπηψλ 

αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Απνηειεί έλα κεραληζκφ 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ πνπ εληζρχεη ηελ πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 πλέληεπμε. Ο πξντζηάκελνο ζπλνκηιεί κε ηνλ αμηνινγνχκελν λνζειεπηή, 

αλαιχνληαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δσζνχλ 

δηεπθξηλήζεηο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 Έθζεζε- Γειηίν. Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν 

θαη ην λνζειεπηή, παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν θαη δίλεη εμεγήζεηο γηα γεληθέο 

θξίζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ θαη 

απνηειεί ηε βάζε γηα κειινληηθέο πξναγσγέο, κηζζνινγηθέο απμήζεηο, 

παξακνλή ζηελ ίδηα ζέζε ή αθφκα θαη ιχζε κηαο ζχκβαζεο (Λαλάξα, 2001). 

 

ηελ Διιάδα ε αμηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη θάζε έηνο 

κέζσ ελφο ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα ηνπ νπνίνπ είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην ελδηαθέξνλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ε 

ζπκπεξηθνξά. Σελ αμηνιφγεζε αλαιακβάλνπλ δχν πξντζηάκελνη ή δηεπζπληέο, ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη δχν αμηνινγεηέο γηα θάζε ππάιιειν, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

εξγάδνληαη ζηελ δνκή πγείαο γηα ιηγφηεξν απφ πέληε κήλεο. Γελ πξφθεηηαη γηα απιή 

δηαδηθαζία, αλ θαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηππνπνηεκέλε, θαζψο είλαη ρξνλνβφξα θαη 

δαπαλεξή ζε πφξνπο αιιά θαη εξγαηνψξεο (Κειέζε‐ηαπξνπνχινπ & ηαπξνπνχινπ , 

2010).  

Μηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη εθαξκφδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ 360 κνηξψλ. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο εξγαδφκελνο αμηνινγείηαη φρη κφλν απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ αιιά θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πθηζηακέλνπο ή ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο αθφκα θαη απφ πειάηεο (Mohapatra, 2015). ε απηή ηε κέζνδν νη 
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αμηνινγήζεηο είλαη αλψλπκεο θαη γίλνληαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία πεξηέρνπλ 

εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Έπεηηα 

αθνινπζεί ε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ γηα 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ, ζηα πιαίζηα κηαο πξνζσπηθήο 

ζπλάληεζεο. Έλαο ζχλεζεο αξηζκφο αμηνινγεηψλ αλά αμηνινγνχκελν είλαη απφ νθηψ 

έσο δψδεθα άηνκα, νπφηε ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε. 

θνπφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζθαηξηθή αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαδηθαζία 

(Das & Panda, 2015). Σν 2015, ε Mohapatra κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (30 

άξζξα ζπλνιηθά κεηαμχ 1995 θαη 2014), δηαπίζησζε φηη νη εξγαδφκελνη, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, ήηαλ ζεηηθά πξνζθείκελνη απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 360 κνηξψλ 

θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 360 κνηξψλ ζεσξείηαη κηα απφ 

ηηο πην αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο, ζπκβάιιεη ζηελ εληφπηζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ θαη δίλεη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία ζηνπο εξγαδφκελνπο λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο (Das & Panda, 2015). 

4.7 πλεξγαζία επαγγεικαηηώλ πγείαο 

     Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ θαζίζηαηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ωο 

νκάδα νξίδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ, βξίζθνληαη ζε 

αιιειεμάξηεζε θαη ζπλελψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηππηθέο θαη άηππεο. 

Σππηθή νλνκάδεηαη κηα νκάδα νξηζκέλε απφ ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ κε ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αληηζέησο, κηα άηππε νκάδα δελ είλαη ηππηθά δνκεκέλε, νχηε θαη νξγαλσζηαθά 

πξνζδηνξηζκέλε. Απνηειεί έλα θπζηθφ ζρεκαηηζκφ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα θνηλσληθή επαθή (Robbins & Judge, 

2011). 

     ηαλ ε εξγαζία ζε νκάδεο γίλεηαη απνηειεζκαηηθά παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα. Σν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη ε ζπλέξγεηα, ην γεγνλφο δειαδή φηη ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο νκάδαο είλαη θαιχηεξν απφ φηη ην άζξνηζκα ησλ 

απνηειεζκάησλ θάζε κέινπο ηεο, φηαλ εξγάδνληαη μερσξηζηά σο άηνκα. Άιια 
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πιενλεθηήκαηα είλαη: ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο, ην πςειφηεξν εζηθφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ θαη ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

κειψλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο (Ηνξδάλνγινπ, 2008). 

     Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ νκάδσλ είλαη πέληε. Σν αξρηθφ ζηάδην είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ, ηε 

δνκή θαη ηελ εγεζία ηεο νκάδαο. Σα κέιε βνιηδνζθνπνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη ζπλήζσο 

βηψλνπλ αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. ε απηφ ην ζηάδην νη 

αηνκηθέο αλάγθεο ππεξηεξνχλ ησλ νκαδηθψλ θαη ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. Δπφκελν ζηάδην 

είλαη απηφ ησλ αληηπαξαζέζεσλ. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη πξνηεξαηνηήησλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

ζχγθξνπζε γηα ην πνηνο ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζηαδίνπ, ζρεκαηίδεηαη κηα ζρεηηθά ζαθήο ηεξάξρεζε ηεο εγεζίαο ζηελ νκάδα. Σν ηξίην 

ζηάδην νλνκάδεηαη ζηάδην εδξαίσζεο θαλφλσλ. Ζ νκάδα πιένλ εκθαλίδεη 

ζπλεθηηθφηεηα, αλαπηχζζνληαη ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη δίλεηαη έκθαζε 

ζηε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο. ηαλ νινθιεξσζεί ην ηξίην 

ζηάδην, έρεη ήδε απνθξπζηαιισζεί ε δνκή ηεο νκάδαο θαη ηα κέιε ηεο έρνπλ θαηαιήμεη 

ζε κηα θνηλή ζεηξά πξνζδνθηψλ. Σν ηέηαξην ζηάδην είλαη ε απφδνζε. Σα κέιε έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηνπο ξφινπο ηνπο θαη έρνπλ θαηαζηαιαγκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο νκάδαο. Παξαηεξείηαη επίζεο κηα κείσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ νκαδηθψλ αλαγθψλ, θαζψο ε ελεξγεηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο κεηαηνπίδεηαη ζηελ εθηέιεζε δεδνκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Σειεπηαίν είλαη ην ζηάδην ηεο ιήμεο, ην νπνίν απνηειεί ηελ πξνεηνηκαζία 

γηα ηε δηάιπζε ηεο νκάδαο. ην επίθεληξν δε βξίζθεηαη πιένλ ε πςειή επίδνζε αιιά ε 

νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Ηνξδάλνγινπ, 2008), (Robbins & 

Judge, 2011). 

     Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζηελ επάξθεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ αιιά θαη ζηελ θαιή επηθνηλσλία , ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ (Φνπληνχθε θ.ά., 2009). ε έλα πνιχπινθν 

νξγαληζκφ φπσο είλαη ην λνζνθνκείν, κε αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ππεξβνιηθφ 

θφξην εξγαζίαο, επείγνπζα θχζε ηεο δνπιεηάο θαη ζπλερή επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν 

πφλν, ην έξγν ηεο θξνληίδαο πγείαο θαίλεηαη δπζβάζηαρην (Μπακπάηζηθνπ & 

Γεξνγηάλλε, 2012). Ζ νκαδηθφηεηα θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

δχλακεο θαη ζηήξημεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Ζ 
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νκαδηθή δνπιεηά θαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνηεηηθή παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη ηε ζθαηξηθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο έηζη ψζηε ε πγεία ηνπ λα βειηησζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία θαη νη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο βειηηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, αθνχ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλέλσζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ (Φνπληνχθε θ.ά., 2009). Οη επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δηαηεξήζνπλ αξκνληθή ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ δεμηφηεηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα δηαζέηνπλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012). 

     Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία 

αληαιιάζνληαη θαη θαηαλννχληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο. Δλψ ε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ζπλερήο, ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά γηα επεμεξγαζία εμαξηάηαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη έλα 

πνκπφ, έλα δέθηε θαη ηε κεηάδνζε θαη αληαιιαγή ελφο κελχκαηνο κέζσ ελφο θαλαιηνχ 

επηθνηλσλίαο. Ζ έιιεηςε ζαθήλεηαο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο, ε ιαλζαζκέλε επηινγή ηνπ 

κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη ε ιάζνο εξκελεία απνηεινχλ νξηζκέλα απφ ηα εκπφδηα πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνκπφ. Δκπφδηα ζηελ 

επηθνηλσλία πνπ είλαη ζρεηηδφκελα κε ην δέθηε είλαη ηα βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, ε αξλεηηθή αληίιεςε γηα ην πνκπφ θαη νη λνεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο κεξνιεςίεο (Μηηζψξε, 2013). 

     Έλαο αθφκε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

χκθσλα κε ηνλ Goleman, σο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεηαη «ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα έρεη απηεπίγλσζε, λα αλαγλσξίδεη δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ φηαλ ηα 

βηψλεη, λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο λχμεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο» (Robbins & Judge, 2011), 

(Γηακαληνπνχινπ & Λαβδαλίηε, 2010). Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

πεξηιακβάλεη ηελ απηεπίγλσζε, ηελ απηνδηαρείξηζε, ηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Goleman, 2000). πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηναμηνιφγεζε, απηνπεπνίζεζε, αμηνπηζηία, 
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επζπλεηδεζία, πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξσηνβνπιία, ελζπλαίζζεζε, επηξξνή θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (Μπακπάηζηθνπ & Γεξνγηάλλε, 2012).  

     Μέζα ζε έλα νξγαληζκφ σο ζχγθξνπζε νξίδεηαη «ε δηαθσλία κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πιεπξψλ ή κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ». Οη Putnam & Poole (1987), νξίδνπλ ηε 

ζχγθξνπζε σο «ηε δηάδξαζε αιιειεμαξηψκελσλ αηφκσλ πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

αληίζεζε ησλ ζηφρσλ, ζθνπψλ θαη αμηψλ ηνπο θαη πνπ ζεσξνχλ φηη ην αληίπαιν κέξνο 

κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ απηψλ». Οξηζκέλεο θνξέο νη 

ζπγθξνχζεηο ζε έλα νξγαληζκφ είλαη αλαπφθεπθηεο θαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ εμαηηίαο 

απξφβιεπησλ αιιαγψλ, λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη 

δηαθνξψλ ζηηο θνπιηνχξεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ (Παπαδνπνχινπ, 2014, 

ζ.333-334). Αθφκε νη μαθληθέο αιιαγέο ζηηο βάξδηεο, φπσο θαη ην ίδην ην θπθιηθφ 

σξάξην, ζπληεινχλ ζηελ δεκηνπξγία παξαπφλσλ θαη, ελδερνκέλσο, ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ (Πχιιε, θ.ά, 2005). Δάλ νη ζπγθξνχζεηο δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά 

κπνξεί λα είλαη επνηθνδνκεηηθέο θαη λα απνηειέζνπλ πεγή ελέξγεηαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κπνξεί λα απνβνχλ δπζιεηηνπξγηθέο, 

κεηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, αθφκα θαη ηνπ νξγαληζκνχ 

(Κνληνγηάλλε θ.ά., 2011). 

4.8 Ννζειεπηηθά Πξσηόθνιια 

     Σα πξσηφθνιια λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ είλαη νινθιεξσκέλα θαη δνκεκέλα 

ζρέδηα πνπ πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα νιφθιεξε ηε δηαδξνκή πνπ 

αθνινπζεί έλαο λνζειεπηήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή πξάμε. Πεγάδνπλ απφ 

ηελ αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλεο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεζλήο θιηληθέο νδεγίεο 

(clinical guidelines). 

     Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε κείσζε ησλ 

ζθαικάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

απηνλνκίαο ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ θιηληθψλ λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ. Δπηπιένλ, ηα λνζειεπηηθά 

πξσηφθνιια δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ, 

βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ζπληνλίδνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαη παξέρνπλ 

πξνζβάζηκα δεδνκέλα γηα κειινληηθφ θιηληθφ έιεγρν (ΑΥΔΠΑ, 2011). Σέινο, κε ηελ 
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χπαξμε θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο λνζειεπηέο, αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζε βέβαηαηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε, λα παξέρνπλ λνζειεπηηθή θξνληίδα βαζηζκέλε 

ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ελδείμεηο (Ναθάθεο & Οπδνχλε, 2008). Οη κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξσηνθφιισλ είλαη ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξνζσπηθφ θαη ε ζεκαληηθή επέλδπζε 

πνπ απαηηείηαη ζε ρξφλν αιιά θαη ζε ρξήκαηα. 

     Σν Μάξηην ηνπ 2010 μεθίλεζε απφ ηελ 4
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΤΠΔ) κηα πξνζπάζεηα ζχληαμεο ησλ Πξνηππνπνηεκέλσλ 

Ννζειεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Κιηληθψλ Πξσηνθφιισλ. Σα πξσηφθνιια απηά, 

αλαπηχρζεθαλ απφ θιηληθνχο λνζειεπηέο θαη καίεο ηεο ηέηαξηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξηθέξεηαο κε θχξην ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Ζ αλάπηπμή ηνπο βαζίζηεθε, φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ, ζηε 

λνζειεπηηθή δηεξγαζία (4
ε
 ΤΠΔ, 2012). 

     Ζ λνζειεπηηθή δηεξγαζία απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν πνπ θαηεπζχλεη 

ην λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή ζηνλ ακνηβαίν πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ γηα ηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. ην ηξίην ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο, ην ζρεδηαζκφ, θαζνξίδνληαη νη 

ζθνπνί απφ ην λνζειεπηή γηα ηελ πξφιεςε, ειάηησζε ή επίιπζε ησλ ήδε 

αλαγλσξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή. Δπηπιένλ, 

πξνζδηνξίδνληαη νη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ. Ζ 

εθαξκνγή είλαη ε εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη πεξηιακβάλεη 

ην ζχλνιν ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Σέινο, ζηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν λνζειεπηήο 

θαη ν αζζελήο ζπλεθηηκνχλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ πνπ είραλ θαζνξηζηεί ζην 

ζρέδην ηεο θξνληίδαο (Taylor et al, 2002). 

     Οη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηα πξσηφθνιια αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ 

ππνζηήξημε θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο θαη ιηγφηεξν ζηελ 

αηηηνινγία θαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πεξηγξαθφκελσλ θαηαζηάζεσλ. 

Υαξάζζνπλ έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

Οξηζκέλεο θνξέο βέβαηα, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ή ηηο ηδηαηηεξφηεηεο έρεη ν θάζε 

αζζελήο, αθνχ ε λνζειεπηηθή θξνληίδα νθείιεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Σα θιηληθά 
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λνζειεπηηθά πξσηφθνιια αλαζεσξνχληαη θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ λεφηεξα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη φηαλ απηφ νξίδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ηα πξσηφθνιια ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε θάζε δχν 

ρξφληα κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αικαηψδεηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν 

ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ λνζειεπηή 

σο επαγγεικαηία ζε έλα αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ ρψξν φπσο είλαη απηφο ηεο 

πγείαο (4
ε
 ΤΠΔ, 2012). 

4.9 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Σν stress ζεσξείηαη θπζηθφ θαη αλαπφθεπθην θνκκάηη ηεο δσήο. χκθσλα κε 

ηνπο Taylor θαη Cooper (1989), σο stress νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Αλάινγα κε ην πσο ην θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην stress κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθέο ή θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Έηζη, ε ίδηα θαηάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απφ έλα άηνκν σο πξφθιεζε, ελψ απφ θάπνην άιιν σο απεηιή. Ζ καθξνρξφληα πάλησο 

έθζεζε ελφο αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο stress κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη δηάθνξεο 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο (Ηνξδάλνγινπ, 2008, ζ. 164). 

 Ο εξγαζηαθφο ρψξνο ζηηο κέξεο καο απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο 

ρξφληνπ stress. Ωο εξγαζηαθφ stress νξίδεηαη ην stress πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία θαη 

εκθαλίδεηαη φηαλ νη απαηηήζεηο πνπ νθείινληαη ζε παξάγνληεο εξγαζίαο ππεξβαίλνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ή ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. Οη λνζειεπηέο αιιά θαη νη 

ππφινηπνη επαγγεικαηίεο πγείαο, εθηίζεληαη θαζεκεξηλά ζε κηα πιεζψξα ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ φπσο είλαη ην θπιηφκελν σξάξην εξγαζίαο, ε αζάθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο 

ξφινπ, νη αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ε έθζεζε ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. Σν θαηλφκελν απηφ 

κεγεζχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ ππνζηειέρσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ έιιεηςε 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνιαβψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δηαξθψο απμαλφκελν θφξην εξγαζίαο (αξίδεο θ.ά., 2016). 

 Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί κηα απφξξνηα ηνπ 

παξαηεηακέλνπ stress. Γελ εκθαλίδεηαη μαθληθά, νχηε νθείιεηαη ζε θάπνην κεκνλσκέλν 

γεγνλφο πνπ πξνθαιείππεξβνιηθφ άγρνο. Αληηζέησο, ζεσξείηαη ζπλέπεηα ρξφληνπ θαη 

ζπζζσξεπκέλνπ stress, πνπ θαηαθιχδεη ηνλ επαγγεικαηία, ν νπνίνο αηζζάλεηαη φηη δε 
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κπνξεί πιένλ λα αληαπεμέιζεη ζηηο πηέζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ρψξνπ. Απνηειεί κηα 

πξννδεπηηθή δηεξγαζία απν-ηδαληθνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Παπαδάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 1999). Ο φξνο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηε βηβιηνγξαθία ην 1974, απφ ηνλ Freudenberger. Απφ ηφηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πνιιέο έξεπλεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Πνιινί νξηζκνί έρνπλ δσζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Έλαο 

επξχηεξα απνδεθηφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δφζεθε απφ ηελ Maslach ην 1982. 

χκθσλα κε ηελ Maslach, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν εξγαδφκελνο ράλεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε γηα ηνπο αξξψζηνπο ή πειάηεο, παχεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά θαη ηελ απφδνζή ηνπ θαη αλαπηχζζεη κηα αξλεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη, 

ζχκθσλα κε ηηο Maslach θαη Jackson, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε 

απνπξνζσπνπνίεζε ή ν θπληζκφο θαη ε αίζζεζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ή ε έιιεηςε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional exhaustion) 

αλαθέξεηαη ζηελ εμάληιεζε ηεο ςπρηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πφξσλ. Ζ 

απνπξνζσπνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε αξλεηηθήο θαη θπληθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ε έιιεηςε πξνζσπηθήο επηηπρίαο είλαη ε 

ηάζε λα αμηνινγείηαη αξλεηηθά ε πξνζσπηθή εξγαζία, ζπλνδεπφκελε ζπρλά απφ 

αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο (Tipandjan & Sundaram, 2012). Δπηπιένλ, νη Maslach θαη 

Jackson δεκηνχξγεζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ησλ ηξηψλ απηψλ δηαζηάζεσλ, ην 

νπνίν ζπλέβαιε ζηε κειέηε θαη θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο δηεζλψο (Παππά θ.ά., 2008, ζ. 94). 

 Παξφιν πνπ πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε εμνπζέλσζε κπνξεί λα 

βξεζεί ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα είλαη, γεληθά, ζε ζρεηηθά πςειφηεξν 

θίλδπλν γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιχ ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε ζηήξημε ησλ 

αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ ή βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην κηαο λφζνπ (θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, λενπιαζίεο θαη άιια) (Tipandjan & Sundaram, 2012). 

 χκθσλα κε ηνπο Edelwich θαη Brodsky, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηνπ 

ελζνπζηαζκνχ, ζην νπνίν ν πξσηνδηνξηδφκελνο επαγγεικαηίαο, έρνληαο κε εθηθηνχο 
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ζηφρνπο θαη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο αζζελείο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αθηεξψλεη πνιιέο ψξεο θαη ελέξγεηα ζηελ 

εξγαζία ηνπ, πξνζδνθψληαο φηη ζα αληιήζεη απφ απηή θάζε δπλαηή ηθαλνπνίεζε θαη 

αληακνηβή. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη απηφ ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο αδξάλεηαο. ε απηφ ην 

ζηάδην ν επαγγεικαηίαο ηεο πγείαο αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε εξγαζία δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ. Παξφιν πνπ ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα απμάλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ κέζα απφ ζεκηλάξηα 

θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη λα επελδχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία ηνπ, 

αξρίδεη πιένλ λα αλαδεηά ηηο αηηίεο ηεο απνγνήηεπζήο ηνπ απφ ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα εθθξάδεη νξηζκέλα παξάπνλα ζρεηηθά κε ην εμνπζελσηηθφ σξάξην, 

ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη άιια. Ζ απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε είλαη ην ηξίην 

ζηάδην ζην νπνίν ζπρλά ν εξγαδφκελνο βηψλεη θαηάζιηςε, πηζηεχνληαο πσο νη 

πξνζπάζεηέο ηνπ είλαη κάηαηεο. Σν ζηάδην απηφ είλαη κεηαβαηηθφ θαζψο ν 

επαγγεικαηίαο κπνξεί είηε λα αλαζεσξήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, είηε λα απνκαθξπλζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

εξγαζίαο πνπ ηνπ πξνθαιεί έληνλν stress. Ζ απάζεηα είλαη ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην νπνίν ν επαγγεικαηίαο ηεο πγείαο 

επελδχεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ελέξγεηα ζηελ εξγαζία ηνπ, απνθεχγεη θάζε 

ππεπζπλφηεηα, αηζζάλεηαη αλεπαξθήο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε δνπιεηά ηνπ θαη 

δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. 

  ην ηξίην θαη ηέηαξην ζηάδην αξρίδνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε νξγαληθφ, ςπρηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Σα 

νξγαληθά ζπκπηψκαηα είλαη είηε κηθξνελνριήζεηο φπσο ε έληνλε αίζζεζε θφπσζεο θαη 

αδπλακίαο, νη θεθαιαιγίεο θαη νη δηαηαξαρέο χπλνπ είηε ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, 

φπσο είλαη ε ππέξηαζε, ην έιθνο, νη παξαηεηακέλεο εκηθξαλίεο ή άιιεο ςπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο. Άιια ζπκπηψκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεοείλαη ε αίζζεζε ηεο 

ςπρηθήο εμάληιεζεο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ε απνζάξξπλζε, ε αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο θαη ε επηξξέπεηα ζηα αηπρήκαηα (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 

1999). 

 Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε δελ έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηνπο ηαηξνχο θαη 

ζηνπο λνζειεπηέο αιιά θαη ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

πγθεθξηκέλα, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ, αθνχ ζπρλά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξψηκε απνρψξεζε ηαηξψλ 
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θαη λνζειεπηψλ. Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνιιέο θνξέο 

θαζίζηαηαη δαπαλεξή γηα ηνπο νξγαληζκνχο εμαηηίαο ηεο ζχλδεζήο ηεο κε απνπζίεο θαη 

κεησκέλε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Έλα αθφκε ζεκαληηθφ θαηλφκελν είλαη νη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν 2010, νη Poghosyan et al, εμέηαζαλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πεξίζαιςεο ζε 53.846 λνζειεπηέο απφ έμη ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ 

ζηνηρεία πνπ είραλ ζπιιερζεί απφ ην 1998 έσο ην 2005. Απφ απηή ηε κειέηε, βξέζεθε 

φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηα πςειφηεξα πνζνζηά εμάληιεζεο ζρεηίδνληαλ κε ρακειφηεξεο 

αμηνινγήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. ε απηή ηελ αλάιπζε, ηα 

πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ ζπλδένληαλ ζεκαληηθά 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο (Poghosyan et 

al, 2010). ε άιιε κειέηε, απηή ησλ Vahey et al, βξέζεθε φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ επεξέαζε ζεκαληηθά ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηελ παξερφκελε λνζειεπηηθή θξνληίδα (Vahey et al, 

2004). 

 Σν ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο δελ είλαη ζπάλην. 

πγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα ηέζζεξα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε (Παππά θ.ά., 2008). Ηδηαίηεξα κεηαμχ 

ησλ λνζειεπηψλ θαίλεηαη φηη απνηειεί έλα θνηλφ θαηλφκελν παγθνζκίσο. Σα ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ πςειά πνζνζηά λνζειεπηψλ κε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηε βφξεηα 

Ακεξηθή, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Αζία (Poghosyan et al, 2010). 

 Οη αηηίεο πνπ επζχλνληαη γηα ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Leiter θαη Maslach, είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο, ε έιιεηςε δηθαηνζχλεο, 

ε έιιεηςε ειέγρνπ ησλ θαηαζηάζεσλ, ε ζχγθξνπζε αμηψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε 

έιιεηςε πιηθήο ή εζηθήο αληακνηβήο θαη ε απνπζία αηζζήκαηνο θνηλφηεηαο απφ ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο (Ηνξδάλνγινπ, 2008). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεζλψο, νη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ή ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ, ε έιιεηςε απηνλνκίαο θαη ε αληζνξξνπία 

κεηαμχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο δσήο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο λνζειεπηέο 
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(Παππά θ.ά., 2008). Δθηφο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ λνζειεπηψλ, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη αηνκηθνί 

παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, φπσο είλαη ν ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ ηνπ άγρνπο, ην είδνο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. Αληηζέησο, ε αλζεθηηθφηεηα νξηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο ζην έληνλν άγρνο, ε ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε πξφθιεζε, ε αίζζεζε ειέγρνπ 

θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ stress, απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(Γεκεηξφπνπινο & Φηιίππνπ, 2008). 

 χκθσλα κε ηνπο Idress & Sattar (2015), oη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη: 

i. Οη αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηψλ γηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. 

ii. Ζ έιιεηςε πφξσλ, ε έιιεηςε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε θαη ε 

δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο. 

iii. Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ ηαηξηθνχ έξγνπ.  

iv. Ζ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Οη λνζειεπηέο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ νη αζζελείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Idress & Sattar, 2015). 

 Ζ DeVeer θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2013) επηθεληξψζεθαλ ζηηο εζηθά 

δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θξνληίδαο θαη 

ζηε ζρέζε κεηαμχ λνζειεπηψλ, αζζελνχο, νηθνγέλεηαο θαη γηαηξνχ. Σν πςειφηεξν 

επίπεδν δπζθνξίαο πξνθαιείηαη απφ θαηαζηάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη: α) ζπκκφξθσζε 

κε ηηο επηζπκίεο ησλ νηθνγελεηψλ γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, παξφιν πνπ ν αζζελήο 

δηαθσλεί, β) ζπκκφξθσζε κε ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο αλ θαη αληηηίζεληαη ε νηθνγέλεηα θαη 

ν αζζελήο θαη γ) εξγαζία φηαλ ηα επίπεδα πξνζσπηθνχ ζεσξνχληαη κε αζθαιή. Ζ 

εζηθή δπζθνξία απνηειείηαη απφ ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο, ππνηαγήο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζηελ παζεηηθφηεηα θαη ζηελ άκβιπλζε ηεο 

εζηθήο επαηζζεζίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο φηαλ ε δπζθνξία παξακέλεη αλεπίιπηε 

(DeVeer et al, 2013). 

 Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη 

ηηο παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. Οη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθφ 
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επίπεδν αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ίδηνο ν επαγγεικαηίαο ηεο 

πγείαο. Σα κέηξα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ππνδειψλνπλ φηη ν εξγαδφκελνο 

βηψλεη έληνλν stress. Σα ζπκπηψκαηα απηά νπζηαζηηθά απνηεινχλ κηα 

πξνεηδνπνίεζε πνπ θαιείηαη λα κελ αγλνήζεη ν εξγαδφκελνο αιιά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πξφβιεκα ζηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα. 

 Ζ επαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ. Ζ 

επαλεθηίκεζε ησλ κε εθηθηψλ ζηφρσλ θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ κε ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 

ηεο απνγνήηεπζεο θαη ζηελ θαιχηεξε εδξαίσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Ο λνζειεπηήο κπνξεί λα 

εθηηκήζεη πνηεο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε κείσζε ηνπ stress θαη πνηεο δπζρεξαίλνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπο ζπλεξγάηεο 

αιιά θαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο, έρεη ζεηηθή κφλν 

επίδξαζε ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. πρλά νη λνζειεπηέο αξλνχληαη απηή ηελ ππνζηήξημε είηε γηαηί 

ηε ζεσξνχλ σο έλδεημε αδπλακίαο, είηε γηαηί ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ χπαξμε φκσο ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ππνζηήξημεο 

παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

 Ζ ελαζρφιεζε κε επράξηζηα ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ησλ 

λνζειεπηψλ αιιά θαη φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαη ε άζθεζε επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξφιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Δπίζεο, ε επάξθεηα αλάπαπζεο πξνζηαηεχεη ηνλ 

εξγαδφκελν απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ρξφληνπ stress, αλ θαη δελ είλαη πάληα 

εχθνιν λα επηηεπρζεί εμαηηίαο ηνπ θπιηφκελνπ σξαξίνπ θαη ησλ κεγάισλ 

ειιείςεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε πνιιέο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 
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 Ζ πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απμάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ 

ελψ ε αιιαγή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζεσξείηαη σο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, αξθεί λα κελ απνηειεί κηα 

αληίδξαζε θπγήο ή κηα παξνξκεηηθή απφθαζε αιιά λα αθνινπζείηαη απφ κηα 

δηεξγαζία απηνγλσζίαο έηζη ψζηε ν εξγαδφκελνο λα κελ νδεγεζεί μαλά ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 1999). 

Οη παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν απνηεινχλ ελέξγεηεο ηελ 

επζχλε ησλ νπνίσλ δελ έρεη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο αιιά ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ ή 

ηεο κνλάδαο πγείαο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηία ζηελ θαηάιιειε ζέζε, 

απμάλνληαο ηελ απφδνζή ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο. 

 Σελ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ λνζειεπηψλ, θαζψο 

θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 Σελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζε 

ζέκαηα εξγαζηαθνχ stress. 

 Σε δεκηνπξγία νκάδσλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

νκάδσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο, λα κνηξάδνληαη νδπλεξέο εκπεηξίεο θαη λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. 

 Σελ ελίζρπζε ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. 

 Σε δπλαηφηεηα ηεο πνιπκνξθίαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Σηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θίλεηξν θαη πεγή αλαλέσζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο. 

 Σε ρξήζε εηδηθψλ αδεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ εηδηθή άδεηα γηα παξάδεηγκα 

πνπ δηθαηνχληαη φζνη λνζειεπηέο εξγάδνληαη ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο ή 

ζε ζηεθαληαία κνλάδα ελφο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

λνζειεπηέο λα απνκαθξπλζνχλ γηα ιίγν απφ ην ρψξν εξγαζίαο πνπ απνηειεί 

πεγή έληνλνπ stress. 
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 Μηα δεκνθξαηηθή δηνίθεζε ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, 

αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο 

(Γεκεηξφπνπινο & Φηιίππνπ, 2008), (Παπαδάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 1999). 

 Ζ κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, φπνπ ε ππνζηειέρσζε θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο απμάλνληαη ζε πνιιέο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ε ειάηησζε απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Poghosyan et al, 2010). 

 

Κεθάιαην 5
ν
 

Έξεπλα 

5.1.1 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο  «Άγηνο Παύινο» 

 Σν λνζνθνκείν «Άγηνο Παχινο» αλήθεη ζηελ 4
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (4
ε
 ΤΠΔ), ζηεγάδεηαη ζε θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ αξηζκεί 

ελλέα θηήξηα θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Φνίληθα. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα θάιπςε ησλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ππνινγίδεηαη ζε 300.000 

ζηξέκκαηα θαη θαιχπηεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο δήκνπο ηεο πφιεο κε ηελ ηαρχηεξε 

πιεζπζκηαθή αχμεζε θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν λνζνθνκείν βξίζθεηαη ζε 

ηδηαίηεξα θνκβηθφ ζεκείν, κε ζεκαληηθέο νδηθέο αξηεξίεο λα δηέξρνληαη ζε θνληηλή 

απφζηαζε. Δμππεξεηεί αθφκε θαη πεξηζηαηηθά ηνπξηζηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, 

θαζψο απνηειεί ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ζηε Υαιθηδηθή. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί θαη ε εγγχηεηά ηνπ ζην αεξνδξφκην Μαθεδνλία. 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ην 1987 (αλαγξάθεηαη ζην ΦΔΚ 39Β/20-01-1987), απνηειεί 

ζπγρψλεπζε δχν παιαηφηεξσλ λνζνθνκείσλ, ηνπ 1
νπ

 Ννζνθνκείνπ Η.Κ.Α. 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ Η.Κ.Α. «Άγηνο Παχινο», κε ηελ ελνπνίεζε ζε 

εληαίν λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) λα απνηειεί ζρέδην ηνπ θξάηνπο 

ήδε απφ ην 1983 κε ην λφκν Ν.1397/1983, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο πνπ θαηαξηηδφηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε. Ζ πξψηε ηνπ νλνκαζία ήηαλ 
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«Ννκαξρηαθφ 1
ν
 Γεληθφ Ννζνθνκείν Άγηνο Παχινο»  θαη ελψ ην 1995 πξνζηέζεθαλ ζε 

απηφ λέεο κνλάδεο, ην 1999 ην Τπνπξγείν Τγείαο δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ 

Β’ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ωζηφζν, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 2011, ζην λνζνθνκείν «Άγηνο Παχινο» εληάρζεθε ην Β’ Ννζνθνκείν 

Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. «Παλαγία», ελψ ην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πιήξεο κεηαζηέγαζε 

ηνπ «Παλαγία» ζηνλ «Άγην Παχιν» κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ θιηλψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 ήκεξα, ην λνζνθνκείν αξηζκεί 210 αλεπηπγκέλεο θιίλεο ελψ ε ζπλνιηθή ηνπ 

δχλακε θαζνξίδεηαη ζηηο 400 νξγαληθέο θιίλεο. Δμππαθνχεηαη φηη ζπκκεηέρεη ζην 

πξφγξακκα εθεκεξηψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο (Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παχινο», 

2016α). 

5.1.2 Η δηάξζξσζε θαη νη ζηόρνη ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Άγηνο Παχινο» ζπγθξνηείηαη απφ ηε 

Γηνηθεηηθή, ηελ Ηαηξηθή, ηε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο 

θαη Οξγάλσζεο. ιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ηζφηηκεο θαη ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί  ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ελψ θάζε 

ππεξεζία ηνπ νξγαληζκνχ έρεη μερσξηζηή ζπγθξφηεζε θαη ηεξαξρηθή δηάξζξσζε 

(Γίθαηνο θ.ά, 1999). 

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε θαη 

πνηνηηθή παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο εθαξκφδνληαο ηηο 

Πξνηππνπνηεκέλεο Ννζειεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη ηα Κιηληθά Ννζειεπηηθά 

Πξσηφθνιια. Δπηπξφζζεηα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ελδερφκελσλ απξφζκελσλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ 

νξηζκέλνπο αθφκα απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο. 

 Ζ Ννζειεπηηθή Τπεξεζία απνηειεί Γηεχζπλζε θαη δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο (3) 

ηνκείο (παζνινγηθφο, ρεηξνπξγηθφο θαη εξγαζηεξηαθφο ηνκέαο) νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε 

επίπεδν Τπνδηεπζχλζεσλ. ην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη έλα 

νξγαλφγξακκα δηάξζξσζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ «Άγηνο 

Παχινο» (Γ.Ν.Θ. «Άγηνο Παχινο», 2016β). 
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5.2 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

5.2.1 Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

 

 Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ «Άγηνο Παχινο». Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είρε 

κέγεζνο 103 άηνκα, δηαζθαιίδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ εμαγφκελσλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ ην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ 161 άηνκα. Σν κέγεζνο δειαδή ηνπ δείγκαηνο θαιχπηεη ζρεδφλ ηα δχν 

ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ λνζειεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην λνζνθνκείν. Ζ ρξνληθή 

πεξίνδνο ηεο έξεπλαο δηήξθεζε απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη θαη ην επηέκβξην ηνπ 2017. 

 

5.2.2. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα, δηαζθαιίδνληαο ην απφξξεην ησλ επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεξψληαο φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο 

εζηθήο θαη δενληνινγίαο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε 24 εξσηήζεηο, θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ, ελψ ηα ππφ κειέηε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο (κεηαβιεηέο) ήηαλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 2 νκάδεο εξσηήζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή 

θαη ηε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο 

ηνπο αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ πξψηε νκάδα πεξηειάκβαλε ηηο δεκνγξαθηθέο 

εξσηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο ην θχιν, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην επίπεδν 

ζπνπδψλ θαη ηελ ειηθία. Ζ δεχηεξε νκάδα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα εξγαιείν επξέσο 

δηαδεδνκέλν ζε αληίζηνηρεο κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη πξαθηηθήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζηεξίρηεθε ζε αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα δηεζλψλ 

εξεπλψλ. Ζ θχξηα πεγή γηα ηνπο άμνλεο κέηξεζεο ηεο  πνηφηεηαο ησλ  ππεξεζηψλ 

πγείαο ππήξμαλ νη άμνλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Sumaedi, Yarmen, & Yuda-Bakti 
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(2016), θαζψο απνηεινχλ κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε θαη ζπκππθλψλνπλ ηηο πξφηεξεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.    

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ παθέην IBM
®
 SPSS

®
 Statistics version 23 θαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη 

Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilk γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή, T-test γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δπν δεηγκάησλ θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ Mann-Whitney U φπνπ δελ πιεξνχληαλ ε 

πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Pearson’s Υ
2
 γηα 

ηε ζχγθξηζε αλαινγηψλ. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 

επηιέρζεθε ίζν κε α=0,05 ή 5%. 

 

5.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

5.3.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

 Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 103 άηνκα ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο Παχινο» πνπ βξίζθεηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 2 ε θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο 

πξνο ην θχιν είλαη αληίζηνηρε ηεο γεληθφηεξεο αλαινγίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. πγθεθξηκέλα, ην 92% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ 

γπλαίθεο θαη κφιηο ην 8% απφ άλδξεο. 

 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν. 
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 Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε έξεπλα νκαδνπνηήζεθαλ ζε θιάζεηο ησλ 10 

εηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άλσ ησλ 40 εηψλ (πεξηζζφηεξνη απφ ηα 7 

ζηα δέθα άηνκα ηνπ δείγκαηνο). Σν πνζνζηφ φζσλ ε ειηθία ηνπο ήηαλ κηθξφηεξε ησλ 

30 εηψλ δελ μεπεξλά ην 4% ηνπ δείγκαηνο, ελψ 2 ζηνπο δέθα είραλ ειηθία απφ 30 έσο 

39 έηε. ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ φινπ ηνπ 

δείγκαηνο νκαδνπνηεκέλσλ αλά 10 έηε. 

 

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία ζε θιάζεηο ησλ 

10 εηψλ. 

 Ζ πξνυπεξεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ νκαδνπνηήζεθε ζε θιάζεηο ησλ 5 εηψλ. Ζ 

θαηαλνκή ήηαλ αχμνπζα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο λα έρνπλ 

πξνυπεξεζία άλσ ησλ 20 εηψλ. Σν 32% ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη ζην λνζνθνκείν απφ 

λνζνθνκείν απφ 10 έσο 20 έηε θαη ην 13% θάησ ησλ 10 εηψλ. Ζ αλαινγία απηή ήηαλ 

αλακελφκελε θαζψο νη πξνζιήςεηο λέσλ λνζειεπηψλ ηα ηειεπηαία έηε είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε. ην δηάγξακκα 4 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο φινπ ηνπ δείγκαηνο, νκαδνπνηεκέλσλ αλά 5 έηε. 
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Γηάγξακκα 4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζε 

θιάζεηο ησλ 5 εηψλ. 

 Ωο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο είλαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. Αθνινπζνχλ φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο αλψηεξν επίπεδν ζπνπδψλ, πνπ απνηεινχλ ην 35% ηνπ 

δείγκαηνο. Οη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην 2%, ελψ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ πνπ πιεζηάδνπλ 

ην 9%. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 5. 

 

Γηάγξακκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ. 
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 Οινθιεξψλνληαο ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε επζχλεο ζηελ 

εξγαζία ηνπο. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 6, ζρεδφλ έλαο ζηνπο δέθα απφ απηνχο 

θαηαιακβάλεη θάπνηα ζέζε επζχλεο (πξντζηάκελνο ή ππεχζπλνο ηκήκαηνο). 

 

Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηε ζέζε επζχλεο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, ηεο δηνίθεζεο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ-αζζελψλ, ηεο ζηειέρσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ αλά ηνκέα 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 

5.3.2 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

 Οη εξσηήζεηο 7 θαη 8 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ην λνζνθνκείν. ρεηηθά κε ην αλ ζα ζπλέβαιε 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ε πηζηνπνίεζε ησλ 

ηκεκάησλ κε θάπνην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

ISO, νη απφςεηο ησλ λνζειεπηψλ ήηαλ ζαθψο ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξαπάλσ 

άπνςε ζπκθσλνχλ (αξθεηά θαη πνιχ), πεξηζζφηεξνη απφ 7 ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο, 
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ελψ φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 7, πεξίπνπ ην 11% ζπκθσλεί ιίγν ή θαη 

θαζφινπ. 

 

Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ φγδνε εξψηεζε αθνξνχζε ην ελδερφκελν ε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο λα θαηαιήμεη ζε κηα ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ. Με απηή ηελ 

άπνςε ζπκθσλεί αξθεηά ή πνιχ ην 55% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζε κέηξην βαζκφ ην 26%. 

Αληίζεηε άπνςε θαίλεηαη λα έρεη ην 18%. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 8. 

 

Γηάγξακκα 8: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ηεξαξρηθήο 
ηαμηλφκεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
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5.3.3 πλεξγαζία θαη νκαδηθόηεηα 

 Οη εξσηήζεηο 6 θαη 10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδνπλ ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν. Αξρηθά δεηήζεθε ε άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αλ ε νκαδηθφηεηα θαη ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα κεηαμχ 

ησλ λνζειεπηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο λνζειεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 9, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 9 ζηνπο δέθα ζπκθσλνχλ 

αξθεηά ή πνιχ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. Αλ θαη νη απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελεο, ππήξμε έλα 8% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

δήισζε φηη ζπκθσλεί κέηξηα έσο θαη θαζφινπ κε ηελ άπνςε φηη ε νκαδηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ λνζειεπηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο 

νκαδηθφηεηαο θαη ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο λνζειεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Διαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε 10, φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ ζε πνην βαζκφ ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζην 

ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλ θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε ζρεδφλ 9 ζηνπο δέθα ζπκθσλεί 

αξθεηά ή πνιχ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, παξαηεξείηαη κηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε 
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ησλ απαληήζεσλ. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 10, ε πνζνζηηαία θαηαλνκή φζσλ 

απάληεζαλ πνιχ είλαη αξθεηά κηθξφηεξε απφ απηή ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ελψ 

έρεη απμεζεί (ζρεδφλ ηζφπνζα) ην πνζνζηφ φζσλ απάληεζαλ αξθεηά. Δπίζεο, ε 

αλαινγία φζσλ δελ ζπκθσλνχλ αξθεηά θηάλεη ηνλ έλα ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο. 

 

Γηάγξακκα 10: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ πνπ ε θαιή 

δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

5.3.4 πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε 

 ρεηηθέο κε ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ήηαλ νη εξσηήζεηο 1 

θαη 2. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε εξψηεζε δεηήζεθε ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ λνζειεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θιηληθψλ λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί (αξθεηά ή πνιχ) κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, θαζψο νη 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο δφζεθαλ απφ ηνπο 8 ζηνπο δέθα. πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 

11, 2 ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ πξσηνθφιισλ, δε ζα βειηηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Γηάγξακκα 11: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

ε εθαξκνγή Πξνηππνπνηεκέλσλ Ννζειεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Κιηληθψλ Ννζειεπηηθψλ 

Πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

Παξφκνηα ήηαλ ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ θαη ζηε δεχηεξε εξψηεζε πνπ 

δεηνχζε ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή 

εθπαίδεπζε κέζα απφ ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Πεξηζζφηεξνη απφ 6 ζηνπο δέθα δήισζαλ φηη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Δπίζεο, πάλσ απφ δχν ζηνπο δέθα δήισζαλ φηη ηα νθέιε ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθά γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην 

δηάγξακκα 12. 
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Γηάγξακκα 12: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θαηά πφζν ζεκαληηθή 

είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή 

Δθπαίδεπζε (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ). 

5.3.5 πλζήθεο εξγαζίαο  

 Σν επφκελν δεπγάξη εξσηήζεσλ, ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ, πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 13. Αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα, απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα άηνκα ηνπ 

δείγκαηνο, ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 13, 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκθσλνχλ «πνιχ» κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη έλαο 

ζηνπο ηξεηο ζπκθσλεί «αξθεηά». ε κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθψλεζε πεξίπνπ ην 8%, ελψ 

θαζφινπ απάληεζε ην 5% ησλ εξσηεζέλησλ.                                                    
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Γηάγξακκα 13: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα απνηειεί 
παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλαθεξφηαλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζην δηάγξακκα 14, θαίλεηαη φηη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί (πνιχ ή αξθεηά) κε ηελ άπνςε φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο απηφο ζα ζπληεινχζε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. εκαληηθφ είλαη ην εχξεκα φηη έλαο ζηνπο δέθα λνζειεπηέο ζεσξεί φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο απηφο δε ζα επλννχζε θαζφινπ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Γηάγξακκα 14: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ απνηειεί 
ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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5.3.6 Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 4 θαη 12, 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ λνζειεπηψλ. πγθεθξηκέλα, 

έλαο ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ζεσξεί φηη ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ κηζζνχ ηνπο ζα 

ζπληεινχζε ζε κηθξφ βαζκφ ή αθφκα θαη θαζφινπ ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 15.  

 

Γηάγξακκα 15: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην αλ κηα αχμεζε ηνπ 

κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα επηθέξεη ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. 

 

 Διαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ζηα 

λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ λνζειεπηψλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο. ε απηή ηελ εξψηεζε αξλεηηθνί ή κεηξηνπαζείο ήηαλ ην 

28% ησλ εξσηεζέλησλ. Αληίζεηα, ην 72% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην ζα 

ζπληεινχζε αξθεηά ή πνιχ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. 

Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 16. 
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Γηάγξακκα 16: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ λνζειεπηψλ ζα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

5.3.7 Γηνίθεζε  

Οη εξσηήζεηο 16 θαη 17 αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Δηδηθφηεξα ε πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ηνλ βαζκφ πνπ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κηα απηαξρηθή δηνίθεζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ είρε αξλεηηθή άπνςε, άμην αλαθνξάο 

είλαη ην γεγνλφο φηη έλαο ζηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο ζεσξεί φηη κηα ηέηνηα κνξθή 

δηνίθεζεο ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δελ ήηαλ 

αξλεηηθφο αιιά νχηε θαη ζεηηθφο κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

ζρεηηθψλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 17. 
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Γηάγξακκα 17: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ην εάλ κηα 

απηαξρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα 
ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 αθψο ππέξ ηεο άπνςεο φηη κηα ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηάρζεθε ε 

πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ. πσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 18, αξλεηηθφο πξνο 

ηελ παξαπάλσ άπνςε ήηαλ έλαο ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο, φηαλ ζεηηθνί ήηαλ ην 85% 

ηνπ δείγκαηνο.  

 

Γηάγξακκα 18: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα 

ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
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5.3.8 Ιθαλνπνίεζε πειάηε-αζζελή 

 ρεηηθέο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ήηαλ νη 

εξσηήζεηο 15 θαη 18.  Αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά 

κε ην αλ ζεσξνχλ φηη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν. Αλ θαη νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηάρζεθαλ ζαθψο 

ππέξ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ, γεληθφηεξα ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θαίλνληαη αξθεηά επηθπιαθηηθά πξνο 

απηή ηελ άπνςε. πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην δηάγξακκα 19, κφιηο ην 12% ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ απφιπηα ζχκθσλν κε απηή ηελ άπνςε, ελψ ην 20% έρεη αξλεηηθή 

ζηάζε. 

 

Γηάγξακκα 19: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα ζπλέβαιε 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν. 

 αθψο ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη είλαη ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Απφιπηα ζχκθσλνο κε απηή ηελ 

άπνςε ήηαλ έλαο ζηνπο ηξεηο λνζειεπηέο, ελψ ην 45% ζπκθσλεί αξθεηά. Αλαιπηηθά ε 

πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 20. 
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Γηάγξακκα 20: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

5.3.9 ηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

Οη εξσηήζεηο 5 θαη 14 αθνξνχζαλ ηε ζηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Με ηελ 

άπνςε φηη ε αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα νδεγνχζε ζε πεξηζζφηεξν 

πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, ζπκθσλνχλ 9 ζηνπο 10 λνζειεπηέο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλακελφκελα θαζψο ην πξφβιεκα ηεο 

ππνζηειέρσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ρξφλην ζηε ρψξα καο θαη έρεη 

επηδεηλσζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλαιπηηθά ε 

θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 21. 

 

Γηάγξακκα 21: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα νδεγνχζε ζε πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 
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 Αλάινγεο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξψηεζε 14, εάλ 

δειαδή ε αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ 

πξνο ηνπο αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή 

ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 22, πεξηζζφηεξνη απφ ην 92% ηνπ δείγκαηνο 

ζπκθσλνχλ κε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο ζρεηηθήο αλαινγίαο. 

 

 

Γηάγξακκα 22: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηνπο 

αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. 

5.3.10 Αμηνιόγεζε  

Ζ ηειεπηαία νκάδα αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη πεξηειάκβαλε ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 11. Αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ εάλ ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εξψηεζε απηή 

θάλεθε λα πξνβιεκαηίδεη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, θαζψο νη απαληήζεηο παξνπζίαζαλ 

πνιχ κεγάιε δηαζπνξά. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 23, ε θάζε δπλαηή απάληεζε 

δφζεθε ζρεδφλ απφ ην 20% ηνπ δείγκαηνο, κε κηθξέο απνθιίζεηο. πσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ δηράδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα. 
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Γηάγξακκα 23: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δληππσζηαθή είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εξψηεζε 11, εάλ δειαδή ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ε ζχλδεζή ηεο κε επηπξφζζεηεο ακνηβέο (εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ζα απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε 

αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ζεηηθνί κε απηή ηε κνξθή αμηνιφγεζεο ήηαλ νη 

ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο εξσηεζέληεο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ εξψηεζε απηή, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 24. 

 

Γηάγξακκα 24: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε επηπξφζζεηεο 

ακνηβέο ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

18,45% 

26,21% 

22,33% 

18,45% 

14,56% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Πολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο Καθόλου 

41,75% 

33,01% 

9,71% 9,71% 

5,83% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Πολφ Αρκετά Μζτρια Λίγο Καθόλου 



95 
 

ην δηάγξακκα 25 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 9 ηνκείο πνπ ζπγθέληξσζαλ 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. Πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη αθνινχζεζαλ ε επάξθεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε θαη ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία. Απφ ηελ ηεξάξρεζε απηή πνπ πξνέθπςε, είλαη θαλεξφ φηη ηα άηνκα ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ, απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Πνιχ πςειά 

πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ αθφκα ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ, ε 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ κε ζαθήλεηα.   

 

Γηάγξακκα 25: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο κε ηα 
κεγαιχηεξα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 
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ηνλ αληίπνδα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 26, ηε κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα είρε κηα απηαξρηθή δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Υακειά πνζνζηά 

ζπγθέληξσζαλ αθφκα ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ε πηζαλή ηεξάξρεζε ησλ λνζνθνκείσλ 

κέζα απφ απηή. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο νη παξαπάλσ εξσηήζεηο 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζπγθέληξσζε 

θαη ε άπνςε φηη κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη απφ 

κφλε ηεο ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

Γηάγξακκα 26: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο κε ηα κηθξφηεξα 
πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ε16 - Αυταρχική Διοίκηςη 

Ε15 - Ικανοποίηςη Αςθενών 

Ε8 - Ιεραρχική Ταξινόμηςη 

Ε9 - Αξιολόγηςη 

Ε7 - ISO 

Ε17 - Συμμετοχική Διοίκηςη 

Ε18 - Εξατομίκευςη Αναγκών 

Ε1 - Πρωτόκολλα 

Ε4 - Αφξηςη Μιςθοφ 

Πολφ 

Αρκετά 

Μζτρια 

Λίγο 

Καθόλου 



97 
 

 

5.4 πγθξηηηθνί Έιεγρνη 

 ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξηηηθνί έιεγρνη πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηε δηεμαγσγή 

απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδνπνηήζεηο ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο έγηλαλ φιεο νη 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

5.4.1 Έηε πξνϋπεξεζίαο 

 

 Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπγθξηηηθνί έιεγρνη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ηνκέα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ππνινγίζηεθαλ ηα αζξνίζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ αλά ζπκκεηέρνληα γηα θάζε ηνκέα. Σν δείγκα ρσξίζηεθε ζε δπν νκάδεο, 

αλάινγα κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο. ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη φζνη είραλ 

πξνυπεξεζία κέρξη 19 έηε θαη ζηε δεχηεξε απηνί κε 20 ή θαη πεξηζζφηεξα έηε. ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη πξνζαξκνγήο ησλ δεηγκάησλ ζηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, Kolmogorov-Smirnov θαη Sapiro-Wilk, ν νπνίνο πξνηηκάηαη γηα κηθξά 

δείγκαηα. πσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ειέγρσλ, δελ 

ηθαλνπνηήζεθε ε πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο (p-value>0.05) ζε θαλέλα ηνκέα θαη ν 

έιεγρνο ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ηζνδχλακν ηνπ T-test, κε 

παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney U. χκθσλα κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο δελ 

παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Mann-Whitney U test, p-

value>0.05) ησλ κέζσλ ηηκψλ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα απηά δελ πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ λνζειεπηψλ ζε 

ζρέζε κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

ειέγρσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 
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Μέρξη 19 

έηε 

Από 20 θαη 

πάλσ 

Μ.-W. U 

p-value 

πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο 
4,98±1,71 4,43±1,99 0,054 

πλεξγαζία & νκαδηθόηεηα 2,89±1,55 2,91±1,87 0,444 

πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 3,66±1,51 3,55±1,48 0,790 

πλζήθεο εξγαζίαο 3,45±1,92 3,55±1,84 0,567 

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 4,34±2,26 4,14±2,01 0,746 

Γηνίθεζε 5,74±1,62 5,84±1,78 0,632 

Ιθαλνπνίεζε αζζελή 4,62±1,45 4,68±1,67 0,960 

ηειέρσζε λνζνθνκείνπ 2,94±1,79 2,84±1,65 0,663 

Αμηνιόγεζε 5,23±2,16 4,61±2,06 0,101 

Πίλαθαο 4: πγθξηηηθνί έιεγρνη αλά ηνκέα πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

 

5.4.2 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 ηε ζπλέρεηα δηελεξγήζεθαλ νη ζπγθξηηηθνί έιεγρνη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ηνκέα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν δείγκα ρσξίζηεθε ζε δπν νκάδεο, αλάινγα 

κε ην επίπεδν ζπνπδψλ. ηελ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη φζνη είραλ νινθιεξψζεη 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηε δεχηεξε απηνί πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη έιεγρνη πξνζαξκνγήο ησλ δεηγκάησλ ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή, 

Kolmogorov-Smirnov θαη Sapiro-Wilk, έδεημαλ φηη δελ ηθαλνπνηήζεθε ε πξνυπφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο (p-value>0.05) ζε θαλέλα ηνκέα θαη ν έιεγρνο ζχγθξηζεο ησλ 

κέζσλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney U. 

χκθσλα κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο δελ παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Mann-Whitney U test, p-value>0.05) ησλ κέζσλ ηηκψλ, ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ησλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά δελ 

πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ηνπο. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. πγθεθξηκέλα ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ (Mann-Whitney U, p-value=0.033<0.05), κε ηνπο 

λνζειεπηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα είλαη πεξηζζφηεξν αληίζεηνη πξνο ηελ 
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άπνςε φηη κηα απηαξρηθή δηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα 

βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μηα πηζαλή εμήγεζε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δσζεί είλαη φηη νη λνζειεπηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φληαο ρακειφηεξα ζηελ 

ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ, επηβαξχλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο επηπηψζεηο κηαο 

απηαξρηθήο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ε πηζαλφηεηα λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο δηνίθεζεο 

ζην κέιινλ είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 

 
Γεπηεξνβάζκηα Σξηηνβάζκηα 

Μ.-W. U 

p-value 

πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο 
4,44±1,93 4,81±1,85 0,384 

πλεξγαζία & 

νκαδηθόηεηα 
2,89±1,51 2,91±1,84 0,442 

πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 3,78±1,40 3,51±1,53 0,168 

πλζήθεο εξγαζίαο 3,50±1,98 3,51±1,82 0,711 

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 4,19±2,40 4,25±1,97 0,456 

Γηνίθεζε 6,19±2,05 5,58±1,45 0,033 

Ιθαλνπνίεζε αζζελή 4,78±1,59 4,58±1,57 0,585 

ηειέρσζε λνζνθνκείνπ 2,81±1,55 2,93±1,80 0,826 

Αμηνιόγεζε 4,83±2,26 4,93±2,06 0,664 

Πίλαθαο 5: πγθξηηηθνί έιεγρνη αλά ηνκέα πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζπνπδψλ. 

 

5.4.3 Υώξνο εξγαζίαο 

 

 πγθξηηηθνί έιεγρνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε ηνκέα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο. Σν δείγκα ρσξίζηεθε θαη πάιη ζε δπν νκάδεο, ζηελ πξψηε νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη φζνη εξγάδνληαη ζε κνλάδεο θαη ζηε δεχηεξε απηνί πνπ εξγάδνληαη ζε 

ηκήκαηα. Οη έιεγρνη πξνζαξκνγήο ησλ δεηγκάησλ ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή, 

Kolmogorov-Smirnov θαη Sapiro-Wilk, έδεημαλ φηη δελ ηθαλνπνηήζεθε ε πξνυπφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο (p-value>0.05) ζε θαλέλα ηνκέα θαη ν έιεγρνο ζχγθξηζεο ησλ 

κέζσλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney U. 

χκθσλα κε απηνχο ηνπο ειέγρνπο δελ παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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δηαθνξά (Mann-Whitney U test, p-value>0.05) ησλ κέζσλ ηηκψλ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ κειεηήζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά δελ πξνθχπηεη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

 

 
Μνλάδεο Σκήκαηα 

Μ.-W. U 

p-value 

πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο 
4,77±1,50 4,63±2,01 0,372 

πλεξγαζία & 

νκαδηθόηεηα 
2,83±1,47 2,94±1,85 0,527 

πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 3,54±1,50 3,63±1,50 0,717 

πλζήθεο εξγαζίαο 3,43±1,70 3,54±1,96 0,965 

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 4,17±2,19 4,26±2,10 0,728 

Γηνίθεζε 5,94±1,53 5,72±1,79 0,859 

Ιθαλνπνίεζε αζζελή 4,66±1,41 4,65±1,66 0,910 

ηειέρσζε λνζνθνκείνπ 2,94±1,31 2,85±1,89 0,083 

Αμηνιόγεζε 5,17±1,86 4,75±2,24 0,158 

Πίλαθαο 6: πγθξηηηθνί έιεγρνη αλά ηνκέα πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν εξγαζίαο. 

 

5.4.4 Βειηίσζε παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη αμηνιόγεζε 

 

 πσο παξαηεξήζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.10, κεγάιε δηαζπνξά ησλ 

απαληήζεσλ παξαηεξήζεθε ζηελ εξψηεζε 9, ε νπνία αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη έιεγρνη πνπ αθνινπζνχλ 

επηθεληξψλνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ άπνςή ηνπο ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηνπ ειέγρνπ δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλαινγηψλ Pearson’s X
2
, έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ 

απαληήζεσλ ζε ηξεηο νκάδεο γηα θάζε εξψηεζε. 

 Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ησλ αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

θιηληθψλ λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
 (4)=3.870, p-
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value=0.424>0.05). Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 7. 

 

 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Δθαξκνγή Πξνηππνπνηεκέλσλ 

Ννζειεπηηθώλ Γηαδηθαζηώλ 
ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Μέηξηα ή 

Λίγν 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 18 22 6 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
39,1% 47,8% 13,0% 100% 

% επί ησλ 

Γηαδηθαζηώλ 
52,9% 46,8% 27,3% 44,7% 

Μέηξηα  

πρλόηεηα 6 10 7 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
26,1% 43,5% 30,4% 100% 

% επί ησλ 

Γηαδηθαζηώλ 
17,6% 21,3% 31,8% 22,3% 

Λίγν ή 

θαζόινπ 

πρλόηεηα 10 15 9 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
29,4% 44,1% 26,5% 100% 

% επί ησλ 

Γηαδηθαζηώλ 
29,4% 31,9% 40,9% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 34 47 22 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
33,0% 45,6% 21,4% 100% 

% επί ησλ 

Γηαδηθαζηώλ 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο7: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θιηληθψλ λνζειεπηηθψλ 

πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 Αθνινχζεζε ν έιεγρνο αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην κε ην θαηά 

πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε 

ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
 (4)=26.133, p-value<0.001) 

αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα ε 

δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζε φζνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε γηα ηε 
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βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή θαη ηε 

ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

πλερηδόκελε Ννζειεπηηθή 

Δθπαίδεπζε 
ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 38 7 1 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
82,6% 15,2% 2,2% 100% 

% επί ηεο 

Δθπαίδεπζεο 
60,3% 31,8% 5,6% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 8 10 5 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
34,8% 43,5% 21,7% 100% 

% επί ηεο 

Δθπαίδεπζεο 
12,7% 45,5% 27,8% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 17 5 12 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
50,0% 14,7% 35,3% 100% 

% επί ηεο 

Δθπαίδεπζεο 
27,0% 22,7% 66,7% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 63 22 18 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
61,2% 21,4% 17,5% 100% 

% επί ηεο 

Δθπαίδεπζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν 

ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε ζπλερηδφκελε 

λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε. 

 

 πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8, κφιηο ην 2,2% φζσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε πηζηεχνπλ φηη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ δελ ζπληειεί 

ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα, ζε φζνπο έρνπλ κέηξηα ή 

αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηα ζρεηηθά πνζνζηά είλαη 21,7% θαη 35,3% 

αληίζηνηρα. Δπίζεο ην 82,6% φζσλ ηάζζνληαη ζεηηθά πξνο ηελ αμηνιφγεζε, ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, φηαλ ην ζρεηηθφ 

πνζνζηφ πεξηνξίδεηαη ζην 34,8% θαη 50% ζηηο άιιεο δπν νκάδεο. εκαληηθφ 

παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πξνζρέδηα γηα 
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ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε, ε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε απνηεινχζε ζεκαληηθφ θξηηήξην.  

Ο επφκελνο έιεγρνο αλαινγηψλ ήηαλ απηφο ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

ζαθήλεηα απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
 

(4)=7.283, p-value=0.122>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν 

εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 9. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Καζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 29 15 2 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
63,0% 32,6% 4,3% 100% 

% επί ησλ 

Αξκνδηνηήησλ 
54,7% 40,5% 15,4% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 10 8 5 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
43,5% 34,8% 21,7% 100% 

% επί ησλ 

Αξκνδηνηήησλ 
18,9% 21,6% 38,5% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 14 14 6 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
41,2% 41,2% 17,6% 100% 

% επί ησλ 

Αξκνδηνηήησλ 
26,4% 37,8% 46,2% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 53 37 13 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
51,5% 35,9% 12,6% 100% 

% επί ησλ 

Αξκνδηνηήησλ 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα 

απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 

  

 Αθνινχζεζε ν έιεγρνο αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο 
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λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ζηνπο 

αζζελείο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
 (4)=3.676, p-value=0.452>0.05) αλάκεζα ζηηο 

αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 10. 

 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Αύμεζε ηνπ κηζζνύ  

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 20 14 12 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
43,5% 30,4% 26,1% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ηνπ Μηζζνύ 
52,6% 45,2% 35,3% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 6 6 11 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
26,1% 26,1% 47,8% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ηνπ Μηζζνύ 
15,8% 19,4% 32,4% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 12 11 11 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
35,3% 32,4% 32,4% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ηνπ Μηζζνύ 
31,6% 35,5% 32,4% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 38 31 34 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
36,9% 30,1% 33,0% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ηνπ Μηζζνύ 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα 

επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. 

  

Ο επφκελνο έιεγρνο αλαινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ απηφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην αλ ε πηζηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο κε θάπνην χζηεκα 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα ISO) ζα ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=12.283, p-value=0.015 
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<0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα 

φζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κπνξεί 

λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11. 

. 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 21 18 7 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
45,7% 39,1% 15,2% 100% 

% επί ησλ .Γ.Π 67,7% 40,9% 25,0% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 4 12 7 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
17,4% 52,2% 30,4% 100% 

% επί ησλ .Γ.Π 12,9% 27,3% 25,0% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 6 14 14 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
17,6% 41,2% 41,2% 100% 

% επί ησλ .Γ.Π 19,4% 31,8% 50,0% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 31 44 28 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
30,1% 42,7% 27,2% 100% 

% επί ησλ .Γ.Π 100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε πηζηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο κε θάπνην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζα 

ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 

 

 πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11, ην 15,2% φζσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε, δελ πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν ζρεηηθφ πνζνζηφ 

ζε φζνπο έρνπλ κέηξηα άπνςε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη δηπιάζην θαη θηάλεη ην 30%, 

θαη ζε φζνπο έρνπλ αξλεηηθή μεπεξλά ην 40%. Δπίζεο ην 45,7% φζσλ ηάζζνληαη ζεηηθά 

πξνο ηελ αμηνιφγεζε, ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ πζηεκάησλ 
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Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, φηαλ ην ζρεηηθφ πνζνζηφ πεξηνξίδεηαη ζην 17,4% θαη 17,6% 

ζηηο άιιεο δπν νκάδεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα έκκεζε αμηνιφγεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ο επφκελνο έιεγρνο αλαινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ απηφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε κηα  ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ. χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s 

X
2
(4)=9.422, p-value=0.051>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν 

εξσηήζεηο, αλ θαη ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη νξηαθφ. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή 

ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 12. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Ιεξαξρηθή ηαμηλόκεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ 
ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 10 23 13 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
21,7% 50,0% 28,3% 100% 

% επί ηεο 

Σαμηλόκεζεο 
62,5% 56,1% 28,3% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 3 7 13 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
13,0% 30,4% 56,5% 100% 

% επί ηεο 

Σαμηλόκεζεο 
18,8% 17,1% 28,3% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 3 11 20 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
8,8% 32,4% 58,8% 100% 

% επί ηεο 

Σαμηλόκεζεο 
18,8% 26,8% 43,4% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 16 41 46 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
15,5% 39,8% 44,7% 100% 

% επί ηεο 

Σαμηλόκεζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε κηα  

ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ. 
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 Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε 

κε ην βαζκφ  ζηνλ νπνίν ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=10.765, p-value=0.029<0.05) αλάκεζα ζηηο 

αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα φζνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αμηνιφγεζε, πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

φηη ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. 

 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Καιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 35 10 1 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
76,1% 21,7% 2,2% 100% 

% επί ηεο 

πλεξγαζίαο 
53,0% 38,5% 9,1% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 11 9 3 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
47,8% 39,1% 13,0% 100% 

% επί ηεο 

πλεξγαζίαο 
16,7% 34,6% 27,3% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 20 7 7 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
58,8% 20,6% 20,6% 100% 

% επί ηεο 

πλεξγαζίαο 
30,3% 26,9% 63,6% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 66 26 11 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
64,1% 25,2% 10,7% 100% 

% επί ηεο 

πλεξγαζίαο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 13, κφιηο ην 2,2% φζσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε, δελ πηζηεχνπλ φηη ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε φζνπο 

έρνπλ κέηξηα άπνςε γηα ηελ αμηνιφγεζε θηάλεη ην 13%, θαη ζε φζνπο έρνπλ αξλεηηθή 

μεπεξλά ην 20%.   

  

  

 Έιεγρνο αλαινγηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ε ζχλδεζή ηεο κε επηπξφζζεηεο ακνηβέο (εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ζα απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(Pearson’s X
2
(4)=16.623, p-value=0.002<0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα πξνθχπηεη κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηαλ απηή ζπλδέεηαη κε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ή αθφκε θαη ησλ εζηθψλ ακνηβψλ ηνπο. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο πνπ είραλ 

κέηξηα ή αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ γεληθφηεξε αμηνιφγεζε, άιιαμαλ φηαλ απηή 

ζπλδέζεθε κε θάπνηαο κνξθήο αληακνηβή. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 14. 
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. 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

ύλδεζή κε επηπξόζζεηεο ακνηβέο 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 25 16 5 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
54,3% 34,8% 10,9% 100% 

% επί ησλ Ακνηβώλ 58,1% 47,1% 19,2% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 7 11 5 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
30,4% 47,8% 21,7% 100% 

% επί ησλ Ακνηβώλ 16,3% 32,5% 19,2% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 11 7 16 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
32,4% 20,6% 47,0% 100% 

% επί ησλ Ακνηβώλ 25,6% 20,6% 61,5% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 43 34 26 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
41,7% 33,0% 25,2% 100% 

% επί ησλ Ακνηβώλ 100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηά 

πφζν ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε 

επηπξφζζεηεο ακνηβέο (εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 14, ην 53% φζσλ δελ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε, αιιάδνπλ άπνςε θαη ζεσξνχλ φηη ε ζχλδεζή ηεο κε επηπξφζζεηεο 

αληακνηβέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αθφκα κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζε φζνπο είραλ 

κέηξηα γλψκε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο ην 78,2% ζπκθσλεί κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο, φηαλ φκσο απηή ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθά ή εζηθά νθέιε πξνο ην 

πξνζσπηθφ. 

 Ο επφκελνο έιεγρνο αλαινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ απηφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην αλ κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ 

λνζειεπηψλ ζα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=7.305, p-value=0.121>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ 
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απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 15. 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Αύμεζε λπρηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκσλ 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 20 18 8 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
43,5% 39,1% 17,4% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ησλ λπρηεξηλώλ 
47,6% 56,3% 27,6% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 8 8 7 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
34,8% 34,8% 30,4% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ησλ λπρηεξηλώλ 
19,0% 25,0% 24,1% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 14 6 14 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
41,2% 17,6% 41,2% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ησλ λπρηεξηλώλ 
33,3% 18,8% 48,3% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 42 32 29 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
40,8% 31,0% 28,2% 100% 

% επί ηεο Αύμεζεο 

ησλ λπρηεξηλώλ 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ λνζειεπηψλ ζα ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 
 

 Αθνινπζεί ν έιεγρνο αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=6.447, p-value=0.168>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 16. 
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Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Δθζπγρξνληζκόο θηηξηαθώλ 

ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ 
ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 26 16 4 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
56,5% 34,8% 8,7% 100% 

% επί ηνπ 

Δθζπγρξνληζκνύ 
41,9% 61,5% 26,7% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 16 4 3 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
69,6% 17,4% 13,0% 100% 

% επί ηνπ 

Δθζπγρξνληζκνύ 
25,8% 15,4% 20,0% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 20 6 8 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
58,8% 17,6% 23,6% 100% 

% επί ηνπ 

Δθζπγρξνληζκνύ 
32,3% 23,1% 53,3% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 62 26 15 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
60,2% 25,2% 14,6% 100% 

% επί ηνπ 

Δθζπγρξνληζκνύ 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 16: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ν εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Ο επφκελνο έιεγρνο αλαινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ απηφο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά 

ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηνπο αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s 

X
2
(4)=2.987, p-value=0.560 >0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν 

εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 17. 
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Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 36 7 3 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
78,3% 15,2% 6,5% 100% 

% επί ηεο 

ηειέρσζεο 
48,6% 33,3% 37,5% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 17 4 2 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
73,9% 17,4% 8,7% 100% 

% επί ηεο 

ηειέρσζεο 
23,0% 19,0% 25,0% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 21 10 3 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
61,8% 29,4% 8,8% 100% 

% επί ηεο 

ηειέρσζεο 
28,4% 47,6% 37,5% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 74 21 8 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
71,8% 20,4% 7,8% 100% 

% επί ηεο 

ηειέρσζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο 

ηνπο αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 
 

 Αθνινχζεζε ν έιεγρνο ησλ αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=14.037, p-value=0.007<0.05) 

αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα φζνη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αξλεηηθνί πξνο ηελ αμηνιφγεζε, ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξε 

αλαινγία φηη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ δε ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 18. 
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Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελώλ 
ύλνιν 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 
Μέηξηα 

Λίγν ή 

Καζόινπ  

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 29 10 7 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
63,0% 21,7% 15,3% 100% 

% επί ηεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
56,9% 33,3% 31,8% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 10 11 2 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
43,5% 47,8% 8,7% 100% 

% επί ηεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
19,6% 36,7% 9,1% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 12 9 13 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
35,3% 26,5% 38,2% 100% 

% επί ηεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
23,5% 30,0% 59,1% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 51 30 22 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
49,5% 29,1% 21,4% 100% 

% επί ηεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 18: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν. 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 18, ην 63% φζσλ ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

αμηνιφγεζε, ζπκθσλνχλ φηη ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα, κφιηο ην 43,5% φζσλ έρνπλ κέηξηα θαη ην 35,3% 

φζσλ έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ αμηνιφγεζε, ζπκθσλεί κε ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά 

ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έκκεζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε 

ην θαηά πφζν κηα απηαξρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
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ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=2.587, p-

value=0.629>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. 

Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 19. 

 

 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Απηαξρηθή Γηνίθεζε 

ύλνιν 
Πνιύ ή 

Αξθεηά 
Μέηξηα ή 

Λίγν 
Καζόινπ   

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 12 16 18 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
26,1% 34,8% 39,1% 100% 

% επί ηεο 

Απηαξρηθήο Γηνίθ. 
57,1% 41,0% 41,9% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 3 11 9 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
13,0% 47,8% 39,2% 100% 

% επί ηεο 

Απηαξρηθήο Γηνίθ. 
14,3% 28,2% 20,9% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 6 12 16 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
17,6% 35,3% 47,1% 100% 

% επί ηεο 

Απηαξρηθήο Γηνίθ. 
28,6% 30,8% 37,2% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 21 39 43 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
20,4% 37,9% 41,7% 100% 

% επί ηεο 

Απηαξρηθήο Γηνίθ. 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα απηαξρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα βειηίσλε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

 Αθφκα έγηλε ν έιεγρνο αλαινγηψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην αλ κηα 

ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ  ζα βειηίσλε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=5.931, p-

value=0.204>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. 

Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 20. 
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Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

πκκεηνρηθή Γηνίθεζε 

ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 19 20 7 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
41,3% 43,5% 15,2% 100% 

% επί ηεο πκκεη. 

Γηνίθεζεο 
57,6% 44,4% 28,0% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 7 10 6 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
30,4% 43,5% 26,1% 100% 

% επί ηεο πκκεη. 

Γηνίθεζεο 
21,2% 22,2% 24,0% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 7 15 12 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
20,6% 44,1% 35,3% 100% 

% επί ηεο πκκεη. 

Γηνίθεζεο 
21,2% 33,3% 48,0% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 33 45 25 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
32,0% 43,7% 24,3% 100% 

% επί ηεο πκκεη. 

Γηνίθεζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 20: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ  ζα 

βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

 

 Ο ηειεπηαίνο έιεγρνο αλαινγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ζε ζρέζε κε ην πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Pearson’s X
2
(4)=6.105, p-value=0.191>0.05) αλάκεζα ζηηο αλαινγίεο ησλ 

απαληήζεσλ ζηηο δπν εξσηήζεηο. Αλαιπηηθά ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλαινγηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 21. 
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Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  

Έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ 
ύλνιν 

Πνιύ Αξθεηά 
Καζόινπ  

- Μέηξηα 

Πνιύ ή 

Αξθεηά 

πρλόηεηα 16 23 7 46 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
34,8% 50,0% 15,2% 100% 

% επί ηεο έγθαηξεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
47,1% 50,0% 30,4% 44,7% 

Μέηξηα 

πρλόηεηα 4 11 8 23 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
17,4% 47,8% 34,8% 100% 

% επί ηεο έγθαηξεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
11,8% 23,9% 34,8% 22,3% 

Λίγν ή 

Καζόινπ 

πρλόηεηα 14 12 8 34 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
41,2% 35,3% 23,5% 100% 

% επί ηεο έγθαηξεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
41,2% 26,1% 34,8% 33,0% 

ύλνιν 

πρλόηεηα 34 46 23 103 

% επί ηεο 

αμηνιόγεζεο 
33,0% 44,7% 22,3% 100% 

% επί ηεο έγθαηξεο 

Ιθαλνπνίεζεο 
100% 100% 100% 100% 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή αλαινγηψλ ησλ απαληήζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην  θαηά 

πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 

5.5 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο Καιώλ Πξαθηηθώλ βειηίσζεο ηεο Πνηόηεηαο 

ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο  «Άγηνο Παύινο» 

 Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

νδήγεζε ζε νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο, ηα νπνία παξαηίζεληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. Σν δείγκα πνπ κειεηήζεθε πεξηειάκβαλε 103 

λνζειεπηέο απφ ηνπο 161 πνπ εξγάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ (7 ζηνπο 10) είραλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 40 εηψλ 

κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 20 εηψλ (1 ζηνπο 2) θαη ήηαλ γπλαίθεο (9 ζηνπο 10). Οη 

αλαινγίεο απηέο ήηαλ αλακελφκελεο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο αιιά θαη ηεο 

κεγάιεο ππνζηειέρσζεο πνπ ππάξρεη ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, εηδηθά θαηά ηελ 
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πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, έλαο ζηνπο ηξεηο ήηαλ απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ νη 

ππφινηπνη ηξηηνβάζκηαο, κε έλαλ ζηνπο δέθα λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, αλ 

θαη κφλν ην 2% είρε ιάβεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. ηελ έξεπλα θαιχθζεθε θαη ε 

αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ έρνπλ θάπνηα ζέζε επζχλεο, θαζψο 

απνηεινχλ ην 1 δέθαην ηνπ δείγκαηνο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην αλέδεημε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ζέκαηα, φρη κφλν κέζν ηνπ 

εληνπηζκνχ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κέζα απφ ηελ ηαχηηζε ησλ απφςεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο λνζειεπηέο, 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο βξέζεθε 

φηη είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ην θιίκα νκαδηθφηεηαο, φρη κφλν αλάκεζα 

ζηνπο λνζειεπηέο αιιά θαη κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη 

ζην λνζνθνκείν. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα βνεζνχζε, ελδερνκέλσο, θαη ε ζαθήο 

θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ ε νπνία απνηειεί ζεκείν ηξηβήο. ε απηφ ζπκθσλνχλ ηα 

δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κε άιιεο έξεπλεο (Φνπληνχθε θ.ά, 2009). Ζ δεκηνπξγία 

δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ δελ απνηειεί κφλν κηα θαιή 

πξαθηηθή, αιιά ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ελφο ζπληνληζκέλνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Πνιχ ζεηηθή είλαη ε ζηάζε ησλ λνζειεπηψλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο δηαξθνχο 

επηκφξθσζήο ηνπο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γελ είλαη άγλσζην ηα 

γεγνλφο φηη ε δηαξθήο επηκφξθσζε έρεη πςειφ θφζηνο (Κειέζε‐ηαπξνπνχινπ & 

ηαπξνπνχινπ , 2010) φκσο ηα αληαπνδνηηθά νθέιε είλαη ζεκαληηθφηεξα. Ζ ζπλερήο 

επηκφξθσζε ζηα πξσηφθνιια θαη ζηα πξφηππα λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη πάγην 

αίηεκα ησλ λνζειεπηψλ θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Hogston et 

al, 2006). Άιισζηε ε αλάγθε εθπαίδεπζεο, εηδηθά πάλσ ζε λέεο ηερλνινγηθέο 

αλαθαιχςεηο είλαη επηβεβιεκέλε. Σα επξήκαηα ζα ζπκθσλήζνπλ κε εθείλα ησλ 

Sweeney, Saarmann, Flagg, & Seidman (2008) γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο σο κηαο βηψζηκεο κνξθήο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε εθπαηδεπηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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 πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αζζελψλ θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα ζηειέρσζεο ζεσξήζεθαλ φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηνπο αζζελείο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ  (Scenic & Marinkovic, 2013) θαη 

ηεο ζπλαθφινπζεο αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Βέβαηα, δελ 

κπνξεί λα παξαιεηθζεί ην γεγνλφο φηη θαη παιαηφηεξεο έξεπλεο (Πνιχδνο & 

Τθαληφπνπινο, 2000) ηφληδαλ ηελ ζεκαζία ηεο θάιπςεο ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ κε 

επηπιένλ πξνζσπηθφ. Οη πξνζιήςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα βειηίσλαλ ηα 

επίπεδα ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ θαη 

αζθαιέζηεξσλ ππεξεζηψλ, απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ θαζψο θαη 

ησλ αζζελψλ-πειαηψλ. 

 Θεηηθή ζπκβνιή ζηελ πνηφηεηα ζεσξνχλ νη λνζειεπηέο φηη κπνξεί λα έρεη θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ κε ζαθήλεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, ζηελ επνρή καο, φπνπ νιφθιεξε ε θνηλσλία καζηίδεηαη απφ 

έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε αχμεζε ησλ απνιαβψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ λπρηεξηλψλ θαη ησλ 

εμαηξεζίκσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ άγρνπο γηα ηελ επηβίσζε κε αληίθηππν 

σο έλα βαζκφ θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, άξα θαη 

ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Αξθεηά ζεκαληηθή πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζεσξνχλ νη λνζειεπηέο φηη είλαη 

θαη ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. Βέβαηα, αλ θαη ζεσξνχλ φηη ζα 

ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θάζε αζζελή, θαίλνληαη ιίγν επηθπιαθηηθνί αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζθνξά πνπ ζα είρε ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηνπο αζζελείο, θαζψο απηφ είλαη πηζαλφ λα ζπλδπαζηεί έκκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζεσξήζεθε φηη απνηειεί αξθεηά ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ελψ κηα απηαξρηθή δηνίθεζε απνηειεί εκπφδην. 

Γελ κπνξεί λα γίλεη, φκσο, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο αλ δελ έρεη 

πξνεγνπκέλσο εθπνλεζεί έλα ζπζηεκαηηθφ θαη δφθηκν ζρέδην εληνπηζκνχ θαη κειέηεο 
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ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ ππνγξακκηζηεί 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπσο ησλ Κειέζε‐ηαπξνπνχινπ & ηαπξνπνχινπ (2010). 

 Αξθεηά ζεκαληηθή ζεσξήζεθε θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη θαη κε ηα επξήκαηα αλάινγσλ εξεπλψλ (Πάηζηνο θ.ά., 

2014). Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζα 

ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο. Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ελφο γξαθείνπ πνηφηεηαο ζην λνζνθνκείν ζα αχμαλε ηελ επαηζζεζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη δηνηθεηηθψλ) ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη ζα 

ζπληεινχζε ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ο ηνκέαο πνπ δίραζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη απηφο ηεο αμηνιφγεζεο, ζηνλ 

νπνίν παξαηεξήζεθε θαη ε κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ απαληήζεσλ. Έηζη, ε ζπλεηζθνξά 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζεσξήζεθε ζεκαληηθή 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ζα ζπλδεφηαλ κε θάπνηα αχμεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ή ηηο 

εζηθέο ακνηβέο ησλ λνζειεπηψλ. Απηφ ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε φηη θάζε 

πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη 

έλαλ βαζκφ ζπλαίλεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (Mainz, 2003). Βεβαίσο πξνηείλεηαη 

φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο  ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη εμαληιεηηθά 

νη πξνδηαγξαθέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ εηδηθψλ παξακέηξσλ. Έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ λνζειεπηψλ πνπ ζα δνκείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα θιαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη πνπ 

ζα ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθέο ή εζηθέο αληακνηβέο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο πγείαο ησλ αζζελψλ. 

 εκαληηθφ είλαη ην εχξεκα φηη νη παξαπάλσ απφςεηο δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

ζρέζε κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ή αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν. Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ απαληήζεσλ παξαηεξήζεθαλ κφλν ζε ζρέζε κε ηελ 

άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο. Δηδηθφηεξα φζνη ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε 

απηή ζα ζπληεινχζε ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αμηνινγνχλ θαιχηεξα 

ηε ζπλεηζθνξά: 

 Σεο ζπλερηδφκελεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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 Σελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 Σελ θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία. 

 Σε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνη ηάζζνληαη θαηά ηεο αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη λα είλαη 

αξλεηηθνί θαη πξνο νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

έκκεζνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Έηζη έρνπλ ζε κεγαιχηεξε αλαινγία 

αξλεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ηελ εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θιηληθψλ 

πξσηνθφιισλ, θαζψο θαη κε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. εκαληηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία απηψλ ηάζζεηαη ζεηηθά πξνο ηελ αμηνιφγεζε φηαλ 

απηή ζπλδέεηαη κε επηπξφζζεηεο νηθνλνκηθέο ή εζηθέο αληακνηβέο. χκθσλα κε ηνπο 

Brickley, Smith & Zimmerman (1995), ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε έλα ζχζηεκα 

αληακνηβψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νξγαλσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 αθψο θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά θαη πξνζζέηνπλ ην 

δηθφ ηνπο «κηθξφ ιηζαξάθη» γλψζεο, φκσο ε παξνχζα κειέηε ελέρεη θαη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο: 

o Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κηα κφλν λνζνθνκεηαθή κνλάδα. 

o Σα απνηειέζκαηα απνηππψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αζηηθή πεξηνρή θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλαιφγσο κε ηελ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

o Σα επξήκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ εάλ γίλεη ε ίδηα έξεπλα ζε θάπνην 

λνζνθνκείν κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ θιηλψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα: 

 Δλδηαθέξνλ ζα είρε κηα ζε βάζνο κειέηε ηεο ζχλδεζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Δπίζεο, θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε θάπνηα λνζνθνκεηαθή 

κνλάδα ε νπνία λα αλήθεη ζε εκη-αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή. 
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 Ωο επφκελν βήκα, ε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηνπο 

ππάξρνληεο πνιηηηθνχο δηαιφγνπο. Οη εζληθέο πνιηηηθέο πνηφηεηαο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηα κεηξήζεσο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ 

ηελ πςειφηεξε δπλαηή πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο, φπσο θαη νη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, αιιάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηελ νπηηθή γηα ηελ πνηφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Πξνζβιέπνληαο 

ζηα καθξνρξφληα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη έλλνηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Θα 

πξέπεη λα ζθεθηεί θαλείο κε φξνπο φρη κφλν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αιιά ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηείηαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηα 

πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν ζέκα ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη: Γηεξεχλεζε Πξνζδνθηψλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο: Πξνηάζεηο Καιψλ Πξαθηηθψλ θαη 

Δξγαιείσλ Βειηίσζεο ζην Ννζνθνκείν «Άγηνο Παχινο» Θεζζαινλίθεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη πνιχηηκε θαη ζαο 

επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:____________________________ 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΜΠΛΖΡΩΣΔ (Υ) ΣΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ ΠΟΤ 

ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΔΑ. 

 

 

ΜΔΡΟ Α: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΦΤΛΟ:    ΑΝΓΡΑ         ΓΤΝΑΗΚΑ    

 

ΖΛΗΚΗΑ: 

20 – 29 εηψλ    

30 – 39 εηψλ  

40 – 49 εηψλ  

50 – 59 εηψλ   

≥ 60 εηψλ   

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ: 

ΓΔ:  

ΣΔ:  

ΠΔ:  

Μεηαπηπρηαθφ:  

Γηδαθηνξηθφ:  

  

ΔΣΖ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 

<5 έηε  

5–9 έηε  

10–14 έηε  

15–19 έηε  

≥ 20 έηε  

 

ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ (ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ, ΤΠΔΤΘΤΝΟ): 

Ναη  

ρη  

 

 

 

 

 



138 
 

ΜΔΡΟ Β: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΤΚΛΩΣΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΤ Α 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑΔΗ  

 

 

(1→ΠΟΛΤ, 2→ΑΡΚΔΣΑ, 3→ΜΔΣΡΗΑ, 4→ΛΗΓΟ, 5→ΚΑΘΟΛΟΤ) 

 

 

1. Ζ εθαξκνγή Πξνηππνπνηεκέλσλ Ννζειεπηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Κιηληθψλ 

Ννζειεπηηθψλ Πξσηνθφιισλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

                    1          2          3          4          5 

 

2. Καηά ηε γλψκε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, 

πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ); 

                    1          2          3          4          5 

 

3. Ο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαθήλεηα 

απνηειεί παξάγνληα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

4. Θεσξείηε φηη κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ λνζειεπηψλ ζα κπνξνχζε απφ 

κφλε ηεο λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο 

ζηνπο αζζελείο; 

                    1          2          3          4          5 

 

5. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε φηη ε αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα νδεγνχζε 

ζε πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο; 

                    1          2          3          4          5 

 

6. Ζ νκαδηθφηεηα θαη ην θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

7. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ εξγάδεζηε κε θάπνην χζηεκα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα ISO) ζα ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο; 

                    1          2          3          4           5 

 

8. Θεσξείηε φηη ε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε κηα  

ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκείσλ; 

                    1          2          3          4           5 

 

9. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

                    1          2          3          4           5 

 

10. ε πνην βαζκφ ε θαιή δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ 

απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ; 

                    1          2          3          4           5 
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(1→ΠΟΛΤ, 2→ΑΡΚΔΣΑ, 3→ΜΔΣΡΗΑ, 4→ΛΗΓΟ, 5→ΚΑΘΟΛΟΤ) 

 

 

 

11. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε 

επηπξφζζεηεο ακνηβέο (εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο) ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

12. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε φηη κηα αχμεζε ζηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ησλ 

λνζειεπηψλ ζα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ; 

                    1          2          3          4          5 

 

13. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

                    1          2          3          4          5 

 

14. Ζ αζθαιήο λνζειεπηηθή ζηειέρσζε πνπ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο 

ηνπο αζζελείο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

15. Θεσξείηε φηη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην λνζνθνκείν; 

                    1          2          3          4          5 

 

16. Μηα απηαξρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα 

βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

17. Μηα ζπκκεηνρηθή Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ  ζα 

βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

                    1          2          3          4          5 

 

18. Καηά ηε γλψκε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ε έγθαηξε 

θαη εμαηνκηθεπκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ; 

                    1          2          3          4          5 

 

 

 

 

 

 

 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΣΗΚΖ Α ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 
 

 


