
 
 

 

 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

 

Της 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 

 

Υποβλήθηκε ως αιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην οικογένειά μου  



iii 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ολοκληρώνοντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα 

καθηγητή μου κ. Αλετρά Βασίλη, για την ουσιαστική καθοδήγηση, υποστήριξη, καθώς και 

την αμέριστη βοήθεια που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διπλωματικής μου εργασίας, αλλά και των σπουδών μου. 

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Ανδρονικίδη Ανδρέα και της 

επιστημονικής συνεργάτιδας του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, κ. Ζαφειρίου 

Γεωργίας, στη δημιουργία του οδηγού συνέντευξης, την εκπόνηση της ποιοτικής έρευνας 

και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Γι’ αυτό τους ευχαριστώ θερμά. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επίσης, όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών, για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν, αλλά και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν μαζί 

μας. Συνέβαλαν πραγματικά στη διεύρυνση των πνευματικών μας οριζόντων και στάθηκαν 

ουσιαστικά δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, καθώς χωρίς αυτήν δε θα έφτανα 

μέχρι εδώ. Στέκεται δίπλα μου σε κάθε μου βήμα, στηρίζει τις επιλογές μου, και μου δίνει 

τη δύναμη να συνεχίζω την προσπάθεια, αποτελώντας πηγή θάρρους, αισιοδοξίας και 

αμέριστης συμπαράστασης.          

 

  



iv 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των 

ασθενών, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, από τις υπηρεσίες που έλαβαν σε 

Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Υλικά-Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς που επισκέφθηκαν το κέντρο 

υγείας Νέων Μουδανιών κατά το Δεκέμβριο 2017 και Ιανουάριο 2018. Η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων προγενέστερης 

έρευνας και τη διεξαγωγή ημιδομημένων, πρόσωπο με πρόσωπο, συνεντεύξεων. Τα 

δεδομένα της ποσοτικής έρευνας αναλύθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού IBM SPSS 

24.0. Διαπιστώθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου με τη μέθοδο alpha 

του Cronbach και τη μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών αντίστοιχα, ενώ 

αναλύθηκαν και τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Θεμελιωμένης Θεωρίας, με την οποία έγινε ανοιχτή 

και αξονική κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ώστε να προσδιοριστούν 

οι παράγοντες ικανοποίησης των ασθενών.  

Αποτελέσματα: Ο συντελεστής alpha του Cronbach ήταν μεγαλύτερος του 0,7 για τις δύο 

αθροιστικές κλίμακες. Ικανοποιητικές ήταν και οι τιμές των συντελεστών για την 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Το 64,3% των ασθενών δήλωσε ικανοποιημένο από 

τις υπηρεσίες που έλαβε. Η διάμεσος για την κλίμακα του νοσηλευτικού και ιατρικού 

προσωπικού ήταν 4, όπως και για τη συνολική ικανοποίηση. Με την ποιοτική έρευνα 

προσδιορίστηκαν η συμπεριφορά, και συγκεκριμένα η προθυμία, η ευγένεια, η υπομονή, το 

ενδιαφέρον και ο σεβασμός, καθώς και οι τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή η γνώση και η 

εμπειρία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ως οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την  

ικανοποίηση των ασθενών. Τέλος, εντοπίστηκε ένα σύνολο εξωγενών παραγόντων που 

συμβάλλουν στο βαθμό της ικανοποίησης των ασθενών.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συγκλίνουν σε κάποιο βαθμό χωρίς 

όμως να ταυτίζονται απόλυτα. Υπάρχει ασυμφωνία των ευρημάτων από τα ερωτηματολόγια 

και τις συνεντεύξεις για μια μερίδα ασθενών, κυρίως όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση 

από τις υπηρεσίες που έλαβαν. Κύριος λόγος του φαινομένου είναι η έλλειψη σαφούς 

προσδιορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων των επαγγελματιών και των συστημάτων 



v 
 

υγείας απέναντι στους ασθενείς. Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση και οδηγεί σε 

υψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης κατά τη χρήση των ερωτηματολογίων.  

Λέξεις-κλειδιά: ικανοποίηση ασθενών, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, τριγωνοποίηση, 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
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ABSTRACT 

Background: Nowadays there is an increasing interest in patient satisfaction surveys, as they 

reflect the quality of health services. It has been argued that mixed methods research can be 

useful in assessing patient satisfaction, because of the complexity of the phenomenon. The 

aim of this study is to evaluate patient satisfaction with quantitative and qualitative methods 

in Primary Health Care Structures in Central Macedonia. 

Methods: The sample of survey was consisted of patients who visited a Greek primary health 

care center from December 2017 to January 2018. Data collection was carried out using 

structured questionnaires, which has been developed by previous research, and conducting 

semi-structured, face-to-face interviews. Quantitative data was analyzed using the IBM SPSS 

24.0 software. Internal consistency reliability was examined with the use of Cronbach’s alpha 

coefficients. Multi-trait analysis was also conducted to assess convergent and divergent 

validity. Integral transcripts of all interviews were analysed according to the procedure of 

Grounded Theory content analysis, which required two sequential phases of coding, open 

and axial coding in order to determine the main determinants of patient satisfaction. 

Results: Cronbach’s alpha coefficient was greater than 0.7 for the two summated scales. 

Construct validity was established via multi-trait analysis. 64.3% of patients said they were 

satisfied with the services they received. The median for the scale of nursing and medical 

staff was 4, as was that of overall satisfaction. Qualitative research has identified medical 

and nursing staff’s behavior, namely willingness, courtesy, patience, interest and respect, as 

well as their technical skills, i.e. knowledge and experience, as the main determinants of 

patient satisfaction. Finally, it has been identified that a set of external factors contributes to 

patient satisfaction. 

Conclusions: The two methods converge to some extent but are not totally identical. There 

is a discrepancy in the findings from the questionnaires and interviews for a portion of 

patients, particularly with regard to overall satisfaction with the services they received. The 

main reason for this phenomenon is the lack of a clear definition of healthcare professionals’ 

duties and health systems’ obligations towards patients. This is confusing and leads to higher 

degrees of satisfaction when questionnaires are used. 

Key words: patient satisfaction, quantitative and qualitative methods, triangulation, mixed 

methods research, primary health care  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε μια εποχή όπου τα ζητήματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, όπως και το κίνημα του 

καταναλωτισμού, κερδίζουν συνεχώς έδαφος, η ικανοποίηση των ασθενών από την 

παρεχόμενη φροντίδα έχει τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η ικανοποίηση και η 

μέτρησή της παίζουν σημαντικό ρόλο για τους αναλυτές της δημόσιας πολιτικής υγείας, τους 

διαχειριστές των συστημάτων υγείας, τους επαγγελματίες αλλά και τους ίδιους τους χρήστες.  

(Aharony & Strasser, 1993; Crow et al, 2002; Αλετράς και συν, 2009; Αndrew et al, 2011) 

Το περιβάλλον στον τομέα της υγείας σήμερα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ταραχώδες. 

Οι πόροι συνεχώς μειώνονται, ενώ οι ανάγκες των ασθενών ολοένα και αυξάνονται, με 

αποτέλεσμα η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της αποδοτικότητας και της ποιότητας να 

αποτελεί πρόκληση (Merkouris et al, 2004). Γι’ αυτό, οι ασθενείς έχουν τεθεί στο επίκεντρο 

των υγειονομικών συστημάτων. Η κατανόηση των προτιμήσεών τους μέσα από τη μέτρηση 

της ικανοποίησής τους έχει πολλαπλό ρόλο. Στοχεύει στην εκπλήρωση των αναγκών των 

ασθενών, στην εξασφάλιση της ποιότητας και τελικά στην πλήρη μεταρρύθμιση των 

υγειονομικών συστημάτων (Donabedian,1988; Aharony & Strasser, 1993; Αndrew et al, 

2011). 

Παρά τα προβλήματα ύπαρξης ενός σαφούς και απτού ορισμού της ικανοποίησης και ενός 

κοινώς αποδεκτού οργάνου μέτρησής της, η έννοια χρησιμοποιείται ευρέως για να 

αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας (Crow et al, 2002; Choi et al, 2004). Λόγω 

του αυξημένου ενδιαφέροντος για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, έχει 

παρατηρηθεί ανάλογη αύξηση εμπειρικών ερευνών σχετικών με το θέμα (Aharony & 

Strasser, 1993; Gill & White, 2009). Επικρατεί, ωστόσο, ανισορροπία μεταξύ των τύπων 

έρευνας που έχουν πραγματοποιηθεί, με εκείνες που χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους να 

υπερτερούν (Aharony & Strasser, 1993). Ελάχιστες είναι οι έρευνες που χρησιμοποιούν 

συνδυασμό των μεθόδων για την αξιολόγηση των εμπειριών των ασθενών, ειδικά στην 

Ελλάδα, δημιουργώντας βιβλιογραφικό κενό. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μεγάλη σημασία των ερευνών ικανοποίησης για την 

εξέλιξη και βελτίωση των υγειονομικών συστημάτων οδήγησαν σε αυτήν την έρευνα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η ερμηνεία του φαινομένου της 
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ικανοποίησης των ασθενών από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με την ταυτόχρονη 

χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.  

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Ο Oliver (1997) αναφέρει ότι «ο καθένας γνωρίζει τι είναι ικανοποίηση μέχρι να του ζητηθεί 

να δώσει έναν ορισμό. Τότε φαίνεται ότι κανείς δε γνωρίζει». H μέτρηση της ικανοποίησης 

των ασθενών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σαφούς ορισμού, καθώς και την κατανόηση των 

παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή (Crow et al, 2002; Choi et al, 2004). Είναι γεγονός 

πως δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της ικανοποίησης των ασθενών στη 

βιβλιογραφία, παρότι η έννοια χρησιμοποιείται ευρέως ως ένας σημαντικός δείκτης 

ποιότητας της φροντίδας (Car-Hill, 1992; Williams et al,1998; Johansson et al, 2002; 

Priporas et al, 2008). H διαφορετικότητα των ατόμων, αλλά και οι ποικίλες ψυχολογικές 

καταστάσεις τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, μπορεί να δώσουν στην ικανοποίηση 

πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Αυτή η διαπροσωπική και χρονική μεταβλητότητα θέτει 

αρκετά εμπόδια στην προσπάθεια χρησιμοποίησης ενιαίου όρου. (Car-Hill, 1992)  

H προέλευση της έννοιας ικανοποίηση αποδίδεται στη Λατινική ρίζα “satis”, που σημαίνει 

«αρκετά». Υποδηλώνει, δηλαδή, ότι κάτι που ικανοποιεί ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

των ασθενών, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, ενώ δεν αφήνει περιθώρια για έκφραση 

παραπόνων και δυσαρέσκειας. (Crow et al, 2002). Από τον ορισμό μπορούν να εξαχθούν 

δύο συμπεράσματα: 

 Το αίσθημα ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας συνεπάγεται ότι επιτεύχθηκε ένα 

αποδεκτό πρότυπο παροχής υπηρεσιών και όχι κάποιο εξαιρετικό πρότυπο 

φροντίδας. 

 Η ικανοποίηση είναι μία σχετική έννοια, η οποία μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με τις 

προσδοκίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ασθενών. (Crow et al, 2002) 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η έννοια της ικανοποίησης των ασθενών σχετίζεται άμεσα 

με την εκπλήρωση των προσδοκιών τους (Williams et al, 1998). Άλλοι την ορίζουν ως την 

αξιολόγηση της απόκλισης ανάμεσα στις προσδοκίες των ασθενών και την πραγματική 

απόδοση του συστήματος (Tse & Wilton, 1988; Choi et al, 2004, Merkouris et al 2004; 

Andrew et al, 2011), ενώ ορισμένοι εμπλέκουν στον παραπάνω ορισμό και τις έννοιες της 



3 
 

υποκειμενικής γνωστικής και συναισθηματικής αντίδρασης του ασθενούς (Johansson et al, 

2002). Σύμφωνα, λοιπόν, με το μοντέλο των προσδοκιών όταν οι ασθενείς εισέρχονται στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

προηγούμενες εμπειρίες, τα οποία συνδυάζουν με τη γνώση και την πληροφόρηση που 

λαμβάνουν, και ορίζουν ένα πρότυπο αναγκών. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της φροντίδας που λαμβάνουν τελικά οι ασθενείς (Merkouris et al, 1999).    

Οι Ware et al (1983) ασχολήθηκαν με την έννοια της ικανοποίησης και έθεσαν κάποια 

θεωρητική βάση για τον όρο αυτό. Διέκριναν την αξιολόγηση των υπηρεσιών σε δύο 

συνιστώσες, στις αντικειμενικές και υποκειμενικές αναφορές ικανοποίησης. Στις πρώτες ο 

ασθενής δηλώνει την ικανοποίηση του για τους παρόχους και την περίθαλψη που έλαβε, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την αξιολόγηση των χρόνων αναμονής για τη λήψη της 

φροντίδας. Η δεύτερη συνιστώσα περιλαμβάνει μια προσωπική αξιολόγηση των υπηρεσιών 

υγείας, η οποία δε διαφαίνεται μέσα από την παρακολούθηση των διαδικασιών  φροντίδας. 

Υποστήριξαν ότι οι εκτιμήσεις ικανοποίησης αντικατοπτρίζουν τρεις μεταβλητές: τις 

προσωπικές προτιμήσεις του ασθενούς, τις προσδοκίες του και τα πραγματικά γεγονότα που 

συνέβησαν κατά την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας. Επομένως, ο βαθμός 

ικανοποίησης αποτελεί τόσο μέτρο της φροντίδας όσο και αντανάκλαση της 

προσωπικότητας του ερωτώμενου (Ware et al, 1983; Sitzia & Wood, 1997). 

Η Linder-Pelz (1982) πρότεινε πέντε κοινωνικοψυχολογικές μεταβλητές ως καθοριστικές 

την ικανοποίηση από την υγειονομική περίθαλψη: 

1. Περιστατικά: τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την παροχή υπηρεσιών στους 

ασθενείς  

2. Αξία: η αξιολόγηση, θετική ή αρνητική, μίας πτυχής της υγειονομικής περίθαλψης  

3. Προσδοκίες: οι πεποιθήσεις των ασθενών σχετικά με τη συσχέτιση ορισμένων 

χαρακτηριστικών της περίθαλψης με κάποιο γεγονός ή αντικείμενο, καθώς και την 

πιθανή έκβαση της συσχέτισης αυτής  

4. Διαπροσωπικές συγκρίσεις: η σύγκριση της παρεχόμενης φροντίδας με ανάλογες 

εμπειρίες που έχει βιώσει ο ασθενής  

5. Δικαίωμα: η πεποίθηση του ατόμου ότι έχει τους κατάλληλους και αποδεκτούς 

λόγους να διεκδικήσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από το σύστημα υγείας  
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Οι τρεις πρώτες μεταβλητές συμφωνούν με τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες των 

Ware et al (Linder-Pelz, 1982; Sitzia & Wood, 1997).   

Άλλη άποψη για την έννοια της ικανοποίησης είναι αυτή του Fitzpatrick (1984), η οποία 

περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα μοντέλα ικανοποίησης, καθένα από τα οποία συνδέεται 

άμεσα με κάποιον προσδιοριστικό παράγοντα. 

 Το πρώτο μοντέλο ονομάστηκε «Η ανάγκη για το οικείο» και υποστηρίζει ότι ο 

προσδιοριστικός παράγοντας του βαθμού ικανοποίησης είναι οι κοινωνικά 

δημιουργούμενες προσδοκίες, όπως αυτές που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές.  

Αν και χρησιμοποίησε παραδείγματα για να τεκμηριώσει την άποψη του, η 

βιβλιογραφία παραμένει διφορούμενη (Jain et al., 1985, Madhok et al, 1992). 

 Το δεύτερο μοντέλο ονομάστηκε «Oι στόχοι της αναζήτησης βοήθειας» και θέτει 

σαν κύριο μέλημα των ασθενών την αναζήτηση θεραπείας ή επίλυσης του 

προβλήματος υγείας τους και όχι την ικανοποίηση. Έτσι, οι ασθενείς αξιολογούν με 

γνώμονα τη βελτίωση της κατάστασής τους. 

 Το τρίτο μοντέλο, «Η σημασία των συναισθηματικών αναγκών», τονίζει τη βίωση 

συναισθημάτων άγχους, ανασφάλειας και αβεβαιότητας κατά την αντιμετώπιση μίας 

ασθένειας, καθώς οι ασθενείς δεν έχουν τη γνώση να κρίνουν τις ενέργειες των 

επαγγελματιών υγείας (ασύμμετρη πληροφόρηση). Οπότε μπορούν να αξιολογούν 

κυρίως τη συναισθηματική συμπεριφορά του προσωπικού απέναντί τους (Fitzpatrick, 

1984; Sitzia & Wood, 1997). 

Άλλο ένα συνηθισμένο μοντέλο για την έννοια της ικανοποίησης είναι το «μοντέλο της 

ανυπαρξίας», σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει οι ερευνητές να επικεντρωθούν στη 

διερεύνηση της εκφρασμένης δυσαρέσκειας και λιγότερο στην επίτευξη σταθερότητας στα 

αποτελέσματα ικανοποίησης (Fox & Storms, 1981; Car-Hill, 1992; Williams, 1994,  Sitzia 

& Wood, 1997).  

Η ικανοποίηση ή μη των ασθενών, λοιπόν, δε σχετίζεται μόνο με την απλή εκπλήρωση των 

προσδοκιών τους, όπως αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία. Η ικανοποίηση ή μη φαίνεται 

να σχετίζεται περισσότερο με το αν η εμπειρία του ασθενούς ήταν καλύτερη ή χειρότερη 

από αυτή που περίμενε ότι θα λάβει, γεγονός που διαφέρει από την εκπλήρωση προσδοκιών. 

(Williams et al, 1998). Εξάλλου, οι ασθενείς λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης (δε 
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διαθέτουν τη γνώση και την πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας) δεν μπορούν να έχουν 

σαφείς προσδοκίες από το κλινικό περιβάλλον (Priporas et al, 2008).  

Συνοψίζοντας, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών εξαρτάται από τρεις παράγοντες: τις 

προσδοκίες των ασθενών από την υπηρεσία, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους 

και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά τους (Παπαγιαννοπούλου και συν, 2008). 

 

2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια, η παρακολούθηση της ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης για πολλούς και διάφορους λόγους (Cleary & McNeil, 1982; Naidu, 

2009). Μέσω της μελέτης της ικανοποίησης των ασθενών μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολόγηση των εκάστοτε θεραπειών 

αλλά και των αποτελεσμάτων στην υγεία του ασθενούς. Ακόμη, λόγω της συνεχούς αύξησης 

του ανταγωνισμού στον τομέα της υγείας, η μέτρηση της ικανοποίησης εξυπηρετεί σκοπούς 

marketing (Cleary & McNeil, 1982; Crow et al, 2002). 

Σύμφωνα με τον Donabedian, η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας (Donabedian, 1988; Aharony & Strasser, 1993; Sitzia & Wood, 1997). Ο ασθενής 

μπορεί να αναδείξει καλύτερα από όλους τα σημαντικότερα κομμάτια της θεραπευτικής 

διαδικασίας, κι έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού συστήματος 

υγείας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν τις αντιλήψεις, τα πιστεύω και τις αξίες του και θα είναι 

κοινωνικά αποδεκτό. (Car-Hill, 1992; Foss & Ellefsen, 2002)  

Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών συνεισφέρει στη διαχείριση και βελτίωση της 

υγειονομικής περίθαλψης (Αλετράς και συν, 2009) , σε μια εποχή όπου η ιατρική κοινότητα 

τείνει να επικεντρώσει την προσοχή της στη σχέση ιατρού-ασθενούς (Pascoe, 1983; Hyrkas 

& Paunonen, 2000; Αλετράς και συν, 2007). Η λήψη ανατροφοδότησης βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση των αναγκών και ανησυχιών του ασθενούς, τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του, ενώ εντοπίζει τα «μελανά» σημεία της περίθαλψης και αξιολογεί τις 

προσπάθειες βελτίωσής τους. Συμμετέχει στην βελτίωση και την τόνωση του 

επαγγελματισμού του υγειονομικού προσωπικού, δίνοντας κίνητρα εξέλιξης και ανάπτυξης 
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σε ολόκληρο τον οργανισμό (Crow et al, 2002). Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα 

μέτρησης της απόδοσης, καθώς και της σύγκρισης διαφορετικών ιδρυμάτων και 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας στη δημιουργία στόχων όσον αφορά 

τη χάραξη πολιτικής υγείας (Sitzia & Wood, 1997; Αλετράς και συν, 2009). 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της ποιότητας της υγείας και 

της ικανοποίησης των ασθενών (Choi et al, 2004). Ο ικανοποιημένος ασθενής εμφανίζει 

καλύτερη συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή, μεγαλύτερη διάθεση να εκπαιδευτεί και 

να μάθει, οδηγώντας σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η θεραπευτική διαδικασία στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς και στη 

σωστή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, γίνεται αντιληπτό ότι η παρακολούθηση της 

ικανοποίησης ταυτοποιεί περιπτώσεις κακής συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών 

παραγόντων και εντοπίζει δυσαρεστημένους ασθενείς (Cleary & McNeil, 1982; Crow et al, 

2002; Foss & Ellefsen, 2002; Αλετράς και συν, 2009; Andrew et al, 2011).  

Από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση των ασθενών μπορεί να αποτελέσει άμεσο και έμμεσο 

δείκτη επιτυχίας της ίδιας της  θεραπευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

αξιολογήσει άμεσα την επιτυχία μιας αισθητικής επέμβασης, ρωτώντας τον ίδιο τον ασθενή 

πόσο ικανοποιημένος είναι. Ακόμη, επειδή ως δείκτες επιτυχίας χρησιμοποιούνται συχνά οι 

δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, η διερεύνηση της ικανοποίησης του ασθενούς από 

την κατάσταση της υγείας του μετά τις διάφορες ιατρικές παρεμβάσεις θα ήταν ένας πολύ 

ενδιαφέρον τρόπος αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος (Cleary & McNeil, 

1982). 

Εκτός από το πλεονέκτημα των καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων, η διερεύνηση 

των εμπειριών των ασθενών συντελεί στην εξοικονόμηση πόρων (Foss & Ellefsen, 2002;   

Αλετράς και συν, 2009; Andrew et al, 2011). Η αυξημένη ικανοποίηση έχει θετικό αντίκτυπο 

στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, διότι εκτός της ταχύτερης ανάρρωσης του 

ασθενούς, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων και πεπερασμένων 

πόρων (Crow et al, 2002).   

Επίσης, ένας ικανοποιημένος ασθενής δε θα ψάξει για εναλλακτικούς παρόχους φροντίδας, 

ενώ είναι πολύ πιθανό να προτείνει το συγκεκριμένο οργανισμό σε συγγενείς και φίλους 

(Foss & Ellefsen, 2002  Αλετράς και συν, 2009; Andrew et al, 2011). Εδώ έγκειται η χρήση 

των ερευνών ικανοποίησης για την εκπλήρωση των σκοπών του marketing. Οι πάροχοι 
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υπηρεσιών υγείας ανταγωνίζονται για την προσέλκυση ασθενών, ενώ οι ασθενείς από την 

πλευρά τους επιλέγουν εκείνον τον οργανισμό φροντίδας που τους ικανοποιεί. Γίνεται, 

επομένως, εύκολα αντιληπτό ότι το επιτυχημένο marketing βασίζεται στην ικανότητα του 

παρόχου να μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των ασθενών (Cleary & McNeil, 1982). 

Μερικά χρόνια πριν, αυτή η παραδοχή θα σήκωνε θύελλα αντιδράσεων. Ωστόσο, σήμερα 

μετά την αύξηση της προσφοράς των επαγγελματιών υγείας, την είσοδο κερδοσκοπικών 

οργανισμών στην παροχή φροντίδας, αλλά και την αύξηση των απαιτήσεων των ασθενών, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων έχει αυξηθεί κατακόρυφα (Cleary & McNeil, 1982). 

Έρευνα που διεξήχθη σε 500 ασθενείς, έδειξε ότι το 85% των ασθενών άλλαξε ή είχε 

πρόθεση να αλλάξει πάροχο φροντίδας, λόγω κυρίως κακής εξυπηρέτησης, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η απλή θεραπεία των ασθενών δεν αρκεί για την διατήρηση της 

ικανοποίησης των ασθενών (Cleary & McNeil, 1982). 

 

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Στα πλαίσια της υγειονομικής περίθαλψης, η ικανοποίηση αναφέρεται συχνά ως ενιαία 

έννοια αν και μάλλον εξαρτάται από πολλές άλλες πτυχές και διαστάσεις (Car-Hill, 1992). 

Εξάλλου, ο πολυδιάστατος και πολυπαραγοντικός χαρακτήρας της αποτελεί την κύρια αιτία 

μεταβλητότητας των απαντήσεων των ασθενών σε ανάλογες μελέτες (Sitzia & Wood, 1997). 

Αν και οι ασθενείς καλούνται να βαθμολογήσουν τη συνολική ικανοποίηση τους από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, στην πραγματικότητα φαίνεται να λαμβάνουν υπόψιν τους, 

ταυτόχρονα, πολλές διαστάσεις της (Fitzpatrick, 1984; Sitzia & Wood, 1997). 

Έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες προσπάθειες ταξινόμησης των χαρακτηριστικών 

διαστάσεων της ικανοποίησης των ασθενών, κατάλληλες είτε για συγκεκριμένα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης είτε για ευρεία εφαρμογή (Sitzia & Wood, 1997). Τα  περισσότερα 

από αυτά τα μοντέλα συμφωνούν με το πρότυπο του Donabedian σχετικά με την ποιότητας 

στις υπηρεσίες υγείας, το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο «δομές, διαδικασίες, 

αποτελέσματα». (Donabedian, 1990; Qatari & Haran, 1999)  

Η Συμβουλευτική Μονάδα Πολιτικής Υγείας (Human Policy Advisory Unit, HPAU) (1989) 

υποστήριξε ότι η ικανοποίηση καθορίζεται από τις εξής έξι διαστάσεις: ιατρική φροντίδα και 

πληροφόρηση, νοσηλευτική φροντίδα, σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας, φυσικές 
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εγκαταστάσεις, φαγητό και προγραμματισμός ραντεβού. Κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, δίδεται διαφορετικό βάρος σε κάθε διάσταση. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται είτε ρωτώντας άμεσα τους ασθενείς σχετικά με την αξία της κάθε 

διάστασης, είτε μέσω υποθετικών σεναρίων με συνδυασμό διαστάσεων κατά τα οποία οι 

ασθενείς αποδίδουν έμμεσα διαφορετικά βάρη σε κάθε πτυχή (Health Policy Advisory Unit, 

1989; Sutherland et al, 1989).      

Οι Hall & Dornan (1988) πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 221 ερευνών και πρότειναν 

ότι οι πτυχές της ικανοποίησης είναι οι εξής: 

 Ανθρωπισμός (υπό την έννοια του σεβασμού, της ευγένειας και της ενσυναίσθησης 

εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας) 

 Πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τη θεραπευτική αγωγή, τις 

ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις 

 Τεχνικές δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας 

 Αποτελέσματα στην υγεία του ασθενούς 

 Συνέχεια στην παρακολούθηση της υγείας του ασθενούς 

 Γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 Υλικές εγκαταστάσεις 

 Πρόσβαση/διαθεσιμότητα 

 Χειρισμός μη ιατρικών προβλημάτων 

 Κόστος 

 Συνολική ποιότητα  

Ωστόσο, ο ανθρωπισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των υποκείμενων 

διαστάσεων της ικανοποίησης, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός του ως ανεξάρτητη πτυχή να 

χαρακτηρίζεται ασαφής και να τίθεται υπό αμφισβήτηση (Hall & Dornan, 1988; Car-Hill, 

1992). 

Οι Ware et al (1983) πρότειναν μια ταξινόμηση με οκτώ διαστάσεις, η οποία αποτέλεσε τη 

βάση για μεταγενέστερη έρευνα: 

1. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία με τους ασθενείς (π.χ. σεβασμός, ανησυχία, 

ευγένεια) 
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2. Τεχνική ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, όπως η ποιότητα των προμηθειών, η 

τήρηση υψηλών προδιαγραφών διάγνωσης και θεραπείας (ακρίβεια, πληρότητα, 

αποφυγή λαθών κ.λ.π.) 

3. Προσβασιμότητα και ευκολία (π.χ. χρόνος αναμονής, ευκολία εύρεσης, οργάνωση 

ιατρικής περίθαλψης) 

4. Οικονομικοί παράγοντες 

5. Αποτελέσματα της παρεχόμενης φροντίδας (π.χ. βελτίωση ή διατήρηση της υγείας 

των ασθενών σε καλή κατάσταση) 

6. Συνέχεια στην παροχή των υπηρεσιών 

7. Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, όπως η σαφήνεια των οδηγιών και των 

σημείων, καθαροί και τακτοποιημένοι χώροι, ευχάριστη ατμόσφαιρα κ.α. 

8. Διαθεσιμότητα, υπό την έννοια της ύπαρξης πόρων ιατρικής περίθαλψης 

Η άποψη ότι διαφορετικές πτυχές της φροντίδας επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών 

υποστηρίχθηκε και από άλλους ερευνητές (Pascoe, 1983; Fitzpatrick, 1984).  Παρατηρήθηκε 

ότι οι διαστάσεις που μετρούνται περισσότερο είναι η προσωπική άποψη του ασθενούς για 

τη φροντίδα, η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητά τους, η 

προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα, η συνέχεια και η ευκολία στην παρεχόμενη φροντίδα 

(Pascoe, 1983). Γενικά, θεωρείται ότι οι διαστάσεις που βαθμολογούνται από τους ασθενείς 

είναι ίδιες ανεξαρτήτως του τύπου της φροντίδας που παρέχεται (Parasuraman et al, 1988). 

Από τη άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι οι διαστάσεις που συμμετέχουν στην ικανοποίηση 

των ασθενών, μεταβάλλονται ανάλογα με τη βαθμίδα της παρεχόμενης φροντίδας (Crow et 

al, 2002). Για παράδειγμα, στα πλαίσια της νοσοκομειακής περίθαλψης τόσο οι εσωτερικοί 

όσο και οι εξωτερικοί ασθενείς εξαίρουν τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και της 

επικοινωνίας με τους ιατρούς και του νοσηλευτές, ενώ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο χρόνος αναμονής για εξέταση ή για ραντεβού 

(Qatari& Haran, 1999; Crow et al, 2002). 

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη Ελλάδα οι παράγοντες που 

ερμηνεύουν το 74,15% της διακύμανσης της ικανοποίησης των ασθενών είναι οι ακόλουθοι 

έξι (Ραφτόπουλος και συν, 2001):    

 Ο σεβασμός από τους ιατρούς  

 Ο σεβασμός από τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες  
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 Οι τεχνικές δεξιότητες των ιατρών 

 Η επαγγελματική συνέπεια των ιατρών 

 Η επάρκεια του ρόλου των ιατρών  

 Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δομή παροχής φροντίδας (χρόνος αναμονής 

και τήρηση των ραντεβού, άνεση και ησυχία στους χώρους)     

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι η σχέση των ιατρών με τους ασθενείς και η μεταξύ 

τους επικοινωνία, όπως και οι ικανότητες των επαγγελματιών υγείας, κατέχουν κυρίαρχο 

ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες (Calnan et 

al, 1994), επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες για ασθενοκεντρικό χαρακτήρα στον τομέα των 

υπηρεσιών υγείας.    

Ακόμη, φαίνεται να υπάρχει σταθερή, θετική συσχέτιση μεταξύ της συνέχειας της φροντίδας 

και της ικανοποίησης των ασθενών (Saultz & Albedaiwi, 2004). Τέλος, αν και το κόστος 

επιδρά αρνητικά στο βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, σε περιπτώσεις που είναι αρκετά 

μεγάλο οι ασθενείς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία (Πιερράκος & 

Υφαντόπουλος, 2007).    

 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες προσπάθειες εκτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ικανοποίηση των ασθενών, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως προβλεπτικοί δείκτες της 

ικανοποίησης. Η ποικιλία των παραγόντων αυτών οφείλεται στη διαφορετικότητα των 

ερωτήσεων της εκάστοτε έρευνας, το χρόνο που αυτή έλαβε χώρα, αλλά και το περιβάλλον 

στο οποίο παρασχέθηκε η φροντίδα Αν και δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, έχουν 

προσδιοριστεί ορισμένα χαρακτηριστικά των ασθενών που επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο 

έμειναν ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν (Aharony & Strasser, 1993). 

Οι κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, η 

οικονομική κατάσταση και άλλες,  συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση. Η ηλικία φαίνεται 

να σχετίζεται σημαντικά και θετικά, καθώς άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν 

περισσότερο ευχαριστημένα από τις υπηρεσίες που έλαβαν (Fox & Storms, 1981; Pascoe, 

1983; Parasuraman et al, 1988; Aharony & Strasser, 1993; Crow et al, 2002). Το παραπάνω 
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γεγονός μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο υπομονετικοί και δεκτικοί, 

λόγω ίσως των συνθηκών που βίωσαν, σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς. Ορισμένοι 

ερευνητές εικάζουν, πως λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας τους, οι ασθενείς αυτοί 

λαμβάνουν περισσότερο σεβασμό και φροντίδα από τους επαγγελματίες υγείας. Τέλος, η 

διαφορετική ικανοποίηση μπορεί ακόμη να οφείλεται στις χαμηλότερες προσδοκίες που 

έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λόγω προηγούμενων εμπειριών τους από το σύστημα 

υγείας συγκριτικά με τους νεότερους ασθενείς (Crow et al, 2002). 

Σχετικά με την επίδραση του φύλου στην ικανοποίηση των ασθενών, δεν μπορούν να 

εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. Σε ορισμένες έρευνες του εξωτερικού αναφέρεται ότι οι 

γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένες (Fox & Storms, 1981; Aharony & 

Strasser, 1993; Sadika et al, 2008), ενώ υπάρχουν μελέτες όπου οι άνδρες δηλώνουν 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης (Al-Eisa et al, 2005). Στην Ελλάδα διερευνήθηκε η 

συσχέτιση αυτή και βρέθηκε ότι το φύλο δε φαίνεται να επηρεάζει την ικανοποίηση των 

ασθενών (Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Aletras et al,2009). Γενικά, κατά την 

εξέταση της επίδρασης του φύλου στην ικανοποίηση των ασθενών θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη, οι διαφορετικοί στόχοι των ανδρών και των γυναικών από την υγειονομική 

περίθαλψη (Crow et al, 2002). 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση από 

τη φροντίδα που λαμβάνουν. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται αρνητικά με το βαθμό ικανοποίησης, καθώς τα άτομα αυτά 

είναι καλύτερα ενημερωμένα για τις παροχές που δικαιούνται, ενώ έχουν μεγαλύτερες 

απαιτήσεις από τα συστήματα υγείας (Fox & Storms, 1981; Pascoe, 1983; Crow et al, 2002). 

Συστηματικά, λοιπόν, ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο εμφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιημένοι τόσο σε διεθνείς όσο και εθνικές έρευνες (Saeed et al, 2001; Al-Eisa et al, 

2005; Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Πιερράκος & Υφαντόπουλος, 2007; 

Πολύζος και συν, 2007; Αλετράς και συν, 2009). 

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης είναι η οικονομική κατάσταση των 

ασθενών (Pascoe, 1983; Aharony & Strasser, 1993; Crow et al, 2002; Saeed et al, 2005). Οι 

χρήστες των υπηρεσιών που έχουν υψηλά εισοδήματα εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

και καλύτερη επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ άνθρωποι 

χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα κατά τη 
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διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών (Parasuraman et al, 1988; Pierrakos et al, 2013 ). 

Ωστόσο, η καλύτερη οικονομική κατάσταση των ασθενών, μπορεί να δημιουργήσει 

υψηλότερες απαιτήσεις από το σύστημα με αποτέλεσμα να δηλώνουν τελικά λιγότερο 

ικανοποιημένοι. Γενικά, τα ευρήματα σχετικά με τον παράγοντα αυτό είναι ασυνεπή και 

ασαφή στη βιβλιογραφία.  

Η εθνικότητα επηρεάζει σημαντικά την ικανοποίηση των ασθενών, καθώς συνδέεται με τη 

γλώσσα και την κουλτούρα τους (π.χ. μουσουλμάνοι), γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει 

την επικοινωνία με το προσωπικό της υγειονομικής δομής (Fox & Storms, 1988). 

Μειονοτικές ομάδες δηλώνουν συνήθως χαμηλότερη ικανοποίηση από τη φροντίδα που 

έλαβαν. Για παράδειγμα, έρευνα που διεξήχθη στην Ελβετία έδειξε ότι οι μη Ελβετοί 

περιπατητικοί ασθενείς δήλωσαν μικρότερο βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τον 

αυτόχθονα πληθυσμό (Crow et al, 2002).  

Η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ασθενών μπορεί να επηρεάσει την 

ικανοποίηση. Η κακή φυσική κατάσταση, η σωματική ανικανότητα, η χαμηλή ποιότητα ζωής 

και η ψυχολογική δυσφορία, επιδρούν αρνητικά στο βαθμό στον οποίο ένας ασθενής μένει 

ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που έλαβε, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί από διεθνείς 

μελέτες (Aharony & Strasser, 1993; Crow et al, 2002), αλλά και από έρευνες που 

διεξήχθησαν στη χώρα μας (Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Αλετράς και συν, 

2009; Pierrakos et al, 2013). Γι’ αυτό και θα πρέπει, όταν γίνεται σύγκριση της ικανοποίησης 

των ασθενών μεταξύ διαφορετικών παρόχων, να λαμβάνεται υπόψιν και το προφίλ του 

δείγματος που συμμετείχε. Παραδείγματος χάριν, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που 

αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά  μπορεί να εμφανίζει χαμηλότερες βαθμολογίες 

ικανοποίησης σε σχέση με άλλα δευτεροβάθμια νοσοκομεία (Crow et al, 2002). Εδώ θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι  η ύπαρξη κάποιας χρόνιας ασθένειας δεν παρουσιάζει αρνητική 

συσχέτιση με το βαθμό ικανοποίησης (Crow et al, 2002), γεγονός που πιθανώς οφείλεται 

στην εξοικείωση που έχουν αποκτήσει αυτοί οι ασθενείς με το σύστημα υγείας.    

Η επιλογή του παρόχου φροντίδας σχετίζεται με υψηλή ικανοποίηση των ασθενών. Οι πολίτες 

που επέλεξαν έναν συγκεκριμένο πάροχο, σύμφωνα με τα δικά τους προσωπικά κριτήρια, 

δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν, ακόμη κι αν χρειάστηκε να 

πληρώσουν για αυτές, σε αντίθεση με τους ασθενείς που αναγκάστηκαν να επισκεφθούν 

κάποιον συγκεκριμένο οργανισμό (Pierrakos et al, 2013).  
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Ένας άλλος παράγοντας που έχει προκαλέσει αρκετές ασάφειες και διαφωνίες είναι οι 

προσδοκίες των ασθενών. Το θέμα των προσδοκιών των χρηστών συζητείται εκτεταμένα 

στη βιβλιογραφία, ενώ τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές διφορούμενα, αφού 

διαφορετικοί ασθενείς έχουν διαφορετικές προσδοκίες, οι οποίες αποτελούν ένα κράμα 

προηγούμενων εμπειριών, πολιτιστικών, κοινωνικών και προσωπικών αξιών. Οι 

περισσότεροι ερευνητές προτείνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ προσδοκιών και 

ικανοποίησης, δηλαδή όσο αυτές αυξάνονται ο βαθμός ικανοποίησης μειώνεται. Ασθενείς 

με χαμηλές προσδοκίες τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ εκείνοι με μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες λιγότερο (Aharony & Strasser, 1993). Ιδιαίτερα, στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων των ασθενών 

μείωνε την ικανοποίησή τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην όλο και αυξανόμενη 

πιθανότητα να μην εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια των συχνότερων 

επισκέψεών τους (Crow et al, 2002).  

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες συνδέονται με το επίπεδο ικανοποίησης. Πολλοί ασθενείς 

απαντούν αυτό που θέλει να ακούσει ο ερευνητής, ώστε να προφυλάξουν την εικόνα τους, 

ενώ άλλοι αποκρύπτουν γεγονότα φοβούμενοι ότι θα λάβουν υπηρεσίες χαμηλότερης 

ποιότητας. Οι παραπάνω καταστάσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως response bias 

(μεροληψία απαντήσεων) και καθιστούν δυσκολότερη και πολυπλοκότερη την έρευνα της 

ικανοποίησης των ασθενών (Sitzia & Wood, 1997).  

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι περαιτέρω έρευνα των κοινωνικοοικονομικών και 

δημογραφικών παραγόντων είναι απαραίτητη, ώστε να ξεκαθαριστεί ο τρόπος που αυτοί 

επηρεάζουν την ικανοποίηση και μάλιστα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό. 

Τέτοιες έρευνες θα ήταν πολύ χρήσιμες ιδιαίτερα αν πραγματοποιηθούν με τη χρήση 

ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων (Aharony & Strasser, 1993). 

 

5. ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

Οι έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που έλαβαν, 

έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία εδώ και αρκετές δεκαετίες. Την τελευταία εικοσαετία, 

όμως, έχει παρατηρηθεί μία έκρηξη δημοσιεύσεων, οι οποίες αφορούν στην αξιολόγηση της 
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φροντίδας από τους ίδιους τους χρήστες, ενώ ο αριθμός των άρθρων που σχετίζονται με την 

ικανοποίηση έχει φτάσει τις αρκετές εκατοντάδες. Η αξιολόγηση των οργανισμών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών έχει γίνει δημοφιλής στρατηγική, καθώς μια αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα τη υγείας είναι απαραίτητη για τη χάραξη πολιτικής 

και τη μεταμόρφωση των υγειονομικών συστημάτων (Williams et al, 1998; Sitzia, 1999; 

Crow et al, 2002; Santuzzi et al, 2009). 

Για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι οι ποσοτικές μέθοδοι υπερτερούν στη βιβλιογραφία σε σύγκριση με τις 

ποιοτικές, ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους (Santuzzi et 

al, 2009; Andrew et al, 2011). Στις ποσοτικές μεθόδους ο πιο διαδεδομένος τρόπος συλλογής 

δεδομένων είναι τα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου, τα οποία πολλές φορές 

περιέχουν και μια ανοικτή ερώτηση με τη μορφή σχόλιου (Hyrkas 2000; Sandelowski, 2000; 

Santuzzi et al, 2009). Από την άλλη πλευρά, οι ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν συνήθως 

συνεντεύξεις, ατομικές ή ομαδικές, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ασθενείς είτε καλούνται 

να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων (δομημένες συνεντεύξεις) είτε συζητούν ελεύθερα 

με τον συνεντευκτή διάφορα θέματα σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα, τα οποία τους 

απασχολούν (μη-δομημένες συνεντεύξεις), ή τέλος, πραγματοποιείται συνδυασμός αυτών 

(ημι-δομημένες συνεντεύξεις) (Saunders et al, 2012). 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών από την 

πρωτοβάθμια περίθαλψη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα παρουσιασθούν 

ακολούθως. 

5.1 Ποσοτικές έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών 

5.1.1 Ανάπτυξη των ερωτηματολογίων και εκτίμηση των ψυχομετρικών τους 

χαρακτηριστικών 

Ο όρος ποσοτική αναφέρεται σε τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που 

χρησιμοποιούν αριθμητικά δεδομένα. Η πιο συνηθισμένη τεχνική συλλογής δεδομένων στις 

ποσοτικές μελέτες είναι τα ερωτηματολόγια, τα οποία μπορεί να προκύψουν μετά από 

προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας ή έπειτα από μετάφραση κάποιου διεθνούς εργαλείου. 

Η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου πραγματοποιείται έπειτα από ανασκόπηση της 
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υπάρχουσας βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των ερωτηματολογίων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί παλαιότερα σε αντίστοιχες έρευνες. Ακόμη, οι ερευνητές διενεργούν 

επιτόπια παρατήρηση του τμήματος ή του οργανισμού όπου θα διεξαχθεί η έρευνα, κατά την 

οποία κατανοείται ο τρόπος λειτουργίας της δομής και οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

κατά την περίθαλψη του ασθενούς. Τέλος, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με ασθενείς 

αλλά και εργαζόμενους στο συγκεκριμένο οργανισμό, προκειμένου να εντοπιστούν 

ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί βαρύτητα και τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου 

(Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Αλετράς και συν, 2009; Aletras et al, 2010). 

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ήδη υπάρχον ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει 

επίσημη εκδοχή του ερωτηματολογίου στη γλώσσα που απαιτείται, πραγματοποιείται 

μετάφραση αυτού. Μία καλά εδραιωμένη μέθοδος, που προτείνεται και από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι η «προς τα εμπρός και πίσω μετάφραση» (forward-

backward translation). Σε αυτήν το ερωτηματολόγιο μεταφράζεται αρχικά από ένα 

μεταφραστή, επαγγελματία υγείας κατά προτίμηση, που γνωρίζει την αγγλική και τη γλώσσα 

του πληθυσμού-στόχου (forward translation). Γίνεται προσπάθεια απόδοσης του 

εννοιολογικού περιεχομένου του εργαλείου και όχι αυτολεξεί μετάφρασή του. Στη συνέχεια, 

δημιουργείται μία ομάδα ειδικών επιστημόνων (expert panel), η οποία αποτελείται από τον 

αρχικό μεταφραστή, επαγγελματίες υγείας κα εξειδικευμένους μεταφραστές, στόχος των 

οποίων είναι η εύρεση λαθών, εννοιολογικών κενών και, τελικά, η δημιουργία μίας πλήρους 

μεταφρασμένης εκδοχής του ερωτηματολογίου (WHO, 2009).  

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, ένας ανεξάρτητος μεταφραστής με μητρική γλώσσα 

την αγγλική, αναλαμβάνει τη μεταφορά της μεταφρασμένης εκδοχής του ερωτηματολόγιου 

και πάλι στα αγγλικά (backward translation). Στη φάση αυτή δε μεταφράζονται όλα τα 

στοιχεία, αλλά μόνο κάποια που είτε είναι ευαίσθητα εννοιολογικά στις μεταφράσεις είτε 

είναι καθοριστικής σημασίας, όπως και εκείνα που προστέθηκαν στη συγκεκριμένη εκδοχή 

του ερωτηματολογίου λόγω εννοιολογικών προβλημάτων. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να 

εγκριθούν από τον Π.Ο.Υ. Εδώ στόχος είναι η εννοιολογική ισοδυναμία μεταξύ του αρχικού 

ερωτηματολογίου και του μεταφρασμένου (WHO, 2009).      

Έπειτα από τη δημιουργία του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί, διεξάγεται ο 

προέλεγχος αυτού (pretesting/pilot testing), κατά τον οποίο το ερωτηματολόγιο διανέμεται 

σε μικρό αριθμό ερωτώμενων. Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, να 
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περιλαμβάνει ερωτώμενους διαφόρων ηλικιών και διαφορετικού φύλου και  μορφωτικού 

επιπέδου. H συνηθέστερη μέθοδος προελέγχου είναι αυτή των γνωστικών συνεντεύξεων 

(cognitive interviews), σύμφωνα με την οποία διενεργούνται ατομικές συνεντεύξεις των 

ερωτωμένων. Κατά τη διάρκειά τους, οι ερωτώμενοι καλούνται να διαβάσουν τις ερωτήσεις 

και να αναλύσουν το νόημα τους, όπως το αντιλαμβάνονται. Επίσης, εκφράζουν τυχόν 

δυσκολίες που συνάντησαν και σχετίζονται με το λεξιλόγιο ή τη διατύπωση των ερωτήσεων, 

καθώς και στοιχεία που θεωρούν σημαντικά για την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας 

και δεν έχουν συμπεριληφθεί. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους μετά την 

ανάγνωση κάθε ερώτησης (concurrent think aloud interviews) ή μετά τη συμπλήρωση 

ολόκληρου του ερωτηματολογίου (retrospective think aloud interviews) (Collins, 2003; 

Drennan, 2003; Willis, 2004; Αλετράς και συν, 2009; WHO, 2009; Aletras et al, 2010).  

H τελική μορφή του οργάνου μέτρησης διανέμεται στους συμμετέχοντες και συλλέγονται τα 

δεδομένα. Η διανομή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φυσική παρουσία των ασθενών κ.α.). 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται ανάλυση αυτών. Αρχικά με τη μέθοδο 

της ανάλυσης παραγόντων δημιουργούνται ομάδες στοιχείων του ερωτηματολογίου οι 

οποίες μετρούν την ικανοποίηση από μια συγκεκριμένη διάσταση της ικανοποίησης από τις 

υπηρεσίες υγείας. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται αθροιστικές κλίμακες και η δημιουργία τους 

περιορίζει το τυχαίο σφάλμα μέτρησης, ενώ δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω  αξιολόγησης 

της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου (Aletras et al, 2006; Αλετράς και 

συν, 2007; Αλετράς και συν, 2009; Aletras et al, 2010). 

Η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στην ικανότητα του ερωτηματολογίου να παρέχει 

ακριβείς και σταθερές μετρήσεις, δηλαδή να παρέχει σταθερά ευρήματα σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές και υπό διαφορετικές συνθήκες (Αλετράς και συν, 2009; Saunders et al, 

2012). Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτιμάται η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής 

(internal consistency reliability), η οποία εκτιμά αν όλα τα στοιχεία μιας αθροιστικής 

κλίμακας μετρούν το ίδιο δημιούργημα. Η μέθοδος του συντελεστή άλφα του Cronbach 

αποτελεί διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής. Ο 

συντελεστής παίρνει τιμές από 0 έως 1. Όταν ο συντελεστής παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 

0.8 τότε όλα τα στοιχεία της αθροιστικής κλίμακας μετρούν όντως το ίδιο δημιούργημα, ενώ 

όταν λαμβάνει τιμές μικρότερες του 0.7 ίσως χρειάζεται η απαλοιφή κάποιου στοιχείου της 

κλίμακας (Cronbach, 1951; Aletras et al, 2006; Heale & Twycross, 2015). 
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Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος της αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων 

(test-retest reliability), κατά τον οποίο οι ερωτώμενοι συμπληρώνουν δύο φορές το 

ερωτηματολόγιο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Έτσι, διαπιστώνεται η σταθερότητα των 

αποτελεσμάτων σε εξωτερικούς παράγοντες (Van Agt et al, 1994; Backhaus et al, 2002; De 

Ζwart et al, 2002). Τέλος, μπορεί να γίνει επανάληψη της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων από άλλο ερευνητή προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία 

διαφορετικών ερευνητών (interrater reliability). Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται κατά πόσο η 

διεξαγωγή της έρευνας από άλλον ερευνητή θα επηρεάσει τα αποτελέσματα (Kozlowski & 

Hattrup, 1992; LeBreton & Senter, 2008).  

Για να είναι ένα ερωτηματολόγιο έγκυρο πρέπει πρώτα να είναι αξιόπιστο. Επομένως, αφού 

έχει διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται έλεγχος της 

εγκυρότητάς του. Η εγκυρότητα (validity) ενός ερωτηματολογίου εκτιμά το βαθμό στον 

οποίο αυτό αποτυπώνει την έννοια που όφειλε να μετρήσει, και συγκεκριμένα εδώ, την 

ικανοποίηση των ασθενών. Συχνά όταν οι ερευνητές συζητούν για εγκυρότητα αναφέρονται 

στην εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) και την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής (construct validity) (Saunders et al, 2012). Η εγκυρότητα περιεχομένου 

αναφέρεται στην επάρκεια και αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων του ερωτηματολογίου, 

δηλαδή στο βαθμό που παρέχει επαρκή κάλυψη της μέτρησης της ικανοποίησης των 

ασθενών. Αυτό το είδος εγκυρότητας διασφαλίζεται κατά την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, την εξέταση του ερωτηματολογίου από ομάδα ειδικών (expert panel) και τον 

προέλεγχο του ερωτηματολογίου, κατά τον οποίο διερευνώνται οι απόψεις των ασθενών και 

του προσωπικού της εκάστοτε δομής (Galanis, 2013; Heale & Twycross, 2015). 

Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι αθροιστικές 

κλίμακες του ερωτηματολογίου μετρούν τη διάσταση που υποτίθεται ότι πρέπει να μετρούν 

και αποτελείται από δύο είδη εγκυρότητας, τη συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent 

validity) και τη διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant validity). Η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται συνήθως για την εξασφάλιση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής 

είναι η μέθοδος πολλαπλών χαρακτηριστικών (multi-trait analysis). Αρχικά, υπολογίζονται 

συντελεστές, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί του βαθμού συσχέτισης κάθε στοιχείου με την 

αθροιστική κλίμακα στην οποία θεωρητικά ανήκει, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity). Υψηλές συσχετίσεις των στοιχείων με την 

κλίμακα στην οποία ανήκουν (τιμές > 0.40) δηλώνουν καλή εγκυρότητα σύγκλισης, ενώ 
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ταυτόχρονα, χαμηλότερες συσχετίσεις με τα στοιχεία των άλλων κλιμάκων δηλώνουν καλή 

εγκυρότητα διάκρισης (discriminant validity), διότι τα στοιχεία δεν μετρούν άσχετα 

δημιουργήματα δομής (Bloomberg et al, 2008; Αλετράς και συν, 2009; Ουζούνη & Νακάκης, 

2011; Galanis, 2013; Heale & Twycross, 2015). 

Τέλος, η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής διερευνάται περαιτέρω με τη μέθοδο 

ελέγχου υποθέσεων. Εξετάζεται ο βαθμός συσχέτισης της συνολικής ικανοποίησης με τις 

επιμέρους αθροιστικές κλίμακες, όπως και η συσχέτιση των τελευταίων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως η ηλικία ή η κατάσταση της υγείας (Aletras et al, 2006; 

Bloomberg et al, 2008; Ουζούνη & Νακάκης, 2011; Heale & Twycross, 2015).       

5.1.2 Έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών με ποσοτικές μεθόδους  

Σε μία ανάλυση 195 ερευνών μέτρησης ικανοποίησης ασθενών, το 64% περιελάμβανε 

συλλογή ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων, γεγονός που αποδεικνύει το 

βαθμό στον οποίο είναι διαδεδομένη η χρήση ερωτηματολογίων (Sitzia, 1999). Στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχουν διεξαχθεί γενικές μελέτες αξιολόγησης των εμπειριών 

των ασθενών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, σε Εξωτερικά Ιατρεία 

Νοσοκομείων κ.α., όπως και πιο ειδικές που αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών 

(π.χ. πασχόντων από AIDS). Αρχικά, θα παρουσιασθούν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

σε χώρες του εξωτερικού, ενώ στη συνέχεια, μελέτες οι οποίες διεξήχθησαν στην Ελλάδα.  

Τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκρινε τις εμπειρίες γυναικών με καρκίνο του μαστού, στη φάση 

της αποθεραπείας τους, οι οποίες εξετάστηκαν σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων ή από 

γενικό ιατρό πρωτοβάθμιας δομής στην Αγγλία. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια 3 φορές 

σε διάστημα 18 μηνών και παρατηρήθηκε υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης στη δεύτερη 

περίπτωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Grunfeld et al, 1999). Στην 

Αυστραλία διεξήχθη μελέτη επιβεβαίωσης των παραγόντων που σχετίζονται με την 

ικανοποίηση πασχόντων από χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή μοίρα. Στην ουσία επανεξετάστηκε 

προηγούμενη μελέτη 1343 συμμετεχόντων, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ειδικό 

για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός βαθμός  ικανοποίησης ήταν 

υψηλός, οι ασθενείς δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τη φροντίδα που έλαβαν για την 

εξάλειψη των συμπτωμάτων (Henschke et al, 2013). 

Από την άλλη, ορισμένες έρευνες μελετούν την ικανοποίηση σε σχέση με άλλους 

παράγοντες. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία διερευνήθηκε η επίδραση της συνέχειας της 
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φροντίδας στην ικανοποίηση των επισκεπτών πρωτοβάθμιων δομών, η οποία φαίνεται να 

είναι θετική (Hjortdahl & Laerum, 1992). Αμερικανοί επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση 

ανάμεσα στο χρόνο αναμονής και το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, με τα αποτελέσματα 

να επιβεβαιώνουν την αρνητική επίδραση αυτού στις εμπειρίες των ασθενών (Anderson et 

al, 2007).  

Επίσης, έχει μετρηθεί η ικανοποίηση οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπτυξιακές 

διαταραχές στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς απάντησαν μέσω email σε ερωτηματολόγιο σχετικά 

με το πόσο ευχαριστημένοι ήταν από το κέντρο που τους παρείχε περίθαλψη και φροντίδα 

για τα συγκεκριμένα παιδιά. Αν και συνολικά δήλωναν ικανοποιημένοι υπήρχαν υπηρεσίες 

που τους δυσαρεστούσαν ή δεν τους κάλυπταν πλήρως, όπως οι απαντήσεις των ιατρών 

σχετικά με τη κατάσταση του παιδιού ή η ικανότητα του ιατρού να τους ενημερώσει σχετικά 

με εναλλακτικές μορφές θεραπείας (Liptak et al, 2006). 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, συνέκρινε την ικανοποίηση των ασθενών από 

την πρωτοβάθμια περίθαλψη δύο διαφορετικών περιοχών της χώρας. 1108 ασθενείς 

συμπλήρωσαν δομημένο ερωτηματολόγιο εκφράζοντας υψηλό βαθμό ικανοποίησης κατά 

την αποχώρησή τους από τον οργανισμό (Gadallah et al, 2003). Παρόμοια μελέτη διεξήχθη 

στη Σαουδική Αραβία, όπου και πάλι συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, αυτή τη φορά όμως 

παρατηρήθηκε χαμηλός βαθμός ικανοποίησης. Bέβαια, στην έρευνα έλαβαν μέρος μόνο 

άνθρωποι που είχαν συγκεκριμένο επίπεδο μόρφωσης, ώστε να μπορούν να διαβάσουν και 

να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Επομένως, το δείγμα περιορίστηκε 

πολύ, περιείχε συγκεκριμένο είδος πολιτών και δεν ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικό 

δεδομένου του υψηλού ποσοστού ατόμων με χαμηλή μόρφωση που επικρατεί στη χώρα. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την επίδραση του μορφωτικού 

επιπέδου στην ικανοποίηση, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να 

δικαιολογηθεί ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης (Al-Sakkak et al, 2008). Ανάλογη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε και στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (Margolis et al, 2003). 

Μελέτες εκτίμησης της ικανοποίησης των ασθενών έχουν διεξαχθεί και στην Ελλάδα. Σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων της Οφθαλμολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας καταγράφηκε υψηλότατος 

βαθμός ικανοποίησης από την απόδοση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Σκοπός της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός αξιόπιστου και έγκυρου ερωτηματολογίου 
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αξιολόγησης της ικανοποίησης των ασθενών και η χρησιμοποίησή του για την αποτύπωση 

των εμπειριών των ασθενών που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο τμήμα της κλινικής. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 100 ασθενείς κατόπιν τηλεφωνικής συνέντευξης, μία 

εβδομάδα μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο. Ο βαθμός ικανοποίησης από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα υψηλός, ενώ έχρηζαν βελτίωσης η δυσκολία 

επικοινωνίας με τη γραμματεία, ο χρόνος που απαιτούνταν προκειμένου να κλείσει κάποιος 

ραντεβού, αλλά και ο μεγάλος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της εξέτασης. 

Επίσης, επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, το οποίο 

μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τέτοιου είδους έρευνες (Αλετράς και συν, 2007).  

Πραγματοποιήθηκε και άλλη προσπάθεια ανάπτυξης και ελέγχου της αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας ενός ελληνικού εργαλείου εκτίμησης της ικανοποίησης εξωτερικών ασθενών 

δύο γενικών νοσοκομείων της Μακεδονίας. Και πάλι προσεγγίστηκαν μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων 285 ασθενείς μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη τους στο νοσοκομείο. 

Εκτιμήθηκαν όλες οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου, οι οποίες απέδωσαν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ακόμη, αξιολογήθηκε η ικανοποίηση των ασθενών από τις 

διάφορες διαστάσεις, όπως και η συνολική ικανοποίησή τους. Οι ασθενείς δήλωσαν 

συνολικά ικανοποιημένοι, όχι όμως πολύ ικανοποιημένοι από την ιατρική εξέταση, το 

νοσοκομειακό περιβάλλον, τη συνολική εμπειρία από τις ραδιογραφικές και εργαστηριακές 

εξετάσεις, ενώ χαμηλότερη ήταν η ικανοποίηση από το χρονικό προγραμματισμό των 

ραντεβού για τα εξωτερικά ιατρεία και τις εργαστηριακές και ραδιογραφικές εξετάσεις. 

Υπολογίστηκε και το φαινόμενο οροφής, το οποίο κυμαινόταν μεταξύ 6,3 και 26,3%. Τέλος, 

προτάθηκε περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερα δείγματα για την καθιέρωση του 

ερωτηματολογίου ως επίσημου εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών (Aletras 

et al, 2006).     

Ακόμη, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης και επικύρωσης των ψυχομετρικών ιδιοτήτων 

ερωτηματολογίου μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών που δέχονται κατ’ οίκον 

φροντίδα στη Θεσσαλονίκη. Εφαρμόστηκαν όλες οι απαραίτητες μέθοδοι προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκαν 4 αθροιστικές 

κλίμακες, οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, οι δεξιότητες και η συμπεριφορά του 

προσωπικού, η καταλληλότητα της εξυπηρέτησης και ο προγραμματισμός των υπηρεσιών. 

Οι τρεις πρώτες εμφάνισαν πολύ καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Ενώ μόνο η τέταρτη, 

δηλαδή ο προγραμματισμός των υπηρεσιών, παρουσίασε χαμηλότερη αξιοπιστία 
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εσωτερικής συνοχής, αλλά ικανοποιητική αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η κλίμακα της συνολικής ικανοποίησης 

παρουσίασε και αυτή καλή αξιοπιστία. Υπολογίστηκε και το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

απάντησαν την καλύτερη δυνατή βαθμολογία. Για τις 4 αθροιστικές κλίμακες αυτό ήταν 7%, 

15,4%, 35,3% και 3,5% αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες, 211 σε αριθμό, δήλωσαν 

ικανοποιημένοι, όχι όμως πολύ ικανοποιημένοι, από την κατ’οίκον φροντίδα που λάμβαναν. 

Περιθώρια βελτίωσης αναδείχθηκαν περισσότερο για τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις 

και τον προγραμματισμό των υπηρεσιών, και λιγότερο για τις δεξιότητες το προσωπικού και 

την καταλληλότητα της φροντίδας. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε εμφάνισε πολύ 

καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, οπότε είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης από την κατ’οίκον φροντίδα των ασθενών (Aletras et al, 2010).    

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη που διερεύνησε τις ανάγκες των πολιτών από τις 

υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 1206 

πολίτες συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας. 

Το 24,8% των ερωτώμενων δήλωσε την ανάγκη διάθεσης περισσότερου χρόνου από τους 

επαγγελματίες υγείας, το 64,7% δήλωσε την επιθυμία για περισσότερη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας των δήμων της χώρας, ενώ το 80,1% αντιμετώπισε θετικά την ιδέα της 

βοήθειας από εθελοντική ομάδα στο σπίτι. Αξιολογήθηκε και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, όπως έγινε αντιληπτή από τους ασθενείς. Φάνηκε ότι οι άνδρες και οι 

εργαζόμενοι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τις γυναίκες και τους 

συνταξιούχους. Συνοψίζοντας, η έρευνα κατέληξε στην ανάγκη των πολιτών για 

περισσότερη κατανόηση και πληροφόρηση, καθώς και πιο ποιοτική παρεχόμενη φροντίδα 

(Καδδά και συν, 2010).   

Άλλη μελέτη που διεξάχθηκε στην Ελλάδα, σκόπευε στην αποτύπωση των παραγόντων που 

συμβάλλουν στην επιλογή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιων δομών από τους πολίτες. 

Συμμετείχαν 244 ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τα εξωτερικά ιατρεία τεσσάρων μεγάλων 

νοσοκομείων της Αθήνας, αλλά είχαν μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός αυτής. Οι ερωτώμενοι 

αξιολόγησαν τις υπηρεσίες που έλαβαν από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων της 

Αθήνας και τις αντίστοιχες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας του τόπου κατοικίας τους σε 

δεκάβαθμη κλίμακα. Βαθμολόγησαν χαμηλότερα τα κέντρα υγείας των τόπων κατοικίας 

τους (5,34/10) σε σχέση με τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων (8,23/10), γεγονός που 

πιθανώς υποδηλώνει προβληματική λειτουργία του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
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στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των οργανισμών 

παροχής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης των μεγάλων πόλεων (Πιερράκος & 

Υφαντόπουλος, 2007).    

Aκόμη, έχει διερευνηθεί η ικανοποίηση των ασθενών από το κέντρο υγείας Αταλάντης, ώστε 

να αναδειχθούν οι αδυναμίες του και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας που παρέχει. 

Συμπληρώθηκαν 150 δομημένα ερωτηματολόγια από επισκέπτες του κέντρου υγείας. 

Μεγάλο ποσοστό των ασθενών δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις οδηγίες και το χρόνο που αφιέρωσαν οι γιατροί. 

Μικρότερη ικανοποίηση παρατηρήθηκε από την επάρκεια του αριθμού των ιατρών και τις 

υποδομές του κέντρου υγείας. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς και αυτοί 

με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό προφίλ τείνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν (Anagnostopoulou et al, 2012). 

Τέλος, έγινε προσπάθεια εκτίμησης της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες στις μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) στο 

νομό Κιλκίς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, 

το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά από 181 ασθενείς που επισκέφθηκαν τη μονάδα υγείας 

τον τελευταίο χρόνο. Το 48,6% των ερωτώμενων δήλωσε ικανοποιημένο, ποσοστό αρκετά 

χαμηλό, ενώ έγινε προσπάθεια συσχέτισης των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών των ασθενών με το βαθμό ικανοποίησής τους. Οι έγγαμοι ασθενείς 

δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους χρόνους αναμονής ραντεβού και εξέτασης, 

ενώ οι ηλικιωμένοι και αυτοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο περισσότερο ικανοποιημένοι 

από το έργο των ιατρών. Επίσης, η αύξηση της ηλικίας, η υψηλή ικανοποίηση από τους 

χρόνους αναμονής και το ιατρικό προσωπικό, καθώς και η αύξηση της συχνότητας σύστασης 

της μονάδας σε οικογένεια και φίλους συσχετίζονται θετικά με τη συνολική ικανοποίηση. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης 

της ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών από το συγκεκριμένο οργανισμό (Φρεγγίδου 

και συν, 2017).  

Άλλες μελέτες μέτρησης της ικανοποίησης έχουν διεξαχθεί σε διάφορα κέντρα υγείας 

αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και σε κέντρα αποκατάστασης και εξωτερικά 

ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων με τη χρήση ερωτηματολογίων, ιδιαίτερα στα πλαίσια 

πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και όχι μόνο. Στις περισσότερες από αυτές 
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σημειώθηκε υψηλός βαθμός ικανοποίησης (Ραφτόπουλος, 2002; Πολύζος 2007; Νταμπάκη, 

2009; Ομπάση, 2009).     

Γίνεται αντιληπτό ότι σε ορισμένες από τις παραπάνω έρευνες αν και ο συνολικός βαθμός 

ικανοποίησης των ασθενών είναι υψηλός, υπάρχουν σημεία όπου το σύστημα χωλαίνει και 

οι εμπειρίες των χρηστών δεν είναι ευχάριστες. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως 

“ceiling effect” και “roof effect” και δηλώνει την τάση των ερωτηθέντων να βαθμολογούν 

πολύ υψηλά την ικανοποίηση τους από τις διάφορες διαστάσεις της φροντίδας, όπως και να 

κάνουν θετικά σχόλια τα οποία κρύβουν κάποια αρνητική εμπειρία (Hyrkas et al, 2000; Foss 

& Ellefsen, 2002; Collins et al, 2004; Andrew et al, 2011).  

5.2 Ποιοτικές έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών 

5.2.1 Τρόπος διεξαγωγής ποιοτικών ερευνών 

Η ποιοτική έρευνα προσπαθεί γενικά να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με τις έννοιες που τους 

αποδίδουν οι άνθρωποι (Myers, 1997; Klein & Myers, 1999). Τα νοήματα προέρχονται 

κυρίως από λέξεις και, όχι από αριθμούς, οι οποίες πολλές φορές έχουν πολλαπλές και 

ασαφείς ερμηνείες. Γι’ αυτό ο ερευνητής διαβάζει προσεκτικά το υλικό του, συνοψίζει τα 

δεδομένα, τα κατηγοριοποιεί και, στη συνέχεια, τα ομαδοποιεί προσπαθώντας να βρει το 

πλαίσιο σύνδεσης μεταξύ τους, προκειμένου να απαντήσει στα ερευνητικά του ερωτήματα 

(Saunders et al, 2012).  

Αρχικά, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της έρευνας (π.χ. οι ερευνητικοί στόχοι και τα 

ερωτήματα της μελέτης) και ακολουθεί η συλλογή των δεδομένων. Ο κύριος τρόπος 

συλλογής δεδομένων στις ποιοτικές μεθόδους είναι οι συνεντεύξεις. Η γνώση επιτυγχάνεται 

σε μεγάλο βαθμό µέσω καλής ακρόασης, ενός «ευγενούς αφουγκράσµατος» των κόσμων 

των υποκειμένων, τα οποία ο ερευνητής οφείλει να έχει ενθαρρύνει να εκφραστούν. Για αυτό 

το λόγο ακόμα και τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης είναι καθοριστικά (Παρασκευοπούλου-

Κόλλια, 2008). 

Υπάρχουν δύο τρόποι διαχωρισμού των συνεντεύξεων σε κατηγορίες. Ανάλογα με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων χαρακτηρίζονται ως (Saunders et al, 2012): 
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 Διαπροσωπικές (ατομικές): η συνέντευξη πραγματοποιείται από τον ερευνητή σε 

έναν συμμετέχοντα στην έρευνα (ένας προς έναν). Μπορεί να είναι τηλεφωνικές, 

πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) ή διαδικτυακά διευκολυνόμενες.  

 Ομαδικές: η συνέντευξη πραγματοποιείται από τον ερευνητή σε ομάδα ερωτώμενων 

(ένας προς πολλούς). O ερευνητής πραγματοποιεί ομαδική συζήτηση με μικρό 

αριθμό συμμετεχόντων για να διερευνήσει μια πτυχή του θέματος.  

Άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των συνεντεύξεων γίνεται ανάλογα με τα επίπεδα 

τυπικότητας και δομής τους (Saunders et al, 2012): 

 Δομημένες: σε αυτές χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια που περιέχουν ένα 

προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων και συμπληρώνονται παρουσία του 

συνεντευκτή. Συνήθως, οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με 

προκωδικοποιημένες απαντήσεις, οι οποίες είναι ευκολότερο να αναλυθούν. Οι 

ερωτήσεις πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά σε όλους τους 

ερωτώμενους. Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων , γι’ 

αυτό αναφέρονται και ως ποσοτικές ερευνητικές συνεντεύξεις. 

 Ημιδομημένες: Σε αυτές ο ερευνητής διαθέτει μία λίστα ερωτημάτων, που θέλει 

να καλύψει, καταγεγραμμένων σε ένα έντυπο, το οποίο αποτελεί τον οδηγό της 

συνέντευξης. Ωστόσο, ανάλογα με το ύφος της συνέντευξης μπορούν να 

παραλειφθούν ή να προστεθούν ερωτήσεις, όπως και να αλλάξει η σειρά τους. Οι 

συνεντεύξεις καταγράφονται είτε με ηχογράφηση είτε με τη λήψη σημειώσεων. 

Ο οδηγός της συνέντευξης περιέχει εκτός από τα ερωτήματα και κάποια 

εισαγωγικά σχόλια, όπως και επιχειρήματα παρακίνησης για τη συμμετοχή στην 

έρευνα.     

 Μη δομημένες: Αναφέρονται και ως «εις βάθος συνεντεύξεις». Δεν υπάρχει 

λίστα προκαθορισμένων ερωτημάτων και ο συνεντευξιαζόμενος έχει τη 

δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του για το 

θέμα που διερευνάται.   

 

Οι δομημένες συνεντεύξεις είναι κατάλληλες για τις περιγραφικές επεξηγηματικές μελέτες, 

ενώ οι ημιδομημένες και οι μη δομημένες για διερευνητικές μελέτες (Saunders et al, 2012). 
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Όσον αφορά στην αξιοπιστία των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας, αυτά δεν είναι 

απαραίτητο να μπορούν να αναπαραχθούν από άλλον ερευνητή, καθώς αντιπροσωπεύουν 

την πραγματικότητα τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Τα δεδομένα ωστόσο πρέπει 

να καταγράφονται και να διατηρούνται σε περίπτωση που άλλοι ερευνητές θα ήθελαν να τα 

μελετήσουν ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (Marshall & Rossman, 

2006). H εγκυρότητα των συνεντεύξεων μπορεί να επιτευχθεί, όταν αυτές διεξάγονται με 

αυστηρότητα και προσοχή, τα ερωτήματα είναι σαφή, οι απαντήσεις και τα νοήματα 

μπορούν να διερευνηθούν αναλυτικά και από πολλές οπτικές γωνίες (Saunders et al, 2012).   

Προκειμένου μία συνέντευξη να είναι επιτυχημένη ο ερευνητής θα πρέπει προηγουμένως να 

έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Οφείλει να γνωρίζει το αντικείμενο της έρευνας, ορισμένα 

στοιχεία για τον οργανισμό που πρόκειται να μελετηθεί, αλλά και την κουλτούρα των 

ερωτώμενων (Marshall & Rossman, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009). Τέλος, ο χώρος της 

συνέντευξης θα πρέπει να είναι κατάλληλος και ήσυχος, ώστε να μη προκύψουν προβλήματα 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. 

Η συλλογή των δεδομένων ακολουθείται από την κωδικοποίηση και ανάλυση αυτών. Σε 

περίπτωση ηχογράφησης των συνεντεύξεων, πραγματοποιείται μεταγραφή σε έντυπη μορφή 

των λεγομένων των ερωτώμενων, του τόνου που αυτά ειπώθηκαν, αλλά και της μη λεκτικής 

επικοινωνίας (Kvale & Brinkmann, 2009). Για την ανάλυση των δεδομένων μπορούν να 

ακολουθηθούν διαδικασίες περισσότερο ή λιγότερο δομημένες, οι οποίες ακολουθούν 

συγκεκριμένους κανόνες ή βασίζονται στην ερμηνεία του ερευνητή. Η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί εξαρτάται από την ερευνητική στρατηγική και φιλοσοφία (Saunders et al, 

2012).  (Robson, 2011). Συνοπτικά τα στάδια ανάλυσης είναι τα εξής:   

1. Δημιουργία κατηγοριών ή κωδίκων για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων 

2. Ενσωμάτωση των δεδομένων στις κατάλληλες κατηγορίες  

3. Ανάπτυξη των κατηγοριών για τον εντοπισμό σχέσεων ή προτύπων 

4. Ανάπτυξη προτάσεων προς έλεγχο 

5. Διατύπωση και επαλήθευση των συμπερασμάτων    

Τα βήματα μιας γενικής αναλυτικής μεθόδου που περιγράφηκαν προηγουμένως μπορούν να 

λάβουν μια πιο διακριτή μορφή και να χρησιμοποιηθούν σε πιο συγκεκριμένες μεθόδους 

ανάλυσης, όπως, π.χ. σε αυτή της Θεμελιωμένης Θεωρίας, η οποία περιγράφεται σε 

ακόλουθο κεφάλαιο. 
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5.2.2 Έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών με ποιοτικές μεθόδους  

Η ποιοτική έρευνα φαίνεται να υπολείπεται της ποσοτικής, ειδικά στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας. Ενώ αρκετές ποιοτικές έρευνες προσεγγίζουν την ικανοποίηση των 

ασθενών σε νοσοκομεία, λίγες αφορούν σε κέντρα υγείας και εξωτερικά ιατρεία.  

Ερευνητές στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών διερεύνησαν τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των συνεντεύξεων. Κατέληξαν σε 5 κύριους 

παράγοντες που συνιστούν την ικανοποίηση των ασθενών και οι οποίοι προσδιορίζονται από 

επιμέρους χαρακτηριστικά. Ο πρώτος παράγοντας ήταν το ιατρικό προσωπικό, με τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας (προσβασιμότητα, συνέπεια), των 

επαγγελματικών επιδόσεων (εμπειρία, επιμέλεια, αποτελεσματικότητα), του προσωπικού 

στυλ (ευγένεια, σεβασμός, προσοχή στις ανησυχίες του ασθενούς) και του επικοινωνιακού 

στυλ (ειλικρίνεια και σαφήνεια). Ο δεύτερος παράγοντας ήταν το μη ιατρικό προσωπικό, το 

οποίο περιλάμβανε τις νοσηλεύτριες και τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Στην ικανοποίηση 

των ασθενών έπαιξε ρόλο η διαθεσιμότητα και οι επιδόσεις των νοσηλευτριών, όπως και η 

διαθεσιμότητα, η συμπεριφορά και οι επιδόσεις των υπόλοιπων υπαλλήλων.  

Άλλος παράγοντες που προσδιόρισε την ικανοποίηση ήταν τα χαρακτηριστικά της δομής, 

όπως το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών, η αντιληπτή συνολική ποιότητα της φροντίδας, 

ο χρόνος αναμονής, οι διαγνωστικοί έλεγχοι, ο ευέλικτος προγραμματισμός των εξετάσεων, 

η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το κόστος της περίθαλψης. Ο τέταρτος παράγοντας 

ήταν οι συναφείς υπηρεσίες της δομής όπως το φαρμακείο (αποτελεσματικότητα και στάση 

του προσωπικού) και το φαγητό (ποικιλία και ποιότητα). Ο τελευταίος παράγοντας ήταν ο 

ίδιος ο οργανισμός, και συγκεκριμένα τα γενικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή η τοποθεσία, 

η εμφάνιση, η ατμόσφαιρα, το πάρκινγκ, και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η 

καθαριότητα, η άνεση και οι χώροι αναμονής (Concato & Feinstein, 1997). 

Άλλη έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Τανζανία με ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις σε 

διάφορες αγροτικές περιοχές. Μέσα από αυτές αναδείχθηκαν αρκετά αδύναμα σημεία του 

συστήματος, με το βαθμό ικανοποίησης να είναι χαμηλότερος σε σχέση με έρευνες που 

χρησιμοποίησαν ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι τόνισαν τη χαμηλή 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στις εγκύους και τις νέες μητέρες, λόγω της 

έλλειψης γνώσεων του προσωπικού, αλλά και των κατάλληλων υποδομών. Τόνισαν ότι η 



27 
 

δυσαρέσκεια από τα κέντρα υγείας έγκειται στις κακές εγκαταστάσεις τους και στην έλλειψη 

ευσυνειδησίας του προσωπικού. Τέλος, η ικανοποίηση από τα εκκλησιαστικά ιατρεία, που 

υπάρχουν στη χώρα, ήταν συχνά υψηλότερη σε σχέση με τις κρατικές μονάδες, αλλά ήταν 

μεταβλητή και αντανακλούσε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μονάδα 

υγείας. (Gilson et al, 1994). 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια αξιολόγησης των εμπειριών των ασθενών από ένα 

πρόγραμμα διαχείρισης του χρόνιου πόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 

πρόγραμμα είχε τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 υπό την καθοδήγηση νοσηλευτών και 

νοσηλευτριών σε αγροτικές περιοχές, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Για τους 

σκοπούς της μελέτης πραγματοποιήθηκε παρατήρηση των υπηρεσιών που έλαβαν οι 

ασθενείς, αλλά και συνεντεύξεις από ασθενείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μέσω της 

έρευνας προσδιορίστηκαν οι λόγοι που οι ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι και συνέχισαν 

τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αλλά και σημεία που έχρηζαν βελτίωσης. Οι κύριοι 

παράγοντες ικανοποίησης των ασθενών ήταν η βελτίωση της υγείας τους, οι γνώσεις του 

νοσηλευτικού προσωπικού, η διαθεσιμότητα, η καλή επικοινωνία και η υποστήριξη από το 

νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, η συμμετοχή των οικογενειών και φίλων στη διαδικασία 

της διαχείρισης του πόνου αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία το προγράμματος. 

Γενικά, η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού και η σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ αυτού και των ασθενών ήταν καθοριστικής σημασίας για την ικανοποίηση των 

ερωτώμενων. Τέλος, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος θα 

μπορούσε να βελτιωθεί, μέσω της εισαγωγής ομάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών 

ειδικοτήτων, ώστε να παρέχεται πιο ολοκληρωμένης φροντίδα (Davisson & Swanson, 2018).   

Οι ποιοτικές μέθοδοι συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση των συστημάτων 

υγείας, αφού δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα των απόψεων και των 

προτιμήσεων τόσο των ατόμων όσο και του κοινωνικού συνόλου. Ωστόσο, θεωρούνται 

περισσότερο δαπανηρές, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι η άμεση επαφή του ερωτώμενου με 

τον συνεντευκτή δημιουργεί μεροληψία και δεν αφήνει τον συμμετέχοντα να εκφράσει 

ελεύθερα τις απόψεις του (Crow et al, 2002).  
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5.3 Μικτές ποσοτικές - ποιοτικές μέθοδοι έρευνας της ικανοποίησης των 

ασθενών 

Υπάρχουν ερευνητές, που στην προσπάθειά τους να αποσαφηνίσουν το φαινόμενο της 

ικανοποίησης των ασθενών, χρησιμοποιούν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους. Η 

χρήση διαφορετικών μεθόδων για τη μελέτη κάποιου φαινομένου (εδώ συγκεκριμένα της  

αξιολόγησης των εμπειριών των ασθενών) είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως mixed-

methods research (Foss & Ellefsen, 2002; Sandelowski, 2010; Ostlund et al, 2011). Η έρευνα 

μεικτών μεθόδων μπορεί να διεξάγεται διαδοχικά ή ταυτόχρονα. Στη διαδοχική έρευνα 

πραγματοποιούνται περισσότερες από μία φάσεις συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ενώ 

η μία μέθοδος ακολουθεί την άλλη. Υπάρχουν δύο είδη διαδοχικού ερευνητικού σχεδιασμού, 

ο ερευνητικός σχεδιασμός δύο φάσεων και ο σχεδιασμός πολλαπλών φάσεων. Ο ερευνητικός 

σχεδιασμός δύο φάσεων μπορεί να ακολουθήσει δύο ερευνητικές στρατηγικές μεικτών 

μεθόδων (Creswell & Plano Clark, 2007): 

o Διαδοχικό διερευνητικό ερευνητικό σχεδιασμό, όπου η ποιοτική μέθοδος 

ακολουθείται από την ποσοτική. 

o Διαδοχικό επεξηγηματικό ερευνητικό σχεδιασμό, στον οποίο η ποσοτική μέθοδος 

ακολουθείται από την ποιοτική.  

O διαδοχικός σχεδιασμός πολλαπλών φάσεων είναι πιο σύνθετος. Η έρευνα περιλαμβάνει 

πολλές φάσεις συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, π.χ. η ποιοτική μέθοδος ακολουθείται 

από την ποσοτική, και στη συνέχεια από μία ακόμη φάση ποιοτικής κ.α. 

Αντίθετα, η ταυτόχρονη έρευνα μεικτών μεθόδων αποτελείται από μία μόνο φάση συλλογής 

και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων γίνεται συνδυαστικά, ώστε να προκύψει μια πιο πλούσια και ολοκληρωμένη 

απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα. Αυτή η ερευνητική μέθοδος ονομάζεται ταυτόχρονος 

τριγωνικός σχεδιασμός (triangulation) (Creswell & Plano Clark, 2007).     

Οι Lewis & Williamson (1995) στην Αγγλία συνέκριναν τις δύο τεχνικές, την ποσοτική και 

ποιοτική μέθοδο, ως προς την ευκολία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, το ποσοστό 

συμμετοχής των ασθενών και το βαθμό στον οποίο οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν είναι 

χρήσιμες και έγκυρες. Συμπέραναν ότι αν και η ποιοτική έρευνα είναι λιγότερο διαδεδομένη, 

είναι εξίσου αποδεκτή και εύχρηστη με την ποσοτική. Υποστηρίζουν ότι οι ποιοτικές 
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μέθοδοι μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του βαθμού ικανοποίησης που 

δηλώνεται με τη χρήση ερωτηματολογίων.  

Στην Ελβετία έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της ικανοποίησης των ασθενών από το πρώτο 

πρόγραμμα διαχειριζόμενης φροντίδας που εφαρμόστηκε στη χώρα. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

Διανεμήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια στους ασθενείς, ενώ πραγματοποιήθηκαν 

ημιδομημένες συνεντεύξεις τόσο σε ασθενείς όσο και σε εργαζομένους κατά τους πρώτους 

18 μήνες εφαρμογής του προγράμματος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, παρά τις προσπάθειες 

που έγιναν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο βαθμός ικανοποίησης των 

ασθενών αυξήθηκε μέτρια, ίσως επειδή ουσιαστικά προβλήματα που ανέφεραν οι ασθενείς 

έμειναν ανεπίλυτα. Και οι δύο μέθοδοι έδειξαν χαμηλότερη ικανοποίηση ασθενών που 

επισκέφθηκαν γενικούς γιατρούς του προγράμματος σε σχέση με εκείνους που εξετάστηκαν 

από ανεξάρτητους ειδικούς γιατρούς. Τέλος, οι ασθενείς δήλωσαν δυσαρεστημένοι από την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η χρήση των μεικτών μεθόδων έρευνας αποδείχθηκε πολύ 

αποδοτική σε αυτή τη μελέτη και οι ερευνητές πρότειναν τη χρήση της σε μελέτες 

αξιολόγησης της ικανοποίησης των ασθενών (Etter & Perneger, 1997).   

Άλλη προσπάθεια συνδυασμού των δύο μεθόδων έγινε στην Αυστραλία, όπου διερευνήθηκε 

η ικανοποίηση ατόμων που λάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή από τη μεγαλύτερη πρωτοβάθμια 

δομή φροντίδας για ασθενείς με AIDS. Στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει τη 

χρησιμότητα και τα οφέλη της χρήσης μικτών μεθόδων για τη μελέτη του φαινομένου, αλλά 

και να εντοπίσει ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών με HIV. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε 

η ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια που διανεμηθήκαν σε 166 ασθενείς, ενώ στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 22 ημιδομημένες συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Η 

μελέτη υπογράμμισε τρία πλεονεκτήματα της χρήσης μικτών μεθόδων έρευνας. Η ποιοτική 

έρευνα συνέβαλε στην πληρότητα των ευρημάτων, καθώς εξήγησε πιο ολοκληρωμένα τα 

στατιστικά στοιχεία. Ακόμη, επέτρεψε τη διερεύνηση των παραγόντων που προσδιορίζουν 

την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των ασθενών, αφού καθορίστηκε ο βαθμός ικανοποίησής 

τους με την ποσοτική μέθοδο. Τέλος, ενισχύθηκε η μεθοδολογική αυστηρότητα και συνέπεια 

της έρευνας, καθώς τα ευρήματα και των δύο μεθόδων μπορούσαν να ελεγχθούν ανά πάσα 

στιγμή. Η μεικτή προσέγγιση, λοιπόν, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του 

φαινομένου της ικανοποίησης των ασθενών (Chow et al, 2010).               
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Στα εξωτερικά ιατρεία για τη φροντίδα του διαβήτη στο Πακιστάν 1164 ασθενείς 

αξιολόγησαν τις εμπειρίες τους τόσο με ερωτηματολόγια όσο και με συμμετοχή σε 

συνεντεύξεις. Η ποιοτική έρευνα εξήγησε ορισμένα αντιφατικά ποσοτικά δεδομένα, ενώ 

υπογράμμισε την ανάγκη για συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

αλλαγές στη δημόσια υγεία (Jalil et al, 2017). Ακόμη, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων 

χρησιμοποιήθηκε και στη μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών με οσφυαλγία, οι οποίοι 

υποβάλλονταν σε χειροπρακτική, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή του είναι απολύτως 

εφικτή (Rowell & Polipnick, 2008). 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, έχουν γίνει προσπάθειες αποτύπωσης της 

ικανοποίησης των ασθενών με διάφορες μεθόδους και έρευνες. Ωστόσο, έχουν εγερθεί 

ερωτήματα σχετικά με το αν αυτές αντανακλούν όντως την ικανοποίηση των ασθενών. Κάθε 

μέθοδος εμφανίζει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία. Το φαινόμενο οροφής (ceiling effect) κατά τη χρήση ερωτηματολογίων 

αναδεικνύεται όλο και περισσότερο (Foss & Ellefsen, 2002; Sandelowski, 2010; Andrew et 

al, 2011; Ostlund et al, 2011). Το φαινόμενο πηγάζει από το φόβο των ασθενών ότι η 

φροντίδα που λαμβάνουν θα τεθεί σε κίνδυνο, αν οι απόψεις τους γίνουν γνωστές στους 

επαγγελματίες υγείας (Grunfeld et al, 1999; Wouters et al, 2008). Άλλη αιτία, ίσως, αποτελεί 

η χαμηλή ευαισθησία και διακριτική ικανότητα των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιούνται (Hyrkas et al, 2000).  

Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι με τη χρήση ερωτηματολογίων υπογραμμίζονται κυρίως οι 

απόψεις και οι ανησυχίες των ερευνητών παρά των ασθενών, αφού οι τελευταίοι καλούνται 

να απαντήσουν σε προκαθορισμένες ερωτήσεις (Foss & Ellefsen, 2002). Επιπρόσθετα, τα 

μη σωστά δομημένα ερωτηματολόγια μπορεί να λειτουργήσουν σαν μια μορφή λογοκρισίας, 

καθώς περιορίζουν την ευκαιρία των ασθενών να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Μερικές φορές οι βαθμοί ικανοποίησης που δηλώνονται είναι υψηλότεροι από τους 

πραγματικούς. Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν λανθασμένη ανατροφοδότηση για 

τη δουλειά τους, ενώ δεν εντοπίζονται τα σημεία των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών 

υγείας που χρήζουν βελτίωσης (Williams et al, 1998).  

Οι Williams et al (1998) μελέτησαν εκτεταμένα το ζήτημα της ασυμφωνίας μεταξύ 

αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε μελέτες ικανοποίησης. Πολλές 

αρνητικές εμπειρίες των ασθενών δεν καταγράφονται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι 
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θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες τους δεν αποτελούν καθήκον του συστήματος 

περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας. Έτσι, οι ερευνητές υποστήριξαν πως είναι 

αναγκαίο να καθοριστεί η έννοια του καθήκοντος και της ευθύνης για τους διάφορους 

επαγγελματίες υγείας και για κάθε διάσταση που βαθμολογείται. 

Από την άλλη, οι ποιοτικές έρευνες είναι περισσότερο χρονοβόρες και έχουν μεγαλύτερο 

κόστος, αν και παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ανταποκρισιμότητας. Ορισμένοι ερευνητές, 

υποστηρίζoυν ότι κατά τη συνέντευξη λόγω της προσωπικής επαφής, οι ερωτώμενοι 

αναφέρουν λιγότερες αρνητικές εμπειρίες και περισσότερο κοινωνικά αποδεκτές 

απαντήσεις,  απ’ ότι με πιο απρόσωπες μεθόδους (response bias) (Crow et al, 2002; 

Burroughs et al, 2005). Ωστόσο, άλλοι θεωρούν ότι με τη σωστή διεκπεραίωση της 

συνέντευξης και τη δημιουργία οικείου κλίματος με τον ερωτώμενο, είναι περισσότερο 

πιθανό να αναφερθούν αρνητικές εμπειρίες και να γίνει εις βάθος ανάλυση αυτών (Foss & 

Ellefsen, 2002) 

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, προτείνεται ο συνδυασμός των δύο 

μεθόδων (Hyrkas & Paunonen, 2000; Collins et al, 2004 Santuzzi et al, 2009; Braend et al, 

2010). Η κάθε μέθοδος συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στην εξαγωγή συμπερασμάτων, 

καθώς τα ποσοτικά δεδομένα δίνουν μία πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων, ενώ οι ποιοτικές 

μέθοδοι επιτρέπουν την εις βάθος ανάλυση των απόψεων των ασθενών και των σχέσεων με 

τους επαγγελματίες υγείας (Foss & Ellefsen, 2002). Ορισμένες φορές οι ποιοτικές μέθοδοι 

αναδεικνύουν ζητήματα που δεν εντόπισαν οι ποσοτικές (Williams et al, 1998), ενώ άλλες 

επιβεβαιώνουν η μία την άλλη (Hyrkas & Paunonen, 2000; Collins et al, 2004), 

προσδίδοντας εγκυρότητα στα αποτελέσματα της εκάστοτε έρευνας. 

Η χρήση του ταυτόχρονου τριγωνικού ερευνητικού σχεδιασμού (triangulation), του 

συνδυασμού δηλαδή των δύο μεθόδων, ως μίας επιστημονικής μεθόδου συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας. (Foss 

& Ellefsen, 2002). Υπογραμμίζεται η ανάγκη για περισσότερη έρευνα με ποιοτικά δεδομένα 

(Foss & Ellefsen, 2002; Santuzzi et al, 2009; Andrew et al, 2011), καθώς αυτή είναι λιγότερο 

διαδεδομένη, ειδικά στην Ελλάδα και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.  

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι  η πληρότητα της εκάστοτε έρευνας 

κρίνεται μόνο από τον συνδυασμό των μεθόδων και ότι έρευνες που χρησιμοποιούν έναν 
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τύπο δεδομένων (ποιοτικά ή ποσοτικά) δεν είναι αξιόπιστες και έγκυρες (Sandelowski, 

2010).  

Παρά τα προβλήματα που παρουσιάζουν, οι μελέτες ικανοποίησης των ασθενών είναι πολύ 

σημαντικές στη δημιουργία συστημάτων υγείας που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο-

ασθενή (Williams et al, 1998; Hyrkas et al, 2000). Αν δεν κατανοηθούν πλήρως οι απόψεις 

των ασθενών, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, 

η αναβάθμιση και η εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας δεν θα μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα.   

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για τους σκοπούς της έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα τόσο με ποσοτικές όσο και με 

ποιοτικές μεθόδους σε Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Νομού Χαλκιδικής. Οι 

μέθοδοι αντιμετωπίστηκαν ως ισότιμες και έγινε ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγια και ατομικές συνεντεύξεις, ώστε να εφαρμοστεί αυθεντική μέθοδος 

τριγωνoπoίησης (triangulation). Ακολούθως, αναλύονται η διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου και του οδηγού συνέντευξης, το δείγμα και η μέθοδος δειγματοληψίας 

σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα. 

 

6.1 Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 

Έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης 

εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών ή της ποιότητας της φροντίδας διεθνώς. Παραδείγματα 

αποτελούν το Ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ικανοποίησης των ασθενών-Patient Satisfaction 

Questionnaire (PSQ) (Ware et al., 1983), το Ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ικανοποίησης τω 

πελατών-Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Larsen et al. 1979), το ερωτηματολόγιο 

The Patient Judgments of Hospital Quality Questionnaire (PJHQ) με το οποίο γίνεται 

προσπάθεια εκτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαχωρισμός από την 

ικανοποίηση των ασθενών (Meterko et al. 1990), το γνωστό ερωτηματολόγιο SERVQUAL-

The Service Quality Questionnaire, το οποίο είναι από τα λίγα που εμφανίζουν καλή 

θεωρητική προσέγγιση και τεκμηρίωση, ενώ ταυτόχρονα με την ικανοποίηση προσδιορίζει 

και τις προσδοκίες των ασθενών (Parasuraman et al. 1985). Ένα άλλο ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης είναι το The Quality of care from the perspective of elderly people (QUOTE), 
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το οποίο ξεχωρίζει καθώς έχει σταθμιστεί σε δείγμα ηλικιωμένων για τη μελέτη της 

ποιότητας της φροντίδας που έλαβαν  (Sixma et al. 2000). Τέλος, υπάρχει και  η κλίμακα 

The Quality of care from the patient’s perspective (QPP), η οποία είναι αποτέλεσμα 

ποιοτικής έρευνας και εκτιμά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όπως την 

αντιλαμβάνονται οι ασθενείς (Larsson & Larsson, 1993). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι περισσότερες προσπάθειες ανάπτυξης ενός εργαλείου εκτίμησης 

της ικανοποίησης έχουν γίνει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο, αν και έχουν πραγματοποιηθεί ευάριθμες μελέτες για τη 

δημιουργία μιας έγκυρης κλίμακας (Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Αλετράς και 

συν, 2009; Aletras et al, 2010; Merkouris et al, 1999). Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα προέρχεται από το έργο των Αλετρά, Ζαχαράκη και 

Νιάκα (2007). Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε έπειτα από μελέτη της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, παρατήρηση της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και συνεντεύξεων με 

τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου 

(Peck, 1993; Avis et al, 1995; Lorentzon et al, 1996; Zandbelt et al, 2004; Αλετράς και συν, 

2006). 

Πρόκειται για δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστών απαντήσεων, με τη μορφή της 

πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Οι κλειστές ερωτήσεις (ή ερωτήσεις προκαθορισμένης 

επιλογής) παρέχουν μια σειρά εναλλακτικών απαντήσεων, από τις οποίες ο ερωτώμενος 

καλείται να επιλέξει μία. Οι κλειστές ερωτήσεις γλιτώνουν χρόνο, απαντώνται ευκολότερα, 

ενώ διευκολύνουν και τη σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων, εφόσον οι απαντήσεις είναι 

προκαθορισμένες (Saunders et al, 2012).  

H κλίμακα απαντήσεων τύπου Likert αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία τέτοιου 

είδους ερευνών, καθώς είναι ομοιόμορφα δομημένη, καθιστώντας πιο εύκολη τη δημιουργία 

του ερωτηματολογίου από τον ερευνητή, αλλά και τη συμπλήρωση και κατανόησή του από 

τον ερωτώμενο (Αλετράς και συν, 2007; Saunders et al, 2012). Επίσης, επιτρέπει την 

εναλλαγή θετικά και αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων, γεγονός που μειώνει τη 

μεροληψία των θετικών απαντήσεων, ενώ λόγω της συμμετρίας της είθιστε να θεωρείται 

διαστημική ή αριθμητική κλίμακα (interval scale). Το άθροισμα ή ο μέσος όρος των 

απαντήσεων μας δίνει μια εικόνα του αποτελέσματος για κάθε ερωτώμενο. Τέλος, η κλίμακα 

Likert είναι καθολικά εφαρμόσιμη και διευκολύνει τις συγκρίσεις στα πλαίσια της ίδιας 
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έρευνας ή διαφορετικών ερευνών (Αλετράς και συν, 2007; LaVela, 2014; Saunders et al, 

2012). 

Έπειτα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων 

δομών φροντίδας, έγινε επιλογή των ερωτήσεων που ανταποκρίνονταν καλύτερα στο σκοπό 

της παρούσας έρευνας. Οι ερωτήσεις αφορούν στην αξιολόγηση του νοσηλευτικού και 

ιατρικού προσωπικού. Θεωρήθηκε σκόπιμο να μην επιλεχθούν ερωτήσεις σχετικές με τις 

εγκαταστάσεις, καθώς φαίνεται να μην παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των 

ασθενών από την πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως και ερωτήσεις σχετικές με το χρόνο των 

ραντεβού, εφόσον μια τέτοια υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται εκτενώς στις πρωτοβάθμιες 

δομές (Calnan et al, 1994; Ραφτόπουλος και συν, 2001).  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, αποτελούνταν από εννέα ερωτήσεις οι 

οποίες αφορούσαν:  

 Στο νοσηλευτικό προσωπικό (2 ερωτήσεις)  

 Στο ιατρικό προσωπικό (6 ερωτήσεις) 

 Στη συνολική ικανοποίηση του ασθενούς (1 ερώτηση) 

Ο ερωτώμενος καλούνταν να επιλέξει μία από τις εξής πέντε απαντήσεις στις 8 πρώτες 

ερωτήσεις: 

1. Συμφωνώ απόλυτα 

2. Συμφωνώ 

3. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ/ Είμαι ουδέτερος 

4. Διαφωνώ 

5. Διαφωνώ απόλυτα 

Στην τελευταία ερώτηση, η οποία αξιολογούσε τη συνολική ικανοποίηση του ασθενούς, ο 

ερωτώμενος καλούνταν να επιλέξει ανάμεσα στις ακόλουθες 5 απαντήσεις 

1. Πολύ ικανοποιημένος/η 

2. Ικανοποιημένος/η 

3. Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4. Δυσαρεστημένος/η 

5. Πολύ δυσαρεστημένος/η  
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Επίσης, υπήρχε μία ερώτηση-φίλτρο στην αρχή του ερωτηματολογίου ώστε να 

αποκλειστούν οι ανήλικοι ασθενείς. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, προστέθηκε μία ομάδα 

ερωτήσεων σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως το φύλο, η 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η κατάσταση της υγείας των ασθενών. Θεωρήθηκε 

σκόπιμο να προστεθούν τέτοιου είδους ερωτήσεις στο τέλος της έρευνας, καθώς δεν είναι 

ακόμη σαφές πώς αυτά τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με την αξιολόγηση της 

ικανοποίησης των ασθενών. Ωστόσο, εξηγήθηκε στους ασθενείς η χρησιμότητα των 

συγκεκριμένων ερωτήσεων και τους δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσουν σε όποιες από 

αυτές επιθυμούσαν. 

 

Πίνακας 11: Περιγραφή των στοιχείων ερωτηματολογίου 

Στοιχείο Περιγραφή ερώτησης-στοιχείου 

  

1 Ευγένεια νοσηλευτών/τριών 

2 Προθυμία νοσηλευτών/τριών να απαντούν σε ερωτήσεις των ασθενών  

3 Επάρκεια χρόνου που αφιέρωσε ο γιατρός για την εξέταση  

4 Πληροφόρηση από το γιατρό σχετικά με την κατάσταση της υγείας των 

ασθενών 

5 Προθυμία γιατρού να ακούει όσα οι ασθενείς ήθελαν να πουν για την υγεία 

τους 

6 Επάρκεια εξηγήσεων & οδηγιών από το γιατρό σχετικά με τη θεραπεία 

7 Εμπιστοσύνη της ορθότητας της διάγνωσης και της θεραπείας του γιατρού 

8 Σεβασμός γιατρού στους ασθενείς  

  

 

 

Η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν πηγές συστηματικού σφάλματος (Krowinski & Steiber, 1996), ενώ έγιναν 

προσαρμογές στα πλαίσια της αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αποφεύχθηκαν 

ερωτήσεις με πολλαπλά ερωτήματα, τεχνική ορολογία και συντμήσεις ή ασάφειες. Υπήρξε 

εναλλαγή θετικά και αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η 

θετική ή αρνητική μεροληψία απαντήσεων (Αλετράς και συν, 2007; Αλετράς και συν, 2009; 
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Saunders et al, 2012), ενώ δόθηκε προσοχή στη διατύπωση, ώστε να μην υπάρχουν διπλές 

αρνήσεις. 

Οι πιθανές απαντήσεις της πεντάβαθμης κλίμακας παρουσιάστηκαν οριζόντια σε ευθεία 

γραμμή, δίπλα από τις ερωτήσεις αξιολόγησης, καθώς αυτή η διατύπωση βοηθά τους 

ερωτώμενους να επεξεργαστούν τα δεδομένα και αποτρέπει πιθανή σύγχυση (Dillman, 2009; 

Saunders et al, 2012).   

Ο προέλεγχος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους Αλετρά, Ζαχαράκη και 

Νιάκα με τη μέθοδο των γνωστικών συνεντεύξεων, με την οποία οι ασθενείς αναλύουν το 

νόημα των ερωτήσεων όπως το αντιλαμβάνονται, σχολιάζουν τον τρόπο διατύπωσής τους 

και τονίζουν τυχόν στοιχεία που θεωρούν σημαντικά, και δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

ερωτήσεις (American Statistical Association, 1997). Το ερωτηματολόγιο της παρούσας 

έρευνας παρατίθεται στο Παράρτημα I. 

 

6.2 Διαμόρφωση του οδηγού συνέντευξης 

Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες, ατομικές, πρόσωπο με 

πρόσωπο συνεντεύξεις, οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες για διερευνητικές μελέτες στις 

οποίες γίνεται προσπάθεια κατανόησης ορισμένων φαινομένων (Turner, 2010; Saunders et 

al, 2012). Σε αυτές ο ερευνητής έχει μια σειρά θεμάτων που θέλει να καλύψει, υπό τη μορφή 

γενικών ερωτήσεων, ωστόσο η χρήση τους διαφέρει από συνέντευξη σε συνέντευξη ανάλογα 

με τη διάθεση του ερωτώμενου και του κλίματος που επικρατεί (Saunders et al, 2012).     

Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν τους παράγοντες που αξιολογούνταν 

στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και τη διεθνή βιβλιογραφία (McNamara, 2009; Turner, 

2010; Saunders et al, 2012; Knight, 2013). Ο οδηγός της συνέντευξης αποτελούνταν από ένα 

εισαγωγικό τμήμα, το οποίο ενημέρωνε τον ασθενή για τον ερευνητή, το σκοπό της έρευνας 

και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συνέντευξης, Επίσης, έδινε κίνητρα 

στον ερωτώμενο προκειμένου να συμμετέχει, όπως την κοινωνική διάσταση της έρευνας. 

Στη συνέχεια, διαμορφώθηκαν 5 ανοικτές ερωτήσεις, στις οποίες ο συνεντευξιαζόμενος 

μπορούσε να απαντήσει ελεύθερα, αναφέροντας τους λόγους της ικανοποίησης ή 

δυσαρέσκειάς του, διάφορες εμπειρίες από τις υπηρεσίες που δέχτηκε ή οτιδήποτε άλλο 

θεωρούσε σημαντικό και χρήσιμο. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις αναφέρονταν στην ικανοποίηση 
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ή τη δυσαρέσκεια από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, διαστάσεις που εξετάζονταν και στο 

ερωτηματολόγιο, ενώ μία ερώτηση αξιολογούσε τη συνολική ικανοποίηση των ασθενών. 

Ακόμη, διερευνήθηκε η πρόθεση των ερωτώμενων να προτείνουν το συγκεκριμένο 

οργανισμό σε τρίτους, ενώ κλείνοντας δόθηκε η δυνατότητα να αναφέρουν οτιδήποτε 

θεωρούσαν σημαντικό και χρήσιμο. 

Η διατύπωση των ερωτήσεων ήταν όσο το δυνατόν ουδέτερη και σαφής, ώστε να 

αποφευχθούν μεροληψίες. Κάθε ερώτηση πραγματευόταν ένα θέμα τη φορά και όχι 

πολλαπλά ζητήματα, ενώ δόθηκε έμφαση στις αιτίες των απόψεων του ερωτώμενου 

(McNamara, 2009; Turner, 2010). Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και 

εγκυρότητα των δεδομένων, πραγματοποιούνταν συμπληρωματικές ερωτήσεις στους 

ασθενείς, προκειμένου να αναλύσουν ή να επεξηγήσουν έννοιες, αιτίες ή εμπειρίες τις οποίες 

ανέφεραν, έτσι ώστε σταδιακά να μην έχουν να προσθέσουν κάποια άλλη σκέψη. Υπήρξαν 

περιπτώσεις όπου αυτό ήταν αρκετά δύσκολο, καθώς οι ασθενείς απαντούσαν κυρίως 

μονολεκτικά ή δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση για περαιτέρω ανάλυση. Ο οδηγός των 

συνεντεύξεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

6.3 Δείγμα-Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν όλοι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας 

Νέων Μουδανιών. Ο συγκεκριμένος οργανισμός εξυπηρετούσε τους σκοπούς της έρευνας, 

καθώς ανήκει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ βρίσκεται σε μία περιοχή που 

εξυπηρετεί αρκετά μεγάλο όγκο ασθενών λόγω της γεωγραφικής του θέσης (μόνιμοι 

κάτοικοι αλλά και τουρίστες). Οι ασθενείς έπρεπε να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν και να μην πάσχουν από άνοια ή κάποια 

ψύχωση για να συμμετέχουν στην έρευνα.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 5 Ιανουαρίου 2018. Η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και η συμμετοχή στις συνεντεύξεις ήταν ανώνυμη και 

εθελοντική, επομένως εξαρτήθηκε από την ελεύθερη βούληση του κάθε ασθενούς. Τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ενώ συλλέχθηκαν μαζικά. Προσεγγίστηκαν 170 ασθενείς 

από τους οποίους οι 126 δέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, δηλαδή σημειώθηκε 
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βαθμός απόκρισης (response rate) 74,1%. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάστηκε η βοήθεια 

της ερευνήτριας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κυρίως σε ασθενείς με 

προβλήματα όρασης ή σε αναλφάβητους ασθενείς. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται 

το ποσοστό των ασθενών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, καθώς και το ποσοστό των 

άκυρων ερωτηματολογίων.  

Πίνακας 12: Ποσοστά επιστροφής ερωτηματολογίων 

Διανεμηθέντα 

ερωτηματολόγια 

Επιστραφέντα 

έγκυρα 

ερωτηματολόγια 

Επιστραφέντα 

άκυρα 

ερωτηματολόγια 

Μη επιστραφέντα 

Αριθμός Ποσοστό 

% 

Αριθμός Ποσοστό 

% 

Αριθμός Ποσοστό 

% 

Αριθμός Ποσοστό 

% 

170 100% 126 74.1% 7 0.04% 37 21.7% 

 

Σε κάθε τρίτο ασθενή πραγματοποιούνταν συνέντευξη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και πάντοτε με τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή η 

συλλογή των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων έγινε ταυτόχρονα, καθώς οι δυο μέθοδοι 

αντιμετωπίστηκαν εξ’ αρχής ως ισότιμες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συνεντεύξεις, 

καθώς θεωρήθηκε ότι με αυτά τα δεδομένα επιτεύχθηκε το σημείο κορεσμού (ή θεωρητικός 

κορεσμός), γνωστό στη βιβλιογραφία ως saturation point. Το σημείο κορεσμού είναι εκείνο 

το σημείο της έρευνας όπου η πραγματοποίηση περισσότερων συνεντεύξεων δε θα 

προσδώσει καινούρια δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο που μελετάται (Glaser & Strauss, 

1967; Guest et al, 2006; Gambetti  & Graffigna, 2012; Saunders et al, 2012).   

H διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν 10 έως 30 λεπτά, ενώ το ρόλο του συνεντευκτή  είχε η 

ίδια η ερευνήτρια, η οποία κατέγραφε τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης η ερευνήτρια διατήρησε ουδέτερη στάση, απέφυγε μορφασμούς ή 

επιφωνήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεροληψία και φρόντιζε να γίνεται 

ξεκάθαρο το θέμα της εκάστοτε ερώτησης (Turner, 2010). Όπως προαναφέρθηκε, όπου ήταν 

απαραίτητο έγιναν συμπληρωτικές και διευκρινιστικές ερωτήσεις, προκειμένου να υπάρχει 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του φαινομένου και να μην υπάρχουν σκέψεις και εμπειρίες των 

ασθενών που δεν ειπώθηκαν.    
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

7.1 Aνάλυση ποσοτικών δεδομένων 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε με τη βοήθεια του 

λογισμικού IBM SPSS 24.0. Πραγματοποιήθηκε αντιστροφή της κωδικοποίησης των θετικά 

διατυπωμένων ερωτήσεων, ώστε οι υψηλές βαθμολογίες στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

να υποδηλώνουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης και αντιστρόφως. Αντιστροφή της 

κωδικοποίησης πραγματοποιήθηκε και στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου 

σχετικά με τη συνολική ικανοποίηση των ασθενών για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έτσι, 

επιλέγοντας το 1 ο ασθενής δήλωνε πολύ δυσαρεστημένος/η, ενώ επιλέγοντας το 5 πολύ 

ικανοποιημένος/η. 

  

7.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Αρχικά, θα γίνει παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, το οποίο 

αποτελούνταν από 126 ασθενείς. Δύο από τους συμμετέχοντες αρνήθηκαν να 

συμπληρώσουν την ενότητα των γενικών πληροφοριών, δηλαδή δημογραφικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, οπότε και δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Επομένως, το σύνολο των 

ασθενών ήταν 124 για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.  

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η κατανομή των ασθενών σε σχέση με το φύλο. 

Πίνακας 13: Κατανομή των ασθενών βάσει του φύλου 

Φύλο Ν % 

Άνδρες 57 45,9% 

Γυναίκες 67 54,1% 

Σύνολο 124 100% 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ασθενών ήταν γυναίκες, αν και η διαφορά 

ανάμεσα στα δυο φύλα δεν ήταν μεγάλη. Το γεγονός αυτό βέβαια συμφωνεί και με τη 

βιβλιογραφία, όπου αναφέρεται ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο πρόθυμες στη συμμετοχή 

τους σε έρευνες (Sax et al, 2003; Smith, 2008). Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να αντανακλά 

ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες στα κέντρα υγείας ως επισκέπτριες.  
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Η κατανομή των ερωτηθέντων σε σχέση με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο έχουν ως 

εξής: 

Πίνακας14: Κατανομή των ασθενών σε σχέση με την ηλικία 

Ηλικία Ν % 

18-30 12 10% 

31-44 29 23% 

45-60 51 41% 

61-74 21 17% 

>75 11 9% 

Σύνολο 124 100% 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4 το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών ήταν ηλικίας 45-60 

ετών. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα Κέντρα Υγείας, 

καθώς τα επισκέπτονται συνήθως ασθενείς μέσης ηλικίας, οι οποίοι αρχίζουν να εμφανίζουν 

διάφορα προβλήματα υγείας ή ακολουθούν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και 

προσέρχονται για συνταγογράφηση. Θα αναμέναμε το ποσοστό των ασθενών ηλικίας 61-74 

ετών ή και άνω των 75 ετών να είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, ίσως να εξυπηρετούνται από 

περιφερειακά ιατρεία που υπάρχουν στα μικρότερα χωριά της περιοχής, δεδομένου ότι οι 

ασθενείς αυτών των ηλικιών διαμένουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε χωριά σε σχέση με τους 

νεότερους. Επίσης, είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας, οπότε 

παρακολουθούνται από ιατρούς του νοσοκομείου της περιοχής. 
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Πίνακας 15: Κατανομή των ασθενών βάσει του μορφωτικού επιπέδου 

Μορφωτικό επίπεδο Ν % 

Αναλφάβητοι 6 5% 

Απολυτήριο δημοτικού 11 9% 

Απολυτήριο γυμνασίου/λυκείου 41 33% 

Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 44 35% 

Κάτοχοι μεταπτυχιακού/ 

διδακτορικού διπλώματος 

22 18% 

Σύνολο 124 100% 

    

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 35% (πίνακας 5), των ασθενών έχουν συνεχίσει 

την εκπαίδευσή τους μετά το πέρας των υποχρεωτικών σχολικών ετών. Εντύπωση προκαλεί 

το σχετικό υψηλό ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος (18%).    

Τέλος, διερευνήθηκε και η κατάσταση της υγείας των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 6: 

Πίνακας 16: Κατανομή των ασθενών σε σχέση με την κατάστασης της υγείας τους 

Κατάσταση της υγείας Ν % 

Πολύ καλή 17 13,7% 

Καλή 47 38% 

Μέτρια 36 29% 

Κακή 22 17,3% 

Πολύ κακή 2 2% 

Σύνολο 124 100% 

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, 38%, χαρακτηρίζει την κατάσταση 

της υγείας του ως καλή, ενώ αμέσως μετά, το 29% των ασθενών δηλώνει ότι η κατάσταση 

της υγείας του είναι μέτρια. 
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7.1.2 Δημιουργία αθροιστικών κλιμάκων  

To ερωτηματολόγιο είχε ήδη επεξεργαστεί με τη μέθοδο ανάλυσης πρωταρχικών παραγόντων 

(Principal Components Analysis, PCA), καθώς και το σύστημα περιστροφής Varimax (Kim 

& Mueller, 1978; Krowinski & Steiber, 1996; Αλετράς και συν, 2007). Βρέθηκαν δύο 

παράγοντες που συσχετίζονται με ομάδες ερωτήσεων και δημιουργούν δύο αθροιστικές 

κλίμακες. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, δηλαδή τα στοιχεία 1 και 2, 

αποτελούν μία αθροιστική κλίμακα, η οποία αξιολογεί την ικανοποίηση από το νοσηλευτικό 

προσωπικό, ενώ τα στοιχεία 3 έως και 8 δημιουργούν τη δεύτερη αθροιστική κλίμακα, που 

αξιολογεί την ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό. Το στοιχείο 9 περιγράφει τη συνολική 

ικανοποίηση από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας δομής.  

Οι αθροιστικές κλίμακες αποτελούν ομάδες πολλών στοιχείων του ερωτηματολογίου που 

περιγράφουν την ικανοποίηση των ασθενών από μια συγκεκριμένη διάσταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Υπολογίζεται ένας συνολικός βαθμός ικανοποίησης για 

κάθε αθροιστική κλίμακα, αφού προστεθούν οι επιμέρους βαθμολογίες και διαιρεθούν με 

τον αριθμό των στοιχείων. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση των σφαλμάτων 

μέτρησης, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος εκτίμησης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

του ερωτηματολογίου (Aletras et al, 2006; Saunders et al, 2012). 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής του 

ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής άλφα του Cronbach. Ο συντελεστής 

άλφα υπολογίζεται με βάση τις συσχετίσεις των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε μία 

κλίμακα και χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεών της. 

Παίρνει τιμές από 0 έως 1, με αυτές που είναι μεγαλύτερες του 0,7 να δείχνουν ότι τα 

στοιχεία μετρούν την ίδια διάσταση (Αλετράς και συν, 2007; Saunders et al, 2012). Ο 

συντελεστής α του Cronbach εμφάνισε υψηλές τιμές και για τις δύο αθροιστικές κλίμακες 

του ερωτηματολογίου, και συγκεκριμένα πολύ υψηλή τιμή 0,937 για το ιατρικό προσωπικό 

και 0,840 για το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα 7. 

Επομένως, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις ερωτήσεις κάθε κλίμακας. 
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Πίνακας 17: Συντελεστής αθροιστικών κλιμάκων α του Cronbach 

Κλίμακα Συντελεστής α 

Στοιχείο Περιγραφή Cronbach 

Νοσηλευτικό προσωπικό  0,840 

1 Ευγένεια νοσηλευτών/τριών  

2 Προθυμία νοσηλευτών/τριών να απαντούν σε ερωτήσεις 

των ασθενών 

 

Ιατρικό προσωπικό  0,937 

3 Επάρκεια χρόνου που αφιέρωσε ο γιατρός για την 

εξέταση 

 

4 Πληροφόρηση από το γιατρό σχετικά με την κατάσταση 

της υγείας των ασθενών 

 

5 Προθυμία γιατρού να ακούει όσα οι ασθενείς ήθελαν να 

πουν για την υγεία τους 

 

6 Επάρκεια εξηγήσεων & οδηγιών από το γιατρό σχετικά 

με τη θεραπεία 

 

7 Εμπιστοσύνη της ορθότητας της διάγνωσης και της 

θεραπείας του γιατρού 

 

8 Σεβασμός γιατρού στους ασθενείς  

   

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (construct validity) με τη 

μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών (multi-trait analysis). Με τη συγκεκριμένη 

μέθοδο διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι αθροιστικές κλίμακες εκφράζουν ποσοτικά το 

θεωρητικό δημιούργημα το οποίο οφείλουν να μετρούν. Υψηλές συσχετίσεις των στοιχείων 

με την κλίμακα στην οποία ανήκουν (τιμές > 0,40) δηλώνουν καλή εγκυρότητα σύγκλισης 

(convergent validity) ή εσωτερική συνοχή (internal consistency), ενώ ταυτόχρονα, 

χαμηλότερες συσχετίσεις με τα στοιχεία των άλλων κλιμάκων δηλώνουν καλή εγκυρότητα 

διάκρισης (discriminant validity), αφού τα στοιχεία δεν μετρούν άσχετα δημιουργήματα 

(Aletras et al, 2006; Αλετράς και συν, 2007; Saunders et al, 2012). Στην ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, η οποία φαίνεται στον πίνακα 8, όλα τα στοιχεία εμφανίζουν μεγάλη 

τιμή συσχέτισης με την αθροιστική κλίμακα στην οποία ανήκουν, ενώ πολύ χαμηλότερη 

ήταν η συσχέτιση τους με την άλλη κλίμακα, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την εσωτερική 

συνοχή όσο και την εγκυρότητα διάκρισης του ερωτηματολογίου. 
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Πίνακας 18: Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 

Κλίμακα Κλίμακα 

Στοιχείο Περιγραφή Νοσηλευτικό 

Προσωπικό 

Ιατρικό 

Προσωπικό 

Νοσηλευτικό προσωπικό   

1 Ευγένεια νοσηλευτών/τριών 0,903 0,613 

2 Προθυμία νοσηλευτών/τριών να απαντούν σε 

ερωτήσεις των ασθενών 

0,950 0,491 

Ιατρικό προσωπικό   

3 Επάρκεια χρόνου που αφιέρωσε ο γιατρός για την 

εξέταση 

0,602 0,861 

4 Πληροφόρηση από το γιατρό σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας των ασθενών 

0,473 0,827 

5 Προθυμία γιατρού να ακούει όσα οι ασθενείς 

ήθελαν να πουν για την υγεία τους 

0,542 0,846 

6 Επάρκεια εξηγήσεων & οδηγιών από το γιατρό 

σχετικά με τη θεραπεία 

0,430 0,837 

7 Εμπιστοσύνη της ορθότητας της διάγνωσης και 

της θεραπείας του γιατρού 

0,503 0,902 

8 Σεβασμός γιατρού στους ασθενείς 0,527 0,899 

Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις στοιχείου- κλίμακας (Spearman correlation). Το δείγμα αποτελείται 

από 126 παρατηρήσεις για τις οποίες όλες οι μεταβλητές διαθέτουν τιμές προκειμένου οι συντελεστές να είναι συγκρίσιμοι. 

 

   

7.1.3 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

Διερευνήθηκε η κανονικότητα της κατανομής των τιμών των μεταβλητών μέσω του ελέγχου 

Kolmogorov-Smirnov. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η τιμή p ήταν πολύ μικρότερη 

του 0,05, δηλαδή στατιστικά σημαντική, συνεπώς τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο εφόσον οι ασθενείς συνηθίζουν να δηλώνουν 

ικανοποιημένοι (4) και πολύ ικανοποιημένοι (5) από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, οπότε 

υπάρχει μετατόπιση της κατανομής προς τις υψηλότερες τιμές, πράγμα που είναι φανερό και 

από τα αντίστοιχα ιστογράμματα (Παράρτημα III). 
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Εφόσον τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή μελετήθηκαν οι διάμεσοι, τα 

διατεταρτημοριακά εύρη, οι ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες που δόθηκαν, καθώς και τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης για κάθε αθροιστική κλίμακα και για τη συνολική ικανοποίηση. 

Όλα τα αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 

9 και αναλύονται ακολούθως. 

 

Πίνακας 19: Ανάλυση περιγραφικών στατιστικών στοιχείων  

Κλίμακα Διάμεσος Διατεταρτη-

μοριακό 

εύρος 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

95% ΔΕ Ποσοστό 

ικανοποιημένων  

ατόμων 

     Κατώτατο 

όριο 

Ανώτατο 

όριο 

 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 
4,00 1,50 1 5 3,27 3,68 56,4% 

        

Ιατρικό 

προσωπικό 
4,00 1,33 1 5 3,52 3,87 68,9% 

        

Συνολική 

ικανοποίηση 
4,00 1,00 1 5 3,5 3,88 64,3% 

  

Η διάμεσος για τις κλίμακες του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού είναι 4.00, γεγονός 

που δείχνει ότι οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι και από τις δύο αυτές διαστάσεις. Ίδια 

τιμή έχει και η διάμεσος της συνολικής ικανοποίησης. Συνεπώς οι ασθενείς, οι οποίοι 

επισκέφθηκαν το κέντρο υγείας, δήλωσαν ικανοποιημένοι από όλες τις υπηρεσίες που 

έλαβαν.  

Το διατεταρτημοριακό εύρος αποτελεί μέτρο διασποράς και είναι αντίστοιχο της τυπικής 

απόκλισης μιας κανονικής κατανομής. Στην προκειμένη περίπτωση υποδηλώνει το βαθμό 

στον οποίο οι ασθενείς συμφωνούν σχετικά με την ικανοποίηση από την κάθε κλίμακα, αλλά 

και τη συνολική ικανοποίηση. Οι τιμές είναι 1,50, 1,33 και 1,00 για το νοσηλευτικό 

προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό και τη συνολική ικανοποίηση αντίστοιχα.  Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η συνολική ικανοποίηση παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή διατεταρτημοριακού 
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εύρους, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό τη μεγαλύτερη. Συνεπώς, οι ασθενείς συμφωνούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό σχετικά με τη συνολική τους ικανοποίηση από την πρωτοβάθμια δομή, 

ενώ οι γνώμες τους διαφέρουν περισσότερο σχετικά με την ικανοποίηση από το νοσηλευτικό 

προσωπικό.       

Η ελάχιστη τιμή με την οποία βαθμολογήθηκε η κάθε διάσταση ήταν το 1, δηλαδή οι 

ασθενείς δήλωσαν πολύ δυσαρεστημένοι, ενώ η μέγιστη τιμή ήταν το 5, αριθμός που 

δηλώνει την πλήρη ικανοποίηση (πολύ ικανοποιημένος). Τις τιμές αυτές έλαβαν οι κλίμακες 

του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, καθώς και η ερώτηση της συνολικής 

ικανοποίησης.  

Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης με βεβαιότητα 95% προβλέπουν το διάστημα εκείνο στο 

οποίο αναμένεται να κυμαίνεται ο μέσος όρος για κάθε διάσταση. Για το νοσηλευτικό 

προσωπικό το κατώτερο και ανώτερο όριο ήταν 3,27 και 3,68 αντίστοιχα, για το ιατρικό 

προσωπικό 3,52 και 3,87, ενώ για τη συνολική ικανοποίηση 3,5 και 3,88. 

 

 

Γράφημα 3: Ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών από την κάθε διάσταση 

 

Τέλος, υπολογίστηκε το ποσοστό των ασθενών, που δήλωσαν ικανοποιημένοι για κάθε 

αθροιστική κλίμακα, αλλά και για τις συνολικές υπηρεσίες, δηλαδή αξιολόγησαν με τιμές > 

3. Παρατηρείται ότι το 64,3% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που 
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έλαβαν, ενώ περισσότερο ικανοποιημένοι φαίνεται να ήταν από το ιατρικό προσωπικό, σε 

ποσοστό 68,9%. Χαμηλότερη ήταν η ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς 

το 56,4% των ασθενών δήλωσε ικανοποιημένο. Επομένως, περίπου οι μισοί ασθενείς 

(43,6%) δεν ικανοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού προσωπικού, ποσοστό 

αρκετά σημαντικό, το οποίο επιβεβαιώνεται και από την μεγαλύτερη διακύμανση των 

απόψεων των ασθενών σχετικά με τη συγκεκριμένη κλίμακα (μεγαλύτερη τιμή 

διατεταρτημοριακού εύρους).   

 

 

Γράφημα 4: Ποσοστό συνολικής ικανοποίησης των ασθενών 

 

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό μπορεί βέβαια να οφείλεται και στο 

φόβο των ασθενών να πουν ελεύθερα τη γνώμη τους, διότι πιστεύουν ότι μία κακή 

αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού, θα οδηγήσει σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες 

υγείας (Hyrkas et al, 2000; Foss & Ellefsen, 2002; Andrew et al, 2011). Επίσης, ενδέχεται 

να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατανοούν το έργο των ιατρών και έτσι έχουν χαμηλές 

προσδοκίες.  
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7.1.4 Συσχέτιση δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών με την ικανοποίηση 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιας συσχέτισης των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των ασθενών σε σχέση με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαφοράς διαμέσων σε ανεξάρτητα δείγματα. Συσχετίστηκαν τα 

αθροιστικά σκορ της κάθε κλίμακας με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, 

δηλαδή το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την κατάσταση της υγείας. 

Ως προς την ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 

συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας των 

ασθενών (τιμή p > 0,05). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για την ικανοποίηση από το ιατρικό 

προσωπικό, αλλά και τη συνολική ικανοποίηση.   

Τα ευρήματα της βιβλιογραφίας είναι ακόμη αντικρουόμενα σχετικά με τη συσχέτιση των 

δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και την ικανοποίηση από τις 

υπηρεσίες υγείας, όπως αναφέρθηκε και στο γενικό μέρος της παρούσας εργασίας. Οι 

ερευνητές εμφανίζονται διχασμένοι, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποια συγκεκριμένη 

θεωρία. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν έδειξαν κάποια συσχέτιση ανάμεσα σε 

αυτούς τους παράγοντες  και την ικανοποίηση των ασθενών.    

  

7.2 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την επαγωγική Μέθοδο 

Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded Theory Approach), η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία 

μιας θεωρίας θεμελιωμένης από τα δεδομένα που προέκυψαν κατά την έρευνα (Glaser & 

Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Ο ερευνητής συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα σε 

κατηγορίες, δημιουργώντας αναλυτικούς κώδικες που προκύπτουν από αυτά (Saunders et al, 

2012). Στην συγκεκριμένη ερευνητική στρατηγική υπάρχουν τρία στάδια κωδικοποίησης 

(Glaser & Strauss, 1967): 

 H ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding), κατά την οποία ο ερευνητής αναγνωρίζει 

τις έννοιες που ταιριάζουν με τα δεδομένα 

 Η αξονική κωδικοποίηση (axial coding), στην οποία οι κώδικες του προηγούμενου 

σταδίου δημιουργούν ευρύτερες κατηγορίες  
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 Η επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding), κατά την οποία εξετάζονται οι 

σχέσεις που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα στις κατηγορίες της αξονικής κωδικοποίησης 

προκειμένου να αναλυθεί η βασική έννοια που διερευνήθηκε.  

Εξαιτίας του μικρού όγκου των δεδομένων, δε χρησιμοποιήθηκε κάποιο λογισμικό για την 

ποιοτική ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια χειρόγραφα. Ωστόσο, 

υπήρξε συστηματική επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

κωδικοποίηση με συνέπεια και επιστημονική αυστηρότητα και να προκύψουν καλά 

εδραιωμένες ερμηνείες των αποτελεσμάτων. 

7.2.1 Κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων 

Τα λεγόμενα των ασθενών καταγράφονταν αυτολεξεί από την ερευνήτρια στον εκτυπωμένο 

οδηγό συνέντευξης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, αναγνώστηκαν 

πολλές φορές και μελετήθηκαν εκτεταμένα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

κωδικοποίησή τους. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή 

κωδικοποίηση (open coding) των δεδομένων, αφού έγινε προσπάθεια πλήρους κατανόησης 

των νοημάτων και των εννοιών. Τα δεδομένα διαχωρίστηκαν σε εννοιολογικές μονάδες και 

ονομάστηκαν κατάλληλα. Σε όμοιες εννοιολογικές μονάδες δόθηκε το ίδιο όνομα. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν κατηγορίες δεδομένων, κάθε μια από τις οποίες έφερε ένα κωδικό όνομα 

(axial coding). Λόγω του σχετικά μικρού όγκου των δεδομένων και του επιπέδου της 

έρευνας δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding).  

Στόχος της ανάλυσης ήταν η κατανόηση, η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση των 

παραγόντων που συνιστούν την ικανοποίηση των ασθενών, τόσο από το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό όσο και από το σύνολο των υπηρεσιών που έλαβαν. Στους ακόλουθους πίνακες 

δίνονται ορισμένα παραδείγματα κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης των δεδομένων.  
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Πίνακας 10: Παραδείγματα κωδικοποίησης των παραγόντων που συνιστούν την ικανοποίηση των 
ασθενών 

Απoσπάσματα συνεντεύξεων 

(quotations) 

Ανοιχτή κωδικοποίηση 

(open coding) 

Αξονική κωδικοποίηση 

(axial coding) 

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τους 

γιατρούς, γιατί έχουν πολλές γνώσεις 

και εμπειρία. Κάνουν σωστές 

διαγνώσεις και με έχουν θεραπεύσει, 

ενώ η κατάσταση της υγείας μου ήταν 

πολύ κακή» (Ερωτώμενος 5) 

σωστή θεραπεία 

σωστή διάγνωση 

 

 

 

αντιμετώπιση δύσκολων 

περιστατικών 

‣  Γνώσεις ιατρών 

 

 

 

 

‣  Εμπειρία ιατρών 

«Είμαι ικανοποιημένος από το 

νοσηλευτικό προσωπικό καθώς ήταν 

πολύ ευγενικό. Ήταν χαμογελαστό, 

μου μιλούσε όμορφα, ενώ με 

σεβάστηκε. Δε με προσέβαλε καμιά 

φορά.» (Ερωτώμενος 6) 

 

χαμόγελο 

όμορφος τρόπος ομιλίας 

 

 

 

έλλειψη προσβολών 

‣  Ευγένεια 

 

 

 

 

‣  Σεβασμός 

«Είμαι ικανοποιημένος από το 

προσωπικό γιατί παρά τις ελλείψεις 

κάνουν ότι μπορούν» (Ερωτώμενος 6) 

έλλειψη προσωπικού ‣  Εξωγενείς παράγοντες 

«Ο γιατρός ήταν ευγενικός, 

χαμογελαστός, μου έδωσε τις 

πληροφορίες που έπρεπε χωρίς να με 

πανικοβάλλει, με ηρεμία. Έδειξε 

υπομονή, γιατί ενώ ασχολήθηκε πολλή 

ώρα μαζί μου δεν εκνευρίστηκε» 

(Ερωτώμενος 9) 

 

χαμόγελο 

όμορφος τρόπος ομιλίας 

 

πληροφόρηση 

 

ψυχραιμία 

έλλειψη εκνευρισμού 

 

αρκετός χρόνος ενασχόλησης 

‣  Ευγένεια ιατρών 

 

 

‣  Προθυμία πληροφόρησης 

ιατρών 

 

‣  Υπομονή ιατρών 

 

 

‣ Ενδιαφέρον ιατρών 

«Είμαι ικανοποιημένη γιατί δεν 

υπήρξε λάθος διάγνωση ή λάθος 

θεραπεία, έγινα καλά» (Ερωτώμενος 

9) 

σωστή διάγνωση 

 

σωστή θεραπεία 

‣  Αξιοπιστία (συνολική 

ικανοποίηση) 
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Στον πίνακα 10 παρατίθενται παραδείγματα κωδικοποίησης των παραγόντων που 

προσδιορίζουν την ικανοποίηση των ασθενών. Ακολούθως, στον πίνακα 11 παρατίθενται 

παραδείγματα κωδικοποίησης των παραγόντων που συμβάλλουν στη δυσαρέσκεια των 

ασθενών από τις επιμέρους, αλλά και από τις συνολικές υπηρεσίες που έλαβαν.       

 

Πίνακας 11: Παραδείγματα κωδικοποίησης παραγόντων που συνιστούν τη δυσαρέσκεια των 
ασθενών 

Απoσπάσματα 

συνεντεύξεων (quotations) 

Ανοιχτή κωδικοποίηση 

(open coding) 

Αξονική κωδικοποίηση 

(axial coding) 

«Οι νοσηλευτές χρειάζονται  

σεμινάρια καλής 

συμπεριφοράς» (Ερωτώμενος 

1) 

αγένεια ‣  Συμπεριφορά 

νοσηλευτών/τριών 

«Eίμαι δυσαρεστημένος από 

τους γιατρούς. Ήταν απότομοι, 

νευρικοί και βιαστικοί. Δεν 

αφιέρωσαν χρόνο στην 

εξέταση, δεν ασχολήθηκαν» 

(Ερωτώμενος 4)  

 

έλλειψη αφιέρωσης χρόνου 

 

απότομος τρόπος ομιλίας 

 

εκνευρισμός   

‣  Έλλειψη ενδιαφέροντος 

ιατρών 

 

‣  Αγένεια ιατρών 

 

‣  Έλλειψη υπομονής ιατρών 

«Οι γιατροί έχουν γνώσεις και 

είναι έμπειροι. Δεν κάνουν 

όμως κανονική εξέταση, δε σε 

ακουμπάνε, απλά σημειώνουν 

ό,τι τους λες» (Ερωτώμενος 1)  

έλλειψη φυσικής εξέτασης ‣ Έλλειψη ενδιαφέροντος 

ιατρών 

«Όταν ρώτησα κάτι σχετικά με 

τις οδηγίες της θεραπείας ο 

γιατρός με ειρωνεύτηκε» 

(Ερωτώμενος 19) 

 

ειρωνικό σχόλιο ‣  Έλλειψη σεβασμού ιατρών 
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7.2.2 Ανάλυση ευρημάτων 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί μια 

πολυδιάστατη έννοια. Κατηγοριοποιήθηκαν οι κύριοι παράγοντες που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό, από τους 

ιατρούς, καθώς και αυτοί που επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση των ερωτώμενων. Η 

ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό των παραγόντων που 

συνιστούν τη δυσαρέσκεια από τις υπηρεσίες υγείας. Κατά την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε και μια καινούρια κατηγορία που επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών, αυτή 

των εξωγενών παραγόντων. Ακολούθως, αναλύονται οι παραπάνω παράγοντες για κάθε 

διάσταση ξεχωριστά τόσο για την ικανοποίηση όσο και για την έλλειψη ικανοποίησης από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 

Οι δύο κύριες συνιστώσες που καθόρισαν τόσο την ικανοποίηση όσο και τη δυσαρέσκεια 

των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό της δομής υπηρεσιών υγείας ήταν:  

1. η συμπεριφορά του προσωπικού και  

2. οι τεχνικές δεξιότητες   

Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται δεν είναι τυχαία, αλλά δηλώνει την ιεράρχηση των 

παραγόντων από τους ίδιους τους ασθενείς. Δηλαδή η συμπεριφορά των νοσηλευτών και 

των νοσηλευτριών καθόρισε σε μεγαλύτερο βαθμό το πόσο ικανοποιημένος έμεινε ο 

ασθενής από τις υπηρεσίες που έλαβε, σε σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού.  

Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκαν οι ιδιότητες της κάθε συνιστώσας που ερμηνεύουν 

καλύτερα την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των ασθενών. Αρχικά, αναλύθηκαν οι 

ιδιότητες της συμπεριφοράς του προσωπικού οι οποίες συνέβαλαν στην ικανοποίηση των 

ασθενών. Αυτές ήταν η προθυμία, η ευγένεια, ο σεβασμός και η υπομονή, με τη σειρά τους 

να υποδηλώνει και πάλι τη βαρύτητα του καθενός. Για κάθε ιδιότητα της συμπεριφοράς του 

νοσηλευτικού προσωπικού προσδιορίστηκαν και τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά.  

Με τον όρο προθυμία, οι ασθενείς αναφέρονταν στην προθυμία για εξυπηρέτηση και 

επίλυση των προβλημάτων τους, όπως και στην προθυμία για ενημέρωση και πληροφόρηση 

από τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Ανέφεραν ότι μπορούσαν εύκολα να βρουν το 
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προσωπικό για να τους εξυπηρετήσει και λάμβαναν ολοκληρωμένες απαντήσεις και 

πληροφορίες όταν εξέφραζαν απορίες.  

«Όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας, οι νοσηλεύτριες ήταν 

άψογες. Είχαν όρεξη να με εξυπηρετήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου» 

(Ερωτώμενος 5)  

«Όποτε επισκέφθηκα το κέντρο υγείας, οι νοσηλεύτριες πάντα είχαν διάθεση να με 

εξυπηρετήσουν και να με ενημερώσουν, με ευγένεια, πάντα χαμογελαστές» (Ερωτώμενος 14) 

Επίσης, οι ερωτώμενοι χαρακτήρισαν το προσωπικό ευγενικό όταν ήταν χαμογελαστό και 

τους μιλούσε με όμορφο τρόπο, ενώ χαρακτήρισε ως σεβασμό την έλλειψη προσβολών από 

μέρους του. 

«Είμαι ικανοποιημένος από το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς ήταν πολύ ευγενικό. Ήταν 

χαμογελαστό, μου μιλούσε όμορφα, ενώ με σεβάστηκε. Δε με προσέβαλε καμιά φορά» 

(Ερωτώμενος 6) 

Η έννοια της υπομονής προσδιορίστηκε από τους ασθενείς από τον αρκετό χρόνο 

ενασχόλησης μαζί τους και το ήρεμο περιβάλλον που επικρατούσε κατά τη συναναστροφή 

τους με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.    

«Οι νοσηλεύτριες ήταν πολύ καλά κορίτσια. Ευγενικές με ήθος. Δε φωνάζουν ποτέ, με ηρεμία 

σε αναλαμβάνουν» (Ερωτώμενος 13) 

«Είμαι ικανοποιημένη γιατί οι νοσηλεύτριες είχαν την υπομονή να αφιερώσουν όσο χρόνο 

χρειαζόταν για το πρόβλημά μου» (Ερωτώμενος 2) 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ιδιότητες των τεχνικών δεξιοτήτων που συνέβαλαν στην 

ικανοποίηση των ερωτώμενων, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Η 

ικανοποίηση από τις τεχνικές δεξιότητες προέρχεται πρωτίστως από την ύπαρξη γνώσεων 

και δευτερευόντως από την ύπαρξη εμπειρίας. Η γνώση του αντικειμένου ερμηνεύτηκε ως η 

αποφυγή λαθών κατά τη άσκηση του επαγγέλματος, ενώ η εμπειρία ως η αντιμετώπιση 

δύσκολων περιστατικών.  

«Είμαι ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες τους, καθώς δεν έκαναν ποτέ κάποιο λάθος στη 

δουλειά τους» (Ερωτώμενος 12)   
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«Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το νοσηλευτικό προσωπικό γιατί όλες έχουν μεγάλη 

επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις για να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά» 

(Ερωτώμενος 9) 

Ακολούθως, στο σχήμα 1 συνοψίζονται οι παραπάνω έννοιες που συνιστούν την 

ικανοποίηση των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό.   
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Σχήμα 1: Παράγοντες ικανοποίησης από το νοσηλευτικό προσωπικό 

 

Ικανοποίηση ασθενών από το 

νοσηλευτικό προσωπικό 

Συμπεριφορά 

Τεχνικές δεξιότητες 

Προθυμία 

Ευγένεια 

Εμπειρία 

Γνώση 

Σεβασμός 

Υπομονή 

Αποφυγή 

λαθών 

Αντιμετώπιση δύσκολων 

περιστατικών 

Αφιέρωση 

αρκετού χρόνου 

Χαμόγελο 

Καλός τρόπος ομιλίας 

Εξυπηρέτησης 

Ενημέρωσης 

Ήρεμη 

αντιμετώπιση 

Έλλειψη 

προσβολών 
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Αντίστοιχα, αναλύθηκαν οι ιδιότητες των παραγόντων που συνιστούν τη δυσαρέσκεια των 

ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλαδή της συμπεριφοράς και των τεχνικών 

δεξιοτήτων. Για τη συμπεριφορά, οι ιδιότητες αυτές είναι η απροθυμία, η έλλειψη ευγένειας, 

η έλλειψη σεβασμού, η έλλειψη υπομονής και η έλλειψη συνέπειας, με τη σειρά τους να 

υποδηλώνει τη βαθμό που επηρεάζουν τη δυσαρέσκεια των ασθενών. Για κάθε ιδιότητα 

προσδιορίστηκαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά. 

Η απροθυμία  προσδιορίστηκε από την έλλειψη εξυπηρέτησης και πληροφόρησης σε θέματα 

που αφορούσαν είτε στην κατάσταση της υγείας των ασθενών είτε σε διαδικαστικά θέματα. 

Οι ασθενείς ανέφεραν ότι δεν ήταν δυνατόν να βρουν κάποιον να τους εξυπηρετήσει, και 

όταν αυτό γινόταν, δεν υπήρχε καμία διάθεση και όρεξη από το νοσηλευτικό προσωπικό για 

την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών.   

«Οι νοσηλεύτριες ήταν απαράδεκτες. Έψαχνες να τις βρεις για να σε εξυπηρετήσουν και όταν 

ερχόντουσαν σου έδειχναν ότι δεν είχαν καμία όρεξη να το κάνουν» (Ερωτώμενος 1)  

«Μεγάλη ικανοποίηση τι να σου πω, διάθεση για εξυπηρέτηση?, ευγένεια?, διάθεση να 

απαντήσουν σε κάθε απορία? (Ειρωνικός σχολιασμός). Τίποτα από όλα αυτά..» 

(Ερωτώμενος 21) 

Η απουσία χαμόγελου και ο άσχημος τρόπος ομιλίας, είτε λεκτικά είτε με τον τόνο της 

φωνής, χαρακτήρισε την έλλειψη ευγένειας, ενώ οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί κατά τη 

διάρκεια της εξυπηρέτησης προσδιόρισαν την έλλειψη σεβασμού.  

«Είμαι δυσαρεστημένη γιατί οι νοσηλεύτριες ήταν αγενείς, ούτε χαμογελαστές, μιλούσαν 

άσχημα. Είναι χειρότερες από τους γιατρούς, είναι μουντρούχες, και η απάντηση σε όλα είναι 

μια είμαι τι θέλετε να κάνω» (Ερωτώμενος 16) 

«Το προσωπικό χρειάζεται μαθήματα καλής συμπεριφοράς» (Ερωτώμενος 1) 

Η έλλειψη υπομονής προσδιορίστηκε από τον εκνευρισμό και τη βιασύνη του προσωπικού. 

Οι ασθενείς ένιωσαν ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες δεν ασχολήθηκαν μαζί τους για 

ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, ενώ τους μετέφεραν τα νεύρα και την ανυπομονησία τους.  

«Η εμπειρία μου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη. Με 

νεύρα και ανυπομονησία για να τελειώσουν νωρίτερα μαζί μου» (Ερωτώμενος 20) 

Τέλος, ένας παράγοντας που δε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση από τη 

συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού, ωστόσο αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας για τους 



57 
 

ασθενείς είναι η έλλειψη συνέπειας. Η παραβίαση του ωραρίου εργασίας από τους 

νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες φάνηκε να δυσαρεστεί τους ασθενείς που επισκέφθηκαν το 

κέντρο υγείας.   

«Δεν είναι στη θέση τους κατά τη διάρκεια του ωραρίου, ψάχνεις να τους βρεις» 

(Ερωτώμενος 1)  

Από την άλλη, η δεύτερη συνιστώσα των τεχνικών δεξιοτήτων προσδιορίζεται από την 

έλλειψη γνώσεων, η οποία περιγράφεται από την πραγματοποίηση λαθών κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, και την έλλειψη εμπειρίας, η οποία οδηγεί σε αδυναμία χειρισμού ορισμένων 

περιστατικών. 

«Η νοσηλεύτρια έκανε κάποιο λάθος κατά την εξέταση μου, ευτυχώς τη διόρθωσε ο γιατρός. 

Δεν είμαι ικανοποιημένος» (Ερωτώμενος 8) 

Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια των ασθενών από το 

νοσηλευτικό προσωπικό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό πρωτίστως με τη συμπεριφορά του. 

Ακόμη κι αν οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους ασθενείς ήταν σωστές και 

ολοκληρωμένες από τεχνικής απόψεως, η κακή συμπεριφορά του προσωπικού, όπως 

περιγράφηκε, οδήγησε στη δυσαρέσκεια των ερωτώμενων.  

Στο ακόλουθο σχήμα 2, παριστάνονται συνοπτικά οι παράγοντες που συνιστούν τη 

δυσαρέσκεια των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό.  
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Σχήμα 2: Παράγοντες δυσαρέσκειας από το νοσηλευτικό προσωπικό 

Δυσαρέσκεια από το νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Συμπεριφορά 

Τεχνικές δεξιότητες 

Έλλειψη προθυμίας 

Έλλειψη ευγένειας 

Έλλειψη σεβασμού 

Έλλειψη υπομονής 

Έλλειψη 

συνέπειας 

Λίγος  χρόνος ενασχόλησης 

Εξυπηρέτησης 

Ενημέρωσης 

Έλλειψη χαμόγελου 

Άσχημος τρόπος ομιλίας 

Έλλειψη γνώσεων 

Έλλειψη εμπειρίας 

Προσβολές Εκνευρισμός 

Ανυπομονησία 

Μη τήρηση ωραρίου 

Λάθη κατά την  εργασία 

Αδυναμία χειρισμού περιστατικών 



59 
 

 Ιατρικό Προσωπικό 

Η ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια από το ιατρικό προσωπικό εξαρτώνται από οκτώ κοινούς 

παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίστηκαν και ιεραρχήθηκαν ανάλογα με τη βαρύτητα που τους 

δόθηκε από τους ερωτώμενους, και αποτελούνται από επιμέρους χαρακτηριστικά. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: 

i. Γνώσεις  & προθυμία 

ii. Εμπειρία 

iii. Ευγένεια & υπομονή 

iv. Ενδιαφέρον 

v. Σεβασμός 

vi. Συνέπεια 

Oι γνώσεις και η προθυμία των ιατρών επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό την ικανοποίηση των 

ασθενών. Οι γνώσεις συσχετίστηκαν με τη σωστή διάγνωση, τη σωστή θεραπεία και την 

έλλειψη ιατρικών λαθών γενικότερα. Η προθυμία διαχωρίστηκε σε προθυμία εξυπηρέτησης 

και προθυμία για ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με της διαδικασίες και της οδηγίες 

της θεραπείας. Η εμπειρία προσδιορίστηκε από την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων 

περιστατικών. 

«Είμαι ικανοποιημένος γιατί μου δόθηκαν εξηγήσεις και οδηγίες επαρκείς και κατανοητές» 

(Ερωτώμενος 11)   

«Οι γιατροί βρήκαν τι είχα, μου έδωσαν θεραπεία και έγινα καλά. Έχουν πολλές γνώσεις και 

είμαι ικανοποιημένος. Έχουν μεγάλη εμπειρία και μπορούν να αντιμετωπίσουν αρκετά 

δύσκολα περιστατικά, και όχι να τα στείλουν στο νοσοκομείο» (Ερωτώμενος 14) 

Οι ασθενείς χαρακτήρισαν ευγενικούς τους ιατρούς που ήταν χαμογελαστοί και μιλούσαν με 

όμορφο τρόπο, ενώ έδωσαν ίση βαρύτητα και στην υπομονή που έδειξαν κατά την 

εξυπηρέτηση τους. Η υπομονή και η έλλειψη βιασύνης, σε συνδυασμό με τη διατήρηση 

ήρεμου πνεύματος κατά τη συναναστροφή με τους ασθενείς, συμβάλλουν στην ικανοποίηση 

των ασθενών.  

«Ο γιατρός ήταν ευγενικός, χαμογελαστός, μου έδωσε τις πληροφορίες που έπρεπε χωρίς να 

με πανικοβάλλει, με ηρεμία. Έδειξε υπομονή, γιατί ενώ ασχολήθηκε πολλή ώρα μαζί μου δεν 

εκνευρίστηκε» (Ερωτώμενος 9) 
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Το ενδιαφέρον των ιατρών προς τους ασθενείς συσχετίστηκε με την αφιέρωση αρκετού 

χρόνου κατά την εξέταση και ο σεβασμός με την έλλειψη προσβλητικών και ειρωνικών 

σχολίων. 

«Οι γιατροί είναι άψογοι. Ασχολήθηκαν μαζί μου όση ώρα χρειάστηκε, ενδιαφέρθηκαν για 

εμένα και τη υγεία μου. Ήταν ευγενικοί και με σεβάστηκαν» (Ερωτώμενος 7) 

Σχήμα 3: Παράγοντες ικανοποίησης από το ιατρικό προσωπικό 

Ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό 

Γνώσεις 

Προθυμία 
Εμπειρία 

Ευγένεια 

Υπομονή 

Σωστή διάγνωση  

Ενδιαφέρον 

Σεβασμός 

Σωστή θεραπεία 

Αποφυγή  ιατρικών λαθών 

Εξυπηρέτησης Αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών 

Χαμόγελο 

Πληροφόρησης 

Όμορφος τρόπος ομιλίας 

Ηρεμία  

Αφιέρωση χρόνου 

Έλλειψη προσβολών 

Έλλειψη βιασύνης 
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Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των οκτώ αυτών παραγόντων, 

τα οποία δεν αφήνουν ικανοποιημένους τους ασθενείς από το ιατρικό προσωπικό. Όσον 

αφορά στις γνώσεις των ιατρών η λανθασμένη διάγνωση, η λανθασμένη θεραπεία και η 

πραγματοποίηση ιατρικών λαθών προκαλούν δυσαρέσκεια. Επίσης, η έλλειψη προθυμίας 

για εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, όπως π.χ. η άρνηση για παροχή οδηγιών θεραπείας ή οι 

ελλιπείς και ασαφείς οδηγίες, συμμετέχουν εξίσου στη μη ικανοποίηση των ασθενών. 

«Ο γιατρός που με εξέτασε ήταν ειδικευόμενος, οπότε δε είχε τόσες γνώσεις και εμπειρία με 

αποτέλεσμα να μην θεραπευτώ» (Ερωτώμενος 16)      

Η ανικανότητα χειρισμού δύσκολων περιστατικών χαρακτηρίζει την έλλειψη εμπειρίας, ενώ 

οι σκυθρωποί γιατροί που μιλούν με άσχημο τρόπο, χαρακτηρίστηκαν αγενείς από τους 

ασθενείς. Η έλλειψη υπομονής των ιατρών συνίσταται στη βιασύνη, τον εκνευρισμό και τον 

απότομο τρόπο συμπεριφοράς, τα οποία άφησαν τους ασθενείς πολύ ή λιγότερο 

δυσαρεστημένους. 

«Ο γιατρός που με εξέτασε ήταν αδιάφορος με πολύ εκνευρισμό και δεν κατάλαβα καν τι μου 

είπε» (Ερωτώμενος 18) 

Οι ασθενείς εξέλαβαν ως έλλειψη ενδιαφέροντος την αφιέρωση λίγου χρόνου για την 

επίλυση του προβλήματος τους, όπως και την απουσία φυσικής εξέτασης. Τόνισαν ότι ο 

ιατρός θα έπρεπε να τους εξετάζει και να κάνει απλή καταγραφή των συμπτωμάτων τους. 

«Eίμαι δυσαρεστημένος από τους γιατρούς. Ήταν απότομοι, νευρικοί και βιαστικοί. Δεν 

αφιέρωσαν χρόνο στην εξέταση, δεν ασχολήθηκαν» (Ερωτώμενος 4)  

«Οι γιατροί έχουν γνώσεις και είναι έμπειροι. Δεν κάνουν όμως κανονική εξέταση, δε σε 

ακουμπάνε, απλά σημειώνουν ό,τι τους λες» (Ερωτώμενος 1)  

Η έλλειψη σεβασμού χαρακτηρίστηκε από ειρωνικά σχόλια κατά την εξέταση, ενώ και εδώ 

φαίνεται ότι η έλλειψη συνέπειας αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας. Η μη τήρηση του ωραρίου 

επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση των ασθενών.   

«Οι γιατροί δεν τηρούν το ωράριο, βέβαια δεν υπάρχει έλεγχος οπότε…» (Ερωτώμενος 1) 

«Όταν ρώτησα κάτι σχετικά με τις οδηγίες της θεραπείας ο γιατρός με ειρωνεύτηκε» 

(Ερωτώμενος 19) 
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Οι παράγοντες που συνθέτουν τη δυσαρέσκεια από το ιατρικό προσωπικό παριστάνονται 

διαγραμματικά στο σχήμα 4. 
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Σχήμα 4: Παράγοντες δυσαρέσκειας από το ιατρικό προσωπικό 

Δυσαρέσκεια από το ιατρικό προσωπικό 

Έλλειψη γνώσεων 

Έλλειψη υπομονής 

Έλλειψη ευγένειας 

Έλλειψη προθυμίας 

Έλλειψη εμπειρίας 

Έλλειψη ενδιαφέροντος 

Έλλειψη σεβασμού 

Έλλειψη συνέπειας 

Λανθασμένη διάγνωση 

Λανθασμένη θεραπεία 

Ιατρικά λάθη 

Εξυπηρέτησης 

Πληροφόρησης 

Αδυναμία 
αντιμετώπισης 
περιστατικών 

Σκυθρωπότητα 

Άσχημος τρόπος ομιλίας 

Έλλειψη αφιέρωσης χρόνου 

Έλλειψη φυσικής εξέτασης 

Μη τήρηση ωραρίου 

Ειρωνικά σχόλια 

Βιασύνη 

Εκνευρισμός 
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 Συνολική ικανοποίηση 

Η συνολική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας συνίσταται σε δύο κύριους 

παράγοντες:  

I. Τη συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, η οποία αποτελείται από έξι 

επιμέρους παράγοντες. 

II. Την αξιοπιστία, η οποία αναφέρεται στη σωστή διάγνωση, τη σωστή θεραπεία και 

τις κατανοητές οδηγίες και εξηγήσεις. 

Προκειμένου να μείνουν ικανοποιημένοι οι ασθενείς, η συμπεριφορά τόσο των ιατρών όσο 

και των νοσηλευτών και νοσηλευτριών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από προθυμία, 

ευγένεια, υπομονή, ενδιαφέρον, σεβασμό και συνέπεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν παράγοντες ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας 

τόσο από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και από τις συνολικές υπηρεσίες που 

ελήφθησαν. Ο δεύτερος όρος, της αξιοπιστίας, αναφέρεται στη σωστή διάγνωση, την 

κατάλληλη θεραπεία και τις ορθές και αναλυτικές οδηγίες, με κύριο στόχο την ίαση.  

Ορισμένοι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στο κέντρο υγείας, 

καθώς όπως υποστήριξαν έλαβαν κατάλληλη αγωγή και βρήκαν ίαση, αν και εξέφρασαν 

παράπονα σχετικά με τη συμπεριφορά του προσωπικού. Δηλαδή αν και έμειναν 

ικανοποιημένοι μόνο από τον έναν παράγοντα της συνολικής ικανοποίησης, αυτόν της 

αξιοπιστίας, δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν.  

«Είμαι ικανοποιημένη από το κέντρο υγείας, ο γιατρός βρήκε τι είχα και έγινα καλά. Ωστόσο, 

το προσωπικό χρειάζεται σεμινάρια καλής συμπεριφοράς, ήταν πολύ αγενές και δεν τηρούσε 

το ωράριο» (Ερωτώμενος 1)   

«Είμαι ικανοποιημένη γιατί δεν υπήρξε λάθος διάγνωση ή λάθος θεραπεία, έγινα καλά» 

(Ερωτώμενος 9) 

Οι ίδιοι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι στην ποσοτική έρευνα, αν και κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης εξέφρασαν αρκετά παράπονα για τις υπηρεσίες που έλαβαν. Όταν 

ερωτήθηκαν για περαιτέρω διευκρινήσεις, δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι διότι βρήκαν 

ίαση στο κέντρο υγείας. Συνεπώς, οι ασθενείς πολλές φορές δε θεωρούν υποχρέωση του 

συστήματος υγείας παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίησή τους, όπως η καλή 

συμπεριφορά του προσωπικού. Έτσι, δεν τους λαμβάνουν υπόψιν κατά τη συμπλήρωση των 
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ερωτηματολογίων και απλά προσπερνούν γεγονότα και συμπεριφορές που τους 

δυσαρέστησαν, καθώς έχουν πειστεί ότι δε θα έπρεπε να είναι και τόσο σημαντικά γι’ 

αυτούς. Η ποιοτική έρευνα συνέβαλε ουσιαστικά στην αποσαφήνιση τέτοιων περιστατικών.  

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη συνολική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια από τις υπηρεσίες 

της πρωτοβάθμιας δομής φροντίδας παριστάνονται διαγραμματικά στο σχήμα 5. 

Σχήμα 5: Παράγοντες συνολικής ικανοποίησης 

 

 

Συνολική ικανοποίηση ασθενών 

Συμπεριφορά ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού 

Αξιοπιστία 

Προθυμία 

Ευγένεια 

Συνέπεια 

Σεβασμός  

Υπομονή 

Ενδιαφέρον 

Κατανοητές οδηγίες & 

εξηγήσεις 

Σωστή θεραπεία 

Σωστή διάγνωση 
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 Εξωγενείς παράγοντες 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι εξωγενείς 

παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών, χωρίς να έχουν 

άμεση συσχέτιση με τη συναναστροφή τους με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής: 

1. Η έλλειψη προσωπικού 

2. Η έλλειψη υλικών και τεχνικών μέσων 

3. Η εποχή του χρόνου, που ο ασθενής επισκέπτεται το κέντρο υγείας  

4. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου υγείας 

5. Η προσβασιμότητα στο κέντρο υγείας 

Η έλλειψη προσωπικού συσχετίζεται ισχυρά με την ικανοποίηση. Οι ασθενείς δικαιολογούν 

την κακή συμπεριφορά του προσωπικού λόγω της έλλειψης χρόνου και του φόρτου εργασίας 

που υπάρχει σε σχέση με το διαθέσιμο προσωπικό. Πολλοί ασθενείς δεν έμειναν 

αντικειμενικά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν, ωστόσο δήλωσαν γενικότερα 

ικανοποιημένοι. Θεώρησαν, λοιπόν, ότι λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, η ποιότητα 

των υπηρεσιών που έλαβαν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ωστόσο, υπήρξαν ασθενείς που 

εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για το φαινόμενο, υποστήριξαν ότι οι ελλείψεις σε 

ανθρώπινο δυναμικό δε θα έπρεπε να αφορούν τους ασθενείς ούτε και να γνωστοποιούνται 

από το ίδιο το προσωπικό. Τέλος, μια μερίδα ερωτώμενων απλά ανέφερε το φαινόμενο ως 

παρατήρηση.  

«Η εμπειρία μου από την αντιμετώπιση που είχα από το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ήταν 

πολύ καλή, γιατί ίσως είχαν αρκετή δουλειά εκείνη την ώρα» (Ερωτώμενος 17) 

Ο συγκεκριμένος ασθενής δήλωσε ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος στην ποσοτική 

έρευνα, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξέφρασε δυσαρέσκεια από τη φροντίδα που 

έλαβε. Ωστόσο, όταν διερευνήθηκαν οι λόγοι που δεν έμεινε ευχαριστημένος, δικαιολόγησε 

την κακή συμπεριφορά του προσωπικού λόγω του φόρτου εργασίας. Το ίδιο συνέβη και με 

τους ακόλουθους ερωτώμενους. 

«Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το προσωπικό παρόλο που βρίσκομαι στο Κέντρο 

Υγείας πολύ συχνά. Αυτό γιατί οι νοσηλεύτριες είναι λίγες στη βάρδια και έχουν πολλά 

περιστατικά να αντιμετωπίσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιατρούς. Μένεις 
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ικανοποιημένος ανάλογα με  την ώρα προσέλευσης και το φόρτο εργασίας. Συνήθως είναι 

πολύ πιεσμένοι» (Ερωτώμενος 15) 

 «Οι γιατροί είχαν πάρα μα πάρα πολλή δουλειά επιτελώντας τα καθήκοντα και των 

νοσηλευτριών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κακή συμπεριφορά τους απέναντί μου» 

(Ερωτώμενος 20) 

Στην περίπτωση τους, η έλλειψη προσωπικού και ο μεγάλος φόρτος εργασίας  

δικαιολόγησαν την αντιμετώπιση που είχαν κατά την επίσκεψη στο κέντρο υγείας. Συνεπώς, 

οι ασθενείς μπορεί να μην εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολόγιου, εφόσον θεωρούν υπαίτιους εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους δεν 

ευθύνονται οι επαγγελματίες υγείας, όπως ο φόρτος εργασίας και η έλλειψη προσωπικού. 

Η έλλειψη υλικών και τεχνικών μέσων επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών. Κάποιοι 

ασθενείς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν και απέδωσαν την 

ευθύνη στην έλλειψη των κατάλληλων υλικών και μέσων που απαιτούνταν για τη θεραπεία 

τους, καθώς θεώρησαν ότι το προσωπικό δεν έφερε ευθύνη.  

«Δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένος από εδώ, ίσως να μην είχαν τα κατάλληλα μέσα για να 

με θεραπεύσουν» (Ερωτώμενος 22)  

Ο συγκεκριμένος ερωτώμενος δήλωσε ικανοποιημένος κατά την ποσοτική έρευνα. Ωστόσο, 

όταν ερωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του, 

συγκρατημένα. Δεν εξυπηρετήθηκε σωστά από το κέντρο υγείας, εφόσον δε βρήκε ίαση, 

παρόλα αυτά ανέφερε ότι το γεγονός αυτό ίσως και να οφειλόταν στην έλλειψη τεχνικών 

μέσων και όχι στην έλλειψη φροντίδας από το προσωπικό.   

Επιπρόσθετα, υπήρξαν ασθενείς που υποστήριξαν ότι η ικανοποίηση τους εξαρτάται άμεσα 

από την εποχή που επισκέπτονται τη δομή. Σε περιόδους όπου υπάρχει μεγάλος όγκος 

ασθενών, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι λόγω τουρισμού, πολλοί ερωτώμενοι 

θεώρησαν αυτονόητο ότι θα μεταβληθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να 

δηλώνουν δυσαρέσκεια από το προσωπικό. Πιστεύουν ότι το προσωπικό κάνει το καλύτερο 

δυνατό και δεν ευθύνεται για την κατάσταση. 

«Είμαι ικανοποιημένος ανάλογα με την εποχή και τη μέρα που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω 

τις υπηρεσίες. Όμως, κάνουν ότι μπορούν, δε φταίνε» (Ερωτώμενος 15)   
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Παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς, αν και δεν εξυπηρετήθηκαν σωστά, 

δήλωσαν ικανοποιημένοι ή δεν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, διότι πιστεύουν πως το 

προσωπικό έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ή ότι οι απατήσεις που είχαν δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στα καθήκοντα του προσωπικού. Η ύπαρξη παραγόντων που 

δυσχεραίνουν την εργασία στο κέντρο υγείας, όπως η έλλειψη προσωπικού ή ο μεγάλος 

φόρτος εργασίας ανάλογα με την εποχή, δικαιολόγησε την κακή συμπεριφορά ή τις χαμηλής 

ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς αυτοί δήλωσαν ικανοποιημένοι κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας, όμως στη συνέντευξη ανέφεραν αρκετά 

παράπονα, όπως συμπεριφορές και γεγονότα που τους δυσαρέστησαν, τα οποία ωστόσο δεν 

έλαβαν υπόψη κατά την ποσοτική έρευνα.  

Βέβαια, υπήρξαν και ερωτώμενοι που δεν επηρεάστηκαν από τέτοιους παράγοντες, αφού 

υποστήριξαν ότι οι συνθήκες εργασίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δε θα έπρεπε να 

αφορούν και να επηρεάζουν τους ασθενείς.    

«Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αυτό όμως δε θα έπρεπε να επηρεάζει τον ασθενή που δε 

φταίει. Οι ασθενείς δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν ελλείψεις, αυτήν την εικόνα δείχνει το 

προσωπικό» (Ερωτώμενος 1) 

Ορισμένοι ασθενείς επεσήμαναν τις άρτιες και καινούριες εγκαταστάσεις του κέντρου 

υγείας, όπως και την εύκολη πρόσβαση σε αυτό λόγω της ευνοϊκής τοποθεσίας του. Όμως, 

υπογράμμισαν ότι χωρίς την ύπαρξη όλων των υπολοίπων παραγόντων, δηλαδή της σωστής 

συμπεριφοράς και της αξιοπιστίας, τα χαρακτηριστικά αυτά δε συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση.   

«Το κέντρο υγείας είναι στολίδι, ολοκαίνουριο, εύκολα πηγαίνεις, όμως αυτά δεν μετράνε αν 

φέρονται άσχημα οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες» (Ερωτώμενος 1)  
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Σχήμα 6: Εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

 

Τέλος, οι ασθενείς ρωτήθηκαν για το αν θα πρότειναν το κέντρο υγείας σε κάποιο φίλο ή 

συγγενή τους. Από τις απαντήσεις τους και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη συνέντευξη που 

έδωσαν, συμπεραίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι δύο παράγοντες που συνθέτουν τη 

συνολική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας. Στην περίπτωση που οι ασθενείς έμειναν 

ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του προσωπικού και την αξιοπιστία των υπηρεσιών, 

τότε θα πρότειναν το κέντρο υγείας σε τρίτους. Αν δεν έμειναν ικανοποιημένοι από κανέναν 

από τους δύο παράγοντες τότε σίγουρα δεν θα το πρότειναν σε συγγενείς και φίλους. Τέλος, 

αν ένιωθαν δυσαρέσκεια από τη συμπεριφορά του προσωπικού αλλά υπήρχε αξιοπιστία τότε 

η αντίδραση του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του.  

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας συμφωνούν έως 

ένα βαθμό, αλλά δεν ταυτίζονται πλήρως. Ένα μεγάλο μέρος των ασθενών επέδειξε συνέπεια 

στις απαντήσεις του, δηλώνοντας είτε ικανοποιημένο είτε δυσαρεστημένο από τις υπηρεσίες 

που έλαβε τόσο κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου όσο και κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Έπειτα από τη μελέτη και τη σύγκριση των δεδομένων συμπεραίνεται ότι σε 

Εξωγενείς  παράγοντες 

Έλλειψη 

προσωπικού 

Έλλειψη υλικών 

και τεχνικών 

μέσων 

Χρονική 

περίοδος 

Εγκαταστάσεις 

Προσβασιμότητα 
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αυτή την κατηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δήλωσε πολύ ικανοποιημένο ή 

πολύ δυσαρεστημένο από τις υπηρεσίες που έλαβε.  

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ασθενείς, ενώ δήλωσαν συνολικά ικανοποιημένοι στην 

ποσοτική έρευνα, εξέφρασαν δυσαρέσκεια κατά τη συνομιλία τους με την ερευνήτρια 

(ερωτώμενοι 1, 2, 15, 17, 20 και 22). Ορισμένοι από αυτούς κατά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, βαθμολόγησαν χαμηλά μερικές διαστάσεις (π.χ. το νοσηλευτικό ή το 

ιατρικό προσωπικό), ενώ άλλοι όχι. Όλοι, όμως, δήλωσαν συνολικά ικανοποιημένοι από τις 

υπηρεσίες που έλαβαν, γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε από τις συνεντεύξεις, κατά τη 

διάρκεια των οποίων εξέφρασαν γεγονότα και συμπεριφορές που τους δυσαρέστησαν. 

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν εξέφρασαν αυτή τη δυσαρέσκεια κατά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, διότι θεώρησαν ότι οι παράγοντες που τους δυσαρέστησαν δεν 

αποτελούν υποχρέωση του συστήματος υγείας ή δεν οφείλονται στους επαγγελματίες υγείας 

και τον οργανισμό. Η κακή συμπεριφορά του προσωπικού, η οποία αποτέλεσε πηγή 

δυσαρέσκειας σε αρκετές περιπτώσεις, δικαιολογήθηκε από την έλλειψη προσωπικού και το 

μεγάλο φόρτο εργασίας ή την πιθανή έλλειψη τεχνικών μέσων. Άλλοι ερωτώμενοι θεώρησαν 

ότι κύριος σκοπός και υποχρέωση της πρωτοβάθμιας δομής ήταν η θεραπεία τους, οπότε αν 

αυτή επιτεύχθηκε, δήλωσαν ικανοποιημένοι. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν 

πλήρως ικανοποιημένοι από το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αποδείχθηκε και στις 

συνεντεύξεις. 

Τέλος, ορισμένοι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι στο ερωτηματολόγιο, ενώ στη 

συνέντευξη ανέφεραν ότι η σωστή εξυπηρέτηση τους, και συνεπώς η ικανοποίηση τους, 

εξαρτάται  από την εποχή που θα επισκεφθούν το κέντρο υγείας. Για παράδειγμα, τη θερινή 

περίοδο, οπότε η περιοχή δέχεται πολλούς τουρίστες, οι ασθενείς δεν μένουν το ίδιο 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας, λόγω του μεγάλου όγκου των 

επισκεπτών. Παρόλα αυτά, δεν έλαβαν υπόψιν το γεγονός αυτό κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, διότι θεωρούν ότι είναι μία δεδομένη κατάσταση, για την οποία το 

προσωπικό του κέντρου υγείας δεν είναι υπαίτιο.    

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, απέφερε διπλό όφελος για την έρευνα. Πρώτον, 

επιβεβαίωσε την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των ασθενών, που ανέφεραν ίδιο βαθμό 

ικανοποίησης στα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις, ενισχύοντας τη συνέπεια των 

ευρημάτων. Δεύτερον, συνέβαλε στην κατανόηση του φαινομένου ασυμφωνίας μεταξύ των 
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ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων. Διαπιστώθηκε ότι βασική αιτία του φαινομένου 

αποτελεί η μη ύπαρξη σαφών ορίων για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των επαγγελματιών 

υγείας, αλλά και τις υποχρεώσεις του συστήματος απέναντι στους πολίτες. Απόρροια των 

παραπάνω είναι οι ασθενείς να μην αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες κατά τη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων, επειδή θεωρούν ότι γι’ αυτές ευθύνονται οι υψηλές προσδοκίες τους 

και όχι οι δομές φροντίδας.   

 

8.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια διερεύνησης της ικανοποίησης των ασθενών από 

πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Οι 

μέθοδοι αντιμετωπίστηκαν ως ισότιμες και έγινε ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγια και ατομικές συνεντεύξεις, ώστε να επιτευχθεί η μέθοδος τριγωνoπoίησης 

(triangulation).  

Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τμήμα του ερωτηματολογίου 

που αναπτύχθηκε από τους Αλετρά και συν (2007). Έπειτα από μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας και της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων δομών φροντίδας, έγινε επιλογή των 

ερωτήσεων που ανταποκρίνονταν καλύτερα στο σκοπό της παρούσας έρευνας, ενώ υπήρχαν 

και ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 126 ασθενείς, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη δομή 

παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας. Εξετάστηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής με τον 

συντελεστή alpha του Cronbach, ο οποίος εμφάνισε πολύ ικανοποιητικές τιμές και για τις 

δύο κλίμακες και εξασφαλίστηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου με τη μέθοδο 

ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών.  

Το 64,3% των ασθενών δήλωσε ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που έλαβε γεγονός που 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών της ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς 

και σε αυτές τις έρευνες το ποσοστό ήταν παρόμοιο (Πιερράκος & Υφαντόπουλος, 2007; 

Φρεγγίδου και συν, 2017). Η ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό ήταν μεγαλύτερη σε 

σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το βαθμό της συνολικής ικανοποίησης. Αυτό 

βέβαια μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς δεν κατανοούν πλήρως το έργο των 

ιατρών λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης, αλλά και στο φόβο των ασθενών να πουν 
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ελεύθερα τη γνώμη τους, διότι πιστεύουν ότι μία κακή αξιολόγηση του ιατρικού 

προσωπικού, θα οδηγήσει σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες υγείας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από μελέτες του εξωτερικού (Grunfeld et al, 1999; Wouters et al, 2008), 

αλλά και ελληνικές έρευνες (Αλετράς και συν, 2007). Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση της 

ικανοποίησης των ασθενών με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, χωρίς να υπάρχει 

εμφανής συσχέτιση, αν και στην ελληνική βιβλιογραφία η ηλικία και η κατάσταση της υγείας 

των ασθενών εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση (Aletras et al, 2006; Aλετράς 

και συν, 2009; Pierrakos et al, 2013). 

Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη διενέργεια ημιδομημένων, 

ατομικών, πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεων, έπειτα από τη διαμόρφωση του κατάλληλου 

οδηγού συνέντευξης. Σε αυτόν οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν τους 

παράγοντες που αξιολογούνταν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 22 ασθενείς, καθώς θεωρήθηκε ότι με αυτά τα 

δεδομένα επιτεύχθηκε το σημείο κορεσμού, ενώ οι απαντήσεις των ασθενών καταγράφονταν 

στον οδηγό από την ερευνήτρια. Εξαιτίας του μικρού όγκου των δεδομένων, δε 

χρησιμοποιήθηκε κάποιο λογισμικό για την ποιοτική ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

χειρόγραφα, όπως και η κωδικοποίηση των δεδομένων, με συνέπεια και επιστημονική 

αυστηρότητα. 

Κατηγοριοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι κύριοι παράγοντες που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών από το νοσηλευτικό προσωπικό, από τους 

ιατρούς, καθώς και αυτοί που επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση των ερωτώμενων. Η 

ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό των παραγόντων που 

συνιστούν τη δυσαρέσκεια από τις υπηρεσίες υγείας. Για κάθε παράγοντα προσδιορίστηκαν 

και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε και μια 

καινούρια κατηγορία που επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών, αυτή των εξωγενών 

παραγόντων, η οποία δε θα μπορούσε να διερευνηθεί μόνο μέσω της ποσοτικής μεθόδου.  

Υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία της συμπεριφοράς του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

και των δεξιοτήτων του στην ικανοποίηση των ασθενών. Η προθυμία, η ευγένεια, ο 

σεβασμός, η συνέπεια, το ενδιαφέρον, η υπομονή είναι χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

των επαγγελματιών υγείας, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών, όπως και η γνώση και η εμπειρία. Παρόμοια είναι τα ευρήματα , από αντίστοιχες 
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μελέτες στο εξωτερικό (Concato & Feinstein, 1997; Gilson et al, 1994; Davisson & Swanson, 

2018). Άλλο εύρημα της έρευνας ήταν ορισμένοι εξωγενείς παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ικανοποίηση, όπως οι εγκαταστάσεις του οργανισμού, η προσβασιμότητα και η 

διαθεσιμότητα του προσωπικού, οι οποίοι επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή βιβλιογραφία 

(Concato & Feinstein, 1997; Gilson et al, 1994; Davisson & Swanson, 2018).  

Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συγκλίνουν σε κάποιο βαθμό χωρίς όμως να ταυτίζονται 

απόλυτα. Οι πολύ ικανοποιημένοι και οι πολύ δυσαρεστημένοι ασθενείς δήλωσαν τον ίδιο 

βαθμό ικανοποίησης στα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις. Ωστόσο, υπήρξαν ζητήματα 

ασυμφωνίας μεταξύ των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων για μια μερίδα ασθενών, 

τα οποία έχουν αναδειχθεί και από διεθνείς έρευνες, όπως αυτή των Williams et al (1998). 

Επίσης, οι Locker & Dunt (1978) και ο Calnan (1988) αναφέρουν ότι οι ασθενείς συνηθίζουν 

να είναι πιο επικριτικοί στις ποιοτικές μελέτες σε σχέση με τις ποσοτικές, όπως συνέβη και 

στην παρούσα έρευνα.  

Δύο ερμηνείες μπορούν να δοθούν γι’ αυτό το φαινόμενο. Πρώτον, πολλές αρνητικές 

εμπειρίες δεν καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια, καθώς οι ασθενείς θεώρησαν ότι δεν 

αποτέλεσαν καθήκον του συστήματος υγείας. Δεύτερον, σε ορισμένες περιπτώσεις η 

έκφραση της ικανοποίησης δεν ήταν μια αξιολόγηση των υπηρεσιών και του οργανισμού 

που τις παρείχε, αλλά αντανακλούσε τις αντιλήψεις των ερωτώμενων σχετικά με την 

υπαιτιότητα και τα όρια των καθηκόντων των επαγγελματιών υγείας. Τα συμπεράσματα της 

παρούσας έρευνας συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνα της έρευνας των Williams 

et al (1998). Επομένως, οι εμπειρίες των ασθενών μπορούν να συσχετιστούν με τη θετική ή 

αρνητική αξιολόγηση των δομών φροντίδας, εφόσον καθοριστούν πλήρως οι έννοιες του 

καθήκοντος και της υπαιτιότητας. Για παράδειγμα, κάποιοι ασθενείς θεώρησαν μοναδική 

υποχρέωση του συστήματος την ίαση, ενώ η καλή συμπεριφορά του προσωπικού ή οι άρτιες 

εγκαταστάσεις θεωρήθηκαν δευτερεύοντες παράγοντες κατά την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών  με ερωτηματολόγια. 

Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι ασθενείς αποδεχόμενοι ελαφρυντικούς 

παράγοντες και περιορισμούς, όπως η έλλειψη προσωπικού ή η έλλειψη τεχνικών μέσων, 

δικαιολόγησαν γεγονότα και συμπεριφορές, που αποτέλεσαν πηγή δυσαρέσκειας. 

Θεώρησαν ότι οι απαιτήσεις που είχαν από το σύστημα υγείας δεν συμπεριλαμβάνονταν στα 

δικαιώματά τους, αλλά μάλλον συγκαταλέγονταν σε μια σειρά υψηλών προσδοκιών που 
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πιθανώς είχαν. Απόρροια των παραπάνω ήταν η δήλωση υψηλού βαθμού ικανοποίησης κατά 

τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, γεγονός που ήρθε σε αντίφαση με τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων. 

Η παρούσα έρευνα ωστόσο είχε και συγκεκριμένους περιορισμούς. Πρώτος περιορισμός 

ήταν η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος των ασθενών, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τα 

απαραίτητα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά στοιχεία του στατιστικού πληθυσμού ή 

των μη συμμετεχόντων στην έρευνα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες στατιστικές συγκρίσεις. 

Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο μεροληψίας (non-response bias). Άλλος περιορισμός ήταν το 

μικρό μέγεθος του δείγματος των ασθενών. Τέλος, η ποσοτική ανάλυση της έρευνας 

βασίστηκε στην υπόθεση ότι η κλίμακα Likert επιτρέπει τη χρήση μεθόδων στατιστικής που 

αφορούν σε μεταβλητές διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιλαμβανόμενες από τον 

ασθενή αποστάσεις (διαφορές στην ένταση των πεποιθήσεων) μεταξύ των διαφόρων 

απαντήσεων (π.χ. μεταξύ της απάντησης «διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ» και της 

«συμφωνώ απόλυτα» και «συμφωνώ») είναι ίσες. Βέβαια στην υπόθεση αυτή βασίζεται και 

η πλειονότητα των δημοσιευμένων εργασιών. 

Συνοψίζοντας, υπογραμμίζεται ότι η χρησιμοποίηση μικτών ποσοτικών-ποιοτικών μεθόδων 

για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

πιο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων σχετικά με αυτό το σύνθετο φαινόμενο, ενώ βελτιώνει 

και την ποιότητα της έρευνας. Η εις βάθος διερεύνηση των εμπειριών των ασθενών, με τη 

μέθοδο της τριγωνοποίησης (triangulation), μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

περισσότερο ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τα συστήματα 

υγείας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί η δημιουργία αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με την 

ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των ερωτώμενων, θα πρέπει να καθοριστούν οι 

υποχρεώσεις του συστήματος υγείας απέναντι στους χρήστες, όπως και τα δικαιώματα 

αυτών. Οι έννοιες αυτές φαίνεται να επιφέρουν σύγχυση στους ασθενείς κατά την 

αξιολόγηση των υπηρεσιών που έλαβαν.   

Η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών με μεγαλύτερα δείγματα ασθενών και ταυτόχρονη χρήση 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων θα συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του 

φαινομένου της ικανοποίησης των ασθενών και την εύρεση τρόπων για την αύξηση του 

βαθμού ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας, που λαμβάνονται από τις διάφορες δομές 

παροχής φροντίδας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΕΝΩΝ 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ 

ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

Καλημέρα/καλησπέρα, ονομάζομαι Παρασκευή Καλογιαννίδου και φοιτώ στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του τμήματος 

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας διεξάγουμε μία έρευνα για 

τις απόψεις σας σχετικά με την εμπειρία σας στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Η γνώμη 

που έχετε για τη φροντίδα που λαμβάνετε στο κέντρο υγείας είναι πολύ σημαντική για εμάς 

και νομίζουμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από το Υπουργείο Υγείας. 

Να σας τονίσω ότι είμαι ανεξάρτητη επιστήμονας και όχι υπάλληλος του κέντρου. 

Επίσης, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν κρυφά και θα καταστραφούν μετά 

το τέλος της έρευνας. Μπορείτε έτσι ελεύθερα να διατυπώσετε τις απόψεις σας. 

 

Η έρευνα δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά. 

 

         Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! 
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Τα ερωτηματολόγια να συμπληρωθούν από όσους περνούν την ερώτηση- φίλτρο: 

 

‣  Είστε άνω των 18 ετών;  Ναι:  Όχι: 

 

Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλώ μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Σας 

ευχαριστούμε. 

 

 

 

 

Α. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις ακόλουθες απαντήσεις, έτσι ώστε να εκφράσετε το 

βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε πρόταση. 

 

 

 
Συμφωνώ  

απόλυτα 
Συμφωνώ 

Δεν 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

(Είμαι 

ουδέτερος) 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ  

απόλυτα 

      

1. Οι νοσηλευτές/τριες σας φέρθηκαν με 

ευγένεια 
1 2 3 4 5 

2. Οι νοσηλευτές/τριες ήταν απρόθυμοι/ες 

να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας 
1 2 3 4 5 
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Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 

Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις ακόλουθες απαντήσεις, έτσι ώστε να εκφράσετε το 

βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε πρόταση. 

 

 

 
Συμφωνώ  

απόλυτα 
Συμφωνώ 

Δεν 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

(Είμαι 

ουδέτερος) 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ  

απόλυτα 

      

3. Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για 

την εξέτασή σας 
1 2 3 4 5 

4. Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή 

ακατανόητες πληροφορίες σε σχέση με 

την κατάσταση την υγεία σας 
1 2 3 4 5 

5. Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό 1 2 3 4 5 

6. Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που 

λάβατε από το γιατρό σε σχέση με τη 

θεραπεία (τρόπο λήψης φαρμάκων, 

τρόπο ανάρρωσης, κ.α.) ήταν 

ανεπαρκείς και μπερδεμένες  

1 2 3 4 5 

7. Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα 

και καταλληλότητα της διάγνωσης 

και της θεραπευτικής αγωγής που σας 

έδωσε ο γιατρός 

1 2 3 4 5 

8. Ο γιατρός ήταν απρόθυμος να ακούσει 

όσα είχατε να του πείτε σχετικά με την 

υγεία σας  
1 2 3 4 5 
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Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις ακόλουθες απαντήσεις, έτσι ώστε να εκφράσετε το 

βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε πρόταση.  

 

 

 
Πολύ 

ικανοποιη-

μένος 

Ικανοποιη-

μένος 

Ούτε 

ικανοποιη-

μένος 

/Ούτε 

δυσαρεστη-

μένος 

Δυσαρεστη-

μένος 

Πολύ 

δυσαρε-

στημένος 

      

 

9. Συνολικά από τις υπηρεσίες που σας 

παρείχαν στο Κέντρο Υγείας κατά τη 

διάρκεια της παραμονής σας, είστε: 

1 2 3 4 5 
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ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι για στατιστικούς και μόνον λόγους. 
Χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς διαφορετικές 
ομάδες ανθρώπων βιώνουν τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας. Εάν, ωστόσο, δεν 
θέλετε να απαντήσετε σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, μπορείτε να προχωρήσετε 
στην επόμενη. 
 

 

‣  Φύλο:     Άρρεν            Θήλυ 

 

 

 

‣  Τι ηλικία έχετε; 

 

❑ 18-30 

❑ 31-44 

❑ 45-60 

❑ 61-74 

❑ Άνω των 75 

 

 

‣ Μορφωτικό επίπεδο: 

 

❑ Αναλφάβητος 

❑ Απολυτήριο Δημοτικού 

❑ Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου 

❑ Ανώτερη Σχολή (ΤΕΙ, ΙΕΚ)/Ανώτατη Σχολή (ΑΕΙ) 

❑ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό 

 

 

 

‣  Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση της υγείας σας σήμερα; 

 

❑ Πολύ καλή 

❑ Καλή 

❑ Μέτρια 

❑ Κακή 

❑ Πολύ κακή 
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ΙΙ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 
Καλημέρα/καλησπέρα, ονομάζομαι Παρασκευή Καλογιαννίδου και φοιτώ στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας διεξάγουμε μία έρευνα για τις 

απόψεις σας σχετικά με την εμπειρία σας στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.  Η γνώμη που έχετε 

για τη φροντίδα που λαμβάνετε είναι πολύ σημαντική για εμάς και νομίζουμε ότι πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν από το Υπουργείο Υγείας. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις 

σχετικά με την εμπειρία σας από την εξυπηρέτησή σας στο κέντρο υγείας.  

Να σας τονίσω ότι είμαι ανεξάρτητη επιστήμονας και όχι υπάλληλος του κέντρου. Επίσης, 

ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν κρυφά και θα καταστραφούν μετά το τέλος της 

έρευνας. Μπορείτε έτσι ελεύθερα να διατυπώσετε τις απόψεις σας. 

Η συνέντευξη  θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Θα θέλατε να συμμετάσχετε; 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! 
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Α. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γενικά είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από το νοσηλευτικό προσωπικό; 

Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Από το ιατρικό προσωπικό είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η; Μπορείτε 

παρακαλώ να εξηγήσετε; 
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Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνολικά από τις υπηρεσίες που λάβατε στο κέντρο υγείας κατά τη διάρκεια της 

παραμονής σας, είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η; 

Μπορείτε παρακαλώ να εξηγήσετε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα προτείνατε το κέντρο υγείας σε κάποιο φίλο ή συγγενή σας; Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτιμώ πολύ το χρόνο που αφιερώσατε για την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Υπάρχει 

κάτι άλλο που θα θέλατε να αναφέρετε και θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε; 

(interview schedule) 
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III. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
 

 

 

Εικόνα 1: Ιστόγραμμα συχνότητας ασθενών και συνολικής ικανοποίησης 
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Εικόνα 2: Ιστόγραμμα συχνότητας ασθενών και ικανοποίησης από το νοσηλευτικό 
προσωπικό 
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Εικόνα 3: Ιστόγραμμα συχνότητας ασθενών και ικανοποίησης από το ιατρικό προσωπικό 
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