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Περίληψη 

Με έναυσμα τη σημαντικότητα της ασφάλειας του ασθενή στην υγεία και την απουσία τις 

περισσότερες φορές σχετικών μετρήσεων, διενεργήθηκε μια εμπειρική έρευνα, με στόχο τη 

διερεύνηση των αιτιωδών και μεσολαβητικών σχέσεων της ομαδικής εργασίας και της 

επικοινωνίας στην αύξηση της κουλτούρας ασφάλειας του ασθενή. Αυτή η προσέγγιση επιλέχθηκε 

στο πλαίσιο της θεωρίας, που υποστηρίζει, ότι αυξημένα επίπεδα κουλτούρας ασφάλειας οδηγούν 

σε αυξημένα ποσοστά πραγματικής ασφάλειας. Επιπλέον, ελέγχθηκε η προσαρμογή των δεδομένων 

σε ένα δομικό μοντέλο παραγόντων, κοινό για την υγεία και την πετρελαιοβιομηχανία, σε μια 

προσπάθεια να στηριχθεί η θεωρία, ότι η υγεία μπορεί να μιμηθεί άλλους Οργανισμούς Υψηλής 

Αξιοπιστίας (HROs) στον δρόμο για την ασφάλεια.  

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modelling (SEM) για 

να ελεγχθούν οι σχέσεις των παραγόντων που μας ενδιέφεραν και να αποτυπωθούν οι μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις. 

Τα αποτελέσματα ήταν ότι πράγματι η αποτελεσματική ομαδική εργασία ενισχύει άμεσα και θετικά 

τις απόψεις των εργαζομένων για την ασφάλεια, αλλά και παίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο 

ανάμεσα στις πράξεις και τις προσδοκίες της ηγεσίας και στην ασφάλεια. Αντίθετα, ο ρόλος της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στα τμήματα δεν βρέθηκε σημαντικός για το δείγμα 

μας κι έτσι η επίδραση αυτού του παράγοντα κρίθηκε αμφίβολη.    
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επικοινωνία, υγεία, δομικό μοντέλο εξισώσεων 

 



iv 

Αbstract 

Starting with the importance of patient safety and the absence of relevant measurements most of the 

times, a survey was contacted aiming to the casual and mediating associations of teamwork and 

communication on enhancing patient safety culture. This approach was chosen because of the 

theory which says that increased safety culture leads to increased patient safety. Moreover, the 

goodness of fit of a structural model, common for both healthcare and the petroleum sector, was 

checked, trying to support the theory which says that healthcare should imitate other High 

Reliability Organizations (HROs) on its way to safety. 

Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modelling (SEM) was used in order to evaluate the 

associations among the factors that interested us and to imprint their interactions. 

Results were that effective teamwork not only enhances directly the perceptions of healthcare 

workers over safety, but it also mediates the leadership’s actions and expectations towards safety. 

On the contrary, the effect of communication and teamwork across units was not significant for our 

sample, so this factor was found to be controversial.  
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1. Εισαγωγή 

Η βάση και ο στόχος της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι η ποιότητα και η ασφάλεια. 

Οι επαγγελματίες υγείας είναι προσανατολισμένοι στο να βοηθήσουν, να 

ανακουφίσουν,  να φροντίσουν και να προάγουν την υγεία των ασθενών. Τα τελευταία 

χρόνια γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του αποτελέσματος της υγείας, 

καθώς διαπιστώνουμε  ότι, παρότι το λάθος στους χώρους των νοσοκομείων είναι κάτι 

που τις περισσότερες φορές έχει  δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή, συνεχίζει να 

συμβαίνει. Κι αυτό, παρά τη βελτίωση της τεχνολογίας, παρά το υψηλό επίπεδο 

γνώσεων των επαγγελματιών, παρά τα νέα συστήματα διοίκησης. Τα λάθη αυτά 

μεταφράζονται σε βλάβη για τον πάσχοντα, που ορισμένες φορές δεν είναι 

αναστρέψιμη. Ακόμη όμως κι όταν είναι, πάλι το σύστημα υγείας επιβαρύνεται με ένα 

τεράστιο οικονομικό βάρος, που προκύπτει από την αύξηση των ημερών νοσηλείας, 

από την περαιτέρω χρήση φαρμάκων και παροχών υγείας, καθώς επίσης και από την 

απουσία του πάσχοντα από την παραγωγική διαδικασία.  

Οι παραπάνω σκέψεις έκαναν τους ερευνητές από το χώρο της υγείας, αλλά και της 

διοίκησης να αναρωτηθούν ποιοι παράγοντες επιδρούν στην ασφάλεια του ασθενή και 

πώς αυτοί μπορούν να επηρεαστούν θετικά και με τη σειρά τους να βοηθήσουν την 

υγεία να γίνει ασφαλέστερη. Κάνοντας μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

διαπιστώνει κανείς ότι οι παράγοντες είναι πολλοί και διαφορετικοί. 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, αν και διαφορετικές μεταξύ τους καταλήγουν ακριβώς σ’ 

αυτόν τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της ασφάλειας του ασθενή, αναδεικνύοντας ως  

κρίσιμους παράγοντες την επίδραση της ηγεσίας, την ομαδική εργασία, την 

επικοινωνία, την κουλτούρα υπέρ της μάθησης, αλλά και την κουλτούρα ασφάλειας του 

ασθενή και άλλους. 

Από όλους αυτούς ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση 

δύο παραγόντων, της ομαδικής εργασίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στα τμήματα 

ενός νοσοκομείου και πώς αυτά τα στοιχεία επιδρούν στην ασφάλεια του ασθενή, αν 

έχουν κυρίαρχο ρόλο ή μεσολαβητικό και αν σχετίζονται και με ποιον τρόπο με άλλους 

παράγοντες.  

Στην προσπάθεια αυτή οδηγός ήταν το μοντέλο που προτείνει ένας Νορβηγός 

ερευνητής, ο Espen Olsen, κι αυτό γιατί στηρίζεται στην ιδέα ότι οι οργανισμοί υγείας 

πρέπει να μιμηθούν άλλους οργανισμούς υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής αξιοπιστίας 
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(HROs), για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Η επιβεβαίωση ή όχι αυτής της 

θεωρίας, που πολύ ευρέως συναντάται στην βιβλιογραφία και έχει πολλούς 

υποστηρικτές, αποτέλεσε και τον δεύτερο στόχο της ερευνήτριας.  

Φυσικά επιμέρους σκοποί, ήταν η ενίσχυση της ιδέας της ασφάλειας του ασθενή στον 

χώρο του νοσοκομείου, η αφορμή για σκέψη και προβληματισμό των εργαζομένων, 

αλλά και η εμπειρική καταγραφή απόψεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

ελληνική πραγματικότητα.    
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2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1 Ασφάλεια ασθενών 

Η άποψη για το τί είναι υγεία μπορεί να εξαρτάται από τις προσωπικές αντιλήψεις και 

αξίες του καθενός, από εμπειρίες, γεγονότα, κοινωνικές νόρμες και είναι μάλλον 

δύσκολο να οριστεί και πολύ περισσότερο να μετρηθεί. Οπωσδήποτε πάντως είναι 

σημαντική για όλους και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αισθάνεται κανείς, 

τον τρόπο που λειτουργεί και συμμετέχει στην κοινωνία. (Australian Institute of Health 

and Welfare , 2014) Το 1978 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) σε συνέδριο 

στην Alma Ata επικύρωσε τον παλαιότερο ορισμό της υγείας ως μια κατάστασης 

«πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά την απώλεια νόσου 

ή αναπηρίας» και κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους επαγγελματίες υγείας και ανάπτυξης 

να προστατεύουν και να προάγουν την υγεία του πληθυσμού. (WHO, 1978) 

Σ’ αυτό το πνεύμα και με αυτόν τον σκοπό γίνεται πολύς λόγος μέχρι σήμερα για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας και μάλιστα για την ποιότητα σ’ αυτές. (Vindrola-Padros, et 

al., 2017) Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (WHO, 2006), ένα σύστημα υγείας θα πρέπει να 

κάνει βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την πρόσβαση, την 

ισότητα, την αποδοχή από τους ασθενείς και την ασφάλεια, μειώνοντας τους κινδύνους 

και τη βλάβη στους χρήστες του. Τα οφέλη άρα αφορούν τόσο το ίδιο το σύστημα, όσο 

και τους ασθενείς ή τους δυνητικά ασθενείς.  (Batalden & Davidoff, 2007) 

Ο ΠΟΥ προσπαθεί να δημιουργήσει μία διεθνή ταξινόμηση για το θέμα (International 

Patient Safety Classification, IPSC) και θεωρεί ως ασφάλεια τη μείωση του κινδύνου 

της άσκοπης βλάβης που σχετίζεται με την υγεία σε ένα ελάχιστο αποδεκτό σημείο και 

αναγνωρίζει τον κίνδυνο σαν την πιθανότητα να συμβεί ένα ατυχές περιστατικό. 

(Runciman, et al., 2010)  To Καναδικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια των Ασθενών την 

ορίζει ως « την προσπάθεια για μείωση των επισφαλών ενεργειών μέσα στο σύστημα 

υγείας». (Wong, et al., 2014)  

Εμμέσως, το ίδιο υποστηρίζει και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 2002 με τους δείκτες ποιότητας παροχής υγείας (Health 

Care Quality Indicators), ένας από τους οποίους είναι και η ασφάλεια των ασθενών.  

(Carinci, et al., 2015) (OECD, 2015) 

Επίσης μας δίνει την οικονομική διάσταση του προβλήματος, αφού η έλλειψη 

ασφάλειας ή το λάθος οδηγεί ευθέως σε επιπλέον θεραπεία, περισσότερες διαγνωστικές 
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εξετάσεις, παράταση της νοσηλείας και επιπλέον χρήση των δομών υγείας. Τα 

διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν ότι το 15% της συνολικής δαπάνης στις χώρες του 

ΟΟΣΑ αφιερώνονται στη θεραπεία των αστοχιών της ασφάλειας των ασθενών και αυτό 

μάλλον θεωρείται μια συντηρητική εκτίμηση, καθώς πρέπει να συνυπολογιστεί και η 

μείωση της παραγωγικότητας των ίδιων των ασθενών και άρα το συνολικό κόστος 

ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνά κανείς την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στο δημόσιο σύστημα υγείας και το κοινωνικό κράτος,  (Slawomirski, et 

al., 2017) που προκύπτει από αυτήν την κατάσταση. 

2.2 Ιατρικό λάθος 

Ήδη από το 1999 το Αμερικανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, ( US Institute Of Medicine, ΙΟΜ)  

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και την έκτασή του, ( 44.000 έως 98.000 άνθρωποι 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από κάποιο ιατρικό λάθος) δήλωσε  «to err is human», (Institute 

of Medicine, 1999) δίνοντας έτσι την ανθρώπινη και άρα αναπόφευκτη διάσταση του 

ιατρικού λάθους και ανοίγοντας το ζήτημα για την ιατρική κοινότητα και τους 

ερευνητές. Οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν τότε ήταν εντυπωσιακοί : περίπου ένα 

εκατομμύριο άνθρωποι υπόκεινται κάποιο λάθος στην θεραπεία τους κάθε χρόνο, με 

τους 120.000 περίπου να καταλήγουν στον θάνατο, αριθμός τριπλάσιος από τους 

θανάτους από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Το υπολογιζόμενο κόστος από αυτά τα 

λάθη φτάνει περίπου τα τριάντα τρία δισεκατομμύρια δολάρια. (Marx, 2001) Το 2001 

το ΙΟΜ δημοσίευσε το βιβλίο  Crossing the Quality Chasm: A New Health System for 

the 21st Century, όπου και αναφέρει ότι η ασφάλεια του ασθενή είναι η απουσία βλάβης 

που σχετίζεται με τη φροντίδα υγείας. (Institute of Medicine (US) , 2001)  

Στις παραπάνω εκδόσεις διαχωρίζονται τρία επίπεδα λαθών που εμπλέκονται στην 

ασφάλεια των ασθενών. Το ΙΟΜ πραγματεύεται  το λάθος σαν το αποτέλεσμα ενός 

κακοσχεδιασμένου συστήματος-οργανισμού και διαχωρίζει το προσωπικό από το 

ομαδικό και το οργανωσιακό λάθος. (Ferlie & Shortell, 2001) Το λάθος σε ατομικό 

επίπεδο αφορά την ηγεσία, το επίπεδο της μόρφωσης και εκπαίδευσης ή ακόμη και την 

ανταπόκριση στην αξιολόγηση. Το ομαδικό αφορά την δυναμική της ομάδας, την 

αποτελεσματικότητα ή την επικοινωνία των μελών. Τέλος το οργανωσιακό λάθος 

σχετίζεται με τον συντονισμό, την τυποποίηση των διαδικασιών, καθώς και με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας. (Hoff, et al., 2004) (Kerridge, et al., 1998) 

Ο ΟΟΣΑ από την πλευρά του προσπαθεί να διαχωρίσει τα συμβάματα αυτά σε δύο 

κατηγορίες. Τα πρώτα είναι αυτά που δε θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνουν, όπως το να 
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ξεχαστεί κάποιο υλικό στο χειρουργικό πεδίο και τα δεύτερα είναι οι επιπλοκές-

ανεπιθύμητες ενέργειες, που σχετίζονται με τη φύση της παροχής υπηρεσιών υγείας και 

το ρίσκο που αυτή εμπεριέχει, δηλαδή την πιθανότητα για βλάβη, την πιθανότητα για 

όφελος και τις δυνατές επιλογές τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Runciman, et al., 

2010) (OECD, 2015)  

Έτσι ο στόχος της ασφάλειας των ασθενών διαμορφώνεται από τρεις επιμέρους 

στόχους : 

▪ Προσπάθεια για μείωση των λαθών των επαγγελματιών υγείας, δεδομένου ότι 

αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις και εφαρμόζουν ιατρικές πράξεις και 

άρα η πρόληψη των λαθών πρέπει να γίνει σ’ αυτό το επίπεδο. 

▪ Προσπάθεια μείωσης των βλαβών των ασθενών, με δεδομένο βέβαια ότι όλα τα 

λάθη και οι αστοχίες δεν οδηγούν σε βλάβη. Παρόλα αυτά, ο στόχος πρέπει να 

είναι η εύρεση και η τροποποίηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 

ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι εμφανώς αρνητικό. (Layde, et al., 2002) 

▪ Προσπάθεια για άσκηση της ιατρικής βασισμένη σε γνώσεις και αποδείξεις με 

στόχο την παροχή καταλληλότερης και ποιοτικότερης φροντίδας. (Karsh, et al., 

2006) 

2.3 Ασφάλεια ασθενών: η κατάσταση στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας που δημοσιεύτηκε το 2010, περίπου οι μισοί πολίτες της Ευρώπης 

πιστεύουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στους ασθενείς που 

νοσηλεύονται. Βέβαια οι μετρήσεις διαφέρουν στις διάφορες χώρες με το ποσοστό της 

Ελλάδας να φτάνει το 83% σε σχέση με της Αυστρίας για παράδειγμα που φτάνει μόλις 

το 19% ή της Γερμανίας το 31%. (εικόνα 1) 
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εικόνα 1: Ευρωβαρόμετρο 2010 

Το ίδιο νιώθουν οι Έλληνες και για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα, με ποσοστό που 

φτάνει το 78%, παίρνοντας και εδώ την πρώτη θέση. Όλως παραδόξως πάντως στην 

ερώτηση αν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν υποστεί κάποια ανεπιθύμητη 

επιπλοκή, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά στη λίστα με 16%. (εικόνα 2) (Special 

Eurobarometer, 2010) 

Το 2013 στους στρατηγικούς στόχους για την υγεία συμπεριλήφθηκαν και κάποιοι για  

την ασφάλεια στο σύστημα Υγείας. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2013) Αυτοί 

περιλάμβαναν την εφαρμογή και διασπορά καλών πρακτικών για την βελτίωση της 

ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών, την εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών, 

πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού σ’ αυτά, καθώς και τη διάδοση της γνώσης που προκύπτει από την κλινική 

παρακολούθηση και τις σχετικές μετρήσεις, ενισχύοντας τη φιλοσοφία των μηδέν 

λαθών.  

Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων με σκοπό την 

αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και μονάδες κοινωνικής φροντίδας», 

ενταγμένης στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», διοργάνωσε 

στην Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2012 μια διημερίδα με τίτλο «Ευαισθητοποίηση 
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στην Ασφάλεια των Ασθενών με βάση τον Πολυεπαγγελματικό Οδηγό Σπουδών του 

ΠΟΥ, όπου τόνιζε τη σημασία της προαγωγής της ασφάλειας του ασθενή, παρά την 

έλλειψη επαρκών πόρων και τις ελλείψεις προσωπικού και κατέληγε ότι απαραίτητες 

συνθήκες για την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας είναι η εμπέδωση 

της κουλτούρας για την ασφάλεια των ασθενών και η εφαρμογή ασφαλών κλινικών 

πρακτικών. ( Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υ.Υ., 2012) 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από διάφορα νοσοκομεία για 

πιστοποιήσεις στη διαχείριση διαδικασιών και εφαρμόζονται κατευθυντήριες οδηγίες 

φορέων (π.χ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων για 

παράδειγμα. (Ρήγα, 2014)  

Εκτός από μία δημοσιευμένη προσπάθεια από τη ΜΕΘ του Κωνσταντοπούλειου 

Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, (Riga, et al., 2015) έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να 

διανύσουμε, καθώς δεν υπάρχει ένας κεντρικά οργανωμένος μηχανισμός καταγραφής 

των συμβάντων, πόσο μάλλον ένα πλάνο για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο 

Ελληνικό Σύστημα Υγείας. (Ρήγα, 2014) 

2.4 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Ασφάλειας των Ασθενών 

Καθώς οι ερευνητές ασχολούνται ήδη αρκετά χρόνια τώρα με τα λάθη και τις 

ανεπιθύμητες ενέργειες στον εργασιακό χώρο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην 

υγεία, έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα που αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς που 

σχετίζονται με αυτά και μας βοηθούν να κατανοήσουμε το πλαίσιο γύρω από την 

ασφάλεια του ασθενή. 

2.4.1 Human Factors Engineering – Οι Ανθρώπινοι Παράγοντες  

Ο επικρατέστερος ορισμός για τη θεωρία των Human Factors είναι: « οι ανθρώπινοι 

παράγοντες αναφέρονται σε περιβαντολλογικούς, οργανωσιακούς και εργασιακούς 

παράγοντες και ανθρώπινα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά στη δουλειά με τέτοιο τρόπο που μπορεί να επιδράσει στην υγεία και την 

ασφάλεια».  (Health and Safety Executive, 1999) Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο 

άνθρωπος και τα χαρακτηριστικά του εντάσσονται και εξετάζονται, όχι αυτόνομα, αλλά 

σε σχέση με τις εργασιακές και οργανωσιακές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. 

(Runciman, et al., 2010)  (World Health Organization, 2009) Έτσι διαχωρίζονται τρεις 

όψεις της ασφάλειας σε αυτή τη θεωρία: η εργασία, το άτομο και ο οργανισμός. 
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Η πλευρά του ατόμου 

 Η πλευρά του ατόμου αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις γνώσεις, τις 

ικανότητες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάποιου και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται 

κανείς. (Health and Safety Executive, 1999) Συγκεκριμένα στον χώρο της υγείας έχει να 

κάνει με τις απροσεξίες ή τις παρατυπίες των εργαζομένων, όπως γιατρών ή 

νοσηλευτών και θεωρεί αίτιο αυτών των πράξεων την αφηρημάδα, την απροσεξία, την 

απερισκεψία, την έλλειψη παρακίνησης. Οι οπαδοί αυτής της άποψης θεωρούν ότι τα 

λάθη είναι ηθικά ζητήματα και πηγή ντροπής γι’ αυτόν που τα διέπραξε. Έτσι, η 

αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου σ’ αυτήν την περίπτωση αφορά στη δημιουργία 

μιας κουλτούρας αναφοράς των λαθών, η οποία για να λειτουργήσει και να κάνει το 

άτομο να παραδεχθεί την αστοχία του, είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη μεταξύ των 

συνεργατών και η δικαιοσύνη στον καταλογισμό ευθυνών. (Marx, 2001)  

Η πλευρά της εργασίας 

Η εργασία θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του οργανισμού, αλλά και να είναι 

έτσι κατανεμημένη, που να βοηθά τους εργαζόμενους να είναι αποτελεσματικοί. Ο 

σχεδιασμός της εργασίας, το πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά, προκειμένου να παρέχει 

ένας οργανισμός ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά παράλληλα να μην εξαντλεί τα άτομα που 

δουλεύουν, η εναλλαγή της εργασίας, το σύστημα παρακίνησης και επιβράβευσης, όλα 

αυτά επηρεάζουν το αποτέλεσμα. (Knight, 2016)  (Health and Safety Executive, 1999)  

Η πλευρά του συστήματος 

Ήδη από το 1990 ο Rasmussen μίλησε για το ανθρώπινο λάθος μέσα σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον, για την πολυπλοκότητά του και για την ανάγκη αιτιολογικής ανάλυσης 

προκειμένου να το κατανοήσουμε και να το αποφύγουμε. (Rasmussen, 1990) Στο ίδιο 

πνεύμα κινείται και ο Reason, ο οποίος διαχωρίζει μία λανθάνουσα κατάσταση (latent 

failure )  που διέπει έναν οργανισμό και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ένα λάθος, 

όπως καταστάσεις που προκύπτουν από αποφάσεις της διοίκησης, κακός 

προγραμματισμός, αναποτελεσματική επικοινωνία ή μια γενικότερη παθογένεια του 

συστήματος  και την άμεση ενέργεια (active failure) που κάνει κάποιος και οδηγείται σ’ 

ένα ατυχές περιστατικό, όπως να διαλέξει την λάθος φαρμακευτική αγωγή για έναν 

ασθενή και σχετίζεται και χρονικά άμεσα με το περιστατικό. (σχήμα 1) (Reason, 1995) 
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σχήμα 1: Μοντέλο αιτιολόγησης του οργανωσιακού λάθους 

Η πλευρά του συστήματος λοιπόν αναφέρεται στο λάθος ως κάτι αναμενόμενο και 

μάλλον περισσότερο ως απόρροια του τρόπου σχεδιασμού, όπως κενά ή αστοχίες στις 

διαδικασίες. Η εξήγηση γι’ αυτήν την άποψη εικονίζεται στο περίφημο μοντέλο του 

Swiss Cheese του Reason. H πολύπλοκη δομή, η οποία σχεδόν πάντα υπάρχει σε 

τέτοιου είδους χώρους εργασίας, έχει διάφορα επίπεδα και γραμμές άμυνας, όπως ο 

χειρισμός προηγμένης τεχνολογίας, οι κανονισμοί και τα πρωτόκολλα, η συνεργασία 

ανάμεσα στις ομάδες. Κανονικά αυτά θα έπρεπε να μένουν ανέπαφα και να 

λειτουργούν άψογα, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Κάθε γραμμή 

άμυνας έχει αδυναμίες και κενά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά 

και την καθιστούν αποτελεσματική ή όχι. Μοιάζει μάλλον περισσότερο σαν φέτες 

τυριού με πολλές τρύπες, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν, να κλείνουν ή να ανοίγουν. 

Έτσι, μόνο όταν τα κενά αυτά ευθυγραμμιστούν για μια στιγμή, μπορεί να 

δημιουργήσουν την ευκαιρία να γίνει το ατύχημα και να φτάσει μέχρι το θύμα. (εικόνα 

2) (Vincent, et al., 2000) (Vincent, et al., 1998) (Carayon & Wood, 2010) 

 

 

εικόνα 2: Το μοντέλο Swiss Cheese του Reason 
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2.4.2 Το μοντέλο του Donabedian 

Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, έχει διαπιστωθεί ότι η ασφάλεια των ασθενών ότι είναι 

ένα εξέχον ζήτημα τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Η 

ασφάλεια συνδέεται αναπόφευκτα με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και άρα 

με τον Donabedian, που μίλησε γι’ αυτήν πολύ νωρίτερα. (Donabedian, 1988) Έτσι 

λοιπόν ο Donabedian εισήγαγε ένα σύστημα  που αποτελούνταν από μια τριάδα 

χαρακτηριστικών, τη δομή, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, που στην προκειμένη 

περίπτωση το σύστημα αυτό καταλήγει στην ποιότητα των υπηρεσιών και άρα στην 

ασφάλεια του ασθενή. (σχήμα 2) (Runciman, et al., 2010) (Brown, et al., 2008) 

 

σχήμα 2: Το μοντέλο του Donabedian 

Να σημειωθεί επίσης ότι με τον όρο δομή (structure) εννοούμε τις εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις εισροές δηλαδή, με τον όρο διαδικασίες 

(processes) αναφερόμαστε στον τρόπο που γίνονται οι παρεμβάσεις και ακολουθούνται 

τα πρωτόκολλα. Φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα (outcome) είναι οι ποιοτικές 

υπηρεσίες που οδηγούν σε μείωση των λαθών. 

2.4.3 Το International Classification for Patient Safety, ICPS 

Συνεχίζοντας το ίδιο σκεπτικό ο ΠΟΥ μέσω της World Alliance for Patient Safety 

δημιούργησε ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη διεθνή ταξινόμηση για την ασφάλεια του 

ασθενή (International Classification for Patient Safety, ICPS), όπου αναφέρονται πιο 

συγκεκριμένα όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υγείας και 

παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ τους. (World 

Alliance for Patient Safety, 2008) Επιπλέον είναι μια ταξινόμηση που δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για τη διερεύνηση του επιπέδου ασφάλειας, καθώς και ένα εργαλείο για 

στατιστικούς σκοπούς. (Sherman, et al., 2009) Στην τελική αναφορά του 2009 

περιλαμβάνονται αναλυτικοί ορισμοί όλων των παραπάνω εννοιών έτσι ώστε να 

υπάρχει μια κοινή παγκόσμια γλώσσα για την ασφάλεια του ασθενή. (WHO, 2009) 

2.4.4 Το μοντέλο SEIPS (System Engineering Initiative for Patient Safety) 

Η ιδέα είναι και πάλι ότι με καλύτερα σχεδιασμένα συστήματα παροχής υπηρεσιών, θα 

μπορούσαν να μειωθούν τα λάθη και να δημιουργηθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες 
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το προσωπικό να ενεργεί με ασφάλεια. Δημιουργείται έτσι ένα σύστημα στην εργασία, 

που προχωρά περισσότερο και καθορίζει τις δομές, τις διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα, όπως αυτά είχαν περιγραφεί αρχικά από τον Donabedian, τοποθετώντας 

μέσα σ’ αυτά τους ανθρώπινους παράγοντες (Human Factors). Το SEIPS model  έχει τις 

ρίζες του στο μακροεργονομικό σύστημα εργασίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε το 1989 

ακόμη  από τους Smith και Carayon (Carayon, 2009) (Carayon, et al., 2006) (Xie & 

Carayon, 2015). Επιπλέον το μοντέλο αυτό αναφέρεται και στα αποτελέσματα που έχει 

ο σχεδιασμός ενός συστήματος εργασίας στου εργαζόμενους και στην απόδοση του 

οργανισμού. H προσπάθεια καταλήγει στην εφαρμογή του μοντέλου του Human 

Factors and Ergonomics (HFE) στην υγεία μέσα από την οπτική των εισροών, των 

διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που περιγράφηκε παραπάνω. (Carayon, et al., 

2014) (Carayon, et al., 2006) (σχήμα 3) (Holden, et al., 2013) (Carayon & Wood, 2010) 

(Henriksen, et al., 2009) (WHO, 2009) 

 

σχήμα 3: Το μοντέλο SEIPS για το σύστημα εργασίας και την ασφάλεια του ασθενή 

 

Αναλυτικότερα, το άτομο (person) που αναφέρεται θα μπορούσε να είναι ένας 

επαγγελματίας υγείας, (αλλά ακόμη κι ένας ασθενής) που επιτελεί μια σειρά από 

ενέργειες (tasks), χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνολογίες (technology and 

tools). Αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (environment)  και 

διέπεται από συγκεκριμένες οργανωσιακές συνθήκες (organization). (Carayon, et al., 
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2006) Το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά το ένα 

στοιχείο επηρεάζει ή ενδεχομένως αλλάζει το άλλο. (Carayon, et al., 2014) (Karsh, et 

al., 2006) (Wiegmann, et al., 2010) 

Οι διαδικασίες (processes) μπορεί να αναφέρονται στα πρωτόκολλα και στον τρόπο που 

επιστημονικά στηρίζεται η δουλειά, αλλά μπορεί επίσης να είναι δευτερεύουσες 

διαδικασίες, που να αφορούν την καθαριότητα, την συντήρηση ή τη διαχείριση των 

αποθεμάτων. (Carayon, et al., 2006) 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα (outcomes), το SEIPS model δίνει έμφαση τόσο στα 

αποτελέσματα στον ασθενή, που σημαίνει ασφάλεια και ποιότητα στην φροντίδα, όσο 

και στα οργανωσιακά αποτελέσματα και την κατάσταση υγείας των εργαζομένων. Ο 

στόχος δηλαδή είναι να έχουμε  υγιείς οργανισμούς οι οποίοι να είναι σε θέση να 

παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα.  (Carayon, et al., 2006) (Carayon, et al., 2014) 

Τέλος, το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε ένα σύστημα, να δούμε 

τις αδυναμίες του και να εφαρμόσουμε αλλαγές όπου χρειάζεται. Σ’ αυτό βοηθάει και η 

έννοια της ισορροπίας (balanced work organization), στην οποία στηρίχτηκε αρχικά ο 

σχεδιασμός του συστήματος. (Carayon, 2009) (Carayon & Gurses, 2008)  (Carayon & 

Smith, 2000) Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποια αρνητικά στοιχεία είναι δύσκολο να 

αλλάξουν, μπορούν να εξισορροπηθούν από κάποια άλλα που είναι πιο θετικά και 

ισχυρά. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό, αυτό μπορεί 

να εξισορροπήσει με την καλή συνεργασία και την ομαδικότητα στο ήδη υπάρχον 

προσωπικό κι έτσι έχουμε ένα δείγμα της δυναμικότητας του συστήματος. (Carayon, et 

al., 2006) 

2.4.5 Οι Οργανισμοί Υγείας ως High Reliability Organizations (HROs) 

Μετά από την παραδοχή του IOM, ότι το λάθος είναι ανθρώπινο, ο χώρος της υγείας 

στράφηκε στην ασφάλεια των ασθενών και στην προσπάθεια για την προαγωγή της, 

ορίζοντας ως κυρίαρχο στοιχείο την κουλτούρα ασφάλειας, θεωρώντας αυτήν ως 

παράγοντα διατήρησης  των όποιων παρεμβάσεων θα γινόντουσαν, μιας που η 

εφαρμογή της τεκμηριωμένης ιατρικής και η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας από μόνες 

τους δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. (Institute of Medicine, 1999)  Επίσης 

φάνηκε ότι κατηγορώντας τους εργαζόμενους για τα λάθη τους, μάλλον δεν οδηγούσε 

στην βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών.  (McFadden, et al., 2009)  Επιπλέον, στη 

βιβλιογραφία ξαναεμφανίζεται η άποψη του Reason, ότι η πλειοψηφία των λαθών 
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οφείλεται περισσότερο στη δομή των συστημάτων των οργανισμών και στα κενά των 

διαδικασιών. (Reason , 2000) 

Διάφορες εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

αυξημένη κουλτούρα ασφάλειας σε κάποιους οργανισμούς και στην μείωση των λαθών. 

(Katz-Navon, et al., 2005) (Westrum, 2004) Αυτοί οι οργανισμοί είναι οι « Υψηλής 

Αξιοπιστίας Οργανισμοί» (High Reliability Organizations, HROs ), οι οποίοι έχουν 

μηδενική ανοχή στο λάθος και πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι προέκυψε η ιδέα ότι η 

υγεία θα μπορούσε να «μιμηθεί» αυτούς τους Οργανισμούς και να μάθει από αυτούς. 

(Tamuz & Harrison, 2006) (Pronovost, et al., 2006) 

 Οι HROs είναι οργανισμοί γνωστοί για την υψηλή αξιοπιστία τους, τον τρόπο δηλαδή 

που διατηρούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Η αεροπλοΐα, τα πυρηνικά εργοστάσια, η 

κατασκευή των υποβρυχίων είναι βιομηχανίες που διατηρούν πολύ καλές επιδόσεις, 

παρόλο που λειτουργούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και φυσικά η ανοχή για το 

λάθος είναι μηδενική. (Christianson, et al., 2011)  Η Roberts λέει ότι οι HROs είναι ένα 

υποκατάστατο επικίνδυνων οργανισμών που απλώς έχουν πολύ καλές επιδόσεις για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. (Roberts, 1990) Όμως αυτό δεν ισχύει ακριβώς, γιατί οι 

HROs δεν καθορίζονται από την προηγούμενη επίδοσή τους, αλλά από τις προσπάθειες 

που κάνουν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, παρόλο που γνωρίζουν τη δυσκολία, και 

κυρίως από την συντονισμένη προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν αυτήν την 

επίδοση. (Sutcliffe, 2011) 

Παράλληλα, υπάρχουν παραδείγματα από τον χώρο της υγείας και μάλιστα από μεγάλα 

νοσοκομεία, γνωστά για την καινοτομία τους, όπως το Johns Hopkins Medicine, που 

άλλαξαν τον τρόπο δουλειάς τους προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουν διαπιστώσει 

ήδη σημαντική βελτίωση. Χαρακτηριστικό είναι το γράφημα που δημοσιεύτηκε στο 

Harvard Business Review, που θεωρεί την υιοθέτηση των αρχών των HROs σαν την πιο 

αποτελεσματική καινοτομία, η οποία θα προάγει την ασφάλεια των ασθενών. (σχήμα 4) 

(Ghaferi, et al., 2016) 
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σχήμα 4: Τρία βήματα καινοτομίας στην ασφάλεια των ασθενών (HBR.org) 

Το διάγραμμα αυτό μας δείχνει ακριβώς ότι οι αλλαγές που έγιναν, επηρέασαν το 

ποσοστά θνησιμότητας των ασθενών, αλλά υιοθετώντας τη φιλοσοφία των HROs, τα 

αποτελέσματα ήταν τα βέλτιστα. 

Κύριο χαρακτηριστικό των HRO΄s είναι ότι στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας 

επικρατεί ένα περιβάλλον ετοιμότητας (mindfulness), το οποίο επιτυγχάνεται με το να 

έχει κανείς επίγνωση, ότι θα γίνουν αστοχίες και την ικανότητα να τις αναγνωρίζει, να 

τις εντοπίζει και να τις διαχειρίζεται (Carayon, et al., 2014) Άρα είναι σημαντική τόσο η 

πρόληψη, (prevention, anticipation) όσο και η αναδραστικότητα (resilience) (Sutcliffe, 

2011). (van Erp, et al., 2015) (Carayon & Wood, 2010) (Chaissin & Loeb, 2013) 

Άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά είναι η κουλτούρα δικαιοσύνης (Fair and Just 

Culture), όπου η εξάλειψη της τιμωρητικής διάθεσης προς το άτομο που έκανε το λάθος 

και η αντικατάστασή της με αναζήτηση των συνθηκών που οδήγησαν σ΄ αυτό έχει 

κυρίαρχο ρόλο. (Marx, 2001).  (Frankel, et al., 2006) (Vogelsmeier, et al., 2010) 

Ακόμη, οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας φαίνεται ότι συμβαδίζουν με το 

σκοπό των HROs και στην υγεία, καθώς εμπλέκουν όλο το προσωπικό, δίνουν έμφαση 

στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και άρα στο αποτέλεσμα και συνεχώς αξιολογούν 

τις διαδικασίες. (McFadden, et al., 2009) (Stock, et al., 2007) Τέλος, η κουλτούρα υπέρ 

της μάθησης (learning culture) είναι κάτι που ενισχύεται στους HROs και έχει μεγάλο 

όφελος για την υγεία. Μόνο μέσα σε οργανισμούς που ενισχύεται η καταγραφή των 
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λαθών και πολύ περισσότερο η ανάλυσή τους, μπορούμε να έχουμε τις συνθήκες 

εκείνες που επιτρέπουν να μάθουμε από τις παραλείψεις μας και τα ανεπιθύμητα 

συμβάντα. (Rivard, et al., 2006) (Tamuz & Harrison, 2006). (Goh, et al., 2013) (Carroll 

& Edmondson, 2002) 

2.4.5.1 Οι 5 αρχές των HROs προσαρμοσμένες στην υγεία 

Υπάρχουν πέντε αρχές που διατηρούν την υψηλή αξιοπιστία των HROs, τις οποίες θα 

μπορούσαμε να τις προσαρμόσουμε και στην υγεία : 

α. η ενασχόληση με την αποτυχία (preoccupation with failure)  

β. η αντίσταση στην υπεραπλούστευση (reluctance to simplify)  

γ. η ευαισθησία στις λειτουργίες (sensitivity to operations)  

δ. η επιμονή στην αναδραστικότητα (commitment to resilience) 

ε.  η υψηλή διαφοροποίηση και η επιμονή στην εξειδίκευση (defence to expertise) 

(Carayon & Wood, 2010)  (Lekka, 2011) (Chaissin & Loeb, 2013) (van Erp, et 

al., 2015) (Ruchlin, et al., 2004) 

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας ενδεικτικός για αυτές τις αρχές που δείχνει πώς 

ενσωματώνονται σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.(πίνακας 1) (Christianson, et al., 

2011) 

Αρχή Παραδείγματα εφαρμογής σε Μ.Ε.Θ. 

Ενασχόληση με την αποτυχία Καθιερώστε σύντομες συσκέψεις μετά από 

παρεμβάσεις  

 Εμπλακείτε σε τακτική σύγκριση αποτελεσμάτων με 

άλλες μονάδες 

Ενθαρρύνετε την αναφορά αστοχιών και λαθών 

χωρίς επικριτική διάθεση 

Χρησιμοποιήστε λεπτομερή ανάλυση των 

περιστατικών για πιθανές βελτιώσεις διαδικασιών 

Αντίσταση στην υπεραπλούστευση Προσέξτε τις γνωστικές προκαταλήψεις στη 

διάγνωση και αποφύγετε την πρόωρη διάγνωση 

Επανεξετάστε ένα ευρύ φάσμα διαφορικών 

διαγνώσεων 

Χρησιμοποιήστε διεπιστημονική ανάλυση σαν βάση 

για να πάρετε αποφάσεις 

Μην αρκείστε στην εύρεση ενός παράγοντα για τα 

λάθη 

Ευαισθησία στις λειτουργίες Διατηρήστε επίγνωση της συνολικής κατάστασης 

του ασθενή, παρά να επικεντρώνεστε σε ένα 

συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα 

Χρησιμοποιήστε μέσα για την διασπορά των 

πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας 

(ηλεκτρονικός φάκελος) 

Παρακολουθείτε τις συνθήκες σε επίπεδο 

νοσοκομείου και τμήματος, όπως τη διαθεσιμότητα 

κλινών, τις ελλείψεις προσωπικού 
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Διατήρηση της αναδραστικότητας και ευελιξία Δώστε έμφαση στη συνεργασία στις 

πολυεπιστημονικές ομάδες 

Ενθαρρύνετε την ευελιξία στα μέλη της ομάδας για 

να ενσωματώσουν τις αλλαγές στην ετοιμότητα της 

μονάδας ή τους πόρους του νοσοκομείου 

Συγκεκριμένα εκπαιδεύστε το προσωπικό στη 

διαχείριση επειγόντων καταστάσεων 

Επιμονή στην εξειδίκευση Ενισχύστε τη γνώση των δυνατών και αδύνατων 

σημείων των μελών της ομάδας, 

συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων γνώσεων 

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα πρωτόκολλα 

Καθιερώστε συναντήσεις πολυεπιστημονικές, στις 

οποίες οι νοσηλευτές, η ομάδα υποστήριξης της 

αναπνοής, ο φαρμακοποιός και οι οικογένειες να 

μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. 
πίνακας 1: Οι αρχές των HROs στην υγεία 

2.4.5.2 Ιδιαιτερότητες στον Τομέα της Υγείας  

Βέβαια, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην υγεία, 

όπως ότι το λάθος συνήθως δεν είναι γενικευμένο και δεν αφορά το κοινωνικό σύνολο, 

όπως  για παράδειγμα ένα ατύχημα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο ή ένα αεροπορικό 

δυστύχημα. Τις περισσότερες φορές είναι εξατομικευμένο και διαφορετικό για τον 

καθένα και άρα δυσκολότερα αναγκάζεται ένας οργανισμός να δραστηριοποιηθεί 

κάνοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει για να το αντιμετωπίσει. Επίσης, στην 

υγεία δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο γενικό πλαίσιο κοινό για όλους, λόγω της υψηλής 

εξειδίκευσης, για παράδειγμα άλλους στόχους μπορεί να έχει ένας αναισθησιολόγος και 

άλλους ο χειρουργός. Επιπλέον, οι ομάδες που ασχολούνται με τον ασθενή, 

εναλλάσσονται συχνά, είτε γιατί οι συμβάσεις εργασίας είναι συγκεκριμένες, είτε γιατί 

μεγάλο μέρος τους αποτελείται από μαθητευόμενους και ειδικευόμενους. Επίσης 

πολλές φορές είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφορετικών φορέων ή επιπέδων 

φροντίδας με διαφορετικό πλαίσιο και στόχο. Ακόμη μία δυσκολία είναι ότι συχνά στον 

χώρο της υγείας πρέπει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις πριν προλάβουμε να έχουμε 

ολοκληρωμένη αντίληψη και πληροφόρηση για τον ασθενή, λόγω της επείγουσας 

φύσης κάποιων περιστατικών. (Christianson, et al., 2011) (Amalberti, et al., 2005)  

Τα παραπάνω δημιουργούν συνθήκες που είναι δύσκολο να ενσωματώσουν τις αρχές 

των HROs, αλλά τα οφέλη που προκύπτουν για την ασφάλεια του ασθενή είναι τέτοια 

που αξίζει οι οργανισμοί να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουν 

τα αποτελέσματα άλλων υψηλού ρίσκου οργανισμών.  

2.5 Κουλτούρα ασφάλειας  

Η μέτρηση της ασφάλειας των ασθενών στα συστήματα υγείας των χωρών, των δομών 

ή των επιμέρους τμημάτων σχετίζεται με την μέτρηση των δεικτών, αλλά και με την 
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μέτρηση των λαθών και των ανεπιθύμητων επιπλοκών, πράγμα όμως που δεν είναι 

πάντα εφικτό. (Pronovost, et al., August 2006) (Relihan, et al., 2009) Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε η ανάγκη να μετρήσουμε την κουλτούρα ασφάλειας ως ένδειξη για την 

ασφάλεια στο σύστημα υγείας. 

Η περιγραφή από τον ΙΟΜ (Institute of Medicine, 1999) μιας κουλτούρας ασφάλειας 

που ενισχύει και διαφυλάττει την πρόληψη, την εντόπιση και τον περιορισμό των 

κινδύνων και των λαθών, ανάδειξε την σημαντικότητα αυτού του παράγοντα και 

παρακίνησε πολλούς οργανισμούς και αρμόδιους φορείς να ασχοληθούν με αυτό ως 

αντικείμενο έρευνας και μελέτης. (Sammer & James, 2011)  (Pronovost & Sexton, 

2005) 

2.5.1 Κουλτούρα Ασφάλειας και Κλίμα Ασφάλειας στην Υγεία 

Γενικά η έννοια της ασφάλειας προέρχεται από βιομηχανίες υψηλού κινδύνου όπως η 

αεροπλοΐα, η ναυπηγική, η πυρηνική ενέργεια ή ο στρατός, χώροι όπου τα λάθη είναι 

πολύ σοβαρά. (Colla, et al., 2005)  H πρώτη αναφορά για το κλίμα ασφάλειας έγινε το 

1987 μετά από το ατύχημα στο Chernobyl (το 1986) από το International Nuclear 

Safety Advisory Group. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η ασφάλεια να είναι το 

κυρίαρχο στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας και πρωταρχικός στόχος των 

οργανισμών σε όλα τα επίπεδα. (Cooper, 2000) (Runciman, et al., 2010) 

Στην βιβλιογραφία συναντάμε διάφορους ορισμούς της κουλτούρας ασφάλειας, 

προσαρμοσμένους στους οργανισμούς υγείας, ο επικρατέστερος των οποίων είναι : « το 

προϊόν ατομικών και συλλογικών αξιών, στάσεων, ικανοτήτων και προτύπων 

συμπεριφορών που καθορίζουν την αφοσίωση, τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα 

ενός οργανισμού υγείας και των προγραμμάτων ασφάλειας. Οργανισμοί με θετική 

κουλτούρα ασφάλειας χαρακτηρίζονται από τρόπους επικοινωνίας που στηρίζονται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, στις κοινές αντιλήψεις για τη σημασίας της ασφάλειας και στην 

εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης.» (Nieva & Sorra, 2003) 

(Halligan & Zecevic, 2011) (Bognár, et al., 2008) Ο Pronovost, που έχει ασχοληθεί 

επισταμένως με το θέμα και μάλιστα στον τομέα της υγείας, αφού κάνει την παραδοχή 

ότι συνήθως αναφερόμαστε στις αξίες, τις συμπεριφορές, τις νόρμες, τις πεποιθήσεις, 

τις πρακτικές, και τις πολιτικές, δίνει έναν πιο ελεύθερο ορισμό: « the way we do things 

around here» - ο τρόπος που λειτουργούμε. (Pronovost & Sexton, 2005)  (Pronovost, et 

al., 2009) (Wet, et al., 2010) Ο οργανισμός Health Foundation μας λέει:  « η κουλτούρα 

ασφάλειας σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί βάζουν προτεραιότητες και 
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υποστηρίζουν βελτιώσεις στην ασφάλεια. Αυτοί με θετική κουλτούρα ασφάλειας έχουν 

τρόπους επικοινωνίας βασισμένους στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στις κοινές πεποιθήσεις 

της σημαντικότητας της ασφάλειας, εμπιστοσύνη την αποτελεσματικότητα των μέτρων 

πρόληψης και υποστηρίζουν το εργατικό δυναμικό.» (The Health Foundation, 2011)  

Συγκεκριμένα για την υγεία υπάρχει η παραδοχή ότι για την εξασφάλιση της 

κουλτούρας ασφάλειας είναι απαραίτητα τρία στοιχεία: 

1. η πεποίθηση ότι παρόλο που οι διεργασίες στην υγεία είναι υψηλού ρίσκου, 

είναι δυνατόν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αποφευχθεί η αποτυχία 

2. η δέσμευση σε οργανωσιακό επίπεδο να εντοπίσει τα λάθη και να μάθει από 

αυτά  

3. η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θεωρείται δίκαιο, επειδή οι ηγέτες 

συμμορφώνουν έναν εργαζόμενο μόνο όταν αυτός εσκεμμένα λειτουργεί 

επικίνδυνα ως προς τους ασθενείς και τους συναδέλφους του. (Marx, 2001) 

(Jones, et al., 2008 Aug.)  

Αντιστοίχως βέβαια και στην υγεία υπάρχουν αναφορές για το κλίμα ασφάλειας, ένας 

όρος που συνήθως χρησιμοποιείται στα « μετρήσιμα» χαρακτηριστικά της κουλτούρας. 

(Colla, et al., 2005) Μια άποψη είναι ότι το κλίμα είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και 

αναφέρεται στις αντιλήψεις των εργαζομένων σε σχέση με την κουλτούρα, γι’ αυτό και 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ευκολότερο να μετρηθεί, καθώς και να αλλάξει 

εφαρμόζοντας μια παρέμβαση.  (The Health Foundation, February 2011) Έχει επίσης 

περιγραφεί ως τις κοινές αντιλήψεις των πολιτικών ασφάλειας, των διαδικασιών και 

των πρακτικών που εφαρμόζονται από μια ομάδα επαγγελματιών και δίνει μια 

στιγμιαία αποτύπωση της κουλτούρας. (Wet, et al., 2010) Πιο συγκεκριμένα ο Zohar 

προσπαθώντας να δώσει ένα πλαίσιο, αναφέρει ότι το κλίμα έχει επίπεδο ( υψηλό ή 

χαμηλό ), δηλαδή το πόσο η ασφάλεια του ασθενή θεωρείται προτεραιότητα και 

δυναμική, που αναφέρεται στο βαθμό που οι εργαζόμενοι συμφωνούν σε σχέση με 

αυτές τις προτεραιότητες, καταλήγοντας, ότι από αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτάται η 

επιτυχία των προσπαθειών ενός νοσοκομείου για ασφάλεια των ασθενών.  (Zohar, et 

al., 2007) 

Τέλος υπάρχει η άποψη ότι η κουλτούρα ασφάλειας είναι θέμα κυρίως της ανώτερης 

διοίκησης ενός οργανισμού, ενώ το κλίμα έχει να κάνει με τους χαμηλότερα στην 

ιεραρχία. (Nordin, 2015) 



 
19 

 

Ως έννοιες προσπαθούν βέβαια να εκφράσουν το ίδιο πράγμα και σήμερα υπάρχει η 

άποψη ότι οι αλληλοκαλύψεις των στοιχείων που συναντάμε είναι αρκετές, ώστε να 

μπορούμε να αναφερόμαστε στην κουλτούρα και στο κλίμα χωρίς να χρειάζεται 

απαραίτητα να γίνεται διάκριση των εννοιών και των χαρακτηριστικών. (Olsen, 2009) 

Έτσι στη συνέχεια αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιούνται οι όροι χωρίς να γίνεται 

αυστηρός διαχωρισμός. 

2.5.2 Χαρακτηριστικά – διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας ασφάλειας είναι η δέσμευση για 

συζήτηση και συμμόρφωση από τα λάθη, η αναγνώριση ότι αυτά είναι αναπόφευκτα, η 

πρόωρη αναγνώριση πιθανών επιπλοκών και αστοχιών και η υιοθέτηση μη 

τιμωρητικών συστημάτων αναφοράς και ανάλυσης. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένα 

κοινό αίσθημα δικαιοσύνης ( Just Culture ), που να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται 

από όλο τον οργανισμό (Bognár, et al., 2008) Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει 

αποτελεσματική επικοινωνία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή αντίληψη για τη 

σημασία της ασφάλειας και των προληπτικών μέτρων.  (Commission on Patient Safety 

and Quality Assurance, 2008) Πολύ συχνά αναφέρεται η δέσμευση της ηγεσίας σε 

θέματα ασφάλειας, καθώς και η κουλτούρα μάθησης και εκπαίδευσης του οργανισμού 

και φυσικά η ομαδικότητα. (Halligan & Zecevic, 2011) (Griffin & Neal, 2000) Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν τις απόψεις τους σε 

σχέση με την ασφάλεια και ότι είναι ευέλικτη και διατεθειμένη να κάνει αλλαγές αν 

χρειαστούν. (Jones, et al., 2008 Aug.) 

Οι παραπάνω διαστάσεις προέκυψαν είτε από τα θεωρητικά πλαίσια γύρω από την 

κουλτούρα και το κλίμα ασφάλειας, είτε όμως και αντίστροφα από την παραγοντική 

ανάλυση των ερευνητικών ερωτηματολογίων. (Halligan & Zecevic, 2011)  

2.5.3 Σύνδεση Κουλτούρας Ασφάλειας και Ασφάλειας Ασθενών 

Ο οδηγός του 2004 του Αγγλικού Συστήματος Υγείας (NHS) για την ασφάλεια μας 

προβληματίζει, αναφέροντας, ότι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τα λάθη, είναι 

να εντοπίσουμε τις αποτυχίες του συστήματος, παρά να καταφερόμαστε εναντίον των 

εργαζομένων στην υγεία και άρα θα πρέπει να καταρρίψουμε δύο μύθους : τον μύθο 

της τελειότητας, ότι δηλαδή αν κάποιος προσπαθήσει πολύ, δε θα κάνει κανένα λάθος, 

και τον μύθο της τιμωρίας, ότι αν τιμωρούμε τους ανθρώπους όταν κάνουν λάθη, θα 

βελτιωθούν. (Goh, et al., 2013) (Hellings, et al., 2010) Αυτό το σκεπτικό αμέσως μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάπου αλλού πρέπει να στραφούμε για να λύσουμε το 
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πρόβλημα της ασφάλειας των ασθενών. Λίγο παρακάτω ο ίδιος οδηγός προτείνει εφτά 

βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πρώτο προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας 

ασφάλειας «build a safety culture».  ( National Patient Safety Agency, 2004) 

Η προσπάθεια να ελεγχθούν τα λάθη στην υγεία, τόσο τα άμεσα, όσο και τα απώτερα, 

έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και 

συγκεκριμένα εργαλεία. Ο ΠΟΥ έχει συνεργασθεί με διάφορους φορείς σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και τη βελτίωση της 

επικείμενης κατάστασης. (WHO, 2008) Ένας από αυτούς είναι το Agency for Health 

Care Research and Quality (AHRQ), το οποίο έχει κάνει πολύ δουλειά στον τομέα της 

έρευνας και έχει ως στόχο να πείσει ασθενείς και παρόχους υγείας να κάνουν  

ασφαλέστερες επιλογές με βάση την πληροφόρηση και την γνώση και να διατηρεί 

δεδομένα σχετικά με την κατάσταση. (AHRQ, 2017) Αντίστοιχους στόχους έχουν και 

τα International Council of Nurses, International Federation of Infection Control, 

International Society for Quality in Health Care Inc., The National Patient Agency και 

πολλά άλλα. Αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια που έκανε ο Παγκόσμιος Ιατρικός 

Σύλλογος (World Medical Association) να αναπτύξει την κουλτούρα ασφάλειας με 

σκοπό βέβαια τον έλεγχο των λαθών. (WHO, 2008) Ο οργανισμός The Joint 

Commission for Accreditation of Healthcare Organizations συμπεριέλαβε μία ετήσια 

εκτίμηση της κουλτούρας ασφάλειας στους στόχους του για το 2007. (Pronovost & 

Sexton, 2005)  

Πώς συνδέεται όμως η κουλτούρα ασφάλειας σε έναν οργανισμό, όπως ορίστηκε 

παραπάνω, και η ασφάλεια των ασθενών, δηλαδή η εξάλειψη ή τουλάχιστον η μείωση 

του λάθους και των ανεπιθύμητων ενεργειών;  

Αρχικά η κουλτούρα ασφάλειας δίνει έμφαση στη διαχείριση του λάθους μέσα από ένα 

σύστημα-οργανισμό, ο οποίος θα δημιουργεί τις συνθήκες για  την αποδοχή της 

συνολικής ευθύνης, θα ενθαρρύνει την επικοινωνία σχετικά με τα λάθη και ο ηγέτης θα 

προωθεί την ασφάλεια και τον έλεγχο των λαθών. (Goh, et al., 2013)  (Kaissi, 2006) 

Εκτός από τη νέα τεχνολογία και τις δυνατότητες που μας προσφέρει, εκτός από τον 

ανθρώπινο παράγοντα, εκτός από την μηχανική του συστήματος, η κουλτούρα 

ασφάλειας επηρεάζει την απόδοση του συστήματος υγείας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο τα διαφορετικά μέρη, οι ομάδες και οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να 

δουλέψουν μαζί προωθώντας την ασφάλεια των ασθενών. Υπάρχει η άποψη ότι, όταν 

σε έναν τομέα η πολυπλοκότητα είναι αυξημένη, η τεχνολογία που απαιτείται είναι 
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υψηλή και το περιβάλλον πολύπλοκο, τότε η σημασία των επιμέρους χαρακτηριστικών 

ενός οργανισμού που ρυθμίζουν την εργασία είναι επίσης πιο αυξημένη. Γι’ αυτό 

λοιπόν η διερεύνηση της κουλτούρας ασφάλειας είναι ακόμη σημαντικότερη για τον 

τρόπο που επιδρά στο αποτέλεσμα. (Macchi, et al., 2011) Φυσικά υπάρχουν εμπειρικές 

έρευνες που συνδέουν την θετική κουλτούρα ασφάλειας με αυξημένα ποσοστά 

ασφάλειας του ασθενή. (Singer, et al., 2007) 

Σε έρευνα που έγινε σε 1033 νοσηλευτές και 78 προϊστάμενους νοσηλευτικών 

τμημάτων σε 10 νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε ότι απόψεις για ένα 

θετικό κλίμα ασφάλειας σχετίζονται με τη μείωση των λαθών στην χορήγηση των 

φαρμάκων. (Vogus & Sutcliffe, 2007) 

Οι Hofmann και Mark στα πλαίσια έρευνας που έγινε στο προσωπικό ογκολογικής 

κλινικής υποστηρίζουν ότι το συνολικό κλίμα ασφάλειας συνδέεται σημαντικά με 

ιατρικά λάθη, επιπλοκές, τραυματισμούς των νοσηλευτών, ικανοποίηση ασθενών και 

νοσηλευτών. Μάλιστα, η σχέση αυτή επηρεάζεται και από την πολυπλοκότητα των 

περιστατικών του τμήματος, η οποία όταν υπάρχει, κάνει το κλίμα ασφάλειας ακόμη 

πιο απαραίτητο. (Hoffman & Mark, 2006)  

Ο Pronovost συντάσσεται με την άποψη ότι οι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να είναι 

σαν τους υψηλής αξιοπιστίας οργανισμούς (High Reliability Organizations, HRO), 

όπως για παράδειγμα την αεροναυπηγική, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά ασφάλειας, 

παρόλο που λειτουργούν σε ριψοκίνδυνες συνθήκες. Δεδομένου μάλιστα και της 

δυσκολίας να μετρηθούν ακριβώς τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία και ποια θα 

μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, οι ειδικοί στους HROs καταλήγουν ότι η κουλτούρα 

επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια και στην υγεία κι ότι θα έπρεπε κι αυτή να μετράται 

και να συνυπολογίζεται. Μάλιστα στην προσπάθεια να οριοθετήσουν ένα πλαίσιο για 

την αξιοπιστία των οργανισμών υγείας, την προσέθεσαν στο μοντέλο του Donabedian 

ως το τέταρτο στοιχείο. Ο στόχος ήταν να αυξήσουν την ασφάλεια σε 100 περίπου 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στο Michigan, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές. 

Έτσι στόχευσαν στην ανώτερη διοίκηση των τμημάτων, στους αρχηγούς των ομάδων 

και στο προσωπικό και μέτρησαν το κλίμα ασφάλειας πριν και μετά τις παρεμβάσεις. 

Φάνηκε ότι η κουλτούρα ασφάλειας  είναι ο καταλύτης που βοηθάει το σύστημα να 

βελτιωθεί και να κρατήσει αυτές τις βελτιώσεις. (Pronovost, et al., 2009) 

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι η συσχέτιση της κουλτούρας ασφάλειας με συγκεκριμένα 

αποτελέσματα, όπως οι επανεισαγωγές, το μήκος νοσηλείας ή η θνητότητα φαίνεται να 
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συμβαίνει βέβαια, αλλά όχι πάντα. Όταν όμως συμβαίνει τα οφέλη είναι πολλαπλά. Για 

παράδειγμα, μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή της λίστας ασφάλειας στα 

χειρουργεία σε οκτώ νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξαν ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση της βελτίωσης του κλίματος ασφάλειας και της μείωσης των 

μετεγχειρητικών επιπλοκών. Το σημαντικό όμως είναι ότι η βελτίωση αυτή στα 

αποτελέσματα οδήγησε με την σειρά της σε αύξηση της ομαδικότητας και περαιτέρω 

βελτίωση του κλίματος ασφάλειας, δημιουργώντας έτσι έναν κύκλο θετικών αλλαγών. 

(The Health Foundation, 2011) (Haynes, et al., 2011)    

Σε άλλη εμπειρική μελέτη που αφορούσε νοσηλευτικό προσωπικό φαίνεται ότι η 

καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας μέσα από την ηγεσία, την ομαδικότητα, την 

επικοινωνία, προάγει την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας. (Armstrong & 

Laschinger, 2006) 

Πρόσφατη εμπειρική μελέτη που προσπάθησε να συσχετίσει την κουλτούρα ασφάλειας 

με τις επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων, βρήκε ότι αυξημένο score κουλτούρας 

ασφάλειας συσχετίστηκε θετικά με μειωμένες μετεγχειρητικές λοιμώξεις του 

τραύματος. (Fan, et al., 2016) 

Έτσι το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται αυτή η εργασία συνδέει την 

κουλτούρα ασφάλειας με την ασφάλεια του ασθενή και αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχήμα. (σχήμα 5) (Olsen, 2009) 

 

σχήμα 5: Από την οργανωσιακή κουλτούρα στην ασφάλεια του ασθενή 

Βασιζόμενος στην σκέψη ότι οι οργανισμοί υγείας μπορούν να μιμηθούν άλλους 

χώρους εργασίας με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και  προσπαθώντας να καθορίσει 

τους κρίσιμους παράγοντες που θα μπορούσαν να είναι κοινοί και να προάγουν την 
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ασφάλεια και στην υγεία, ο Νορβηγός Espen Olsen προσπάθησε να καταλήξει σε ένα 

μοντέλο ασφάλειας κοινό για την υγεία και τη βιομηχανία πετρελαίου. (Olsen, 2009). 

Έτσι, χρησιμοποιώντας τη Μοντελοποίηση Διαρθρωτικών Εξισώσεων (structural 

equation modelling, SEM) δημιούργησε ένα μοντέλο για να ελέγξει την υπόθεσή του. 

Οι πιο σημαντικές μεταβλητές σύμφωνα με την έρευνα και το θεωρητικό πλαίσιο (Flin, 

2007),  αναδείχτηκαν ως η στήριξη της ηγεσίας και οι προσδοκίες και οι ενέργειες των 

προϊσταμένων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Διαμεσολαβητικό ρόλο είχε η ομαδική 

εργασία και οι μεταφορές ανάμεσα στα τμήματα, η ομαδικότητα μέσα στα τμήματα, 

καθώς επίσης και η μάθηση, η ανατροφοδότηση και η εξέλιξη.  

Αναλυτικότερα, το μοντέλο αυτό προτείνει ότι η ανώτερη διοίκηση είναι πρωταρχικά 

υπεύθυνη για τους στρατηγικούς στόχους, ένας εκ των οποίων είναι η ασφάλεια ( στην 

περίπτωση της υγείας, η ασφάλεια των ασθενών). Η επιδίωξη αυτού του στόχου 

μεταφέρεται στους προϊστάμενους των τμημάτων και αυτοί με τη σειρά τους ενισχύουν 

την ομαδική εργασία και τις διαδικασίες της ομάδας, την διατμηματική συνεργασία και 

επικοινωνία, την μάθηση, την ανατροφοδότηση και την εξέλιξη. Το αποτέλεσμα είναι η 

ενίσχυση της στάσης και των ενεργειών των ατόμων για την ασφάλεια.  

 Κατόπιν,  διερεύνησε τις απόψεις εργαζομένων σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της 

Νορβηγίας και σε μια πετρελαιοπαραγωγό εταιρεία και έλεγξε το μοντέλο και το πόσο 

ισχυρές ήταν οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων. Από την στατιστική ανάλυση 

προέκυψε ότι όλες οι υποθέσεις που έγιναν, εκφράζονταν στο παρακάτω μοντέλο. Από 

την ικανοποιητική εφαρμογή των δεικτών, προέκυψε ότι είναι όντως ένα μοντέλο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υγεία. (σχήμα 6) 

 

σχήμα 6: Το μοντέλο του Olsen, μετάφραση από (Olsen, 2009), όπου ***P<0,001, διοίκηση: στήριξη της διοίκησης για 

την ασφάλεια, μεταφορές: μεταφορές ασθενών και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, ηγεσία τμήματος: οι προσδοκίες 

και οι ενέργειες που προάγουν την ασφάλεια, ομαδική εργασία: ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα, μάθηση: μάθηση, 

ανατροφοδότηση και βελτίωση, στάσεις και συμπεριφορές: παύση επικίνδυνων συμπεριφορών 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από το μοντέλο αυτό είναι η σημασία της 

πολυδιάστατης προσέγγισης, που είναι απαραίτητη, για να επιτύχουμε ένα 

ηγεσία 

τμήματος 

μεταφορές ομαδική 

εργασία 

στάσεις και 
συμπεριφορές 

0,38*** 

0,11*** 

 

διοίκηση 

μάθηση 

0,44*** 

Ο,39*** 

0,11*** 

0,16*** 

0,65*** 

0,20*** 

0,29*** 

0,24*** 
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ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. Παρακάτω θα αναλυθεί ο ρόλος κάποιων από 

αυτούς τους παράγοντες, που θεωρούνται κρίσιμοι για την κατανόηση αυτού του 

μοντέλου και που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του ερευνητικού μέρους της 

παρούσας εργασίας.  

2.6 Ομάδες και Ομαδική Εργασία 

2.6.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά της Ομάδας στην Υγεία 

H ομάδα ορίζεται ως « δύο ή πλέον άτομα που αλληλοεπιδρούν δυναμικά, 

αλληλεξαρτώμενα και προσαρμοζόμενα για έναν κοινό στόχο, μια κοινή αποστολή και 

που στον καθένα του έχει ανατεθεί συγκεκριμένος ρόλος ή λειτουργείες, χρησιμοποιούν 

κοινούς πόρους και επικοινωνούν για να συντονίσουν και να προσαρμοστούν σε μια 

αλλαγή ». (World Health Organization, 2009) (Mancer, 2009) Τα βασικά 

χαρακτηριστικά μιας ομάδας όπως παρουσιάζονται από το Καναδικό Ινστιτούτο 

Ασφάλειας των Ασθενών είναι: 

α. αποτελείται από δύο ή παραπάνω άτομα 

β. κάθε άτομο έχει συγκεκριμένο ρόλο ή έργο και παράλληλα αλληλοεπιδρά με τα 

άλλα μέλη 

γ. παίρνει αποφάσεις 

δ. ενσωματώνει τις γνώσεις των ειδικών 

ε. δίνει σημασία στη ροή της εργασίας, στη συλλογική προσπάθεια και στον κοινό 

στόχο 

στ. είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οργανωσιακού συστήματος  (Canadian Patient 

Safety Institute, 2011)  

2.6.2 Δομή της Ομάδας (Team Structure ) 

Τα δομικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας αφορούν αρχικά τον αριθμό των ατόμων, 

πράγμα που στην υγεία διαφοροποιείται κατά περίσταση πάρα πολύ και εξαρτάται τόσο 

από το σκοπό παροχής υπηρεσιών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), όσο 

και από τον κατά περίπτωση λόγο και τις συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενή. (World 

Health Organization, 2009) 

Η ιεραρχία μέσα στην ομάδα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο που πολλές φορές 

καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας, την αντίδραση στο λάθος ή την ψυχολογική 

ασφάλεια (Edmondson, 1999) που χρειάζεται ένα άτομο για να μιλήσει ελεύθερα και 

μπορεί να σχετίζεται με το επάγγελμα, την παλαιότητα ή την εμπειρία. Στον χώρο της 
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υγείας είναι κάτι που το συναντάμε συχνά ιδιαίτερα μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. 

(World Health Organization, 2009) 

Οι ρόλοι που αναπτύσσονται μέσα στις ομάδες είναι από τα βασικότερα δομικά 

στοιχεία τους. Ο ρόλος είναι ένα σύνολο προσδοκιών, οι οποίες συνδέονται με μια 

εργασία ή με μια θέση, είτε αυτή είναι επίσημη θέση, είτε ανεπίσημη. Επειδή ακριβώς 

οι ρόλοι δεν είναι ξεκάθαροι, κάποιος μπορεί να έχει πάνω από έναν και να 

δημιουργηθούν έτσι προβλήματα λόγω σύγχυσης, υπερφόρτωσης ή διαπραγμάτευσης. 

(Uhl-Bien, et al., 2016)  

Ένα τελευταίο δομικό χαρακτηριστικό είναι οι νόρμες που επικρατούν στις ομάδες και 

είναι στην ουσία οι πεποιθήσεις για την προσδοκώμενη κάθε φορά συμπεριφορά, οι 

άγραφοι κανόνες που καθορίζουν τις συμπεριφορές. Μπορεί να αφορούν την ηθική, την 

απόδοση, την υποστήριξη ή την βελτίωση και την αλλαγή και σχετίζονται σαφώς με 

την κουλτούρα της ομάδας. (World Health Organization, 2009) (Uhl-Bien, et al., 2016) 

2.6.3 Διαδικασίες Ομάδας / Ομαδικά Δυναμικά (team processes/ team dynamics) 

Πρόκειται για ψυχολογικές διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα 

μέλη συνδέονται μεταξύ τους και με την εργασία. Σχετίζονται με τον συντονισμό, την 

επικοινωνία, τη συνεργασία, τη διαχείριση συγκρούσεων και τη λήψη των αποφάσεων. 

Τα δυναμικά των ομάδων επηρεάζονται από την οργανωσιακή κουλτούρα, αλλά και 

την ηγεσία (Pirola-Merlo, et al., 2002) Συχνά επικεντρώνεται η έρευνα γύρω από αυτά, 

καθώς είναι καθοριστικά για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό 

έχουν δημιουργηθεί εργαλεία και μέθοδοι που βελτιώνουν συγκεριμένες διαδικασίες, 

όπως την επικοινωνία (π. χ. SBAR, κατηγορηματική γλώσσα, κλειστοί κύκλοι 

επικοινωνίας). (Canadian Patient Safety Institute, 2011) (World Health Organization, 

2009) (Marks, et al., 2001) 

2.6.4 Είδη Ομάδων στην υγεία 

Πολυεπιστημονικές ομάδες (multidisciplinary teams), δηλαδή η ύπαρξη διαφορετικών 

επαγγελματιών σε μία ομάδα, ο καθένας με τους δικούς του στόχους και τη δική του 

προσέγγιση. (Fay, et al., 2006). (Jessup, Aug 2007) 

Διεπιστημονικές ομάδες (interdisciplinary teams), διάφοροι ειδικοί δηλαδή, που 

ενώνουν τις απόψεις τους, στηριζόμενοι στη συνεργασία και την επικοινωνία. . (Jessup, 

Aug 2007) (Canadian Patient Safety Institute, 2011) (Jeffcott & Mackenzie, 2008) 
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Υψηλής Αξιοπιστίας Ομάδες (High Reliability Teams), ο συνδυασμός δηλαδή 

τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και του σχεδιασμού των διαδικασιών από ομάδες 

με συγκεκριμένες οργανωσιακές αξίες. (Riley, et al., 2011) (Wilson, et al., 2005) 

2.6.5 Αποτελεσματικές Ομάδες (effective teams) 

Προφανώς όποιο είδος ομάδας και να έχουμε, αυτό που έχει σημασία τελικά είναι η 

αποτελεσματικότητά της. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί μία αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της απόδοσης με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. (Canadian 

Patient Safety Institute, 2011) Κάποιοι ερευνητές συμφωνούν ότι: « οι καλές ομάδες 

παρακολουθούν την απόδοσή τους και αυτοδιορθώνονται, προβλέπουν τις πράξεις ή τις 

ανάγκες των άλλων και συντονίζουν τις ενέργειές τους- αυτή είναι μια καλή ομάδα» 

(Millward & Jeffries, 2001) Ο συνδυασμός ικανοτήτων, γνώσεων, γνωρισμάτων και 

κινήτρων, (Leggat, 2007) η ικανή ηγεσία, η παρακολούθηση της απόδοσης, η αμοιβαία 

στήριξη, η προσαρμοστικότητα και τα κοινά πρότυπα (Salas, et al., 2004) (Weller, et 

al., 2014) είναι στοιχεία αποτελεσματικών ομάδων. Τέλος, το Integrated (healthcare) 

Team Effectiveness Model (ITEM) επιμένει στο σχεδιασμό εργασίας, στις διαδικασίες 

και στη δομή των ομάδων. (Klarare, 2016) (Fried, et al., Winter 1988) (Cohen & Baily, 

1997) 

2.6.6 Ομαδική Εργασία (teamwork) 

Η ομαδική εργασία (teamwork) ορίζεται ως η δυναμική διαδικασία που αφορά δύο ή 

περισσότερα άτομα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες που χρειάζονται για να 

ολοκληρώσουν μια εργασία. (World Health Organization, 2009) Τα μέλη μιας ομάδας 

πρέπει να φέρουν σε πέρας ο καθένας το δικό του μέρος της εργασίας και να 

συμμετέχουν παράλληλα στις διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος. Η 

ομαδική εργασία είναι το συνεκτικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για να συντονιστούν 

επιτυχώς όλες οι επιμέρους δραστηριότητες. (Canadian Patient Safety Institute, 2011) 

(Firth-Cozens, 2001) Εξαρτάται άμεσα φυσικά από τα χαρακτηριστικά των μελών της 

ομάδας και από τις ικανότητές τους, καθώς και από τη δομή του οργανισμού και τις 

τακτικές που έχει για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή 

κινήτρων και γενικά παρακίνησης. (Salas, et al., 2012) Επίσης στον όρο ομαδική 

εργασία συμπεριλαμβάνονται οι συμπεριφορές που χρησιμοποιούν τα άτομα για να 

επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως η επικοινωνία, ο συντονισμός, η διάχυση 

της γνώσης ή η αλληλοβοήθεια. (Valentine, et al., 2011)  
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Η ομαδική εργασία φαίνεται να αποτελεί βασικό συστατικό των HROs και 

αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας ενός οργανισμού για υψηλή 

αποτελεσματικότητα. (Frankel, et al., 2006) Ιδιαίτερα για τον χώρο της υγείας, η 

ενασχόληση με την ομαδικότητα και η σκέψη ότι είναι σημαντική για την υγεία 

αναδύθηκε από τον χώρο της αναισθησιολογίας και την προσπάθεια να αντιμετωπίσουν 

οι αναισθησιολόγοι τα προβλήματα που προκύπταν από την συνεργασία με άλλους 

επαγγελματίες υγείας . (Gaba, 2000) (King, et al., 2012)   

2.6.7 Ομάδες στην Υγεία και Ασφάλεια του Ασθενή 

Όπως ήδη φάνηκε από την ανασκόπηση των θεωριών για την ασφάλεια του ασθενή, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν είναι πολλοί και οι ερευνητές της υγείας προσπάθησαν να 

συσχετίσουν κάποιους από αυτούς με βάση τις προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν. Μέσα 

από αυτήν την έρευνα αναδείχτηκαν οι ομάδες και η ομαδική εργασία στους 

οργανισμούς υγείας ως σημαντικός παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει προς την 

προαγωγή της ασφάλειας. (Havyer, et al., 2013) (Sammer, et al., 2010) (Pettker, et al., 

2011) 

Αυτό που γίνεται πολλές φορές είναι η μέτρηση της κουλτούρας ασφάλειας σε ένα 

τμήμα και ακολουθεί μία παρέμβαση για την ενίσχυση της ομαδικότητας. Έπειτα 

γίνεται ξανά μέτρηση της κουλτούρας ασφάλειας και εκτιμώνται τα αποτελέσματα. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται και εμπειρικά η αιτιολογική σχέση των δύο αυτών 

παραγόντων. Αυτό φαίνεται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο προσωπικού 

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπου φάνηκε η βελτίωση των αντιλήψεων των 

εργαζομένων για την κουλτούρα ασφάλειας μετά από εκπαίδευση στην ομαδική 

εργασία. (Jones, et al., 1013) 

Διερευνώντας τις απόψεις 222 αναισθησιολόγων από 11 διαφορετικά Νοσοκομεία της 

Σκοτίας, βρέθηκε ότι η ομαδικότητα και η εκπαίδευση στην πιο αποτελεσματική 

εργασία θεωρείται βασικός παράγοντας ενίσχυσης του κλίματος ασφάλειας. (Flin, et al., 

2003) 

Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια προκύπτουν 

από τη συμβολή της ομαδικής εργασίας στην μεταφορά ασθενών από το χειρουργείο 

στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. (Catchpole, et al., 2007) Ακόμη, πρόγραμμα 

ενίσχυσης της ομαδικότητας φάνηκε να έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη θνησιμότητα 

στο χειρουργείο. (Neily, et al., 2010) Σε  Μονάδα Εντατικής Παίδων επίσης είχαμε 

μείωση της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα μετά από πρόγραμμα 
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βελτίωσης της ομαδικής εργασίας. (Bigham, et al., 2009) Αντίστοιχα αποτελέσματα 

αναφέρει και ο Mancer σε ανασκόπηση που έχει δημοσιεύσει. (Mancer, 2009) 

2.7 Επικοινωνία  

Η διεργασία της επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, την πηγή δηλαδή της 

πληροφορίας, η οποία κωδικοποιεί το μήνυμα, το οποίο μεταφέρεται μέσα από κάποια 

κανάλια επικοινωνίας, όπως η κατά πρόσωπο συνάντηση, το τηλέφωνο, ο υπολογιστής. 

Ακολουθεί ο δέκτης, αυτός δηλαδή στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα και η 

αποκωδικοποίησή του. Τέλος, η ανατροφοδότηση αποτελεί το τελευταίο στάδιο και 

έτσι η επικοινωνία γίνεται αμφίδρομη. Βέβαια αυτό το στάδιο μπορεί και να 

παραλείπεται όταν η επικοινωνία είναι μιας κατεύθυνσης ή να υπάρχει και να γίνεται 

διπλής κατεύθυνσης. (closed communication loop) (World Health Organization, 2009) 

Παρόλο που φαίνεται μία απλή διαδικασία, δεν είναι καθόλου έτσι, καθώς μπορεί να 

παρεμβληθεί οποιοδήποτε εμπόδιο, όπως φασαρία, άγχος, ένα συναίσθημα, που να 

παρακωλύσει τη μετάδοση του μηνύματος. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. 

(Uhl-Bien, et al., 2016) (Canadian Patient Safety Institute, 2011) 

Η επικοινωνία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μία διαδικασία που συντελείται 

μέσα στις ομάδες, ίσως η πιο σημαντική, και ορίζεται ως η διαδικασία αποστολής και 

λήψης μηνυμάτων που φέρουν κάποιο νόημα. (Uhl-Bien, et al., 2016) Είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών ή συναισθημάτων ανάμεσα στα άτομα με τον λόγο, με 

τη γραφή ή ακόμη με ένα κοινό σύστημα νοημάτων ή συμπεριφορών. Αφορά δύο ή 

περισσότερους ανθρώπους ή ομάδες και τη σχέση τους, τις συμπεριφορές και τα 

αισθήματα τους. (Bach & Grant, 2009) (World Health Organization, 2009) 

Συγκεκριμένα στην υγεία, έχει να κάνει με τη συνεργασία επαγγελματιών, την κοινή 

ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων, τη διαχείριση των συγκρούσεων, τη λήψη 

αποφάσεων και τον συντονισμό με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα. 

(Boyle & Kochinda, 2004)  

2.7.1 Το πρόβλημα της αναποτελεσματικής επικοινωνίας στην υγεία 

Το πρόβλημα της αναποτελεσματικής επικοινωνίας σχετίζεται τόσο με την ίδια την 

ομάδα και τα μέλη της, όσο και με το μήνυμα, αλλά και με οργανωσιακούς παράγοντες. 

Κάποιοι από αυτούς είναι: 

α. η παράλειψη των ομάδων στην υγεία να αφιερώσουν χρόνο για να θέσουν 

ξεκάθαρους στόχους, να διακρίνουν τους ρόλους, να καθορίσουν καθήκοντα, να 
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ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να διαχειριστούν την αλλαγή. (West & Field, 

1995) 

β. οι διαφορές στην ισχύ ανάλογα με το ρόλο και τη θέση του κάθε μέλους στην 

ομάδα και η αντίληψη ότι οι γιατροί πρέπει να είναι οι ηγέτες. (World Health 

Organization, 2009) (Leonard, et al., 2004) 

γ. αποτυχίες του οργανισμού να καθιερώσει τα απαραίτητα κανάλια επικοινωνίας, 

τα οποία να είναι ενεργά και να χρησιμοποιούνται πάντα και αδυναμία να 

απλοποιήσει τη δομή του οργανισμού για να διευκολύνει την επικοινωνία, 

(West, 1999) (Canadian Patient Safety Institute, 2011) καθώς και η ελλιπής 

κουλτούρα ασφάλειας και η ανεπαρκής αφοσίωση του ηγέτη. (Rose, et al., 

2006)  

δ. αποτυχίες στην μετάδοση του μηνύματος επειδή αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ή 

λόγω του θορύβου που επικρατεί, όπως για παράδειγμα στα χειρουργεία, όπου 

έχει βρεθεί ότι γίνονται τέτοια λάθη. (Wiegmann, et al., 2010) (Lingard, et al., 

2004) (Mills, et al., 2008) 

ε. αποτυχίες στην αντίληψη του μηνύματος, λόγω παρερμηνείας του από τον 

δέκτη. Για παράδειγμα επαγγελματίες με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, 

διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικό πεδίο γνώσεων, ειδικευόμενοι και 

ειδικοί γιατροί, έμπειροι και άπειροι επαγγελματίες, νοσηλευτές και γιατροί  

μπορεί να έχουν προβλήματα στην επικοινωνία. (Mancer, 2009) (Brock, et al., 

2013) (Haig, et al., March 2006) (Makary, et al., 2006) (Mills, et al., 2008) 

στ. η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών μετάδοσης της πληροφορίας και 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας, δημιουργεί μια χαλαρότητα μέσα στην οποία δεν 

είναι δύσκολο να γίνουν παραλείψεις και λάθη (Leonard, et al., 2004) (Haig, et 

al., March 2006) 

ζ. οι συχνές αλλαγές του προσωπικού που ασχολείται με έναν ασθενή λόγω των 

ωραρίων ή οι αλλαγές τμημάτων για τον ίδιο ασθενή δημιουργεί κενά στην 

επικοινωνία. (Arora, et al., 2005) 

2.7.2 Επικοινωνία Και Ασφάλεια Ασθενή 

Το 2004-2005 η Κοινή Επιτροπή για τη Διαπίστευση των Οργανισμών Υγείας (Joint 

Commission for Accreditation of Healthcare Organizations)  (Mancer, 2009) έθεσε σαν 

στόχο της για την ασφάλεια των ασθενών να βελτιώσει την επικοινωνία σχετικά με την 

ανταλλαγή των κλινικών πληροφοριών. (Awad, et al., 2005) Το 2006 η Joint 

Commission αναδεικνύει την επικοινωνία ως τη νούμερο ένα  αιτία (65%) για τα 
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αναφερόμενα ανεπιθύμητα συμβάντα από το 1995 έως το 2004 και θέτει ως στόχο τη 

βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους παρόχους υγείας και την διενέργεια 

προγραμμάτων για την ενίσχυσή της. (Wiegmann, et al., 2010) (Awad, et al., 2005) 

(Haig, et al., March 2006) 

 Η θεωρία των ανθρωπίνων παραγόντων ( human factors theory ) υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη μνήμη, ότι το στρες και η κούραση επηρεάζουν την 

απόδοση, το ίδιο και οι ενοχλήσεις και οι διακοπές, καθώς και η περιορισμένη 

ικανότητα να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, οδηγούν ακόμη και έμπειρους και 

ικανούς επαγγελματίες να κάνουν λάθη. Δημιουργείται λοιπόν ένα έλλειμα απόδοσης 

που θα μπορούσε ενδεχομένως να καλυφθεί από ένα πλαίσιο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, μέσα στο οποίο μειώνεται η πιθανότητα λάθους και βλάβης του ασθενή. 

(Leonard, et al., 2004) 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις στηρίζονται και εμπειρικά με τη διερεύνηση των 

παραγόντων που σχετίζονται με την κουλτούρα ασφάλειας των ασθενών. Η 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η επικοινωνία για τα λάθη και η 

ανατροφοδότηση επηρεάζουν τις απόψεις των εργαζομένων και το αποτέλεσμα για την 

ασφάλεια. (Lee, et al., 2016) Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση μεγάλου δείγματος από 

1052 νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέδειξε την ομαδική εργασία ως τον 

σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τις μεταφορές των ασθενών και την 

ανταλλαγή των πληροφοριών. Αυτό μεταφράζεται σαν την αναγκαιότητα να βελτιωθεί 

η ομαδική εργασία και η επικοινωνία, προκειμένου να μη χάνονται σημαντικές 

πληροφορίες για τον ασθενή. (Richter, et al., 2014) Ακόμη, η αναποτελεσματική 

επικοινωνία είναι ένας από τους τρεις κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση των ομάδων στην υγεία, όπως έχει φανεί συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της 

καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, όσον αφορά την κατανόηση των οδηγιών. 

(Castelao, et al., 2013) (Mancer, 2009) Τέλος, τα προβλήματα επικοινωνίας είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί σε λάθη στο χειρουργείο. (Wiegmann, et al., 

2007) 

2.7.3 Επικοινωνία και μεταφορές ασθενών 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα επικοινωνίας στους οργανισμούς υγείας είναι 

τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τις μεταφορές των ασθενών. Συγκεκριμένα, η 

μεταφορά ορίζεται σαν «τη μετάθεση της ευθύνης και της λογοδοσίας για ένα μέρος ή για 

ολόκληρη την φροντίδα ενός ασθενή ή πολλών ασθενών σε ένα άλλο άτομο ή μια 
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επαγγελματική μονάδα σε προσωρινή ή μόνιμη βάση». Η επικοινωνία λοιπόν κατά τη 

μεταφορά είναι «η προφορική ή γραπτή ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών που συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς». (Ong & Coiera, 2011) 

Οι μεταφορές διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και είναι: 

α. οι ενδονοσοκομειακές μεταφορές, που στην ελληνική πραγματικότητα λέγονται 

διακομιδές ή παράδοση ασθενή. (Ong & Coiera, 2011) Ορίζονται σαν «την 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας για έναν ασθενή που 

συνοδεύει μια μεταβίβαση του ελέγχου ή  της ευθύνης». (Cohen & Hilligoss, 

2010) Συγκεκριμένα στην πράξη συναντάμε διακομιδές των ασθενών σε 

κρίσιμη κατάσταση, προς την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά και από τη 

Μονάδα στα τμήματα. Επίσης, οι διακομιδές από και προς τις χειρουργικές 

αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης  και της παράδοσης του ασθενή 

μετεγχειρητικά από τον αναισθησιολόγο στην ανάνηψη. Άλλη κατηγορία είναι 

οι μεταφορές από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προς τα ειδικά τμήματα 

και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση οδηγούμαστε σε καθυστερήσεις στην 

έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. (Apker, et al., 2007) Τέλος είναι οι 

μεταφορές από και προς τα διάφορα διαγνωστικά τμήματα του νοσοκομείου, 

όπως εργαστήρια ή ακτινολογικό. (Ong & Coiera, 2010) Μια άλλη κατηγορία 

μεταφορών αποτελούν οι παραδόσεις των ασθενών στις αλλαγές βάρδιας. Αυτές 

αφορούν τόσο το τεχνικό, όσο και το κοινωνικό κομμάτι της επικοινωνίας και 

της εργασίας. (Carroll, et al., 2012) 

β. οι μεταφορές ανάμεσα σε δύο διαφορετικές βαθμίδες φροντίδας, ανάμεσα σε 

διαφορετικές δομές της ίδιας βαθμίδας ή ακόμη και η ανάγκη για φροντίδα στο 

σπίτι. (The Joint Commission, 2012) (Coleman, 2003) Αφορά συνήθως άτομα 

με πολύπλοκα ή χρόνια  προβλήματα υγείας, τα οποία μέσα σ’ αυτές τις 

μεταβιβάσεις είναι πολύ πιθανόν να υποστούν λάθη που οφείλονται κυρίως στο 

έλλειμα επικοινωνίας του πλάνου θεραπείας από την μία ομάδα στην άλλη και 

στην επικράτηση των μονάδων υγείας-σιλό, που η κάθε μία έχει τον δικό της 

ιατρικό φάκελο. Επίσης σημαντικά αποδεικνύονται πολλές φορές τα ελλείματα 

επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς σχετικά με 

την επεξήγηση των οδηγιών, αλλά και την κατανόησή τους. (Davis, et al., 2012) 

(Coleman & Berenson, 2004) 
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γ. η μετάβαση από τη θεραπευτική στην παρηγορητική φάση μιας νόσου, δηλαδή 

η αλλαγή των στόχων από τη διαχείριση μιας νόσου στην μεγιστοποίηση της 

ποιότητας ζωής. (Gott, et al., 2011) Εδώ αναδεικνύεται η σημασία της 

επικοινωνίας τόσο με τον ασθενή και τους οικείους του, όσο και των 

επαγγελματιών υγείας μεταξύ τους για τον καθορισμό αυτού του μεταβατικού 

σημείου. Επίσης σημαντική είναι και η επικοινωνία με τον γιατρό ή τη δομή που 

θα αναλάβει τον ασθενή, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση και 

βεβαιότητα για τη λήψη της σωστής απόφασης. (Green, et al., 2011) 

2.7.4 Επικοινωνία, μεταφορές και ασφάλεια ασθενών 

Κατά τη διάρκεια των μεταφορών δημιουργούνται διακοπές ή κενά στη συνέχεια της 

φροντίδας και παρουσιάζονται αφορμές για λάθη. (Beach, et al., 2003) Οι 

αναποτελεσματικές μεταφορές ασθενών οδηγούν σε ανεπιθύμητα συμβάντα, υψηλά 

ποσοστά επανεισαγωγών στο νοσοκομείο και φυσικά αυξημένο κόστος. Υπάρχει η 

εκτίμηση ότι το 80% των σοβαρών λαθών στην επικοινωνία γίνονται κατά τη διάρκεια 

των μεταφορών. (The Joint Commission, 2012)  

Ιδιαίτερα μετά από εξιτήριο, στους μισούς περίπου από τους ενήλικες συμβαίνει κάποιο 

λάθος, συνήθως με την φαρμακευτική αγωγή. (Kripalani, et al., 2007) (Kwan, et al., 

2013) (Coleman & Berenson, 2004) Έρευνα που έγινε σε επαγγελματίες υγείας από 

διάφορες δομές κατέληξε ότι το σύστημα υγείας σε πολλές περιπτώσεις είναι 

κατακερματισμένο και οι δομές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Επίσης το 

ψυχοκοινωνικό προφίλ των ασθενών, η έλλειψη υγειονομικής  ασφάλισης, η έλλειψη 

περιβάλλοντος ικανού να στηρίξει τον ασθενή ή ακόμη και το μορφωτικό και νοητικό 

επίπεδο εμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία, δημιουργώντας έτσι εμπόδια στο 

πλάνο φροντίδας. Φυσικά η έλλειψη διαδικασιών και σχετικών πρωτοκόλλων και η 

φτωχή επικοινωνία και συνεργασία των επαγγελματιών υγείας μεταξύ τους, ώστε να 

καταλήξουν σε κοινούς στόχους, συμβάλλουν στις ανεπάρκειες. (Davis, et al., 2012) 

(Kripalani, et al., 2007) 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας συμβαίνουν πολλές μεταφορές είτε για διαγνωστικούς 

σκοπούς, είτε διακομιδές λόγω της διαφοροποίησης των αναγκών του ασθενή και το 

ακόμη συνηθέστερο είναι οι παραδόσεις του ασθενή ανάμεσα στις βάρδιες. Παρόλο 

που το πιο σημαντικό σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η ποιότητα στην επικοινωνία, τα 

κενά επικοινωνίας είναι τελικά η αιτία για τα περισσότερα ανεπιθύμητα συμβάντα. 

(Carroll, et al., 2012) Ακόμη και ο συντονισμός των δύο τμημάτων μεταξύ τους, ώστε 



 
33 

 

να γίνει η διακομιδή την κατάλληλη στιγμή φαίνεται να είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτό 

είναι εντονότερο κατά τις διακομιδές των περιστατικών από το Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών, όπου συνήθως επικρατεί πολύς φόρτος εργασίας, αυξημένη ανάγκη για 

πολυπραγμοσύνη, κούραση και ένταση, παράγοντες όλοι που υπονομεύουν την 

επικοινωνία. Επιπλέον, οι διαφορετικοί στόχοι των γιατρών των επειγόντων με αυτούς 

των τμημάτων δημιουργούν κενά και καθυστερήσεις επικίνδυνες για τον ασθενή. (Ong 

& Coiera, 2011) (Beach, et al., 2003) 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι, πίσω από τα λάθη και τα ανεπιθύμητα συμβάντα που 

συμβαίνουν στις μεταφορές βρίσκονται κενά επικοινωνίας και τα δύο αυτά είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα. Επομένως ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων επικοινωνίας 

που αφορά την ασφάλεια των ασθενών είναι στην πραγματικότητα προβλήματα στις 

μεταφορές.  

2.8 Ηγεσία στην υγεία 

Η ηγεσία είναι μια διεργασία, που μέρος της αποτελούν ο ηγέτης, οι ακόλουθοι, οι 

σχέσεις ανάμεσά τους και το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, μόνο όταν οι πράξεις 

του ηγέτη συνδυάζονται με τις πράξεις των ακολούθων, παράγεται η ηγεσία. (Uhl-Bien, 

et al., 2016) Ειδικά μέσα σε έναν οργανισμό υγείας είναι η διαδικασία της επιρροής των 

εργαζομένων να επιτύχουν τους οργανωσιακούς στόχους. (World Health Organization, 

2009)  

Ο ρόλος του ηγέτη καθορίζεται εν πολλοίς από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου. 

Διακρίνουμε ειδικούς περιβαντολλογικούς παράγοντες, διαφορετικό κάθε φορά νομικό 

πλαίσιο και οικονομική χρηματοδότηση ανάλογα με τη χώρα ή τις συνθήκες που 

επικρατούν σ’ αυτήν. Οργανωσιακά, οι οργανισμοί υγείας είναι γνωστοί για το 

περίπλοκο οργανόγραμμά τους, καθώς επίσης και για την παρουσία διοικητικής αλλά 

και ιατρικής και νοσηλευτικής ηγεσίας. (McAlearney, 2006) (Jennings, et al., 2007) 

Επίσης, ο ρόλος του ηγέτη εκτείνεται και πέρα από τα όρια του οργανισμού, στη 

διασφάλιση της υγείας και του κοινού καλού. (Sosik & Godshalk, 2000) (Jennings, et 

al., 2007) 

Ένα στοιχείο που περιπλέκει τα πράγματα είναι τα διάφορα επίπεδα ηγεσίας. Έτσι 

έχουμε τους διοικητές, τα διευθυντικά στελέχη και γενικά την ανώτερη διοίκηση, που οι 

στόχοι συνήθως είναι στρατηγικοί και περιλαμβάνουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα 

και αύξηση της παραγωγικότητας. (World Health Organization, 2009)  
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Τα μεσαία στελέχη είναι οι διευθυντές των τμημάτων και ο ρόλος τους είναι πιο 

τεχνικός και επιχειρησιακός, μεσολαβούν στη ροή της πληροφορίας και τις 

περισσότερες φορές είναι ευθέως υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, 

αλλά και για να σταθεροποιούν τις καταστάσεις και να ερμηνεύουν τις αποφάσεις. 

(Embertson, Jul/Aug 2006) (Wolf, et al., 2006) 

Ακολουθούν οι αρχηγοί των ομάδων ή οι προϊστάμενοι που είναι στην πρώτη γραμμή. 

Αυτοί, παρότι είναι συνήθως καθορισμένοι μέσα από διαδικασίες, θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να είναι ανεπίσημα επιλεγμένοι από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

(World Health Organization, 2009) Στην υγεία τον ρόλο αυτό έχουν συνήθως 

νοσηλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειρίζονται την ασφάλεια των ασθενών και την 

ευημερία του προσωπικού μεταξύ των άλλων. Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει η 

καλή επικοινωνία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του προϊστάμενου και των 

μελών της ομάδας. (Hofman & Morgeson, 2004) 

2.8.1 Ηγεσία και ασφάλεια ασθενών 

To Institute Of Medicine στα συμπεράσματά του για την ασφάλεια των ασθενών, 

τόνισε τη σημασία που έχει να τεθεί αυτή ως συγκεκριμένος οργανωσιακός στόχος, που 

θα πρέπει να τον επιδιώξει η ηγεσία και να τον θέσει ως υψηλή προτεραιότητα. 

(Institute of Medicine, 1999) (Jones, et al., 1013) Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Π.Ο.Υ., 

αλλά και άλλες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και εμπειρικές μελέτες. (World Health 

Organization, 2017) (Canadian Patient Safety Institute, 2011) (Flin, 2007) 

(Schimmoeller, 2010) (Vogelsmeier, et al., 2010) 

 Η πρόκληση που διαφαίνεται είναι τα κενά εκπαίδευσης και η ενίσχυση των ανώτερων 

στελεχών μα γνώσεις και λύσεις. (Weingart & Page, 2004) (Wikstrοm & Dellve, 2009) 

(Wolf, et al., 2005) (Sammer, et al., 2010) (Hellings, et al., 2010) Είναι χαρακτηριστικό 

ότι το National Patient Safety Agency κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην ηγεσία του 

NHS, προκειμένου να καθοδηγήσει και να στηρίξει το προσωπικό. ( National Patient 

Safety Agency, 2004) 

Όσον αφορά την ενδιάμεση ηγεσία, το πιο σημαντικό που έχει να κάνει είναι να δίνει 

έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα σε σχέση με την παραγωγικότητα, να 

λειτουργεί αποκεντρωτικά και να δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους να εκφράζουν 

τις ανησυχίες τους. (World Health Organization, 2009) 
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Σε επίπεδο ομάδας τώρα, θα πρέπει ο άμεσα προϊστάμενος να θέσει στην ομάδα του την 

ασφάλεια των ασθενών ως επιμέρους στόχο, να αναλύσει τις συνιστώσες της και να 

τονίσει τη σημασία της και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. O ρόλος του 

προϊστάμενου στις διαδικασίες της ομάδας και ιδιαίτερα στην επικοινωνία ανάμεσα στα 

μέλη και στις αλλαγές του προσωπικού, αλλά και στις μεταφορές των ασθενών είναι 

καθοριστικός. (Richter, et al., 2014)  Σημαντική είναι η ενίσχυση της ψυχολογικής 

ασφάλειας, του αισθήματος αλληλοσεβασμού και της κριτικής στάσης. (Edmondson, 

1999) (Nembhard & Edmondson, 2006) ( National Patient Safety Agency, 2004) 

Εμπειρικά, ο Pronovost και οι συνεργάτες του σε μια προσπάθεια προαγωγής της 

κουλτούρας ασφάλειας και τον περιορισμό των επιπλοκών από τους Κεντρικούς 

Φλεβικούς Καθετήρες σε 100 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενέπλεξαν ενεργά την 

ηγεσία, τόσο την ανώτερη, όσο και τους προϊστάμενους, θεωρώντας ότι ο ρόλος της 

είναι να παρέχει στις ομάδες τους απαιτούμενους πόρους και κίνητρα για την επίτευξη 

των στόχων τους. Η προσπάθειά τους ήταν επιτυχημένη και στα δύο μέρη της. 

(Pronovost, et al., August 2006) 

Τέλος, έχει βρεθεί ότι η συμφωνία της διοίκησης και των γιατρών- διευθυντών σε 

σχέση με την ασφάλεια και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, οδηγεί σε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών από το νοσοκομείο. (Mazurenkο, et al., 2016) 

Άλλα εμπειρικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της δημιουργίας  ενός σωστά 

δομημένου εργασιακού περιβάλλοντος από τους προϊστάμενους νοσηλευτικών 

τμημάτων για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας. (Armellino, et al., 2010) 

2.9 Μάθηση και ανατροφοδότηση στην υγεία 

Ο ρόλος της μάθησης στην υγεία αφορά στην παραδοχή ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να 

μάθουν από τα λάθη ή τα παρ’ ολίγον λάθη και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για 

τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή. (Goh, et al., 2013) Φυσικά, εκτός από 

προσωπική υπόθεση του καθενός στα πλαίσια της αυτοβελτίωσης, η μάθηση, και πολύ 

περισσότερο η ανατροφοδότηση, είναι ευθύνη και καθήκον του οργανισμού και πρέπει 

να γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Ακόμη και η διάθεση που έχει ένας οργανισμός να 

πειραματίζεται ή τα συστήματα που χρησιμοποιεί για την μετάδοση της πληροφορίας 

είναι ενδεικτικά για τη δυνατότητα που έχει να μάθει από τα λάθη του. (Goh, et al., 

2013) (Firth-Cozens, 2001)  
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 Η κουλτούρα που ευνοεί τη μάθηση (learning culture)  είναι κάτι που ενισχύεται και 

στους HROs, η φιλοσοφία των οποίων στηρίζεται στην καταγραφή των λαθών και 

μάλιστα στην ανάλυσή τους, δημιουργώντας έτσι συνθήκες που επιτρέπουν να μάθουμε 

από τις παραλείψεις μας και τα ανεπιθύμητα συμβάντα. (Rivard, et al., 2006) Πρόκειται 

για μια διαδικασία που ενισχύει την αποτελεσματικότητα μέσα από τη γνώση και την 

κατανόηση και χρησιμοποιεί τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τεχνικές όπως η ανάλυση 

αιτίου – αποτελέσματος (root cause analysis). (Lekka, 2011) (Tamuz & Harrison, 2006) 

Έτσι δημιουργείται η ευκαιρία για μάθηση μέσα από την μετάδοση της πληροφορίας 

είτε με την ανάλυση ενός προβλήματος, είτε με τον έλεγχο ή απλώς με το να 

συγκριθούμε με τους γύρω μας. (Carroll & Edmondson, 2002)  

Εννοείται ότι πρέπει να ενισχύεται αυτή η κουλτούρα από τη διοίκηση και να γίνεται σε 

ομαδικό επίπεδο για ακόμη μεγαλύτερο όφελος, έτσι ώστε να βελτιώνουμε τις 

ικανότητές μας και να ανακαλύπτουμε καινούριους τρόπους να συνεργαζόμαστε. 

(Edmondson, 2004)    

2.9.1 Μάθηση, ανατροφοδότηση και ασφάλεια ασθενών 

Ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της κουλτούρας ασφάλειας συνδέουν τη 

συνεχιζόμενη μάθηση με αυξημένα ποσοστά ασφάλειας. (Singer, et al., 2007) (Hellings, 

et al., 2007)  (Pronovost, et al., 2006) 

Στους οργανισμούς υγείας πηγή των πληροφοριών είναι τα διάφορα συστήματα 

αναφοράς των λαθών και των αστοχιών όπου αυτά εφαρμόζονται. Σε νοσοκομείο της 

Μεγάλης Βρετανίας έρευνα έδειξε ότι παρόλο που το σύστημα αναφοράς συμβάντων, 

μπορεί να μην κατάφερνε να προλάβει έγκαιρα τις επιπλοκές, οι γνώσεις όμως από τα 

περιστατικά αυτά θα μπορούσε να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας και της 

ασφάλειας. (Sari, et al., 2006) Επίσης, προσπάθεια αυτοαναφοράς των λαθών που 

έγιναν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταγραφής των 

λόγων που συμβαίνουν αυτά, ανέδειξε μεταξύ άλλων την ελλιπή εκπαίδευση σχετικά με 

κρίσιμες καταστάσεις ως έναν από τους αιτιώδεις παράγοντες για βλάβη του ασθενή 

και πρότεινε τη μάθηση μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των συμβάντων ως μέτρο 

προαγωγής της ασφάλειας. (Pronovost, et al., 2006) Άλλες έρευνες σε νοσοκομεία του 

NHS ανέδειξαν τη σημασία της διερεύνησης των αιτιών των ατυχών περιστατικών, της 

εκπαίδευσης και της μετάδοσης της γνώσης ως τρόπο βελτίωσης της ασφάλειας των 

ασθενών. (Waring, et al., 2013) (Healey, et al., 2008) 
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3.Ερευνητικό μέρος  

3.1 Σημαντικότητα της έρευνας  

Το θέμα της ασφάλειας των ασθενών στην Ελλάδα έχει τεθεί μόνο ακροθιγώς από το 

Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβάνοντάς το ως στόχο για την υγεία το 2013 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2013) . Βλέπουμε λοιπόν, ότι, ενώ σε χώρες του 

εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τον περιορισμό των λαθών στην υγεία ακόμη από το 1999, στην Ελλάδα 

δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς και καταγραφής των λαθών 

κι έτσι ο μόνος τρόπος να καταλήξει κανείς σε κάποια εκτίμηση θα ήταν εάν 

κρατούνται αρχεία στα τμήματα ή από τις εκτιμήσεις του προσωπικού των 

νοσοκομείων σχετικά με τα λάθη που γίνονται. (Ρήγα, 2014) Στηριζόμαστε επομένως 

στην αυτοαναφορά των εργαζομένων για τα λάθη και γι’ αυτόν τον λόγο είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε τις απόψεις τους για την ασφάλεια του ασθενή. 

Έτσι λοιπόν, ένα πρώτο όφελος αυτής της έρευνας είναι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει 

έναυσμα για σκέψη, για προβληματισμό και, γιατί όχι, και για διερεύνηση της 

βιβλιογραφίας και αναζήτηση λύσης, καθώς η συζήτηση για ένα πρόβλημα έχει ως 

αποτέλεσμα την περαιτέρω ενασχόληση των ατόμων που αφορά.  

Φυσικά η αξία της καταγραφής των απόψεων των εργαζομένων στα νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης, εκτός από μία εκτίμηση της τωρινής κατάστασης, μπορεί να 

λειτουργήσει και ως βάση δεδομένων για μελλοντική σύγκριση, για παράδειγμα μετά 

από μία παρέμβαση, ή για σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων χωρών.  

Ακόμη καλύτερα, διερευνώντας τις απόψεις για την ασφάλεια των ασθενών, μπορεί 

κανείς να εντοπίσει τα κενά και τα σημεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία και να 

παρέμβει στοχευμένα και με συγκεκριμένο τρόπο.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του Espen Olsen του Τμήματος 

Διαχείρισης Κινδύνου και Κοινωνικής Ασφάλειας στο Πανεπιστημίου του Stavanger 

της Νορβηγίας, ο οποίος δημιούργησε ένα μοντέλο για την ασφάλεια στην υγεία, 

διερευνώντας τους παράγοντες στους οποίους επικεντρώνεται και η παρούσα εργασία 

και καθορίζοντας την επίδρασή τους στην ασφάλεια. (Olsen, 2009) Το μοντέλο αυτό 
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έχει ήδη παρουσιαστεί στο βιβλιογραφικό μέρος και θα αποτελέσει οδηγό του 

ερευνητικού μέρους. 

3.2 Σκοπός  

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της 

αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας  μέσα στα τμήματα, της καλής επικοινωνίας κατά 

τις μεταφορές και της διατμηματικής συνεργασίας  στην ασφάλεια του ασθενή σε ένα 

δημόσιο τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

Επίσης, σκοπός είναι να ελεγχθεί το μοντέλο για την ασφάλεια των ασθενών στο οποίο 

καταλήγει ο Olsen, όπως έχει παρουσιαστεί παραπάνω, και είναι κοινό για την υγεία 

και την πετρελαιοβιομηχανία,  και άρα να ενισχυθεί ή όχι η άποψη, ότι η υγεία μπορεί 

να μιμηθεί άλλες βιομηχανίες στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ασφάλεια. 

Επιπλέον βέβαια, σημαντικό είναι να καθοριστούν οι αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των 

παραγόντων της κουλτούρας ασφάλειας, καθώς και η ισχύς του συγκεκριμένου 

μοντέλου για την ελληνική πραγματικότητα. 

3.3 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Υπόθεση 1: Η αποτελεσματική ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα ενισχύει άμεσα την 

ασφάλεια. 

Υπόθεση 2: Η ομαδική εργασία αυξάνει την επίδραση των πράξεων της ηγεσίας του 

τμήματος ως προς την ασφάλεια.   

Υπόθεση 3: Η ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα ενισχύει τον ρόλο της ανώτερης 

διοίκησης ως προς την ασφάλεια. 

Υπόθεση 4: Η ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα ενισχύει το ρόλο της μάθησης, της 

ανατροφοδότησης και της βελτίωσης ως προς την ασφάλεια. 

Υπόθεση 5: Η καλή επικοινωνία και η διατμηματική συνεργασία κατά τις μεταφορές 

ασθενών ενισχύουν άμεσα την ασφάλεια. 

Υπόθεση 6: Η καλή επικοινωνία και η διατμηματική συνεργασία κατά τις μεταφορές 

αυξάνει την επίδραση των πράξεων της ηγεσίας του τμήματος ως προς την ασφάλεια.  

Υπόθεση 7: Η καλή επικοινωνία και η διατμηματική συνεργασία κατά τις μεταφορές 

ενισχύει τον ρόλο της ανώτερης διοίκησης ως προς την ασφάλεια. 
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3.4 Πληθυσμός υπό διερεύνηση  

Ο πληθυσμός του οποίου τις απόψεις διερευνά αυτή η εργασία είναι οι εργαζόμενοι σε 

ένα δημόσιο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα  βέβαια 

ενδιαφέρουν οι απόψεις των εργαζομένων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 

ασθενείς και την φροντίδα τους, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι 

φαρμακοποιοί και άλλο παραϊατρικό προσωπικό και λιγότερο το διοικητικό ή το 

βοηθητικό καθώς αυτοί δεν παρεμβαίνουν στην υγεία των ασθενών. Επίσης, να 

σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια να διανεμηθούν ερωτηματολόγια σε διαφορετικά 

τμήματα όλων των τομέων του νοσοκομείου. 

3.5 Διαδικασία 

Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι η δειγματοληπτική, εμπειρική, 

ποσοτική έρευνα. Ο λόγος που επιλέγηκε η δειγματοληψία είναι γιατί ο πληθυσμός 

όλων των εργαζομένων ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου είναι μεγάλος και είναι 

πρακτικώς αδύνατον να ερωτηθούν όλοι. Άρα η δειγματοληψία κρίθηκε απαραίτητη. 

(Χαλικιάς, et al., 2015)  

Εμπειρική είναι, γιατί αυτό θεωρείται το καταλληλότερο είδος έρευνας όταν θέλουμε 

να αποδείξουμε ότι κάποιες μεταβλητές επηρεάζουν ένα αποτέλεσμα με ορισμένο 

τρόπο και να εντοπίσουμε τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Οι αποδείξεις που συλλέγονται 

μέσω εμπειρικών ερευνών θεωρούνται σήμερα ότι είναι οι πιο σοβαρές αποδείξεις για 

να στηρίξουν ή όχι ένα υποθετικό ερευνητικό ερώτημα. (Kothari, 2004) (Field, 2009) 

 Ποσοτική είναι η συγκεκριμένη έρευνα, γιατί χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 

κλειστές ερωτήσεις για να καθοριστούν οι απόψεις του δείγματος και ακολούθως να 

γίνει αναγωγή στον πληθυσμό. (Kothari, 2004)   

Αφού επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο στην ελληνική του εκδοχή, το οποίο 

περιγράφεται παρακάτω με λεπτομέρεια, δόθηκε σε μια ομάδα  δέκα εργαζομένων, από 

τους οποίους ζητήθηκε να το διαβάσουν και μετά ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το 

αν υπήρξαν ασάφειες, ερωτήσεις με διφορούμενο νόημα ή άλλα κενά κατανόησης. Η 

διαδικασία αυτή έδειξε ότι το ερωτηματολόγιο ήταν σαφές και επαρκώς κατανοητό. 

Έτσι αποφασίστηκε η έναρξη της διανομής στο προσωπικό του νοσοκομείου. (WHO, 

2017) 
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Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος του 2017, αφού 

το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου έδωσε την έγγραφη άδεια για τη διανομή 

των ερωτηματολογίων.  

Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς επίσης 

και ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς.  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στα τμήματα, έχοντας προηγουμένως βρει έναν 

σύνδεσμο στο κάθε τμήμα, ο οποίος θα εξασφάλιζε την επικοινωνία της έρευνας στο 

προσωπικό και θα φρόντιζε να κάνει υπενθυμίσεις κατά περίσταση. Ο σύνδεσμος αυτός 

στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ο προϊστάμενος του τμήματος, καθώς κρίθηκε ότι 

αυτό θα έχει καλύτερα αποτελέσματα.  

3.6 Εργαλείο μέτρησης  

Το εργαλείο μέτρησης των απόψεων για την κουλτούρα ασφάλειας και την ασφάλεια 

των ασθενών που επιλέχθηκε είναι το Hospital Survey on Patient Safety Culture 

(HSOSP), το οποίο δημιουργήθηκε από το Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ). (Sorra & Nieva, Septemper 2004) Προκειμένου να δημιουργηθεί το 

ερωτηματολόγιο μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία για την ασφάλεια, τη θεωρία των 

Ανθρωπίνων Παραγόντων (Human Factors Engineering) τους HROs και τις θεωρίες 

καθολικά αποδεκτών επιστημόνων, όπως ο Donabedian και ο Reason. (AHRQ, 2017) 

Επίσης, οδηγός υπήρξαν οι απόψεις του Zohar (Zohar , 2003) σχετικά με το κλίμα 

ασφάλειας. (Sorra & Nieva, Septemper 2004) Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να 

εκτιμήσει τις απόψεις του προσωπικού για την κουλτούρα ασφάλειας, την ασφάλεια 

του ασθενή, τα λάθη και την αναφορά τους σε ένα νοσοκομείο ή ακόμη και σε ένα 

τμήμα και να παρακολουθεί τις αλλαγές στις απόψεις των εργαζομένων μέσα στον 

χρόνο. Ο πιλοτικός έλεγχος που διενεργήθηκε αφορούσε πάνω από 1.400 

νοσοκομειακούς υπαλλήλους σε 21 νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατόπιν 

ελέγχθηκε στατιστικά για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των διαστάσεων, καθώς 

και για τη δομή των παραγόντων μέσω διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής 

ανάλυσης και κατέληξε στην τελική μορφή του. (Sorra & Dyer, 2010)    

Επιπλέον, από τις έρευνες που χρησιμοποίησαν το HSOPS και τους ελέγχους που έχουν 

γίνει, έχει φανεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του κι έτσι προτείνεται μαζί με το 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ),  ως τα πιο κατάλληλα όργανα αποτίμησης της 
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κουλτούρας ασφάλειας και της ασφάλειας στους οργανισμούς υγείας, τόσο από φορείς 

όπως ο ΠΟΥ (World Health Organization, 2009) ή το Καναδικό Ινστιτούτο για την 

Ασφάλεια του Ασθενή (Canadian Patient Safety Institute, 2011) και άλλους (European 

Society for Quality in Healthcare , 2010) (The Health Foundation, 2011), όσο και από 

μεμονωμένους ερευνητές σε σχετικές ανασκοπήσεις. (Nordin, 2015) (Halligan & 

Zecevic, 2011) 

Οι διαστάσεις που μετράει διακρίνονται σε: 

▪ 7 διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας σε επίπεδο τμήματος και είναι: 

1. Οι προσδοκίες και οι ενέργειες του προϊσταμένου/διευθυντή που προάγουν την 

ασφάλεια (4 ερωτήσεις) 

2. Η οργανωσιακή μάθηση- συνεχιζόμενη βελτίωση (3 ερωτήσεις) 

3. Η ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα (4 ερωτήσεις) 

4. Η καλή επικοινωνία (3 ερωτήσεις) 

5. Η ανατροφοδότηση και η επικοινωνία για το λάθος (3 ερωτήσεις) 

6. Η μη τιμωρητική αντιμετώπιση του λάθους (3 ερωτήσεις)  

7. Η στελέχωση (4 ερωτήσεις) 

▪ 3 διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας σε επίπεδο νοσοκομείου και είναι: 

1. Η στήριξη της ανώτερης διοίκησης για την ασφάλεια των ασθενών (3 

ερωτήσεις) 

2. Η ομαδική εργασία μεταξύ των τμημάτων (4 ερωτήσεις) 

3. Οι μεταφορές ασθενών- διακομιδές και παραδόσεις (4 ερωτήσεις) 

▪ Επίσης περιλαμβάνονται και 4 μεταβλητές έκβασης και είναι: 

1. Η συνολική αντίληψη για την ασφάλεια (4 ερωτήσεις) 

2. Η συχνότητα αναφοράς των λαθών (3 ερωτήσεις) 

3. Ο βαθμός της ασφάλειας του ασθενή (στο συγκεκριμένο τμήμα) (1 ερώτηση) 

4. Ο αριθμός των συμβάντων που έχουν αναφερθεί (1 ερώτηση) 

Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις υπόβαθρου που αφορούν τον χρόνο που 

εργάζονται οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, στο συγκεκριμένο τμήμα, 

αλλά και συνολικά, τον χρόνο που εργάζονται με την συγκεκριμένη ειδικότητα και ποια 

είναι αυτή και τέλος αν υπάρχει άμεση επαφή με τον ασθενή. Επίσης ζητείται το φύλο 

και υπάρχει μια ανοιχτή ερώτηση, όπου θα μπορούσε κάποιος να γράψει το σχόλιό του 

σχετικά με την ασφάλεια του ασθενή.  
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Οι πιθανές απαντήσεις εκφράζονται τις περισσότερες φορές με μία κλίμακα Likert 

πέντε βαθμίδων, που σε κάποιες ερωτήσεις είναι: διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα, σε κάποιες άλλες είναι ποτέ, 

σπάνια, μερικές φορές, συνήθως, πάντοτε, ενώ στην ερώτηση που ζητά την αξιολόγηση 

της ασφάλειας στο συγκεκριμένο τμήμα οι πιθανές απαντήσεις είναι άριστη, πολύ 

καλή, αποδεκτή, ελλιπής, αποτυχημένη. Τέλος, υπάρχει η ερώτηση που αναφέρεται 

στον αριθμό των συμβάντων που έχει αναφέρει ο ερωτώμενος τον τελευταίο χρόνο και 

εδώ δίνονται ως πιθανές απαντήσεις οι: καμία, 1-2, 3-5, 6-10, 11-20 και 21 και 

περισσότερες. 

Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο διατίθεται από την ιστοσελίδα του AHQR μαζί με 

αναλυτικές οδηγίες,  κατευθύνσεις και στήριξη προς τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, 

καθώς και μία βάση δεδομένων που περιλαμβάνει αποτελέσματα μελετών διαθέσιμα 

για σύγκριση. (Sorra, et al., March 2010) (Sorra & Nieva, Septemper 2004) (Sorra, et 

al., January 2016) Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως από πολλούς ερευνητές για ανάλογους σκοπούς. (AHRQ, 2017) Η ελληνική 

μετάφραση έγινε από τον Βασίλη Αλετρά και τη Δέσποινα Κάκαλου στα πλαίσια της 

διπλωματικής εργασίας της δεύτερης.  

3.7 Ανάλυση Δεδομένων 

Στο διάστημα διεξαγωγής της έρευνας διανεμήθηκαν συνολικά 244 ερωτηματολόγια σε 

διάφορα τμήματα όλων των τομέων του νοσοκομείου (παθολογικός, χειρουργικός, 

ψυχιατρικός). Επιστράφηκαν 208 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, φτάνοντας το 

ποσοστό ανταπόκρισης πάνω από 85%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό 

και εξηγείται μάλλον από το γεγονός ότι η ερευνήτρια εργάζεται σε αυτόν τον χώρο, 

αλλά επίσης και από το γεγονός ότι επιλέχθηκαν σύνδεσμοι στο κάθε τμήμα για 

επιπλέον υποστήριξη της έρευνας.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα απαντημένα ερωτηματολόγια για πιθανά προβλήματα, 

όπως αυτά ορίζονται από τους δημιουργούς, δηλαδή για παράλειψη πάνω από των 

μισών απαντήσεων ή για ακριβώς την ίδια απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. (Sorra, et 

al., January 2016) Δεν βρέθηκε κανένα άκυρο ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, 

version 23. Δεδομένου ότι στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν αρκετές αρνητικά 

διατυπωμένες προτάσεις, αυτές επανακωδικοποιήθηκαν, ώστε να γίνει σωστή 

αποτύπωση των απαντήσεων.  
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Για να εξυπηρετηθεί και ο δεύτερος στόχος της παρούσας έρευνας, να διερευνηθεί 

δηλαδή η υπόθεση, ότι η υγεία μπορεί να λειτουργήσει όπως ένας οργανισμός υψηλής 

αξιοπιστίας, δεν αξιοποιήθηκαν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αλλά μόνο 

αυτές στις οποίες είχε καταλήξει ο Olsen μετά από Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων 

(Exploratory Factor Analysis) και που ήταν κοινές τόσο για την υγεία, όσο και για την 

πετρελαιοβιομηχανία. (Olsen, 2009) Εξάλλου, αυτό εξυπηρετεί και τον αρχικό μας 

στόχο, δηλαδή τη διερεύνηση της επίδρασης της ομαδικής εργασίας και της 

επικοινωνίας σε ένα τριτοβάθμιο δημόσιο νοσοκομείο και πώς αυτά ενισχύουν ή όχι 

την ασφάλεια του ασθενή, μιας και αποτυπώνονται και αυτά.  Βέβαια, το αποτέλεσμα 

το οποίο μετράμε είναι οι πεποιθήσεις των εργαζομένων για την ασφάλεια, σύμφωνα με 

το αρχικό ερωτηματολόγιο κι όχι η ασφαλής συμπεριφορά, που χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου να  υπάρχει συμβατότητα με την πετρελαιοβιομηχανία. Αυτό αποτελεί την 

καλύτερη λύση, καθώς αποτιμά απευθείας το ζητούμενο, εκφράζει δηλαδή την 

κουλτούρα ασφάλειας στον συγκεκριμένο χώρο.  

Επομένως τα στοιχεία του ερωτηματολογίου στα οποία καταλήξαμε είναι 22 και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ( πίνακας 2). 

Α1 Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σ' αυτή τη μονάδα/ τμήμα 

Α3 Όταν έχουμε πολύ δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, εργαζόμαστε 

ομαδικά για να την τελειώσουμε 

Α4 Σ' αυτήν την μονάδα οι εργαζόμενοι φέρονται ο ένας στον άλλο με σεβασμό 

Α11 Σ' αυτήν τη μονάδα όταν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλή δουλειά, οι 

υπόλοιποι τον βοηθούν, ώστε να ανταπεξέρθει 

Β1 Ο προϊστάμενος μου/διευθυντής λέει έναν καλό λόγο όταν η δουλειά γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια 

Β2  Ο προϊστάμενός μου/ διευθυντής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του 

προσωπικού για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή 

Β3 Κάθε φορά που η πίεση αυξάνει, ο προϊστάμενος/διευθυντής μου θέλει να 

δουλεύουμε ταχύτερα ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μειωμένη ασφάλεια 

Β4 Ο προϊστάμενος/ διευθυντής μου παραβλέπει επαναλαμβανόμενα προβλήματα 

ασφάλειας του ασθενή 

F3 Κατά τη μεταφορά των ασθενών από τη μια μονάδα στην άλλη, περνάνε 

απαρατήρητες και ξεφεύγουν σημαντικές πληροφορίες 

F6 Η συνεργασία με το προσωπικό άλλων μονάδων του νοσοκομείου είναι συχνά 

δυσάρεστη 

F7 Συχνά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του νοσοκομείου με σοβαρές συνέπειες 

C1 Μας ενημερώνουν για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις 

αναφορές συμβάντων 

C2 Το προσωπικό θα μιλήσει ελεύθερα αν δει κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις 

αναφορές συμβάντων 

C3 Ενημερωνόμαστε για τα λάθη που συμβαίνουν σ' αυτό το τμήμα 
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C2 Το προσωπικό μπορεί ελεύθερα να αμφισβητεί τις αποφάσεις ή ενέργειες των 

ανωτέρων του 

C5 Στο τμήμα μας εξετάζουμε και συζητούμε τρόπους για να αποφύγουμε την 

επανάληψη των λαθών 

A10 Είναι θέμα τύχης που δεν συμβαίνουν σοβαρότερα λάθη εδώ 

A15 Η ασφάλεια του ασθενή δε θυσιάζεται ποτέ προκειμένου να διεκπεραιωθεί 

περισσότερη εργασία 

A17 Έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών σ' αυτήν τη μονάδα 

A18 Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι αποτελεσματικά 

όσον αφορά την πρόληψη λαθών 

F1 Η διοίκηση του νοσοκομείου καλλιεργεί κλίμα εργασίας που προάγει την 

ασφάλεια των ασθενών 

F8 Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δείχνουν ότι η ασφάλεια των 

ασθενών αποτελεί κύρια προτεραιότητα 
πίνακας 2: Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκαν 

Ακολούθησε Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (EFA), με τις απαντήσεις του δικού 

μας δείγματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε τους επιμέρους παράγοντες. Η EFA 

στηρίζεται ακριβώς στην υπόθεση ότι υπάρχουν υποκείμενοι παράγοντες που 

ομαδοποιούν και μειώνουν τις μεταβλητές μας. (Cudeck, 2000) (Costello & Osborne, 

2005) (Field, 2009) (Δαφερμος, 2013) 

Έπειτα πραγματοποιήθηκε Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων (Confirmatory Factor 

Analysis, CFA)  για να επιβεβαιωθεί η παραγοντική δομή και να αξιολογηθεί η καλή 

προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα. Η ανάλυση αυτή έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα smartPLS 3.0. (Ringle, et al., 2015) (Schreiber, et al., 2006) Το πρόγραμμα 

αυτό δημιουργεί και ελέγχει Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων (Structural Equation 

Modeling-SEM) με τη μέθοδο Partial Least Squares (PLS) και αυτό θεωρήθηκε βέβαια 

πλεονέκτημα, γιατί τα μοντέλα αυτά είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσει κανείς τους 

παράγοντες, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για διερευνητικούς σκοπούς 

των σχέσεων μεταξύ των υποκείμενων μεταβλητών και των αλληλοεπιδράσεων τους 

και την ανεύρεση των διαμεσολαβητικών παραγόντων  που υπάρχουν ή όχι. (Schreiber, 

et al., 2006)  

3.7.1 Περιγραφή του δείγματος 

Από τους 208 συμμετέχοντες η πλειοψηφία ήταν νοσηλευτές, δηλαδή οι 143, ποσοστό 

69,4%, οι 43 γιατροί, ποσοστό 20,7% και οι 20 λοιπές ειδικότητες, όπως διοικητικό, 

τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό δηλαδή ποσοστό 7,7%, ενώ υπήρχαν και 2 

συμμετέχοντες που δεν ανέφεραν θέση. (πίνακας 3, γράφημα 1) 
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Τί θέση έχετε στο νοσοκομείο;  
Συχνότητες Ποσοστό 

νοσηλευτής ΠΕ 4 1,9 

νοσηλευτής ΤΕ 102 49,5 

βοηθός νοσηλευτή ΔΕ 37 18 

βοηθός θαλάμου 1 0,5 

νοσοκόμος/τραυματιοφορέας 1 0,5 

ειδικός γιατρός 11 5,3 

ειδικευόμενος γιατρός 32 15,5 

βοηθός/υπάλληλος/γραμματέας μονάδας 1 0,5 

τεχνικό προσωπικό 9 4,4 

διοίκηση/διαχείριση 1 0,5 

άλλο 7 3,4 

σύνολο 206 100 

ελλείπουσες τιμές 2 
 

 
208 

 

                                πίνακας 3: Θέση των εργαζομένων στο νοσοκομείο 

 

 
γράφημα 1: Θέση εργαζομένων στο νοσοκομείο 

 

Όσον αφορά το φύλο, οι 162 ήταν γυναίκες, ποσοστό 77,9% και οι 37 ήταν άνδρες, 

ποσοστό 17,8%, ενώ υπήρχαν και 9 εργαζόμενοι που δεν απάντησαν. (πίνακας 4, 

γράφημα 2) 

 

 

 

Φύλο  
Συχνότητες Ποσοστό 

άνδρας 37 18,6 
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γυναίκα 162 81,4 

Σύνολο 199 100 

ελλ. 

Τιμές 

9 
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πίνακας 4: Φύλο εργαζόμενων 

 
γράφημα 2: Φύλο εργαζομένων 

 

Επίσης οι συμμετέχοντες εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα του νοσοκομείου, όπως 

στην παθολογική, τη ΜΕΘ, τα χειρουργεία ή και σε άλλα πιο εξειδικευμένα τμήματα, 

που δεν αναφέρονται αναλυτικά, όπως η Αιματολογική κλινική, η Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, η Νευροχειρουργική, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

και άλλα. (γράφημα 3) 
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γράφημα 3: Ο βασικός εργασιακός χώρος των ερωτηθέντων 

 

Ακόμη, είναι σημαντικό να πούμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι που απάντησαν 

έχουν άμεση επαφή με τους ασθενείς σε ποσοστό 88,8%, πράγμα που ήταν εξαρχής 

επιθυμητό, καθώς οι απόψεις τους μπορεί να πλησιάζουν περισσότερο την 

πραγματικότητα (πίνακας 5). 

 

Επαφή με τους ασθενείς  

Συχνότητες Ποσοστό 

ναι 182 88,8 

όχι 23 11,2 

Σύνολο 205 100 

ελλ. 

Τιμές 

3 
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πίνακας 5: Ποσοστά επαφής με τον ασθενή 

Ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά του δείγματος είναι η εμπειρία που έχουν οι 

συγκεκριμένοι επαγγελματίες και βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος εργάζεται 16-20 χρόνια, ενώ στο σύνολό του κατανέμεται από λιγότερο από 

1 χρόνο έως πάνω από 21 έτη (γράφημα 4). 
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γράφημα 4: Χρόνος εργασίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 

 

Τέλος, το προσωπικό εργάζεται κατά μέσο όρο 40-59 ώρες την εβδομάδα, άρα 

πρόκειται για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και άρα μπορούν να έχουν 

τεκμηριωμένη άποψη για τον τρόπο εργασίας (γράφημα 5). 

 

γράφημα 5: Ώρες εργασίας των εργαζομένων 
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3.7.2 Μετρήσεις  

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης των διαθέσιμων απαντήσεων με τη 

διερεύνηση του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho, όπου φάνηκε ότι πράγματι τα 

δεδομένα είχαν σχέση μεταξύ τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο συντελεστής πήρε 

τιμές πάνω από 0,4, και άρα μπορούσαμε να τα ομαδοποιήσουμε σε παράγοντες. 

(Beavers, et al., March, 2013) 

Ακολούθησε ο έλεγχος του δείκτη Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), ο οποίος μας δίνει 

πληροφορίες για την επάρκεια της δειγματοληψίας και μια αποδεκτή τιμή του, δηλαδή 

πάνω από 0,6, καθιστά το δείγμα κατάλληλο για την εφαρμογή Ανάλυσης Παραγόντων. 

(Williams, et al., 2010) (Beavers, et al., March, 2013) Στην παρούσα περίπτωση η τιμή 

του δείκτη ήταν 0,815 και άρα πολύ ικανοποιητική. Φυσικά σ’ αυτό συγκλίνει και το 

μέγεθος του δείγματος n=208, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές. (Williams, 

et al., 2010) (Beavers, et al., March, 2013) 

Ο δείκτης σφαιρικότητας Bartlett’ s test of sphericity πραγματοποιήθηκε επίσης, για να 

δούμε την καταλληλόλητα των δεδομένων μας για Παραγοντική Ανάλυση και 

προέκυψε στατιστικά σημαντικός (χ2=1397.72, df=231, p=0.000),  αποδεικνύοντας έτσι 

πως υπάρχει συνάφεια μεταξύ  των μεταβλητών μας. (Beavers, et al., March, 2013) 

Εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνταν, προχωρήσαμε σε Διερευνητική 

Ανάλυση Παραγόντων με τη μέθοδο Maximum Likelihood, καθώς ο στόχος ήταν να 

γενικευτούν τα συμπεράσματα στον πληθυσμό (Field, 2009) και με πλάγια στρέψη, 

συγκεκριμένα την περιστροφή Promax με Kaiser, καθώς αυτή η λύση επιτρέπει στα 

δεδομένα να συσχετίζονται, και χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πλαίσιο, που υποστηρίζει 

τη συνάφεια μεταξύ των παραγόντων,  πράγμα που συνήθως συμβαίνει στις κοινωνικές 

επιστήμες. (Costello & Osborne, 2005) Επιπλέον ζητήσαμε από την αρχή την εξαγωγή 

6 παραγόντων, καθώς ήδη υπήρχε ένα μοντέλο στο οποίο στηριχθήκαμε που 

χρησιμοποιεί 6 παράγοντες. Πράγματι τα αποτελέσματα της EFA  ανέδειξαν τους 6 

παράγοντες, χρησιμοποιώντας όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία: «Η ασφάλεια του 

ασθενή δε θυσιάζεται ποτέ προκειμένου να διεκπεραιωθεί περισσότερη εργασία». 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τα communalities (κοινότητα διακύμανσης των 

παραγόντων) (πίνακας 6), καθώς και ο πίνακας με τα structural coefficients (pattern 

matrix) (πίνακας 7).  
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Communalities 
  

 
Initial Extraction 

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σ' αυτή τη μονάδα/ τμήμα 0,385 0,406 

Όταν έχουμε πολύ δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, εργαζόμαστε 

ομαδικά για να την τελειώσουμε 

0,436 0,439 

Σ' αυτήν την μονάδα οι εργαζόμενοι φέρονται ο ένας στον άλλο με σεβασμό 0,508 0,575 

Σ' αυτήν τη μονάδα όταν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλή δουλειά, οι 

υπόλοιποι τον βοηθούν, ώστε να ανταπεξέρθει 

0,49 0,558 

Ο προϊστάμενος μου/διευθυντής λέει έναν καλό λόγο όταν η δουλειά γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια 

0,476 0,5 

 Ο προϊστάμενός μου/ διευθυντής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις 

του προσωπικού για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή 

0,56 0,825 

Κάθε φορά που η πίεση αυξάνει, ο προϊστάμενος/διευθυντής μου θέλει να 

δουλεύουμε ταχύτερα ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μειωμένη ασφάλεια 

0,415 0,387 

Ο προϊστάμενος/ διευθυντής μου παραβλέπει επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα ασφάλειας του ασθενή 

0,444 0,309 

Κατά τη μεταφορά των ασθενών από τη μια μονάδα στην άλλη, περνάνε 

απαρατήρητες και ξεφεύγουν σημαντικές πληροφορίες 

0,3 0,28 

Η συνεργασία με το προσωπικό άλλων μονάδων του νοσοκομείου είναι 

συχνά δυσάρεστη 

0,338 0,314 

Συχνά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του νοσοκομείου με σοβαρές συνέπειες 

0,455 0,822 

Μας ενημερώνουν για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις 

αναφορές συμβάντων 

0,488 0,592 

Το προσωπικό θα μιλήσει ελεύθερα αν δει κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις 

αναφορές συμβάντων 

0,523 0,605 

Ενημερωνόμαστε για τα λάθη που συμβαίνουν σ' αυτό το τμήμα 0,428 0,461 

Το προσωπικό μπορεί ελεύθερα να αμφισβητεί τις αποφάσεις ή ενέργειες 

των ανωτέρων του 

0.,231 0,2 

Στο τμήμα μας εξετάζουμε και συζητούμε τρόπους για να αποφύγουμε την 

επανάληψη των λαθών 

0,457 0,454 

Είναι θέμα τύχης που δεν συμβαίνουν σοβαρότερα λάθη εδώ 0,27 0,256 

Η ασφάλεια του ασθενή δε θυσιάζεται ποτέ προκειμένου να διεκπεραιωθεί 

περισσότερη εργασία 

0,383 0,296 

Έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών σ' αυτήν τη μονάδα 0,389 0,454 

Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι αποτελεσματικά 

όσον αφορά την πρόληψη λαθών 

0,41 0,472 

Η διοίκηση του νοσοκομείου καλλιεργεί κλίμα εργασίας που προάγει την 

ασφάλεια των ασθενών 

0,535 0,733 

Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δείχνουν ότι η ασφάλεια των 

ασθενών αποτελεί κύρια προτεραιότητα 

0,584 0,668 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 

πίνακας 6: Communalities 

Pattern Matrix 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 

 Ο προϊστάμενός μου/ διευθυντής λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 

προτάσεις του προσωπικού για τη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενή 

,944      

Ο προϊστάμενος μου/διευθυντής λέει έναν καλό λόγο όταν η δουλειά 

γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με την 

ασφάλεια 

,667      

Κάθε φορά που η πίεση αυξάνει, ο προϊστάμενος/διευθυντής μου θέλει 

να δουλεύουμε ταχύτερα ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μειωμένη 

ασφάλεια 

,519      

Ο προϊστάμενος/ διευθυντής μου παραβλέπει επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα ασφάλειας του ασθενή 

,454      
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Σ' αυτήν τη μονάδα όταν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλή δουλειά, οι 

υπόλοιποι τον βοηθούν, ώστε να ανταπεξέρθει 

 ,760     

Σ' αυτήν την μονάδα οι εργαζόμενοι φέρονται ο ένας στον άλλο με 

σεβασμό 

 ,738     

Όταν έχουμε πολύ δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα, 

εργαζόμαστε ομαδικά για να την τελειώσουμε 

 ,625     

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σ' αυτή τη μονάδα/ 

τμήμα 

 ,591     

Μας ενημερώνουν για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις 

αναφορές συμβάντων 

  ,777    

Το προσωπικό θα μιλήσει ελεύθερα αν δει κάτι που μπορεί να 

επηρεάσει τις αναφορές συμβάντων 

  ,775    

Ενημερωνόμαστε για τα λάθη που συμβαίνουν σ' αυτό το τμήμα   ,549    

Στο τμήμα μας εξετάζουμε και συζητούμε τρόπους για να αποφύγουμε 

την επανάληψη των λαθών 

  ,378    

Το προσωπικό μπορεί ελεύθερα να αμφισβητεί τις αποφάσεις ή 

ενέργειες των ανωτέρων του 

  ,312    

Συχνά δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κατά την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του νοσοκομείου με σοβαρές 

συνέπειες 

   ,942   

Κατά τη μεταφορά των ασθενών από τη μια μονάδα στην άλλη, 

περνάνε απαρατήρητες και ξεφεύγουν σημαντικές πληροφορίες 

   ,461   

Η συνεργασία με το προσωπικό άλλων μονάδων του νοσοκομείου είναι 

συχνά δυσάρεστη 

   ,449   

Οι διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζουμε είναι 

αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη λαθών 

    ,693  

Έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των ασθενών σ' αυτήν τη μονάδα     ,598  

Είναι θέμα τύχης που δεν συμβαίνουν σοβαρότερα λάθη εδώ     ,356  

Η διοίκηση του νοσοκομείου καλλιεργεί κλίμα εργασίας που προάγει 

την ασφάλεια των ασθενών 

     ,877 

Οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δείχνουν ότι η ασφάλεια 

των ασθενών αποτελεί κύρια προτεραιότητα 

     ,674 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 6 iterations. 

πίνακας 7: Pattern Matrix 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι παράγοντες έχουν αποδεκτό συντελεστή και μάλιστα οι 

περισσότεροι έχουν πάνω από 0,7. Ιδιαίτερα για τον τελευταίο παράγοντα, ο οποίος είχε 

μόνο δύο μεταβλητές και ίσως αυτό να ήταν προβληματικό (θέλουμε κατά προτίμηση 

πάνω από τρεις), να αναφέρουμε ότι αποδείχθηκε ιδιαίτερα αξιόπιστος κι έτσι 

παρέμεινε ως είχε. (Field, 2009) (Tavakol & Dennick, 2011) 

Δημιουργήθηκαν έτσι 6 παράγοντες, που περιεγράφηκαν ανάλογα με τις ερωτήσεις που 

περιλάμβαναν, και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 8): 
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Ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα Α1, Α3, Α4, Α11 

Προσδοκίες και πράξεις της ηγεσίας 

του τμήματος 

Β1, Β2, Β3, Β4 

Μεταφορές και συνεργασία τμημάτων F3, F6, F7 

Μάθηση, ανατροφοδότηση και 

βελτίωση 

C1, C2, C3, C4, C5 

Αντιλήψεις για την ασφάλεια Α10, Α17, Α18 

Στήριξη της ανώτερης ηγεσίας F1, F8 

πίνακας 8: Οι παράγοντες που προέκυψαν από την EFA 

Ακολούθησε ο έλεγχος της αξιοπιστίας των παραγόντων, ο οποίος κρίνεται 

απαραίτητος για να ελεγχθεί το γεγονός ότι οι κλίμακες, που προέκυψαν, όντως 

μετράνε αυτό γιο το οποίο προορίζονται. Για να γίνει αυτό υπολογίστηκε ο συντελεστής 

Cronbach s alpha για κάθε έναν από τους παράγοντες χωριστά. Οι τιμές που παίρνει ο 

συντελεστής είναι από 0 έως 1, με αποδεκτό όριο το 0, 6. (Field, 2009) (Tavakol & 

Dennick, 2011) Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τους συντελεστές ανά 

παράγοντα (πίνακας 9). 

παράγοντας Cronbach’s alpha 

Ομαδική εργασία μέσα στα 

τμήματα 

0,779 

Προσδοκίες και πράξεις της 

ηγεσίας του τμήματος 

0,780 

Μεταφορές και συνεργασία 

τμημάτων 

0,663 

Μάθηση, ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

0,757 

Αντιλήψεις για την 

ασφάλεια 

0,661 

Στήριξη της ανώτερης 

ηγεσίας 

0,805 

πίνακας 9: Ο συντελεστής Cronbach’s alpha για κάθε παράγοντα 

Επίσης, ακολουθώντας τις οδηγίες των δημιουργών, ως θετικές απαντήσεις λογίζονται 

οι «συμφωνώ» και «συμφωνώ απόλυτα», ως αρνητικές οι «διαφωνώ» και «διαφωνώ 

απόλυτα» και φυσικά μία άλλη κατηγορία είναι η απάντηση «ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» και με αυτόν τον τρόπο προτείνεται να περιγράφονται οι απαντήσεις (αφού 

φυσικά έχουν επανακωδικοποιηθεί οι αρνητικά διατυπωμένες απαντήσεις) (Sorra & 

Nieva, Septemper 2004). Παρακάτω λοιπόν περιγράφονται οι παράγοντες-κλίμακες της 

κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών, παρουσιάζοντας το ποσοστό των θετικών 
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απαντήσεων, άρα βλέπουμε πόσοι πιστεύουν ότι, αυτό που εκφράζει η κάθε κλίμακα, 

ισχύει για τον χώρο εργασίας τους (πίνακας 10). 

παράγοντας Ποσοστό θετικών 

απαντήσεων 

Ομαδική εργασία μέσα στα 

τμήματα 

61,9% 

Προσδοκίες και πράξεις της 

ηγεσίας του τμήματος 

60,8% 

Μεταφορές και συνεργασία 

τμημάτων 

40,8% 

Μάθηση, ανατροφοδότηση 

και βελτίωση 

50,52% 

Αντιλήψεις για την 

ασφάλεια 

44,5 

Στήριξη της ανώτερης 

ηγεσίας 

34,75% 

πίνακας 10: Περιγραφή των απαντήσεων των κλιμάκων 

Ακολούθως μεταφέραμε τα στοιχεία μας στο smart PLS (Hair, et al., 2011) για να 

επιβεβαιώσουμε την ανάλυση παραγόντων μέσα από τη δημιουργία ενός δομικού 

μοντέλου εξισώσεων (Structural Equation Modeling, SEM). 

Αρχικά έπρεπε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των παραγόντων, όπως 

προέκυψε από την EFA και εφαρμόστηκε στο smartPLS. Όσον αφορά την αξιοπιστία, 

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, ο συντελεστής Cronbach’s Alpha προκύπτει 

σχεδόν ο ίδιος για κάθε παράγοντα, όπως προηγουμένως. Επιπλέον, ο δείκτης 

Composite Reliability είναι επίσης πολύ υψηλός για κάθε έναν από τους παράγοντες, 

αρκετά πάνω από το 0,7(πίνακας 11).  

 Ακόμη για να ελέγξουμε τη συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity), ελέγχουμε 

τον δείκτη Average Variance Extracted (AVE) που είναι σε όλες τις περιπτώσεις πάνω 

από το όριο 0,5, επιβεβαιώνοντας ότι ο κάθε παράγοντας μετράται επαρκώς από τις 

μεταβλητές του (πίνακας 11). (Hair, et al., 2011) 

 
Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted (AVE) 

αντιλήψεις για την 

ασφάλεια 

0,618 0,798 0,570 

μάθ., ανατρ. και 

βελτίωση 

0,757 0,837 0,514 

μεταφορές-συνεργασία 

τμ. 

0,658 0,815 0,596 

ομ. εργ. μέσα στα τμ. 0,772 0,853 0,593 
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προσδ./ πράξ. ηγεσίας 

τμ. 

0,781 0,859 0,604 

στήριξη αν. διοίκησης 0,806 0,911 0,836 

πίνακας 11: Cronbach’s alpha, Composite Reliability, Average Variance Extracted 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η διακρίνουσα εγκυρότητα, για να διασφαλιστεί ότι ο κάθε 

παράγοντας είναι μοναδικός και αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή οντότητα από τους 

υπόλοιπους . (Henseler, et al., 2015) Η διακρίνουσα εγκυρότητα επιβεβαιώνεται από το 

κριτήριο Fornell Larcker, δηλαδή ο δείκτης AVE του κάθε παράγοντα θα πρέπει να 

είναι υψηλότερος από την μεγαλύτερη τετραγωνική συσχέτισή του παράγοντα με 

οποιονδήποτε άλλο. (Hair, et al., 2011) (Fornell & Larcker, 1981)Αυτό φαίνεται αν 

ακολουθήσουμε τη διαγώνιο του πίνακα και παρατηρήσουμε τις τιμές με τους έντονους 

χαρακτήρες (πίνακας 12).  

 

 
αντιλήψει

ς για την 

ασφάλεια 

μάθ., 

ανατρ. 

και 

βελτίωσ

η 

μεταφορές

-

συνεργασί

α τμ. 

ομ. 

εργ. 

μέσα 

στα τμ. 

προσδ./ 

πράξ. 

ηγεσίας 

τμ. 

στήριξη 

αν. 

διοίκηση

ς 

αντιλήψει

ς για την 

ασφάλεια 

0,755 
     

μάθ., 

ανατρ. και 

βελτίωση 

0,389 0,717 
    

μεταφορές

-

συνεργασί

α τμ. 

0,295 0,242 0,772 
   

ομ. εργ. 

μέσα στα 

τμ. 

0,319 0,391 0,015 0,770 
  

προσδ./ 

πράξ. 

ηγεσίας 

τμ. 

0,374 0,469 0,216 0,198 0,777 
 

στήριξη 

αν. 

διοίκησης 

0,445 0,371 0,471 0,135 0,362 0,915 

πίνακας 12:  Κριτήριο Fornell Larcker 

Καθώς όμως υπάρχει η άποψη ότι το Fornell Larcker Criterion δεν είναι απόλυτο και 

αξιόπιστο σε όλες τις περιπτώσεις, κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί και το Heterotrait-

Monotrait ratio (HTMT) των συσχετίσεων σαν μία νεότερη προσέγγιση της 



 
55 

 

διακρίνουσας εγκυρότητας των SEM. Το συνηθέστερα αποδεκτό όριο του HTMT ratio 

είναι το πολύ 0,85 ή το 0,90, σε κάθε περίπτωση πάντως οι τιμές από το παρόν μοντέλο 

είναι αποδεκτές (πίνακας 13). (Henseler, et al., 2015) 

 
αντιλήψεις 

για την 

ασφάλεια 

μάθ., 

ανατρ. και 

βελτίωση 

μεταφορές-

συνεργασία 

τμ. 

ομ. εργ. 

μέσα στα 

τμ. 

προσδ./ 

πράξ. 

ηγεσίας τμ. 

στήριξη αν. 

διοίκησης 

αντιλήψεις 

για την 

ασφάλεια 

      

μάθ., ανατρ. 

και 

βελτίωση 

0,547 
     

μεταφορές-

συνεργασία 

τμ. 

0,460 0,359 
    

ομ. εργ. μέσα 

στα τμ. 

0,444 0,499 0,117 
   

προσδ./ 

πράξ. 

ηγεσίας τμ. 

0,542 0,609 0,306 0,242 
  

στήριξη αν. 

διοίκησης 

0,626 0,441 0,640 0,168 0,453 
 

πίνακας 13: Heterotrait-Monotrait ratio 

 Συνεπώς, μετά από αυτούς τους ελέγχους το προτεινόμενο μοντέλο και οι παρατίθεται 

παρακάτω (σχήμα 7). 
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σχήμα 7: Το προτεινόμενο μοντέλο 

Για να ελεγχθούν οι υποθέσεις μας πραγματοποιήσαμε bootstrapping ορίζοντας τα 

επιμέρους δείγματα (sub-samples) στα 1000. (Amalberti, et al., 2005) (Hair, et al., 

2011) 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συντελεστές συσχέτισης των διαδρομών (path 

coefficients), τα t-statistics, καθώς και το επίπεδο σημαντικότητας της κάθε διαδρομής. 

(πίνακας 14)   

 
Original 

Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

μάθ., ανατρ. και βελτίωση -> αντιλήψεις για την ασφάλεια 0,104 1,523 0,128 

μάθ., ανατρ. και βελτίωση -> ομ. εργ. μέσα στα τμ. 0,394 6,144 0,000 

μεταφορές-συνεργασία τμ. -> αντιλήψεις για την ασφάλεια 0,105 1,582 0,114 

μεταφορές-συνεργασία τμ. -> μάθ., ανατρ. και βελτίωση 0,148 2,030 0,043 

μεταφορές-συνεργασία τμ. ->ομ. εργ. μέσα στα τμ. -0,099 1,333 0,183 

ομ. εργ. μέσα στα τμ. -> αντιλήψεις για την ασφάλεια 0,208 3,165 0,002 

προσδ./ πράξ. ηγεσίας τμ. -> αντιλήψεις για την ασφάλεια 0,169 2,348 0,019 
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προσδ./ πράξ. ηγεσίας τμ. -> μάθ., ανατρ. και βελτίωση 0,437 6,572 0,000 

προσδ./ πράξ. ηγεσίας τμ. -> μεταφορές-συνεργασία τμ. 0,052 0,702 0,483 

προσδ./ πράξ. ηγεσίας τμ. -> ομ. εργ. μέσα στα τμ. 0,023 0,327 0,744 

στήριξη αν. διοίκησης -> αντιλήψεις για την ασφάλεια 0,267 4,178 0,000 

στήριξη αν. διοίκησης -> μεταφορές-συνεργασία τμ. 0,452 7,272 0,000 

στήριξη αν. διοίκησης -> ομ. εργ. μέσα στα τμήματα 0,027 0,307 0,759 

στήριξη αν. διοίκησης -> προσδ./ πράξ. ηγεσίας τμ. 0,361 6,261 0,000 

πίνακας 14: Path coefficients, t-statistics, p-values  

 Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παράγοντες έχουν αλληλοεπιδράσεις στατιστικά 

σημαντικές, καθώς οι διαδρομές που αξιολογούμε είναι αυτές που έχουν t-statistic πάνω 

από 1,96 σε διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95% (p-value <0.05). Έτσι η στήριξη της 

ανώτερης διοίκησης και οι δράσεις της για την ασφάλεια επηρεάζουν θετικά τόσο τις 

μεταφορές και τη διατμηματική συνεργασία, όσο και τη στάση της ηγεσίας των 

τμημάτων (path coefficients 0,452 και 0,361 αντίστοιχα), ενώ δε φαίνεται να έχουν 

καμία επιρροή στην ενδοτμηματική συνεργασία (path coefficient 0,027). Βέβαια 

επηρεάζουν θετικά άμεσα τις αντιλήψεις για την ασφάλεια (path coefficient 0,267). 

 Επίσης η μάθηση, η ανατροφοδότηση και η βελτίωση μέσα από την επικοινωνία είναι 

σημαντικός παράγοντας για τη συνεργασία μέσα στα τμήματα, αλλά δε φαίνεται να 

επηρεάζει τις αντιλήψεις για την ασφάλεια (path coefficients 0,394 και 0,104).  

Η επικοινωνία κατά τις μεταφορές και η διατμηματική συνεργασία συσχετίζεται θετικά, 

αλλά οριακά με τη μάθηση, την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση, ενώ η συσχέτιση με 

την ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα δεν κρίνεται σημαντική, αλλά ούτε και η 

επίδρασή της στο κλίμα για την ασφάλεια (path coefficients 0,147, -0,099 και 0,105).  

Η ενδοτμηματική ομαδική εργασία με τη σειρά της επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις για 

την ασφάλεια (path coefficient 0,208).  

Τέλος, οι προσδοκίες και οι πράξεις των διευθυντών και των προϊσταμένων 

συσχετίζονται θετικά με την επικοινωνία στο κομμάτι της μάθησης και της βελτίωσης, 

ενώ δε φαίνεται να επηρεάζουν την επικοινωνία κατά τις μεταφορές και τη συνεργασία 

των τμημάτων, αλλά ούτε και τη συνεργασία στα τμήματα (path coefficients 0,437, 

0,052 και 0,023). Παράλληλα η επίδραση απευθείας στην ασφάλεια είναι θετική ( path 

coefficient 0,169). 
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4.  Αποτελέσματα 

Το μοντέλο μας έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα σε 

διαφορετικές διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών, δηλαδή των 

αντιλήψεων για την ασφάλεια των ασθενών (The Health Foundation, 2011) (Pronovost 

& Sexton, 2005)  (Pronovost, et al., 2009) (Wet, et al., 2010) και κυρίως τον εντοπισμό 

του ρόλου της ομαδικότητας και της επικοινωνίας μέσα σ’ αυτό το σύστημα.  

Για να γίνει αυτό διερευνήθηκε το μοντέλο ενός Νορβηγού ερευνητή (Olsen, 2009) και 

μελετήθηκαν επιπλέον οι απευθείας σχέσεις των παραγόντων με το αποτέλεσμα, ώστε 

να μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, τόσο για την άμεση επίδραση του 

κάθε παράγοντα, όσο και για τη μεσολαβητική δράση των παραγόντων που μας 

ενδιαφέρουν. Είναι δεδομένο ότι, ενώ κάποιος παράγοντας μπορεί να επηρεάζει το 

αποτέλεσμα, όταν παρεμβαίνουν και άλλοι, όπως γίνεται δηλαδή στην πραγματικότητα, 

μπορεί να ενισχύεται ή να αποδυναμώνεται. Για τον λόγο αυτό διερευνήθηκαν οι 

Συνολικές Έμμεσες Επιδράσεις  (Total Indirect Effects) και οι Συγκεκριμένες Έμμεσες 

Επιδράσεις (Specific Indirect Effects) του μοντέλου.   

Αρχικά ελέγχθηκε κατά πόσο η ομαδική εργασία μέσα στα τμήματα ενισχύει τις 

αντιλήψεις για την ασφάλεια των ασθενών και βρέθηκε ότι όντως επιδρά θετικά και 

μάλιστα η επίδραση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική (p<0,001), επιβεβαιώνοντας έτσι 

την Υπόθεση 1.  

Ακόμη, ενώ φαίνεται ότι οι πράξεις και οι προσδοκίες της ηγεσίας του τμήματος 

ενισχύουν την ασφάλεια (total indirect effect= 0,092, p=0,004), η ομαδική εργασία 

μέσα στο τμήμα σ’ αυτή τη διαδρομή δεν είναι στατιστικά σημαντική (specific indirect 

effect=0,002, p=0.770). Άρα απορρίπτουμε την Υπόθεση 2.  

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, ενώ η ανώτερη διοίκηση επηρεάζει τις αντιλήψεις για την 

ασφάλεια (total indirect effect=0,151, p=0,003), η επίδραση της ομαδικής εργασίας 

μέσα στα τμήματα, ως μεσολαβητικός παράγοντας δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(p=0,775) κι έτσι απορρίπτεται η Υπόθεση 3. 

Ακολούθως ελέγχθηκε η μεσολάβηση της ομαδικής εργασίας ανάμεσα στην μάθηση, 

την ανατροφοδότηση, την βελτίωση και την ασφάλεια και βρέθηκε ότι όντως 

ενισχύεται, όταν όμως υπάρχει ταυτόχρονα και η στήριξη της ηγεσίας του τμήματος 

(total indirect effect=0,013, p=0,037). Επομένως η Υπόθεση 4 ισχύει μερικώς.  
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Ακολούθησε η διερεύνηση της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας κατά τις 

μεταφορές και η επίδρασή της στις αντιλήψεις για την ασφάλεια. Βρέθηκε ότι η σχέση 

αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0,137), ούτε απευθείας, αλλά ούτε και με τη 

διαμεσολάβηση κάποιων από τους άλλους παράγοντες (p=0,780) και άρα η Υπόθεση 5 

δεν μπορεί να ελεγχθεί.  

Επίσης, ενώ οι πράξεις της ηγεσίας του τμήματος επιδρoύν θετικά στις αντιλήψεις για 

την ασφάλεια (total indirect effect=0,092, p=0,004), η διατμηματική επικοινωνία και 

συνεργασία δε φαίνεται να επηρεάζει αυτήν τη σχέση, καθώς ο μεσολαβητικός της 

ρόλος δεν είναι στατιστικά σημαντικός (p=0,622) κι έτσι η Υπόθεση 6 απορρίπτεται. 

Μετά ελέγχθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της διατμηματικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας ανάμεσα στην στήριξη της ανώτερης διοίκησης και της ασφάλειας και 

επίσης δε βρέθηκε στατιστικά σημαντικός (p=0,159). Επομένως απορρίπτεται και η 

Υπόθεση 7. 

Μελετώντας περαιτέρω το μοντέλο και τις στατιστικά σημαντικές διαδρομές 

παραδόξως φαίνεται ότι η επικοινωνία και η συνεργασία των τμημάτων κατά τις 

μεταφορές δεν επηρεάζει σημαντικά απευθείας την ασφάλεια, αλλά ούτε και σαν 

μεσολαβητικός παράγοντας, ενώ η μόνη σημαντική σχέση που προκύπτει είναι η 

εξάρτησή της από την ανώτερη διοίκηση.  

Αντίθετα η ομαδική εργασία μέσα στο τμήμα, εκτός από την άμεση επίδραση που έχει 

στην ασφάλεια των ασθενών, μεσολαβεί θετικά και στη διαδρομή από την ανώτερη 

διοίκηση, τις πράξεις της ηγεσίας των τμημάτων και την μάθηση, ανατροφοδότηση και 

βελτίωση προς την ασφάλεια των ασθενών. Έτσι προκύπτει μια σημαντική διαδρομή 

που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 8). 
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σχήμα 8: Η σημαντική διαδρομή που προκύπτει από το μοντέλο 

5. Συμπεράσματα 

Από τον έλεγχο του μοντέλου που πραγματοποιήθηκε, αλλά και από τη συνολική 

μελέτη του, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά υπάρχουν κάποιοι 

υποκείμενοι παράγοντες-διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας, που, ενώ έχει φανεί ότι 

όντως επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την ασφάλεια του ασθενή, στη δική μας 

περίπτωση δε διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική σχέση. Σε άλλα σημεία, βέβαια, 

υπάρχουν ευρήματα που ενισχύουν αντίστοιχες έρευνες σε χώρες του εξωτερικού.  

Αναλυτικότερα, ξεκάθαρος είναι ο ρόλος τόσο της ανώτερης διοίκησης, όσο και της 

ηγεσίας των τμημάτων για την ενίσχυση των αντιλήψεων για την ασφάλεια. Και στις 

δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε θετική επίδραση των προσδοκιών και των πράξεων της 

διοίκησης, των διευθυντών και των προϊστάμενων στα θέματα ασφάλειας του ασθενή, 

γεγονός που συνάδει με αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών. (Pronovost, et al., August 

2006) (Armellino, et al., 2010) 

Μελετώντας τώρα τις επιμέρους σχέσεις και τους μεσολαβητικούς παράγοντες 

προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τον ρόλο της επικοινωνίας και της συνεργασίας των 

τμημάτων ενός νοσοκομείου στην ασφάλεια. Αντίθετα με άλλες έρευνες, που ανέδειξαν 
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αυτόν τον παράγοντα ως έναν από τους πιο σημαντικούς, (Lee, et al., 2016) (Richter, et 

al., 2014)  (Davis, et al., 2012) (Kripalani, et al., 2007)  (Ong & Coiera, 2011) (Beach, 

et al., 2003) στη δική μας περίπτωση δεν μπορούμε να τον αξιολογήσουμε καν. Δεν 

προκύπτει σημαντική σχέση της διατμηματικής επικοινωνίας κατά τις μεταφορές 

ασθενών ούτε με μία από τις άλλες διαστάσεις, αλλά ούτε και με τις αντιλήψεις για την 

ασφάλεια. Αυτό ίσως να οφείλεται στην έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών και 

σχετικών πρωτοκόλλων και άρα την έλλειψη μέτρου σύγκρισης για τους εργαζόμενους, 

αλλά και στον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κάθε τμήματος, που υποδέχεται τα 

περιστατικά ή ακόμη και στο ότι τα προβλήματα που ενδεχομένως εμφανίζονται δεν 

είναι τόσο σημαντικά, ώστε να καταλήγουν σε βλάβη του ασθενή.  Η μόνη σχέση που 

επιβεβαιώνεται είναι αυτή με την ανώτερη διοίκηση και φαίνεται ότι όντως η στήριξη 

της διοίκησης σε θέματα ασφαλείας επηρεάζει θετικά τη διατμηματική επικοινωνία. 

Αντίθετα, η καλή συνεργασία και η ομαδικότητα μέσα στα τμήματα φαίνεται να είναι 

κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των ασθενών, αφού επηρεάζει άμεσα και θετικά 

τις αντιλήψεις των εργαζομένων για το θέμα αυτό, αποτέλεσμα που στηρίζεται και από 

άλλες αντίστοιχες έρευνες. (Havyer, et al., 2013) (Sammer, et al., 2010) (Pettker, et al., 

2011)  (Flin, et al., 2003) (Neily, et al., 2010) Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, τόσο η 

στήριξη της ανώτερης διοίκησης, όσο και οι πράξεις και οι προσδοκίες των διευθυντών 

και των προϊστάμενων δε συνδέονται στατιστικά με την ενίσχυση αυτής της 

ομαδικότητας. Φαίνεται δηλαδή, είτε ότι υπάρχει έλλειμα δράσεων της ηγεσίας για την 

ενίσχυση της ενδοτμηματικής συνεργασίας, είτε ότι αυτό δεν εισπράττεται από το 

προσωπικό των μονάδων. Δημιουργείται πάντως ένα κενό το οποίο έρχεται σε αντίθεση 

με έρευνες άλλων χωρών, που έχει βρεθεί ότι υπάρχει σημαντική επίδραση της ηγεσίας 

στην ομαδικότητα. (Richter, et al., 2014) 

Παρόλα αυτά, όταν η διοίκηση και οι διευθυντές ενισχύουν μία κουλτούρα μάθησης και 

βελτίωσης, τότε επηρεάζεται θετικά και η ομαδική εργασία, η οποία με τη σειρά της 

οδηγεί σε καλύτερη ασφάλεια των ασθενών. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Έλληνες 

εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η παροχή ασφαλέστερων υπηρεσιών υγείας μπορεί να είναι 

εφικτή μόνο μέσα από την προσπάθεια της ηγεσίας να χρησιμοποιήσει τη γνώση και 

την ανατροφοδότηση για την ενίσχυση της ομαδικότητας και αυτή είναι η κρίσιμη 

διαδρομή προς μία υψηλή κουλτούρα ασφάλειας ασθενών. 

Τέλος, ένας επιπλέον σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η ενίσχυση της άποψης ότι η 

υγεία μπορεί να μιμηθεί άλλους οργανισμούς υψηλής αξιοπιστίας (HROs) με αυξημένα 
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επίπεδα ασφάλειας, (Tamuz & Harrison, 2006) (Pronovost, et al., 2006) (Christianson, 

et al., 2011) γι’ αυτό και επιλέχθηκε να ελεγχθεί αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, που 

έχει προηγουμένως φανεί ότι ισχύει, τόσο για την πετρελαιοβιομηχανία, όσο και για την 

υγεία. (Olsen, 2009) Στη δική μας περίπτωση βέβαια δεν αποδείχθηκαν σημαντικές 

όλες οι αιτιώδεις και διαμεσολαβητικές σχέσεις, όπως ο ρόλος της διατμηματικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ο οποίος φαίνεται να διακόπτει τη διαδρομή προς την 

ασφάλεια. Ομοίως και η επίδραση της ηγεσίας στην ομαδική εργασία, που στο αρχικό 

μοντέλο λειτουργούσε θετικά. Όσον αφορά βέβαια τον ρόλο των δύο άλλων 

παραγόντων, της ενδοτμηματικής συνεργασίας και της μάθησης, τα αποτελέσματα 

συγκλίνουν. Επομένως οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σαφείς διαφορές 

στις αντιλήψεις των εργαζομένων υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ότι η 

παρούσα έρευνα μπορεί μόνο εν μέρει να στηρίξει την άποψη ότι υπάρχουν κοινά 

σημεία ανάμεσα στην υγεία και σε οργανισμούς υψηλής αξιοπιστίας (HROs).  

6.Προτάσεις 

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι ενδιαφέροντα αν σκεφτεί κανείς το πόσο 

σημαντική είναι η ασφάλεια των ασθενών και το πόσο πλημμελώς έχουν ασχοληθεί τα 

ελληνικά νοσοκομεία με αυτή.  

Στα συμπεράσματα που προέκυψαν, διαπιστώθηκε μία σαφής διαδρομή που ξεκινάει 

από τη στήριξη της  ανώτερης διοίκησης, μεταβιβάζεται στους κατά τμήματα ηγέτες, οι 

οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να μεταδώσουν τη γνώση και την πληροφόρηση στις 

ομάδες τους, ενισχύοντας έτσι τον τρόπο που δουλεύουν, ώστε να φτάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η αυξημένη κουλτούρα ασφάλειας. 

Άρα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να επενδύσουν σ’ αυτές τις σχέσεις και 

να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία της οργανωσιακής μάθησης και την 

αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων μέσα στα τμήματα, αν θέλουν όντως να 

έχουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας ασθενών. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται  

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ακριβώς με αυτόν τον σκοπό και που μάλιστα είναι 

εξειδικευμένα για τον χώρο της υγείας και έχουν αποδείξει την ωφέλειά τους. Σε 

γενικές γραμμές διακρίνονται σε αυτά που χρησιμοποιούν την προσομοίωση με σκοπό 

τον εντοπισμό αστοχιών στις διεργασίες (Marsch, et al., 2004) (Castelao, et al., 2013) 

και σε αυτά που απλώς διδάσκονται σε μια αίθουσα ή ακόμη και μέσω διαδικτύου, 

υποσχόμενα πολύ καλά αποτελέσματα. (Canadian Patient Safety Institute, 2011) 
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(Frankel, et al., 2006) (Gaba, 2004) (Gaba, 2010) (Burke, et al., 2004) (Baker, et al., 

2005) 

Παράλληλα θα πρέπει κανείς να επικεντρωθεί στην καλή διατμηματική επικοινωνία και 

συνεργασία, ιδιαίτερα κατά τις μεταφορές, η οποία προκύπτει ως σημαντικός 

παράγοντας ενίσχυσης της ασφάλειας γενικά, αλλά στη δική μας περίπτωση 

διαφαίνεται ένα έλλειμα. Συγκεκριμένα η τυποποίηση των διαδικασιών πριν τις 

μεταφορές, η εμπλοκή όλων των ομάδων και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 

αποτελούν εφικτές λύσεις. (Ong & Coiera, 2011) Φυσικά κρίνεται απαραίτητη η 

σχετική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και της ηγεσίας, η ευθυγράμμιση των 

στόχων και η ενίσχυση μιας κουλτούρας που ενδυναμώνει την επικοινωνία και την 

ομαδική ευθύνη. (Cohen & Hilligoss, 2010) (Davis, et al., 2012) (Beach, et al., 2003) 

(Coleman & Berenson, 2004) Υπάρχει και σ΄ αυτήν την περίπτωση  πλούσια 

βιβλιογραφία με λύσεις επικοινωνίας και τεχνικές πιστοποιημένες από οργανισμούς, 

όπως ο ΠΟΥ ή Ινστιτούτα που προάγουν την ασφάλεια του ασθενή, και που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εύκολα μέσα στους χώρους του νοσοκομείου 

προσδοκώντας να καλυφθεί αυτό το κενό και να υπάρξει έτσι όφελος για την ασφάλεια 

του ασθενή.  (Canadian Patient Safety Institute, 2011) (Frankel, et al., 2006) (Haig, et 

al., March 2006)  (Wiegmann, et al., 2010) 

Φυσικά, η ανάδειξη της ασφάλειας ως στρατηγικού στόχου από τις διοικήσεις των 

νοσοκομείων και η εμπλοκή των διευθυντών και προϊσταμένων σ’ αυτό είναι μια 

παρέμβαση εντελώς απαραίτητη για οποιαδήποτε βελτίωση. (World Health 

Organization, 2017) (Canadian Patient Safety Institute, 2011) (Flin, 2007) 

(Schimmoeller, 2010) (Vogelsmeier, et al., 2010) 

7.Περιορισμοί  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σ’ αυτήν τη μελέτη και το 

σημαντικότερο ίσως είναι ότι το δείγμα μας προέρχεται από ένα μόνο νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης κι έτσι δεν μπορεί εύκολα να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων και να 

αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση στη χώρα. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα και 

αποτύπωση των αντιλήψεων για την ασφάλεια και σε άλλα νοσοκομεία.  

Επίσης, η έλλειψη διαδικασιών και πρωτοκόλλων, ακόμη και η επίγνωση του θέματος 

που ισχύει σήμερα εν πολλοίς στη χώρα μας για τα ζητήματα αυτά, κάνει ίσως δύσκολη 

την αναγνώριση των ελλειμάτων από τους εργαζομένους. Αντίθετα, εργαζόμενη η ίδια 
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στο συγκεκριμένο νοσοκομείο επί 15 χρόνια, αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι η 

εντύπωση ότι τα λάθη είναι αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων. 

Τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πραγματική ασφάλεια των ασθενών και η μέτρηση 

των λαθών θα πρέπει να στηρίζεται από μετρήσεις επιπλοκών, παρενεργειών ή 

παραλείψεων κι όχι μόνο από ένα σύστημα αυτοαναφοράς ή αντιλήψεων. Γι’ αυτό και 

κάθε τέτοια μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικά στοιχεία, που να 

συσχετίζονται με την κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού.  
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