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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Ο πολυδιάστατος όρος «Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας» έχει σαν 

πρωταρχικό σκοπό να περιγράψει όλους εκείνους τους παράγοντες που συμμετέχουν, 

διαδραματίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεπηρεάζονται εντός του 

κλάδου σε καθημερινή βάση, με αδιαπραγμάτευτες επιδιώξεις την καλύτερη έκβαση 

της υγείας των ασθενών, την πληροφόρηση τους με σκοπό την πρόληψη, τη διαρκή 

ψυχολογική υποστήριξη αυτών αλλά και των οικείων τους, και απώτερο στόχο την 

μακροπρόθεσμη ικανοποίηση αυτών αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών υγείας. 

Σκοπός: Η παρουσίαση όλων αυτών των χαρακτηριστικών που περιγράφουν την 

εφαρμογή των βελτιωμένων πρακτικών παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα 

χειρουργικό ογκολογικό τμήμα ενός μεγάλου Ελληνικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου, όπως αυτά καταγράφηκαν από τους ασθενείς μέσα από τη μέθοδο 

SERVQUAL. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ευρεία αναζήτηση ανασκοπικών, ποσοτικών και 

ποιοτικών ερευνών, δημοσιευμένων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από το έτος 

2000 έως και σήμερα, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων: “PubMed”, “Google Scholar” και “Scopus”. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SERVQUAL, με βάση δεδομένων 104 νοσηλευόμενους 

ασθενείς της Θωρακοχειρουργικής κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», και σκοπό να αξιολογηθούν οι διαφορές μεταξύ των προσωπικών 

προσδοκιών και αντιλήψεων τους μετά από την νοσηλεία τους στη παρούσα κλινική. 

Αποτελέσματα: Η άμεση επικοινωνία των Ιατρών και των Νοσηλευτών της 

Θωρακοχειρουργικής κλινικής με τους ασθενείς, η ευγένεια, η σωστή συμπεριφορά, 

το υγιές κλίμα συνεργασίας και η επιστημονική τους κατάρτιση, είναι κάποιοι από 

τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην ικανοποίηση των ασθενών, αξιολογώντας 

την κλινική ως άριστη. 

Συμπεράσματα: Η κατάλληλη εφαρμογή μιας συνεχούς, ολοκληρωμένης και 

συντονισμένης φροντίδας από τους εργαζόμενους της κλινικής βελτιστοποιεί 

σημαντικά τη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, συντελώντας στη δυνατότερη άριστη 



6 
 

έκβαση της υγείας των ασθενών, στην ικανοποίηση αυτών αλλά και στην 

ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας. 
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Abstract 

 

Introduction: The multidimensional term’s “Quality in Healthcare” primary target is 

to describe all those complementary factors that take place, complete and affect each 

other in a daily basis in HealthCare, with non-negotiable goals the best outcome of the 

patients' health, information and prevention, constant psychological support for them 

and their families, aiming finally for their long-term satisfaction, as well as achieving 

the same degree of satisfaction for the health professionals themselves. 

Aim: The presentation of all these characteristics which indicate how total improved 

health care practices are applied in a surgical oncology department of a major 

Hellenic Cancer Hospital from the patients’ point of view, using the SERVQUAL 

method. 

Methodology: A wide research has been performed, following retrospective, 

quantitative and qualitative surveys published in Greek and English from 2000 until 

today, using the following online databases: “PubMed”, “Google Scholar” and 

“Scopus”. The SERVQUAL method was used, with a database of 104 hospitalized 

patients of the Thoracic Surgery Clinic of THEAGENEO Cancer Hospital, aiming to 

evaluate the differences between their personal expectations and perceptions after 

their hospitalization in the clinic. 

Results: The constant communication between the doctors and the nurses with the 

patients and other key elements such as kindness, good behavior, a healthy and 

collaborative working environment and the staff’s high-leveled scientific expertise are 

some of the factors that contribute for the satisfaction of patients, by evaluating the 

clinic as excellent. 

Conclusions: An appropriate application of continuous, integrated and coordinated 

care optimizes the quality of the provided health services, contributing for the best 

possible outcome of the patients’ health, their overall satisfaction, as well as the 

healthcare professionals’ satisfaction. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ύπαρξη ενός συνόλου ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν τόσο ιδιόμορφο και σημαντικό 

κλάδο, όπως αυτός της υγείας, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ασθενείς που 

πάσχουν από γενικευμένες παθήσεις του θώρακα, αλλά και καρκίνο του πνεύμονα. 

Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι, η θετική έκβαση της πορείας της υγείας των 

ασθενών οφείλει να είναι ανάλογη με τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις 

διαστάσεις της ποιότητας. 

Η έρευνα αποτελείται από έξι μέρη. Στα αρχικά τρία αναπτύσσεται το θεωρητικό 

βιβλιογραφικό κομμάτι, στα ακόλουθα δύο το αντίστοιχο ερευνητικό, ενώ 

καταλήγουμε στο έκτο και τελευταίο μέρος των συμπερασμάτων και των τελικών 

προτάσεων της έρευνας. 

Το πρώτο μέρος αποτελείται από τα εισαγωγικά στοιχεία που περιγράφουν την 

έννοια της ποιότητας στην υγεία, διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί διαχρονικά, 

την σημαντικότητα της ύπαρξής της καθώς και την πορεία και εξέλιξή της στο 

πέρασμα των χρόνων, καθώς και την προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει την 

κορυφή ενός τόσο ιδιαίτερου πολυδιάστατου χαρακτηριστικού σε έναν 

σημαντικότατο τομέα της ζωής μας, όπως αυτός της υγείας. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο ρόλος των βελτιωμένων και ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια της ικανοποίησης των ασθενών. Περιγράφονται τα πιο 

βασικά χαρακτηριστικά στα οποία δίνουν έμφαση οι ασθενείς αλλά και οι συγγενείς 

τους, ώστε κατά την αξιολόγηση μιας κλινικής ή ενός υγειονομικού ιδρύματος να το 

κατατάξουν ως άριστο, ικανοποιητικό, μέτριο, μέχρι και το αντίθετο «άκρο». Στην 

αμέσως επόμενη ενότητα του δεύτερου μέρους περιγράφεται η αντίστοιχη σημασία 

της ικανοποίησης των εργαζομένων υγείας από τις υπηρεσίες υγείας, τις οικονομικές 

απολαβές και τις ανάγκες αυτών να εργάζονται σε ένα βέλτιστο δυνατό υγιές 

περιβάλλον,  ώστε κι αυτοί να προσφέρουν με τη σειρά τους ανάλογες άριστες 

υπηρεσίες υγείας.  

 Στο τρίτο μέρος παρατίθενται έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο χώρο της 

υγείας και έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο servqual. Εδώ γίνεται μια περιγραφή του 
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εργαλείου μέσα από την ιστορική του αναδρομή ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται τα 

αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών στο χώρο της υγείας. 

Το τέταρτο μέρος της έρευνας αναπτύσσει τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε 

ώστε να υπάρξουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Γίνεται μια περιγραφή της μεθόδου 

SERVQUAL και παρουσιάζεται το ειδικά διαμορφωμένο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο 

που απευθύνεται αποκλειστικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς της 

Θωρακοχειρουργικής - Ογκολογικής κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».  

Στο πέμπτο μέρος της έρευνας αναλύονται τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου σύμφωνα με τη μέθοδο “SERVQUAL”. Οι τελικοί πινάκες και 

ιστογράμματα έχουν σκοπό να αναδείξουν αρχικά τις υψηλότερες - και μη - 

προσωπικές προσδοκίες των ασθενών από ένα ιδανικό κλινικό περιβάλλον, να 

παραθέσουν τις τελικές εντυπώσεις τους μετά από την προσωπική τους εμπειρία 

νοσηλείας στη Θωρακοχειρουργική Κλινική και τις παρεχόμενες εκεί υπηρεσίες, ενώ 

παράλληλα γίνεται η αντίστοιχη σύγκριση αμφοτέρων των αποτελεσμάτων με σκοπό 

τον τελικό χαρακτηρισμό του επιπέδου αυτής από την πλευρά του ασθενούς 

αποκλειστικά. 

Τέλος, το έκτο μέρος περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας και τις 

προτάσεις προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ», έτσι 

ώστε να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο αποδοτικότητας και προσπάθειας, η 

Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική κλινική να συνεχίσει να κατέχει την πρώτη θέση 

σε όλους τους τομείς της ποιότητας και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 
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1.Η σημασία της  Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας. 

 

 Ο όρος «ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας» δεν αποσκοπεί αποκλειστικά και 

μόνο στην ανάλυση της σημασίας της ικανοποίησης των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας. Ένα μεγάλο μέρος της σημασίας αυτού του όρου 

αφορά σαφέστατα τους ασθενείς, οι οποίοι πέρα από την ιδιότητα που κατέχουν ως 

«εξωτερικός πελάτης», αποτελούν και αντικείμενο του πρωταρχικού στόχου της 

ποιότητας υγείας, που είναι η τελική τους ικανοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς 

δεν παύουν να είναι έμψυχες οντότητες, με την έκβαση της κατάστασης της υγείας 

τους να βασίζεται και να εξαρτάται απόλυτα από τον τρόπο που θα τη διαχειριστούν 

οι επαγγελματίες υγείας. Έτσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, κάνοντας λόγο για 

«ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας», αναφερόμαστε ευρύτατα σε έναν πολυδιάστατο 

όρο που περιλαμβάνει τη συνεχή πρόληψη των εκάστοτε ασθενειών, τις συνεχείς 

ενημερώσεις από τους επαγγελματίες υγείας προς την κοινότητα μέσω της άμεσης 

επικοινωνίας του ασθενούς και της οικογένειας του με αυτούς, την έγκαιρη διάγνωση 

του προβλήματος του κάθε ασθενούς μεμονωμένα αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών 

ομάδων και πληθυσμών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών ώστε να 

προκύψουν όσο λιγότερες δυνατές επιπλοκές, ει δυνατόν και καθόλου, με απόρροια 

όλων αυτών την  τελική ικανοποίηση των «εξωτερικών πελατών», δηλαδή τους 

ασθενείς.  

Σημαντικό είναι οι επαγγελματίες υγείας, τόσο με την εξειδικευμένη γνώση 

τους αλλά όσο και με την θέληση που οφείλει να τους διέπει, να ολοκληρώνουν 

αποτελεσματικά, με ακρίβεια και προθυμία όλες τις υποχρεώσεις που είναι 

διορισμένοι να διευθετήσουν με κύριο ζητούμενο, πέραν από τις υπηρεσίες φροντίδας 

να προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία στους ασθενείς, ώστε εκείνοι να τους 

εμπιστεύονται (Οικονομοπούλου 2006). Αυτό φυσικά απαιτεί οι επαγγελματίες 

υγείας να έχουν τέτοια γνώση και εξειδίκευση, με σκοπό να είναι ικανοί να 

ανταποκριθούν σε όποια υποχρέωση τους ανατεθεί μέσα στα πλαίσια του εργασιακού 

τους καθηκοντολογίου. Παρ’ όλα αυτά, πέραν από τη γνώση και την εξειδίκευση σε 

μια οργανωμένη υγειονομική ομάδα οφείλει να υπάρχει συνεχής στήριξη της 

υπάρχουσας διοίκησης απέναντι στους επαγγελματίες υγείας, παράλληλη και όχι 

μόνο κάθετη επικοινωνία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση κι εξέλιξη, ούτως ώστε να 
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τίθενται διαρκώς μακροπρόθεσμοι στόχοι και προκλήσεις, κατά την επίτευξη των 

οποίων θα επιτυγχάνεται και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας. 

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σαν «ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας» μπορούμε να ορίσουμε τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται σε άτομα ή πληθυσμούς ασθενών 

βελτιώνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την προσωπική, αλλά και την κοινωνική 

υγεία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η υγειονομική περίθαλψη οφείλει να 

ακολουθεί σαφείς κανόνες  ασφαλείας, να είναι αποτελεσματική, έγκαιρη, δίκαιη, και 

επικεντρωμένη στους ανθρώπους (WHO, 2006).  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η παρούσα έρευνα έλαβε  χώρα σε ένα  

χειρουργικό τμήμα που είναι υπεύθυνο για την θεραπεία ασθενών οι οποίοι πάσχουν 

κατά αποκλειστικότητα από παθήσεις του θώρακα, και κυρίως από καρκίνο του 

πνεύμονα, πρέπει να αναφέρουμε ότι για τους συγκεκριμένους ασθενείς, οι 

ζητούμενες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι 

αναγκαίο να εξελίσσονται και να διενεργούνται στα πλαίσια μιας «ασθενοκεντρικής» 

αντιμετώπισης, μιας αμεσότερης δυνατής επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματία υγείας 

και ασθενή ώστε να είναι κατά το δυνατότερο εφικτή η ύπαρξη κοινής συμμετοχής 

στη λήψη των αποφάσεων, όπως επίσης και ενός κλίματος συνεργασίας του ασθενή 

με τον θεράποντα ιατρό, το οποίο θα προσφέρει αποτελεσματικά το απαιτούμενο 

αίσθημα ασφάλειας και την ψυχολογική υποστήριξη σε αυτόν, προϋποθέσεις που 

διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη 

θεραπεία της νόσου.  

Μια συγκεκριμένη οδηγία του «Εθνικού Ινστιτούτου Αντιμετώπισης 

Καρκίνου» των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τονίζει ότι, «πέρα από την 

λεκτική επικοινωνία, ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να κατέχει τέτοιους τρόπους 

αντιμετώπισης και στήριξης των ασθενών με καρκίνο ώστε, οι υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρει να είναι αποτελεσματικές σε κάθε στάδιο της νόσου αλλά να παρέχεται 

ταυτόχρονα τέτοια αποτελεσματική χρήση υπηρεσιών, ώστε η άμεση σχέση τους με 

τους ασθενείς να προσφέρει αμεσότητα στην αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος, 

ασφάλεια και πάνω απ’ όλα αίσθημα εμπιστοσύνης» (Epstein et al, 2007).  
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1α.  Η αρχή και η εξέλιξη της ποιότητας στην Υγεία. 

 

Η έννοια της «ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας» φαίνεται να έχει 

πρωτοεμφανιστεί κυρίως κατά την εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης και 

μεταξύ των εμπορικών κύκλων. Σημαντική όμως είναι η λεπτομέρεια ότι, το 

ενδιαφέρον του ανθρώπου για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας έχει ξεκινήσει 

αιώνες πιο μπροστά και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο το 1700 π.Χ. κατά την περίοδο 

της Αυτοκρατορίας του Χαμουραμπί. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας εξέδωσε ένα σύνολο 

από κανόνες και νόμους, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο εγχειρίδιο ποιοτικής 

αντιμετώπισης χειρουργικών  τραυμάτων, αποκατάστασης καταγμάτων και άλλων 

παθήσεων. Ο κώδικας του Χαμουραμπί αποτελεί το πρώτο διασωθέν έγγραφο που 

αφορά τις υπηρεσίες υγείας και συγκεκριμένα υποστηρίζει τα αντικειμενικά πρότυπα 

μέτρησης των αποτελεσμάτων της ποιότητας της φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας, 

ενώ παράλληλα περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή 

διαχείριση της συλλογής, της αξιολόγησης και  των αποτελεσμάτων κατά την 

αξιολόγηση της ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας (Halwani et al, 2006).  

Ο κώδικας του Χαμουραμπί υποστηρίζει ότι, «όλοι οι ασθενείς  έχουν 

δικαιώματα, είτε αυτοί είναι ευγενείς είτε είναι δούλοι, των οποίων τα έξοδα της 

υγειονομικής τους περίθαλψης υποχρεούνται να τα πληρώνουν οι «ιδιοκτήτες» τους». 

Έτσι, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, υπήρχε ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας ενώ ταυτόχρονα, αναλόγως με το πρόβλημα υγείας που παρουσιαζόταν, 

ανάλογη ήταν η αμοιβή της θεραπείας του, κάτι αντίστοιχο με το σύστημα των 

DRG’s και ΚΕΝ που εφαρμόζεται τη σημερινή εποχή στα Νοσοκομεία (Spiegel, 

1997). 

Μια ακόμη απόδειξη ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας υφίσταται πριν την 

εποχή της βιομηχανοποίησης είναι ο Αιγυπτιακός πάπυρος που αγοράστηκε το 1862 

από τον Edwin Smith, από τον οποίο και πήρε το όνομα του (Hook, 1973). Η ύπαρξη 

του πάπυρου αυτού χρονολογείται από το 3000-2500 π.Χ. και αναδεικνύεται ως ένα 

από τα πρώτα συγγράμματα που έχουν ανακαλυφθεί και αναφέρονται στην άριστη 

και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση, καθώς και το πρώτο που αναφέρεται άμεσα στον 

καρκίνο του μαστού, στην διάκριση και στην αντιμετώπιση του, προτού ακόμα 

αναφερθεί σε αυτό ο Ιπποκράτης (Lakhtakia, 2014). 
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Επίσης, ταυτόχρονα με την ύπαρξη του πάπυρου Smith, στη διάθεσή μας 

υπάρχει και ένα δεύτερο παρόμοιο σύγγραμμα, ο πάπυρος του Ebers, ο οποίος μαζί 

με τον αντίστοιχο του Smith, πέρα από την αντιμετώπιση των ασθενειών, 

παρουσιάζει μια ευρεία αναφορά ακόμα και για τον ποιοτικό έλεγχο των φυτικών 

σκευασμάτων που χρησιμοποιούνταν για τις θεραπείες (Aboelsoud, 2010).  

 Στην ιστορία της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας δεν γίνεται να μην 

αναφερθεί ο Ιπποκράτης, ο «πατέρας της ιατρικής» και υπεύθυνος για τον ομώνυμο 

όρκο που ακόμα και σήμερα απαγγέλουν κατά την ορκωμοσία τους όλοι οι 

επαγγελματίες υγείας. Εδώ τίθεται λόγος για ένα «παραδεκτό συμβόλαιο» όπου, ο 

επαγγελματίας υγείας ορκίζεται να προσφέρει πάνω απ’ όλα ποιοτικές υπηρεσίες 

(Michell, 2008), προϋπόθεση η οποία διαδραματίζει έναν από τους πιο σημαντικούς 

κώδικες καλής πρακτικής, ηθικής και δεοντολογίας (Παπακωστίδη et al, 2012., Ρίκος, 

2015). Η ανάγνωση του όρκου, μας οδηγεί στο να αντιληφθούμε την ξεκάθαρη 

αναφορά, από την αρχή μέχρι το τέλος, στις υποχρεώσεις που οφείλουν να 

διεκπεραιώνουν ανεξαιρέτως όλοι οι επαγγελματίες υγείας, με σκοπό «να 

προσφέρουν τα μέγιστα για την εξασφάλιση μιας άριστη ποιότητα υπηρεσιών υγείας, 

μέσω της διατήρησης μιας ανάλογης ισορροπίας ενός συμπαγούς συστήματος 

κανόνων και αξιών, το οποίο θα οδηγεί πάνω απ’ όλα στην βέλτιστη έκβαση της 

κατάστασης υγείας αλλά και στην γενικότερη ικανοποίηση των ασθενών» (Harteloh, 

2003). 

Άξια αναφοράς για το έργο της στις υπηρεσίες υγείας είναι η «μητέρα» της 

Νοσηλευτικής επιστήμης Florence Nightingale, η οποία ήταν η πρώτη που στόχευσε 

στη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούσαν κυρίως την 

καθαριότητα και τους κανόνες υγιεινής στο Νοσοκομείο Σκούταρι στην 

Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας το 1855. Πέρα από 

την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των προαναφερόμενων συνθηκών, η 

Nightigale προσπάθησε να διατηρεί άμεση επικοινωνία με τους στρατιώτες ασθενείς, 

έτσι ώστε να τους εμψυχώνει και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο πλευρό τους. Η 

άμεση επικοινωνία με τους τραυματίες, η ταυτόχρονη καλύτερη δυνατή φροντίδα της 

υγείας τους και η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής εντός των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα μιας 

μεγάλης προσωπικής προσπάθειας, σε συνδυασμό με την στήριξη της ομάδας που τη 

συνόδευε, το οποίο εκφράστηκε έμπρακτα με τη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας 



17 
 

των τραυματιών. Με βάση την εμπειρία της στο Νοσοκομείο κατά τον πόλεμο και 

χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα στατιστικές αναλύσεις επάνω σε θέματα που 

επηρεάζουν την υγεία των στρατιωτών, τη διοίκηση του Νοσοκομείου  όπως και την 

αποδοτικότητα των επαγγελματιών, η δραστηριότητα αυτή κατέληξε σε μια σαφή 

ένδειξη σοβαρής μείωσης των δεικτών θνησιμότητας των στρατιωτών στη μάχη, 

μέσω της παροχής οργανωμένων και καλών υγειονομικών πρακτικών. Η συμβολή της 

Nightingale στις υπηρεσίες υγείας είναι ένα «ζωντανό παράδειγμα για το πόσο 

σημαντική είναι η έννοια της εξειδίκευσης ενός επαγγελματία υγείας και το πόσο 

συμβάλει στην έννοια της ασφάλειας και της φροντίδας του ασθενή» (Harteloh, 

2003). 

Καθώς τα χρόνια περνούσαν και το κομμάτι της ποιότητας στον τομέα της 

υγείας ολοένα και εξελισσόταν, το 1905 εμφανίζεται ο Dr. Ernest Codman, ένας 

ορθοπεδικός χειρουργός που εξειδικεύονταν παράλληλα στην αναισθησιολογία, την 

ακτινολογία, τη γενική χειρουργική και την ορθοπεδική ογκολογία. Ο Codman ήταν ο 

πρώτος που υποστήριξε την μεθοδολογία του «follow-up» των χειρουργημένων 

ασθενών, ώστε αυτοί να παρακολουθούνται και να επιβλέπονται μακροπρόθεσμα με 

άμεσο ζητούμενο την ανεύρεση, αντιμετώπιση, μέχρι και την εξάλειψη των πιθανών 

ιατρικών λαθών που μπορεί να έχουν διενεργηθεί στην περίπτωση κάθε ασθενούς. Η 

τεχνική του ονομάστηκε «end result» και αποτελούνταν από κάρτες με τα 

δημογραφικά στοιχεία του κάθε ασθενή, το ιατρικό του ιστορικό, τις διαγνωστικές 

του εξετάσεις και όποια συμπληρωματική άλλη πράξη είχε ακολουθήσει κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας και θεραπείας του ασθενή, δραστηριότητες οι οποίες μέχρι 

τότε δεν είχαν  καταγραφεί ποτέ, ενώ παράλληλα όλα τα παραπάνω αρχεία 

διατηρούνταν «ζωντανά» χάρις στην καλή διάθεση και μνήμη του κάθε ιατρού. Όπως 

γίνεται αντιληπτό, η έλλειψη τέτοιων αρχείων είχε σαν αποτέλεσμα να συμβαίνουν 

πολλά επαναλαμβανόμενα λάθη κατά την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των 

ασθενών, αλλά και καμία συνέχεια και αλληλουχία στην ιατρική, φαρμακευτική και 

μετεγχειρητική παρακολούθηση τους (Mallon, 1999 ). 

Πέρα της εφαρμογής του συστήματος του «follow-up» για κάθε ασθενή, ο 

Codman και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι, κάθε Νοσοκομείο πρέπει να διαθέτει το 

ανάλογο σε αριθμό εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα 

συνεργάζεται για την κάθε περίπτωση ασθενούς ξεχωριστά, με σκοπό να 
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αποφεύγονται τα λάθη στη θεραπεία τους και μακροπρόθεσμα να επιτυγχάνεται 

μείωση των ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας του ευρύτερου πληθυσμού.  

Το 1951, η ίδρυση της Επιτροπής Διαπίστευσης των Νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων (“Joint Commission on Accreditation of Hospitals”) αποτέλεσε το πρώτο 

βήμα στην αξιολόγηση της λειτουργίας των Νοσοκομειακών ιδρυμάτων και τη 

διαπίστευση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας στο χώρο της υγείας. Η εν λόγω 

επιτροπή μέχρι και σήμερα, εκτός της ιδιότητας της ως μια εθελοντική, μη 

κυβερνητική οργάνωση, στοχεύει στην ύπαρξη και στη διατήρηση των εξής 

διαστάσεων της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας: Τη βελτίωση και την ασφάλεια του 

περιβάλλοντος όπου παρέχεται η φροντίδα υγείας, την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων υγείας των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων, και 

τέλος την πρόληψη στην ισότιμη πρόσβαση και στην έγκαιρη παροχή της φροντίδας 

υγείας για όλο τον πληθυσμό (JCAOH, 2017, Ρούπα, 2008). 

Μεταξύ άλλων όμως, ο «πατέρας της ποιότητας» στον τομέα της υγείας 

θεωρείται ο Avedis Donabedian, Καθηγητής Ιατρικής της Δημόσιας Σχολής Υγείας 

του Πανεπιστημίου του Michigan των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο 

Donabedian υποστήριξε πως «η επιστήμη της ιατρικής έχει μια ιερή αποστολή, της 

οποίας η φροντίδα πρέπει να έχει μοναδικό κέντρο τον ασθενή» (Donabedian, 1966). 

Σύμφωνα με τον Donabedian, «η χρήση καλών πρακτικών και η συνεχής  

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι τα κύρια βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη προς τον ασθενή». Η θεωρία του 

υποστηρίζει ότι, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στηρίζεται σε επτά 

χαρακτηριστικά: 

 1) Την αποτελεσματικότητα, η οποία αφορά την φροντίδα ώστε να υπάρχει 

βελτίωση της υγείας του ασθενή,  

2) Την αποτελεσματικότητα, η οποία αφορά τον βαθμό που επιτυγχάνεται η 

βελτίωση της υγείας του ασθενή,  

3) Την αποδοτικότητα, η οποία απευθύνεται στην ύπαρξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος της φροντίδα υγείας του ασθενή αλλά με το λιγότερο δυνατό 

κόστος, 
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 4) Την βελτιστοποίηση της πλέον συμφέρουσας εξισορρόπησης του κόστους 

συγκριτικά με τα οφέλη των υπηρεσιών υγείας,  

5) Την αποδεκτικότητα, η οποία απευθύνεται στην προσαρμογή των 

απαιτήσεων των ασθενών, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του επαγγελματία υγείας και 

του ασθενή, στις επιπτώσεις, στο κόστος περίθαλψης, ακόμα και στην 

προσβασιμότητα. 

6) Τη νομιμότητα, η οποία απευθύνεται στη βελτίωση όλων των κοινωνικών 

απαιτήσεων, και τέλος 

7) Τη δικαιοσύνη, η οποία αφορά την πρόσβαση υπηρεσιών υγείας απ’ όλους, 

καθώς και τη δίκαιη κατανομή υπηρεσιών υγείας (Donabedian, 1990). 
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2α. Ικανοποίηση ασθενών και ποιότητα υπηρεσιών υγείας. 

 

Η εξασφάλιση του αισθήματος ικανοποίησης των ασθενών, όπως και των 

ατόμων που ενδέχεται να τους συνοδεύουν, είτε κατά τη χρονική διάρκεια της 

νοσηλείας τους, είτε κατά τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής διενέργειας μιας κλινικής 

εξέτασης σε επίπεδο τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ακόμη και σε συνθήκες γενικής 

εφημερίας ενός οποιουδήποτε ιδρύματος υγείας, αναφορικά με την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις 

προσδοκίες που αυτοί αξιώνουν και προβάλλουν σχετικά με οποιοδήποτε μορφή 

αντιμετώπισης. Ανάλογα πάντα με τις προσωπικές αξίες και ανάγκες του κάθε 

ανθρώπου δημιουργούνται και οι ανάλογες απαιτήσεις που έχει από τις υπηρεσίες  

και από τους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τον Rokeach, 1979 και τον 

Holbrook, 1999, «οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις δικές τους αξίες, όπου βάση αυτών 

κατευθύνουν τα θέλω και τον τρόπο ζωής τους». Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι 

οι προσδοκίες του καθενός είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες των 

υπολοίπων σε ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων. Σίγουρο είναι ότι όλοι οι ασθενείς, 

άσχετα με τη διαφορετικότητα της κατάστασης της υγείας τους και της 

προσωπικότητας τους αξίζουν ξεχωριστή αντιμετώπιση κατά την πορεία της 

νοσηλείας τους. Η αντιμετώπιση αυτή, όπως και η ανάλογη εξυπηρέτησή τους, είτε 

σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο, σχετίζονται πάντα με την αμεσότητα και 

δρομολόγηση του ασθενούς, με ζητούμενο αποτέλεσμα τη βέλτιστη αντιμετώπιση της 

νόσου του. Ταυτόχρονα, αυτές οι προϋποθέσεις και η εξέλιξή τους διαδραματίζουν 

άμεσο ρόλο στην έγκαιρη και ομαλή διενέργεια των προτεινόμενων απαιτούμενων 

κλινικών και παρακλινικών προτεινόμενων εξετάσεων, όπως και οποιουδήποτε άλλου 

παρεμφερούς παράγοντα που μεσολαβεί και επηρεάζει την παρακολούθηση των 

ασθενών, μέσω της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψής τους.  

Η περίθαλψη και παρακολούθηση του ασθενούς δύναται να λάβει χώρα είτε 

σε: 

Α) Ιδιωτικό φορέα, είτε σε, 

Β) Δημόσιο φορέα.  
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Ένα εξίσου σημαντικό παρεχόμενο στοιχείο που προσδοκούν οι ασθενείς, 

όπως και το οικείο οικογενειακό περιβάλλον τους, είναι η αίσθηση της ασφάλειας και 

αξιοπιστίας που εκλαμβάνουν από το υπάρχον ιατρικό, αλλά και το νοσηλευτικό 

προσωπικό. Η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα είναι αλληλένδετοι παράγοντες που, 

αναπόφευκτα, επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση των ασθενών. Έτσι λοιπόν, 

γίνεται άμεσα αντιληπτό πόσο «σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εξασφάλιση αυτού 

του συναισθήματος ύπαρξης και παροχής ασφάλειας, ταυτόχρονα με την 

ενσυναίσθηση που οφείλει να παρέχεται από τους αντίστοιχους αρμόδιους 

επαγγελματίες υγείας, σε συνάρτηση με τον τρόπο επικοινωνίας ο οποίος 

επιτυγχάνεται μεταξύ των ιδίων και των ασθενών τους» (Giovanis et al, 2016).  Η 

επίτευξη μια τέτοιας υγιούς επικοινωνίας που είναι απαραίτητο να αναπτύσσεται 

μεταξύ - κυρίως - των ασθενών, του περιβάλλοντός τους και των επαγγελματιών 

υγείας, θεμελιώνει την ύπαρξη του προαναφερόμενου «αισθήματος» ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να καθίσταται αντιληπτό ότι η κατάσταση και εξέλιξη της 

υγείας τους βρίσκεται σε «καλά χέρια».  

Εξίσου σημαντικές παραμέτρους ικανοποίησης αποτελούν,  

1) Η άμεση πρόσβαση για όλους, ο ελάχιστος δυνατός χρόνος αναμονής 

εξέτασης των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία κάθε υπεύθυνης κλινικής, 

όπως επίσης και ο απαραίτητος ακόλουθος προγραμματισμός των 

εκάστοτε εργαστηριακών εξετάσεων, είτε των οποιωνδήποτε ενδεχόμενων  

μελλοντικών χειρουργικών παρεμβάσεων,  

2) Η συμπεριφορά και η εξωτερική εμφάνιση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού της υπεύθυνης κλινικής εν ώρα εργασίας, καθώς και  

3) Η εξασφάλιση της έγκαιρης, ακριβούς και επιτυχούς παροχής των 

εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, μέσω των προτεινόμενων 

εργαστηριακών και λοιπών διαγνωστικών – απεικονιστικών, 

ενδοσκοπικών, ραδιολογικών κ.α. – εξετάσεων, εκμεταλλευόμενης 

παράλληλα και της απαραίτητης παρουσίας και χρήσης του αντίστοιχου 

κλινικό-εργαστηριακού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. 

Είναι ευνόητο πως, «κατά την επιθυμητή περίπτωση που μειωθεί ο χρόνος 

διενέργειας, όπως επίσης σε περίπτωση που επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα και 

η ακρίβεια των προαναφερόμενων παραγόντων, αναπόφευκτα θα επηρεαστεί 
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σημαντικά ο ευρύτερος βαθμός της ικανοποίησης των ασθενών» (Giovanis et al, 

2016). Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι, βασικότατο ρόλο και απαραίτητη προϋπόθεση 

στην επίτευξη του αισθήματος της γενικότερης ικανοποίησης των ασθενών και των 

οικείων τους διαδραματίζει η αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας θετικής διαπροσωπικής 

σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η οποία οφείλει να παγιωθεί μεταξύ του 

εκάστοτε επαγγελματία υγείας και του συνόλου των ασθενών του. Σε δεύτερη μοίρα, 

σε καμία περίπτωση όμως υποδεέστερη, περνούν η παρουσία και η λειτουργικότητα 

των συνοδών κτιριακών κλινικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων. Όπως 

προαναφέρθηκε, το στοιχείο αυτό δεν πρέπει ουδόλως να περνάει σε «δεύτερη 

μοίρα» και να υποβαθμίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των απαιτούμενων 

προδιαγραφών υποδομής, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν σημαντικά και κατά 

αναλογία το αίσθημα ικανοποίησης των ασθενών, αν και σίγουρα όχι τόσο αισθητά 

όπως οι υπόλοιπες διαπροσωπικές διαστάσεις της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. 

Μια πρόσφατη έρευνα που διαδραματίστηκε και αφορά άμεσα το αίσθημα 

ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 

συγκεκριμένα στο ευρύτερο σύνολο των Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων, 

αναφέρει ότι, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά και καταλυτικά 

τους αποδέκτες των αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας είναι: 

1) Η παρουσία μιας καθολικής ευγενικής συμπεριφοράς από τους εκάστοτε 

επαγγελματιών υγείας, οποιασδήποτε βαθμίδας, απέναντι στους ασθενείς, 

όπως και στους κοντινούς συγγενείς οι οποίοι ενδέχεται να τους 

συνοδεύουν, καθώς και η αντίστοιχη απουσία της απαιτούμενης αυτής 

αντιμετώπισης. 

2) Η ύπαρξη, είτε αντίστοιχα η έλλειψη των αναγκαίων νοσοκομειακών 

κλινικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων, όπως και του αντίστοιχου 

υλικό-τεχνολογικού εξοπλισμού με το ανάλογου μεγέθους αίσθημα 

ασφάλειας και αξιοπιστίας που οφείλει να παρέχεται από τους 

επαγγελματίες υγείας στους ασθενείς και το περιβάλλον τους, όπως 

προαναφέρθηκε, σε σχέση πάντοτε με την διαρκή, βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη ενημέρωση της πορείας της κατάστασής τους, το 

προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας τους, τη διάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα, καθώς και την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
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αναπροσαρμογή της εφαρμογής του, και γενικότερα την εξέλιξη της 

αποκατάστασης της υγείας τους. 

3) Η σημαντικότητα και αποτελεσματικότητα του παράγοντα επίτευξης μιας 

αγαστής επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς 

εξαρτάται άρρηκτα από τη διάθεση του απαιτούμενου χρόνου καθώς και 

τον τρόπο που επικοινωνεί ο κάθε επαγγελματίας υγείας με τον ασθενή, 

στοιχείο που «προδιαθέτει και καθορίζει την αρχική αλλά και περαιτέρω 

ικανοποίηση του ασθενούς» (Καλογεροπούλου, 2011). 

4) Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που χρήζει διαρκούς επίβλεψης και 

βελτίωσης και αξιολογείται διαρκώς από τους ασθενείς, όπως και το 

συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον, είναι το γενικότερο “status” των 

νοσοκομειακών εγκαταστάσεων σχετικά με την κατάσταση και την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών υγιεινής. Πολλές από τις 

υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις ενδέχεται συχνά να στερούνται της 

απαραίτητης καθαριότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις στερούνται ακόμα 

και προσωπικών χώρων υγιεινής εντός των θαλάμων, όπως θα όφειλαν, 

είτε λόγω της παλαιότητας τους, είτε λόγω των μεγάλων ελλείψεων 

υποδομής και δυνατοτήτων αναβάθμισης αυτών.  

Η δυσαρέσκεια του ασθενή, σε συνδυασμό με την αίσθηση ότι δεν 

λαμβάνονται συχνά υπ’ όψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, μια συμπεριφορά και 

αντίληψη η οποία πολλές φορές προϋπάρχουν και πριν από οποιαδήποτε νοσηλεία 

ενός πολίτη σαν μια παγιωμένη εντύπωση, ενώ δύναται να προκαταβάλλουν σε 

τέτοιο βαθμό έως και να θεωρείται σαν δεδομένη μια πιθανή εξέλιξη κακών ποιοτικά 

υπηρεσιών, υποδηλώνει το βαθμό του υπάρχοντος επιπέδου του κλάδου, όπως 

πιθανώς αναδεικνύει τις χρόνιες ελλείψεις σε πολλά επίπεδα μιας αποτελεσματικής 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Είναι δόκιμο η ποιότητα αυτή να 

αξιολογείται βάση των προσδοκιών των ασθενών, έτσι ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα 

και το απαραίτητο χρονολογικό περιθώριο για την επίτευξη μιας καλύτερης 

ευρύτερης οργάνωσης, συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, αναβάθμισης του 

ευρύτερου κλάδου υγείας, αλλά και να καθιερωθεί μια αναγκαία νοοτροπία πρόνοιας 

και πρόληψης, με βασικό ζητούμενο την αντιμετώπιση αλλά και άμεση κάλυψη των 

εκάστοτε κενών στην αλυσίδα παροχών. «Η υγεία είναι ένα πολύπλευρο προϊόν. Η 

διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της δεν αφορά μόνο τη σωματική 
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αποκατάσταση ενός ασθενούς. Αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνύπαρξης μιας τέλειας 

πνευματικής, κοινωνικής και φυσικής ευημερίας και δεν πρέπει να εστιάζει και να 

επικεντρώνεται αποκλειστικά μόνο στην εξάλειψη και θεραπεία της κάθε νόσου ή 

αναπηρίας» (WHO, 1946). «Η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση των υπηρεσιών 

υγείας οφείλουν να ακολουθούνται πάντοτε από την αποτελεσματική και ενδελεχή 

οργάνωση τους, με στόχο τη διαρκή και μακροπρόθεσμη επιτυχή εφαρμογή και 

βελτίωσή τους» (Bond et al, 1992).  

Η εξασφάλιση και η αναγκαιότητα μιας συνεχούς εκπαίδευσης του 

υπάρχοντος και συμμετέχοντος ιατρικού και νοσηλευτικού εξειδικευμένου 

προσωπικού, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη και πιστή εφαρμογή των νέων 

πρωτοκόλλων και των παγιωμένων κατευθυντήριων οδηγιών και “Guidelines”, 

αποτελούν στοιχεία που αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν την υπάρχουσα 

εξειδικευμένη εμπειρία, τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των 

αντίστοιχων κλινικών τμημάτων, με αποτέλεσμα να προσδίδουν ένα άλλο επίπεδο 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Έτσι, «η γνώση και η αιτιολογημένη εφαρμογή 

οποιασδήποτε ιατρικής ή νοσηλευτικής πράξης που  βασίζονται ταυτόχρονα και στον 

κώδικά της επαγγελματικής δεοντολογίας παρέχουν ένα έντονο αίσθημα 

ικανοποίησης και κατά επέκταση ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες 

υγείας» (Μπαλάσκα et al, 2015). Η σταθερή και μακροπρόθεσμη εκπαίδευση και 

εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, συντελεί ακρογωνιαία στην διατήρηση ενός 

ποιοτικού και πάνω απ’ όλα ασφαλούς υγειονομικού περιβάλλοντος. Τα στοιχεία 

αυτά εξασφαλίζουν, αν μην τι άλλο, την επιθυμητή εξέλιξη και έκβαση οποιασδήποτε 

φύσης ιατρικών και νοσηλευτικών ενεργειών και πράξεων, σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη ενός αγαστού κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης κατά τη 

διενέργεια αυτών. Η παραπάνω εικόνα, όταν αυτή επιτυγχάνεται, δίνει στον κάθε 

ασθενή που δε διαθέτει την αντίστοιχη ιατρική και νοσηλευτική γνώση, εγγυάται την 

αίσθηση ασφάλεια, εμπιστοσύνης και σιγουριάς, όταν αυτός πλέον γνωρίζει πως ο 

ιατρός και η κλινική που τον έχει αναλάβει πληρούν όλα τα προσόντα εξειδίκευσης 

και αριστείας που μπορεί να διαθέτουν. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την 

ικανοποίηση των ασθενών είναι η αμεσότερη δυνατή μεταξύ τους σχέση με τον 

επαγγελματία υγείας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Roceah (1973) αλλά και την 

αντίστοιχη του Holbrook (1999), όταν οι αξίες της ενσυναίσθησης, της ηθικής, της 
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κατανόησης, της εντιμότητας και της ευγένειας κυριαρχούν μεταξύ των δύο 

προαναφερόμενων μελών της «εξίσωσης», τότε η εξέλιξη της συνεργασίας τους 

οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα μεγάλο και επιθυμητό ποσοστό ικανοποίησης αλλά και 

μακροπρόθεσμα στην ανάδειξη αποδοτικότερης εργασίας από τη μεριά του 

επαγγελματία υγείας. Όπως έχει προαναφερθεί, η αναμενόμενη έλλειψη ιατρικών 

γνώσεων από την πλευρά των ασθενών τους οδηγεί να στηρίζονται άμεσα στις 

αποφάσεις και πράξεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτόματα, η 

διαπροσωπική επικοινωνία του επαγγελματία υγείας με τον ασθενή αποκτά 

σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο. Με αυτό τον τρόπο, σκοπός είναι να 

δημιουργηθεί και να εξασφαλιστεί μια συμμετρική και υγιής επικοινωνία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρακολούθησης και εξυπηρέτησης του, ενώ ταυτόχρονα έτσι του 

προσδίδεται και η απαραίτητη αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Ο 

επαγγελματίας υγείας οφείλει να είναι προσιτός απέναντι στον ασθενή, να είναι 

ειλικρινής και απόλυτα επεξηγηματικός σχετικά με την εξέλιξη της επίβλεψης και 

αντιμετώπισης του ασθενούς, όντας έτσι σίγουρος πως η σιγουριά και η 

αυτοπεποίθηση που θα μεταφέρει σε αυτόν θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 

συνεργασία και εμπιστοσύνη. Αναλόγως, η προϋπάρχουσα εμπειρία των 

επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της 

μεταξύ τους επικοινωνίας με τον ασθενή και τα άτομα που τον συνοδεύουν, συντελεί 

στο να προλαμβάνονται τυχόν συγκρούσεις, είτε κατά διάρκεια της αναμονής τους 

στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, είτε κατά την επίσκεψη σε καθεστώς γενικής 

εφημερίας ενός νοσοκομείου ή κέντρου υγείας, είτε κατά τη λήψη και μετέπειτα 

γνωστοποίηση των αποφάσεων για την αντιμετώπιση και την εξέλιξη της πορεία της 

υγείας του ασθενούς. Αντίστοιχα παραδείγματα αφορούν π.χ. την απόφαση για τη 

αναγκαιότητα διενέργειας ενός επείγοντος χειρουργείου ή μια ανακοίνωση 

κατάληξης ενός ασθενούς (Norton et al, 2003).  

Η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να έχει αξία και νόημα για τον αποδέκτη 

ασθενή ή συνοδό, να μην είναι απρόσωπη, και να πραγματοποιείται υπό τέτοιες 

συνθήκες, ώστε να γίνεται πάντα κατανοητό και αντιληπτό το μήνυμα το οποίο 

απευθύνει ο επαγγελματίας υγείας. Παραδείγματος χάριν, η ενημέρωση από έναν 

ιατρό ή έναν νοσηλευτή με απρόσωπη συμπεριφορά και με  δυσνόητους 

επιστημονικούς όρους για μια απαιτούμενη δραστηριότητα στην οποία θα υποβληθεί 

ένας παιδιατρικός ασθενής, δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση από τη συνοδό μητέρα 
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του, εάν αντιστρόφως ανάλογα η ίδια γνωστοποίηση διενεργούνταν με απλό τρόπο, 

προσιτή επικοινωνία, αλλά και με ένα δείγμα ουσιαστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό 

την εξασφάλιση μιας πραγματικής αίσθησης ασφάλειας απέναντι στο συνοδό 

οικογενειακό περιβάλλον. (Norton et al., 2003, College of nurses of Ontario, 2017).   

Άξιο αναφοράς είναι ότι, μέρος των άμεσων αναγκών από την πλευρά των 

νεότερων χρηστών υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι έχουν πλέον πρόσβαση και 

δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσω της χρήσης του διαδικτύου για 

οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολήσει, ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά μια εξελισσόμενη 

ασθένεια ή νόσο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, είναι η απαραίτητη σωστή 

ακόλουθη επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός το οποίο 

και καθιστά ποιοτικότερη την εμπειρία τους στο νοσοκομειακό ίδρυμα που αυτοί θα 

καταφύγουν (Καμπάνης et al., 2004). Η προαναφερόμενη χρήση νέων τεχνολογιών 

πληροφόρησης από την πλευρά των νέων, σε συνδυασμό με τη γνώση και εξέλιξη του 

επιπέδου παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό, εύλογα 

αποτελούν μέτρα σύγκρισης και κριτικής. Αυτό τους καθιστά περισσότερο 

δυσαρεστημένους έναντι στις ελλείψεις των υποδομών ενώ παράλληλα σημαντική 

είναι η ύπαρξη των σύγχρονων μεθόδων γραφειοκρατικών διαδικασιών των οποίων η 

απουσία προκαλεί σημαντικό παράγοντα ταλαιπωρίας και καθυστέρησης στην 

εξυπηρέτηση των ασθενών.   

 Το παραπάνω στοιχείο καθιστά τους νεότερους σε ηλικία ασθενείς πιο 

έμπειρους σε ζητήματα επικοινωνίας αλλά και πιο απαιτητικούς σε θέματα 

ενημέρωσης και επεξήγησης, σχετικά με τους πιο μεγάλους σε ηλικία ασθενείς και 

ταυτόχρονα άπειρους όσον αφορά το επίπεδο επαφής και χρήσης των δυνατοτήτων 

της σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί να 

αποδέχονται σχεδόν δογματικά οποιαδήποτε παρέμβαση υγείας τους αφορούσε λόγω 

παρουσίας ενός υποσυνείδητου αισθήματος «φόβου και δέους» απέναντι στον ιατρό ή 

και νοσηλευτή – ένα αίσθημα που ενισχύονταν αναλογικά με την έλλειψη γνώσης και 

μίαν ενδεχόμενη απουσία αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας με αυτούς. 

Επίσης έχει παρατηρηθεί πως, οι ασθενείς με διαφορετικά δημογραφικά και 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς έχουν διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες ως προς τη 

παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς «αντιλαμβάνονται διαφορετικά και τη σημασία των 

διαστάσεων της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας» (Clemes et al., 2008).   
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Παράλληλα, για να υποστηριχτεί μια επιτυχής σχέση και συνύπαρξη μεταξύ 

ενός επαγγελματία υγείας και του ασθενούς, τον οποίο έχει αναλάβει να 

παρακολουθεί για να επιτευχθεί μια σωστή συνεργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την παροχή και την αποδοτικότητα μιας υψηλής ποιότητας φροντίδας αποτελεί η 

τήρηση κάποιων προκαθορισμένων κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίοι θα 

πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να επηρεάζονται από τις κοινωνικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις που φυσιολογικά είναι πιθανό να αναπτυχθούν. Ιδιαίτερα η 

επαφή και η σχέση των ασθενών με το νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία 

διαμορφώνεται και εξελίσσεται κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας, 

είναι εκείνο το στοιχείο που οφείλει να τηρείται σε κατάσταση «ετοιμότητας» σε όλη 

την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς. Αυτό καθιστά εξίσου απαραίτητη τη 

συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα επαγγελματικής 

δεοντολογίας, αλλά και όσον αφορά τη γνώση και πληροφόρηση απέναντι στην 

εξέλιξη των νέων τεχνικών και των νέων πρωτοκόλλων υγείας.  

Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντική είναι η επίτευξη μιας αποδοτικής σχέσης του 

επαγγελματία υγείας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των ανάλογων τρόπων επικοινωνίας, 

και ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων με 

τους ασθενείς και με εκείνους που τους συνοδεύουν. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα της τακτικής παρακολούθησης και της συμμετοχής τους στα 

ενδεδειγμένα σεμινάρια που αφορούν ευρύτερα τους επαγγελματίες υγείας, 

ειδικότερα επάνω σε θέματα αποφυγής συγκρούσεων και διαχείρισης σωστής 

συμπεριφοράς απέναντι στους ασθενείς, είτε κατά το χρόνο νοσηλείας τους, είτε κατά 

το χρονικό διάστημα της αναμονής τους στα εξωτερικά ιατρεία και το χώρο των 

επειγόντων περιστατικών εν ώρα γενικής εφημερίας. Ο επαγγελματίας υγείας είναι 

αυτός ο οποίος αμέσως μετά τον ασθενή και την οικογένεια του, βιώνει αναπόφευκτα 

και άμεσα όλη τη ψυχολογική πίεση, την εξέλιξη και την ένταση του 

διεκπεραιωμένου περιστατικού. Είναι επίσης ο υπεύθυνος που, με τη χρήση του 

κατάλληλα επιλεγόμενου τρόπου αναλαμβάνει να καθησυχάσει αρχικά τον ασθενή, 

να του αποβάλλει το άγχος κατά τη διάρκεια της αναμονής στα Εξωτερικά Ιατρεία 

μέχρι την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών φροντίδας για την υγεία του, έως και την 

τελική απόφαση που λαμβάνεται για την περαιτέρω αντιμετώπισή του. Σημαντική 

αντίστοιχα είναι η ενημέρωση του ασθενή για τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις που 

μπορεί να υπάρξουν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναμονής, εξέτασης και 
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ευρύτερης διαχείρισης του ασθενούς. Πολλοί ασθενείς και συνοδοί συχνά αναφέρουν 

ότι, η ύπαρξη μια ποιοτικής και συνεχούς ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την 

παρουσία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής επιπρόσθετα με μια ευγενική και 

ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ αυτών και των ιατρών και νοσηλευτών, επιφέρει κύρος 

για την κλινική και το σύνολο του προσωπικού της, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζει 

και την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας (Rahmqvist et al., 2010). 

Συνεπώς, πέραν από τις γνώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, ο επαγγελματίας υγείας 

οφείλει να διαχειρίζεται επαρκώς τις διαφορετικές συμπεριφορές όλως αυτών των 

ανθρώπων, έτσι ώστε να αποφεύγονται οποιουδήποτε χαρακτήρα και έκτασης 

εντάσεις και πιθανές συμπεριφορές διαπληκτισμού μεταξύ αυτού, των ασθενών και 

των συνοδών, όπως επίσης είναι αναγκαίο σε μερικές περιπτώσεις να παίξει το ρόλο 

του «πυροσβέστη» κατά τη διάρκεια αντίστοιχων συμβάντων εντάσεων μεταξύ 

αποκλειστικά ασθενών και του κοντινού τους περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη αυτών των 

στρατηγικών συμπεριφοράς και ανάλογης διαχείρισης με ζητούμενο αποτέλεσμα την 

έγκαιρη επίλυση τέτοιων συγκρούσεων, ως εκ τούτου και την επίτευξη μιας 

βελτιωμένης επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων αλλά και των ασθενών τους, αποτελεί 

έναν σημαντικότατο παράγοντα στρατηγικής που σκοπεύει να οδηγήσει στην 

παράλληλη βελτίωση και αναβάθμιση του τρόπου και του χρονικού διαστήματος μιας 

επιτυχούς παροχής υπηρεσιών υγείας, άρα και στην βελτιστοποίηση της ποιότητας 

και των συνθηκών παραμονής των ασθενών σε ένα νοσοκομείο (Brown et al., 2001).  

Πέραν από την ύπαρξη ή όχι της ζητούμενης ποιότητας της επικοινωνίας, των 

κτιριακών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας που απολαμβάνουν οι χρήστες 

υπηρεσιών υγείας από τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα από τους νοσηλευτές 

οι οποίοι είναι εκείνοι που περνούν τον περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς, αλλά 

και με τους συνοδούς, σημαντική είναι «η ύπαρξη μιας τέτοιας ιεραρχικής δομής, η 

οποία θα είναι υπεύθυνη στο να καθοδηγεί και να διατηρεί την ισορροπία, όπως και 

την εύρυθμη λειτουργία των προτεινόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να υπάρχει 

συνεχής βραχύ-, όπως και μακροπρόθεσμη βελτίωση στην ποιότητα αυτών και την 

παροχή τους» (Giovanis et al., 2016).  Παράλληλα με την εξειδίκευση των 

επαγγελματιών υγείας, ουσιαστική είναι και η τήρηση μιας θεμιτής αριθμητικής 

αναλογίας μεταξύ αυτών και των νοσηλευόμενων ασθενών, ιδιαίτερα όταν κάνουμε 

λόγο για την επάρκεια ή όχι του ανθρωπίνου δυναμικού σε επίπεδο νοσηλευτικής 

φροντίδας και βαθμίδας (Ashish et al., 2008). Ο παράγοντας αυτός αποσκοπεί στην 
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ύπαρξη τέτοιων συνθηκών νοσηλείας και εργασίας, ώστε για οποιαδήποτε στιγμή και 

απαίτηση να ανταποκρίνεται με αμεσότητα η καταλληλότερη δύναμη προσωπικού, 

ποσοτικά και ποιοτικά, έγκαιρα και στην «κατάλληλη στιγμή». Κύριος στόχος είναι 

πάντα η άμεση φροντίδα των ασθενών ενώ παράλληλα προλαμβάνεται το φαινόμενο 

επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών (χαρακτηριζόμενο και ως «σύνδρομο 

Burn-Out»), η οποία αποτελεί έναν από τους πιο αρνητικούς παράγοντες στις 

υπηρεσίας υγείας, επηρεάζοντας καταλυτικά τη συμπεριφορά των επαγγελματιών 

απέναντι στους ασθενείς, ενώ έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πως, η 

κούραση αναδεικνύεται πάρα πολύ συχνά σε έναν «κακό σύμβουλο» αποφάσεων. 

Επιπλέον έρευνες δείχνουν ότι, νοσηλευτικά ιδρύματα με την σωστή απαιτούμενη 

αριθμητική αναλογία μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών παρουσιάζουν σαφέστατα 

μικρότερα ποσοστά επιπλοκών αλλά και θνησιμότητας (Needleman et al., 2002, 

Person et al., 2004, Ashish et al., 2008).  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μας αποδεικνύουν την σημαντικότητα της 

μέτρησης ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Λόγω 

του έντονου ανταγωνισμού και των αυξημένων απαιτήσεων στην υγεία, η μέτρηση 

της ικανοποίησης είναι πολύ σημαντική ώστε αναλύοντας την με βάση το κόστος, τη 

πρόσβαση αλλά και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας θα δώσει πληροφορίες ώστε να 

τεθούν νέοι μακροπρόθεσμοι στόχοι να υλοποιηθούν νέες στρατηγικές και με τον 

τρόπο αυτό να επιτευχθεί η κάλυψη των εκάστοτε κενών (Αντεριώτη et al., 2014). 

Ο βαθμός ικανοποίησης αποδεικνύει πόσο κοντά είναι οι προσδοκίες των 

ασθενών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επαγγελματιών υγείας και αυτό αφορά 

και τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Φυσικά γίνεται 

αντιληπτό ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ασθενών διαφέρουν μεταξύ τους και 

αυτό ορίζεται από την προσωπικότητα και τις αξίες καθώς και από τα διάφορα 

δημογραφικά στοιχεία ( Ρίκος, 2015) 
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2β. Ικανοποίηση επαγγελματιών υγείας και ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας.  

 

Ο κλάδος της υγείας αποτελεί στο σύνολό του ένα πολύπλοκο σύστημα, του 

οποίου η συνοχή απαιτεί μεγάλη προσοχή σε όλα τα επίπεδα του. Αναφερόμαστε σε 

ένα τέτοιο δυναμικό σύστημα, το οποίο καλείται να παράσχει υπηρεσίες που έχουν 

άμεση επαφή με τη ζωή των ανθρώπων. Η σωστή διαχείριση των υπηρεσιών 

αυτόματα επιφέρει και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Η επίτευξη αυτού του 

στόχου απαιτεί και την ανάλογη αντιμετώπιση απέναντι στους ανθρώπους στους 

οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας. Είναι αποδεκτό ότι, όσο πιο ικανοποιημένος 

είναι ένας εργαζόμενος από τις συνθήκες εργασίας που τον περιβάλλουν, τόσο 

περισσότερο αποδοτικός και αποτελεσματικός θα είναι στις υπηρεσίες που παρέχει. Ο 

όρος της ικανοποίησης και σε αυτό το ζήτημα αποτελεί αποτέλεσμα των προσωπικών 

αξιών και στόχων των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη συνεργασία 

που οφείλουν να έχουν με τους ασθενείς, τους συναδέλφους τους αλλά και με τη 

διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού.  

Στην έρευνα του ο Selzrick (1957) απέδειξε ότι, «οι οργανώσεις αποκτούν και 

θεσμοθετούν τις οργανωσιακές αξίες τους, μόνο όταν αυτές παρουσιαστούν και 

μεταδοθούν, αξιολογηθούν και υλοποιηθούν σταδιακά από τη διοίκηση τους προς 

τους εργαζόμενους, ούτως ώστε η επιχείρηση να αποκτήσει χαρακτήρα».  

Στον τομέα της υγείας όμως, ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τους 

υπόλοιπους επαγγελματικούς τομείς, παρουσιάζεται η εξής δυσκολία: Η διοίκηση και 

τα στελέχη μιας υγειονομικής επιχείρησης έχουν διαφορετικές επαγγελματικές αξίες 

από αυτές των επαγγελματιών υγείας που εστιάζουν σε μια πιο στενή επαφή 

ξεχωριστά με τον εκάστοτε ασθενή. Η διοίκηση του κάθε οργανισμού εστιάζει σε μια 

γενικευμένη εξυπηρέτηση όλης της κοινότητας, όπως και στην επίτευξη της παροχής 

και ποιότητας τέτοιων αποτελεσματικών υπηρεσιών, με μια παράλληλη μείωση του 

κόστους. Για να υπάρχει, ωστόσο, μια ισορροπία πρέπει και οι δύο πλευρές να 

αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζουν έτσι τις εργασιακές τους αξίες, ώστε να 

υλοποιηθεί ο κοινός τους στόχος, που δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση του 

ασθενή, αλλά και ένα θεμιτό επίπεδο ποιότητας ζωής μέσω της φροντίδας που θα του 

παρέχουν. Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ισορροπίας 
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διαμέσου μιας οργανωμένης εσωτερικής δομής εντός του οργανισμού, που θα 

κατευθύνει και θα συντελεί στην τήρηση αυτού του είδους των ισορροπιών, με 

πρωταρχικές αξίες την συνεργασία, τη συλλογικότητα, την επικοινωνία, τον 

αλτρουισμό κ.α. Πέραν λοιπόν από την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της 

ικανοποίησης των ασθενών και της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, 

εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων - σε 

αυτήν την περίπτωση των επαγγελματιών υγείας - ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται 

στον ίδιο οργανισμό και να παρέχουν επιτυχώς τις ίδιες υπηρεσίες. Σημαντικοί 

παράγοντες που συντελούν στην ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας είναι «το 

περιβάλλον εργασίας τους, οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, οι προσωπικοί 

παράγοντες, οι δίκαιες οικονομικές απολαβές, οι καλύτερες θέσεις εργασία  και τα 

ωράρια κυρίως για τους νοσηλευτές  καθώς και η επαγγελματική τους εξέλιξη και η 

συνεχείς εκπαίδευση» (Price et al., 1981). 

 Σύμφωνα με την έρευνα της Khokher (2009) που αφορούσε τη σύγκριση των 

σχέσεων και της ικανοποίησης των επαγγελματιών υγειάς συγκριτικά, μεταξύ 

κλειστών και ανοιχτών τμημάτων σε Νοσοκομείο του Καναδά, διαπιστώθηκε ότι, «οι 

νοσηλευτές και οι γιατροί που δούλευαν στα κλειστά τμήματα, συγκεκριμένα στη 

ΜΕΘ, διατηρούσαν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των, συνεργάζονταν ομότιμα και είχαν 

καλύτερη σχέση με τους ασθενείς τους. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί των ανοιχτών 

τμημάτων, ειδικά του τμήματος  των ΤΕΠ, είχαν άσχημη αντιμετώπιση από τους 

ασθενείς, δεν ήταν ικανοποιημένοι με την εργασία τους, αλλά έτρεφαν τα ίδια 

συναισθήματα και απέναντι στη διοίκηση που δεν φρόντιζε για ένα καλύτερο 

πρόγραμμα και περιβάλλον εργασίας». Ο μεγάλος χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης 

των ασθενών επέβαλλε στους νοσηλευτές να δουλεύουν πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα 

τη γρήγορη κόπωση αλλά και την αυστηρότερη – έως και επιθετική – αντιμετώπιση 

από τους ίδιους τους ασθενείς ή και τους συνοδούς. Με φανερή την έλλειψη 

προσωπικού αλλά και επιπλέον κινήτρων, η ανάπτυξη ένα αισθήματος διάκρισης και 

αδικίας από τη μεριά της διοίκησης ήταν αναμενόμενο, με άμεσο επακόλουθο τη 

δυσανασχέτηση των εργαζομένων και τις ολοένα κλιμακούμενες συγκρούσεις μεταξύ 

τους αλλά και με αυτήν. Έτσι, γίνεται άμεσα αντιληπτό πως, οι ανάγκες του κάθε 

εργαζόμενου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αξίες της ομαδικότητας, της 

συνεργατικότητας και της αλληλοϋποστήριξης. 
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 Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας 

συμπεραίνεται ότι, από τους 102 ερωτηθέντες που πήραν μέρος, το 35% ήταν 

ικανοποιημένο από το περιβάλλον εργασίας του, ενώ το 42% ήταν δυσαρεστημένο 

από τις αντίστοιχες συνθήκες. Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι «το προσωπικό 

κινητοποιείται και αποδίδει περισσότερο αναλόγως του επιπέδου των διαπροσωπικών 

σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ τους και από την ικανοποίηση που λαμβάνουν 

από τους ασθενείς, παρά από τις οικονομικές απολαβές τους, ένα αποτέλεσμα 

δυσαρέσκειας το οποίο φτάνει μέχρι το 81%» (Κουράκος et al, 2011).  

 Επίσης, σε μια άλλη έρευνα που διεξήχθη σε ογκολογικά τμήματα στην 

Ελλάδα, η οποία βασίστηκε στη κλίμακα “Mashlach Burnout Inventory”, και 

αντίστοιχα στηρίζεται σε τρείς παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης, 

αναδεικνύονται και μελετώνται τα εξής: 1) Η συναισθηματική εξουθένωση, που 

εμφανίζεται ως έλλειψη ενέργειας, ενώ ο επαγγελματίας διακατέχεται από ένα 

αίσθημα ότι δεν μπορεί να αποδώσει πλέον στο εργασιακό του περιβάλλον και έχει 

χάσει το ενδιαφέρον του για τις ανάγκες των ασθενών. 2) Η αποπροσωποποίηση, μια 

κατάσταση κατά την οποία ο επαγγελματίας αναπτύσσει μια ουδέτερη ή ακόμα και 

αρνητική στάση απέναντι στους ασθενείς του, ενώ δύναται να αναπτύξει αισθήματα 

ενοχής για τον κυνισμό και την απομάκρυνση του από τους ασθενείς, τους οποίους 

αντιμετωπίζει ως απλά περιστατικά. 3) Η μείωση των προσωπικών επιτευγμάτων, η 

οποία συνδυάζεται με την αίσθηση της μη δυνατότητας επαρκούς ανταπόκρισης στον 

ρόλο του, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό του.    

Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι, από τους 316 επαγγελματίες που πήραν 

μέρος, το 93% δεν είναι ικανοποιημένο από το περιβάλλον εργασίας του και 

υποστηρίζει πως δεν υπάρχει οργανωμένη δομή ψυχολογικής υποστήριξης αυτών. Το 

41% δηλώνει ότι υποφέρει από συναισθηματική εξάντληση, ενώ παράλληλα μεγάλο 

ποσοστό είναι δυσαρεστημένο από την απουσία προσωπικής εξέλιξης και από την 

μειωμένη έως μηδαμινή  περαιτέρω στελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Ακόμα συμπεραίνεται ότι, οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων σε συνδυασμό με την 

ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αποτελούν στοιχεία που διαδραματίζουν ουσιαστικότατο ρόλο στην ικανοποίηση των 

επαγγελματιών υγείας. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα υποστηρίζει ότι τα κύρια 

αιτιολογικά δεδομένα που συντελούν στα μειωμένα ποσοστά ικανοποίησης είναι η 

έλλειψη ενός αλτρουϊστικού και υποστηρικτικού κλίματος, καθώς και η αντίστοιχη 
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έλλειψη συμπαράστασης από τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους, οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και  η έλλειψη οργανωτικής δομής. «Όλα 

τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόκλησης επαγγελματικής 

εξουθένωσης αρά και μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών υγείας» (Ρούπα et al, 2008).  

 Η εργασιακή ικανοποίηση, ιδιαίτερα από τη πλευρά των νοσηλευτών, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Όπως είναι 

κατανοητό, η επαρκής νοσηλευτική φροντίδα απαιτεί την επί εικοσιτετραώρου 

ανάγκη παρουσίας ενός νοσηλευτή σε μια κλινική. Όσο λοιπόν αυτός παραμένει 

ικανοποιημένος με το περιβάλλον εργασίας του, τόσο πιο αποτελεσματικός και 

αποδοτικός θα είναι στις υπηρεσίες που θα παρέχει. Πέραν από το εργασιακό 

περιβάλλον, εξίσου σημαντική είναι η εξέλιξη και η συνεχής εκπαίδευση του 

νοσηλευτικού προσωπικού. Εφόσον εξασφαλιστεί η εξειδικευμένη φροντίδα που θα 

παρέχεται, αυτόματα θα υπάρξει και το ανάλογο αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας 

από τον ασθενή. Ωστόσο, η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του νοσηλευτικού 

προσωπικού δεν θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προσωπικό στοίχημα αλλά και 

ένα πολύ σημαντικό κίνητρο από την πλευρά της διοίκησης του ιδρύματος και της 

εκάστοτε κλινικής, οι οποίοι οφείλουν να  παρέχουν συνεχή υποστήριξη.  

 Εξίσου σημαντικός παράγοντας ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αλλά και 

ταυτόχρονα και της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι και η ανάλογη και επαρκής 

στελέχωση των επαγγελματιών υγείας ανά ποσοστό ασθενών. Σύμφωνα με έρευνα 

της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, 

η υπάρχουσα αναλογία νοσηλευτών ανά 1000 ασθενείς είναι μακράν η χαμηλότερη 

σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα 

καταμετράται ένας μέσος όρος 3,2 νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους, σε σχέση με τον 

αντίστοιχο ισχύον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 8,4 νοσηλευτές ανά 

1000 κατοίκους. Η δυσανάλογη αυτή κατανομή εύλογα καταλήγει στο να επιφέρει 

πολλά αρνητικά αποτελέσματα για τις υπηρεσίες υγείας.  

Όσο περισσότερο δραστηριοποιημένο προσωπικό υπάρχει σε αναλογία με 

τους ασθενείς που επισκέπτονται ένα ίδρυμα ή μια κλινική, τόσο αποδοτική  θα είναι 

και η εργασία των επαγγελματιών υγείας. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε και αν 

αντιληφθούμε τις ανάγκες του κάθε ασθενή για ξεχωριστή και άμεση 

παρακολούθηση και φροντίδα. «Όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο νοσηλευτής με 
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τον κάθε ασθενή, τόσο λιγότερα ατυχήματα μπορούν να συμβούν, όπως 

παραδείγματος χάριν οι πτώσεις ασθενών από τις νοσοκομειακές κλίνες» (Sovie et 

al., 2001). 

 Μια αύξηση της αναλογίας υγειονομικού προσωπικού σε σχέση με τους 

ασθενείς μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών κατά 

την νοσηλεία, χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας αλλά και χαμηλότερο κόστος 

νοσηλείας εξαιτίας μιας πιο άμεσης αντιμετώπισης της υγείας και των αναγκών του 

ασθενούς. Όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να τα προστεθούν σε αυτούς τους 

παράγοντες ικανοποίησης και ποιότητας υπηρεσιών υγείας που αφορούν τους 

ασθενείς, γίνεται όμως εύκολα αντιληπτό ότι όσο περισσότερο κι επαρκές αριθμητικά 

προσωπικό δραστηριοποιείται σε ένα ίδρυμα, τόσο μικρότερη θα είναι και η 

πιθανότητα της επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας, και δη των 

νοσηλευτών (You et al., 2013, Aiken et al., 2015). 
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3. Η μέθοδος SERVQUAL ως εργαλείο αξιολόγησης στις υπηρεσίες 

υγείας 

 

H αξιολόγηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας έχει καθιερωθεί ακόμα 

από τον Avedis Donabedian ο οποίος υποστήριξε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας  αποτελείται από τρείς παράγοντες οι οποίοι έχουν την ίδια βαρύτητα και η 

μεταξύ τους «συνέργια» δημιουργούν τη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι:  

 Η δομή στην οποία ανήκουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στο οργανωσιακό σύστημα του υγειονομικού ιδρύματος. 

Παραδείγματος χάριν ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, το μέγεθος σε 

αριθμό κλινών ώστε να εξυπηρετείται ο ανάλογος σε αριθμό 

πληθυσμός, όπως και όλες εκείνες οι διαδικασίες που γίνονται 

ξεχωριστά σε κάθε ασθενή ώστε να υπάρχει ποιότητα παροχής υγείας, 

χωρίς καθυστερήσεις, ανισότητες και άλλα αρνητικά φαινόμενα 

 Οι διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται σε όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν τον τρόπο στον οποίο 

προσφέρονται οι υπηρεσίες υγείας. Παραδείγματος χάριν η 

επιστημονική κατάρτιση, η υγιής επικοινωνία μεταξύ επαγγελματία 

υγείας και ασθενή, οι έλλειψη συγκρούσεων, η σωστή συμπεριφορά, η 

εφαρμογή καλών πρακτικών κατά τη νοσηλεία και την ιατρική 

παρακολούθηση, και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία και αυτά με τη 

σειρά τους προσδίδουν ποιότητα υπηρεσιών. Τέλος 

 Τα αποτελέσματα που έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά της δομής 

και των διαδικασιών στη πορεία της υγείας των ασθενών. 

Αναφερόμενος στα παραπάνω ο Donabedian υποστήριξε την ανάγκη 

να υπάρχει αξιολόγηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών της 

ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(Donabedian, 1988). Επίσης υποστήριξε ότι η ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας πέρα από τα θετικά αποτελέσματα στην υγεία των ασθενών 

αξιολογείται και από τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. 
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Η μέθοδος SERVQUAL, είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας το οποίο 

δημιουργήθηκε από τον Parasuraman και τους συνεργάτες του στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980. Ξεκίνησαν ερευνώντας τρόπους αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

από τους ίδιους τους πελάτες των εμπορικών εταιριών υποστηρίζοντας ότι η 

αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών θα κατευθύνει τα στελέχη για το ποια 

σημεία της λειτουργίας της εταιρίας χρίζουν διόρθωσης. Υποστήριξαν ότι η 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τους πελάτες είναι δύσκολη λόγω του 

ότι εκείνοι την αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά βάση της προσωπικότητας τους , 

των διαφορετικών ανάγκών του καθένα αλλά και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι πελάτες δεν αξιολογούν τη ποιότητα μόνο από το θετικό 

αποτέλεσμα των υπηρεσιών αλλά και από όλες τις διαδικασίες μέχρι να φτάσουν σε 

αυτό ( Parasuraman, et al, 1994). 

Δημιούργησαν ένα πλάνο ώστε να εξηγήσουν τη δυσκολία αξιολόγησης της 

ποιότητας βάση της ικανοποίησης από τους ίδιους του πελάτες. Εξήγησαν ότι οι 

πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών βάση α) των προσδοκώμενων 

υπηρεσιών που θέλουν να λάβουν οι οποίες δημιουργούνται μέσω της προφορικής 

επικοινωνίας από άλλους πελάτες της επιχείρισης, με τις προσωπικές τους ανάγκες, 

από προηγούμενες εμπειρίες  και τέλος από την επικοινωνιακή πολιτική της εκαστωτε 

επιχείρησης (Parasuraman, et al, 1985). Β) από τις αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες που 

έλαβαν. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αποτελείται από δέκα διαστάσεις: 

 Τα υλικά στοιχεία,  

 Τη σιγουριά, 

 Την ανταπόκριση, 

 Την ικανότητα,  

 Την αξιοπιστία, 

 Την ευγένεια, 

 Την ασφάλεια, 

 Την πρόσβαση στις υπηρεσίες 

 Την επικοινωνία και 

 Την κατανόηση απέναντι στον πελάτη 

(Parasuraman, et al, 1985, Parasuraman, et al, 1996). 
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 Μετά από ποσοτική έρευνα το 1990 που αφορούσε 4 δείγματα από 190 άτομα 

κατέληξαν σε ένα ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων μέσα από τις οποίες κατέληγαν οι 

πέντε τελικές διαστάσεις της ποιότητας και μαζί η δημιουργία του εργαλείου 

SERVQUAL. Οι πέντε διαστάσεις διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να είναι: 

1)  Η πρώτη διάσταση αφορά τα υλικά στοιχεία (tangibles) τα οποία εμπεριέχουν 

δεδομένα από την εξωτερική εμφάνιση και την ελκυστικότητα των 

εγκαταστάσεων της κλινικής, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της, του προσωπικού 

και των ενημερωτικών μέσων επικοινωνίας. Και αποτυπώνεται από την πρώτη 

ερώτηση έως και την τέταρτη. 

2) Η δεύτερη διάσταση απευθύνεται στην αξιοπιστία (reliability) της κλινικής και 

σκοπό έχει να αναδείξει την ικανότητα αυτής ή του Νοσοκομείου να φέρει εις 

πέρας με ακρίβεια και αξιοπιστία όλες τις υποχρεώσεις και δραστηριότητές της. 

Αποτυπώνεται από την πέμπτη μέχρι και την ένατη ερώτηση. 

3) Η τρίτη διάσταση απευθύνεται στην ανταπόκριση (responsiveness), η οποία 

παραθέτει την άμεση προθυμία του προσωπικού της κλινικής να βοηθά τους 

ασθενείς και να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση. Αποτυπώνεται από την δέκατη έως 

και τη δέκατη Τρίτη. 

4) Η τέταρτη διάσταση απευθύνεται στην ασφάλεια (assurance) και την 

συνοδευόμενη επιστημονική κατάρτιση, όπως παράλληλα την ευγένεια και την 

ικανότητα του προσωπικού της κλινικής να αποπνέει εμπιστοσύνη λόγω των 

γνώσεων, της κατάρτισης και της συμπεριφοράς του. Αποτυπώνεται από την 

δέκατη τέταρτη έως τη δέκατη έβδομη. Και τέλος, 

5) Η πέμπτη διάσταση απευθύνεται στην ενσυναίσθηση (empathy), και 

συγκεκριμένα στην ικανότητα του προσωπικού της κλινικής να παρέχει  . 

Αποτυπώνεται από τη δέκατη όγδοη έως και την τελευταία. 

 Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 22 ερωτήσεις που απαντώνται 

σύμφωνα με την κλίμακα Likert  και κατηγοριοποιούν τις διαστάσεις της ποιότητας  

αναφέροντας μέσα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων τις προσδοκίες που έχουν για 

τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Στη συνέχεια ζητά να κατατάσσουν τις πέντε 

διαστάσεις κατά σειρά προτίμησης βαθμολογώντας τες με ποσοστά τις εκατό ενώ στο 

τελευταίο κομμάτι είναι οι επόμενες αντίστοιχες 22 ερωτήσεις που αφορούν τις. Όταν 

οι προσδοκώμενες υπηρεσίες (ES) είναι μεγαλύτερες από τις αντιλαμβανόμενες 

υπηρεσίες (PS) τότε η ποιότητα είναι κατώτερη της ικανοποιητικής, όταν (ES) ίση με 
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(PS) τότε υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση των ερωτώμενων από τις αντιλαμβανόμενες 

υπηρεσίες. Τέλος όταν (ES) είναι μικρότερη της (PS) τότε οι αντιλαμβανόμενες 

υπηρεσίες είναι πάνω των προσδοκιών των πελατών και η επιχείρηση αξιολογείται ως 

άριστη. (Parasuraman, et al, 1985).  Όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι η κάθε διαφορά 

τόσο μικρότερο το κενό μεταξύ τους άρα και τόσο λιγότερες βελτιώσεις χρειάζονται. 

Όταν η διαφορά είναι κοντά στο μηδέν αλλά ανήκει στον άξονα των αρνητικών 

αριθμών τότε ναι μεν η επιχείρηση βρίσκεται κοντά στο άριστο αλλά χρίζει 

βελτιώσεις. 

 Η μέθοδος SERVQUAL, είναι σε θέση να αποτυπώσει μια κατάσταση που 

πρέπει να επικεντρωθεί και να κινητοποιηθεί ταυτόχρονα η διοίκηση ώστε να υπάρξει 

άνοδος της ποιότητας και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Επίσης δίνει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για τους εσωτερικούς αλλά και για τους 

εξωτερικούς πελάτες ώστε να εστιαστούν τα κενά που χρίζουν κάλυψη ώστε να 

υπάρχει και η ανάλογη επαγγελματική ικανοποίηση όλων όσων προσφέρουν 

υπηρεσίες στην εκάστοτε επιχείρηση.  

 Το εργαλείο Servqual ενώ πρώτα χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον τομέα της 

βιομηχανίας και των τραπεζικών επιχειρήσεων μετέπειτα κατάφερε να φανεί χρήσιμο 

και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς αλλά και στον τομέα της υγείας.  

 Έτσι οι πιο πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν βάση του μοντέλου 

SERVQUAL στον τομέα της υγείας στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα είναι αυτή 

του Butt και των συνεργατών του το 2008 σε 340 ασθενείς ιδιωτικού Νοσοκομειακού 

Ιδρύματος της Μαλαισίας που μέσα από τη μέθοδο των κενών μεταξύ των 

προσδοκιών και των αντιλήψεων απέδειξαν ότι υπάρχει πρόβλημα κυρίως στις 

διαστάσεις της ανταπόκρισης του προσωπικού έναντι στους ασθενείς αλλά και της 

αξιοπιστίας των υπηρεσιών. Βάση των αποτελεσμάτων πρότειναν να υπάρξει 

εκπαίδευση του προσωπικού σε πρακτικές επικοινωνίας με τους ασθενείς, καλύτερη 

επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και εφαρμογή πρωτοκόλλων και 

χρονοδιαγράμματος ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στη εξυπηρέτηση των 

ασθενών (Butt, et al, 2008). 

 Ακόμα μια έρευνα που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SERVQUAL, είναι αυτή 

που διεξήχθη σε Περιφερειακό Νοσοκομείο στο Sunyani στη Γκάνα σε 244 ασθενείς. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν θετικά κενά στις διαστάσεις των υλικών και 
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της ενσυναίσθησης που δηλώνουν την ικανοποίηση των ασθενών πέρα των 

προσδοκιών για τις παραπάνω διαστάσεις. Παράλληλα στην ίδια έρευνα υπήρξαν 

αρνητικά κενά κοντά στη μονάδα και πάνω από αυτή για τις υπόλοιπες διαστάσεις 

που αποδεικνύουν την ανάγκη διόρθωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να 

υπάρξει βελτίωση αυτών  (Peprah, et al, 2014). 

 Ακόμα μια έρευνα του εξωτερικού είναι εκείνη στο τμήμα των επειγόντων 

περιστατικών στο Νοσοκομείο Nemazee στο Ιράν, όπου οι ερευνητές απέδειξαν ότι 

λόγω της αδυναμίας να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών, της κακής 

συμπεριφοράς των εργαζομένων απέναντι στους ασθενείς και στη έλλειψη 

υλικοτεχνολογικού εξοπλισμού, το τμήμα έχει ανάγκη διόρθωσης πολλών 

παραγόντων των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Το 2006 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μακεδονία διεξήχθη μια 

συγκριτική μελέτη μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Η έρευνα βασίστηκε 

στις απαντήσεις 150 εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών του πρώτου και 306 

εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών του δεύτερου. Έτσι τα αποτελέσματα για το 

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ήταν τα εξής: 

 α)για τους εσωτερικούς ασθενείς: 

i. Υλικά (-2,3) 

ii. Αξιοπιστία (-1,8) 

iii. Ανταπόκριση (-1,7) 

iv. Ασφάλεια (-2) 

v. Ενσυναίσθηση ( -3,27) 

β) για τους εξωτερικούς ασθενείς: 

i. Υλικά (-2,5) 

ii. Αξιοπιστία (-2) 

iii. Ανταπόκριση (-2,2) 

iv. Ασφάλεια (-2,1) 

v. Ενσυναίσθηση (-2,1) 
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Αντίστοιχα τα αποτελέσματα για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:  

α) για τους εσωτερικούς ασθενείς: 

i.     Υλικά (-1,5) 

ii. Αξιοπιστία ( -0,7) 

iii. Ανταπόκριση (0) 

iv. Ασφάλεια (-0,8)  

v. Ενσυναίσθηση (-0,5) 

     β) για τους εξωτερικούς ασθενείς: 

i. Υλικά ( -0,5) 

ii. Αξιοπιστία (-0,1) 

iii. Ανταπόκριση (0) 

iv. Ασφάλεια (-0,3) 

v. Ενσυναίσθηση (-0,1) 

 Σε αυτή την έρευνα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρ’ όλο τον μεγάλο βαθμό 

επισκεψιμότητας ασθενών το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο έχει μικρές αποκλίσεις 

παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτές που προσδοκούν οι ασθενείς και χρίζει μεγάλης 

βελτίωσης κυρίως στη διάσταση των υλικών (Christoglou, et al, 2006). 
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4.Μεθοδολογία. 

 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Στόχος είναι να 

μετρηθεί, να αναπτυχθεί και να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρονται στη παρούσα κλινική από τους ίδιους τους ασθενείς, ώστε μέσω αυτής 

της διαδικασίας να εντοπιστούν τυχόν κενά και ελλείψεις, και κατ’ επέκταση να 

ακολουθήσει η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπου 

αυτή κρίνεται απαραίτητη.  

Πριν την έναρξη της δειγματοληψίας των δεδομένων, προηγήθηκε μια 

προσωπική συνάντηση της ερευνήτριας με τον επιμελητή Α’ και υπό χρέη Διευθυντή 

της κλινικής, Κο Νικόλαο Μπαρμπετάκη, ούτως ώστε να συζητηθεί αρχικά το θέμα 

της έρευνας και να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του στο να διενεργηθεί αυτή στη 

Θωρακοχειρουργική Κλινική. Κατά συνέχεια, το θέμα της εργασίας και το παρόν 

χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», όπως και στην 4
η
 

Υγειονομική Περιφέρεια, με σκοπό να ληφθεί ειδική άδεια διεξαγωγής έρευνας. Εν 

κατακλείδι, υπογράφηκε από την ερευνήτρια Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 105, η 

οποία δεσμεύεται πως τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών δεν θα χρησιμοποιηθούν 

για κανένα λόγο στη παρούσα έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα τηρηθεί πλήρης 

διακριτικότητα και σεβασμός των έννομων δικαιωμάτων των ασθενών στο χώρο του 

Νοσοκομείου.  

Η έρευνα χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, αναφερόμενο ως και 

«ποιοτικό», αποτελείται από τις τέσσερεις προσωπικές συνεντεύξεις με την Διοίκηση 

της κλινικής, έτσι ώστε να αξιολογηθεί το έργο και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αυτής. 

Στο δεύτερο κομμάτι, χαρακτηριζόμενο ως «ποσοτικό», χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του ερωτηματολογίου “SERVQUAL” λόγω κυρίως της αξιοπιστίας και της 

αντικειμενικότητας που παρέχει. Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν,  

 α) Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας στην 

Ελλάδα του 21
ου

 αιώνα και της βαθειάς παρατεταμένης οικονομικής κρίσης,  
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β) Την αναγκαιότητα να είναι το ερωτηματολόγιο το δυνατότερο κατανοητό 

για όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών, το επίπεδο εκπαίδευσης τους και κατ’ 

επέκταση για όλες τις κοινωνικές τάξεις και 

γ) Την ανταπόκριση στα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και παγκόσμια standards, 

και κατ’ επέκταση την καλύτερη δυνατή τελική σύγκριση και συσχετισμό με αυτά. 

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε τέσσερα στάδια.  

Το πρώτο στάδιο αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων 

όπως είναι το φύλο, η ηλικία, με τις κλίμακες αυτής να χωρίζονται στις παρακάτω έξι 

ομάδες: α) από 10 ετών έως 20, β) από 20 ετών έως 30, γ) από 30 ετών έως 40, δ) από 

40 ετών έως 50, ε) από 50 ετών έως 60 και, στ) από 60 ετών και άνω. Επίσης, στα 

δημογραφικά στοιχεία συμπεριλήφθηκε το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών, το 

οποίο χωρίστηκε σε: α) άνευ, β) δημοτικό, γ) γυμνάσιο ή λύκειο και δ) ανώτατη 

εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ). 

 Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις που αφορούν τα διάφορα 

χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, για τις οποίες οι απαντήσεις 

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των ασθενών για την ευρύτερη εκτίμηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών ενός άριστου Νοσοκομείου ή μιας κλινικής. 

Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα “Likert”, με σκοπό να απαντηθούν οι παραπάνω 

ερωτήσεις: Ο αριθμός “1” αντιστοιχεί στην απάντηση «ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ», ο 

αριθμός “2” στην απάντηση "ΔΙΑΦΩΝΩ», ο αριθμός “3” στην απάντηση 

«ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ», ο αριθμός “4” στην απάντηση 

«ΣΥΜΦΩΝΩ», ενώ τέλος  ο αριθμός “5” αντιστοιχεί στην απάντηση «ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ». 

Στο τρίτο στάδιο του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους ασθενείς να 

διατυπώσουν την άποψη τους με βάση τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας που 

υποστηρίζει η μέθοδος SERVQUAL, να τις βαθμολογήσουν με ζητούμενο το 

άθροισμα της βαθμολογίας να είναι το “100” και με σκοπό να διαπιστωθεί με ποια 

σειρά κατατάσσουν οι  ίδιοι τη σημαντικότητα των διαστάσεων αυτών:  

6) Η πρώτη διάσταση αφορά τα υλικά στοιχεία (tangibles) τα οποία εμπεριέχουν 

δεδομένα από την εξωτερική εμφάνιση και την ελκυστικότητα των 
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εγκαταστάσεων της κλινικής, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της, του προσωπικού 

και των ενημερωτικών μέσων επικοινωνίας. 

7) Η δεύτερη διάσταση απευθύνεται στην αξιοπιστία (reliability) της κλινικής και 

σκοπό έχει να αναδείξει την ικανότητα αυτής ή του Νοσοκομείου να φέρει εις 

πέρας με ακρίβεια και αξιοπιστία όλες τις υποχρεώσεις και δραστηριότητές της. 

8) Η τρίτη διάσταση απευθύνεται στην ανταπόκριση (responsiveness), η οποία 

παραθέτει την άμεση προθυμία του προσωπικού της κλινικής να βοηθά τους 

ασθενείς και να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση.  

9) Η τέταρτη διάσταση απευθύνεται στην ασφάλεια (assurance) και την συνοδή 

επιστημονική κατάρτιση, όπως παράλληλα την ευγένεια και την ικανότητα του 

προσωπικού της κλινικής να αποπνέει εμπιστοσύνη λόγω των γνώσεων, της 

κατάρτισης και της συμπεριφοράς του, και τέλος 

10) Η πέμπτη διάσταση απευθύνεται στην ενσυναίσθηση (empathy), και 

συγκεκριμένα στην ικανότητα του προσωπικού της κλινικής να παρέχει 

ξεχωριστή και εξατομικευμένη φροντίδα. 

Κατά το τέταρτο στάδιο, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τις ίδιες 22 

ερωτήσεις του δεύτερου σταδίου, με τη διαφορά πως σε αυτό το χρονικό σημείο οι 

απαντήσεις προέρχονται μετά από την προσωπική αξιολόγηση των ασθενών απέναντι 

στις υπηρεσίες υγείας της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής. Και σε αυτό το κομμάτι οι 

απαντήσεις δόθηκαν μέσω της παραπάνω κλίμακας “Likert”.  

Τέλος, μετά τη συλλογή των δειγμάτων, τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το 

στατιστικό πρόγραμμα “SPSS” και με το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων του 

excel , με στόχο να αναλυθούν και να αξιολογηθούν τα συνολικά αποτελέσματα  της 

έρευνας. 
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4α. Δειγματοληψία. 

 

 Το «δείγμα» της παρούσας μελέτης αφορά μόνο τους ασθενείς της 

Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Συγκεκριμένα, λόγω του αντικειμένου ενασχόλησης της εν λόγω 

κλινικής, το δείγμα ασθενών αποτελείται αποκλειστικά από νοσηλευόμενους οι 

οποίοι  ενδέχεται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επέμβαση θωρακοχειρουργικής 

φύσεως, όπως π.χ. μια θωρακοσκόπηση, είτε σε οποιαδήποτε παρεμβατική 

διαγνωστική εξέταση, όπως αντίστοιχα π.χ. σε μια βρογχοσκόπηση με άκαμπτο 

βρογχοσκόπιο.  Πέραν τούτου, για να διατηρηθεί η αξιοπιστία της μελέτης, τα 

αποτελέσματα αυτής οφείλουν να βασίζονται στην εκτίμηση των νοσηλευόμενων 

ασθενών στην προαναφερόμενη κλινική για τέτοιο απαραίτητο χρονικό διάστημα, 

ανάλογο με τις υπηρεσίες υγείας που θα στους προσφερθούν. Η συνήθης χρονική 

περίοδος ενός ασθενούς που υποβάλλεται σε μείζονα θωρακοχειρουργικη επέμβαση 

ποικίλει από πέντε έως δέκα ημέρες αναλόγως με τη φύση της αντιμετώπισης, χωρίς 

να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες επιπλοκές. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, παρεμβατικές 

και μη, αντιστοιχούν σε 48ωρη έως και 72ωρη περίοδο νοσηλείας. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν μετά από προσωπική συνέντευξη με τον κάθε 

ασθενή ξεχωριστά. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται σε δύο συγκεκριμένες ημέρες 

νοσηλείας. Τη πρώτη μέρα εισαγωγής του ασθενούς στην κλινική και μετά από 

γνωστοποίηση ότι η παρούσα μελέτη είναι για έρευνα διπλωματικής εργασίας, αυτός 

ερωτάται και αξιολογεί μόνο τα τρία πρώτα στάδια του ερωτηματολόγιου, σχετικά με 

τα δημογραφικά του στοιχεία, τις προσδοκίες που έχει από μια άριστη σε επίπεδο 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών χειρουργική κλινική, βάσει των προσωπικών του 

απαιτήσεων, και τη βαθμολόγησή της, ενώ στο τέλος αξιολογεί τη σειρά προτίμησης 

των πέντε διαστάσεων. 

 Αφού ο ασθενής υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση ή στην απαιτούμενη 

διαγνωστική υπηρεσία, το τέταρτο κομμάτι του ερωτηματολογίου που αφορά την 

αξιολόγηση των προσλαμβανόμενων υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη κλινική 

συμπληρώνεται κατά την περίοδο ανάρρωσης, και συγκεκριμένα λίγο πριν το 

εξιτήριο από αυτήν. 
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 Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που απάντησε στο ερωτηματολόγια  

ανήλθε στους  104. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από 16/5/2017 μέχρι 

20/6/2017 

Κατά πλειοψηφία, οι ασθενείς ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε αυτά, εκτός 

από μερικές περιπτώσεις ασθενών που αρνήθηκαν για προσωπικούς ή κοινωνικούς 

λόγους . 
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4β. Τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του ερωτηματολογίου 

 

 Το ερωτηματολόγιο “SERVQUAL”, όπως προαναφέρθηκε, αφορά τη 

σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι ασθενείς για τα χαρακτηριστικά μιας 

άριστης κλινικής ή ενός Νοσοκομείου και την εκτίμηση των αντίστοιχων από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Οι 22 ερωτήσεις των 

προσδοκιών και αντίστοιχα οι ερωτήσεις των αντιλήψεων των ασθενών για την 

κλινική οδηγούν μέσω των χαρακτηριστικών τους στην ανάπτυξη των πέντε 

διαστάσεων της ποιότητας.  

  Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που αφορούν τις προσδοκίες των ασθενών για τη 

λειτουργία μιας «άριστης» κλινικής, από τη πρώτη μέχρι και την τέταρτη 

απευθύνονται στα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων υλικών και των εγκαταστάσεων. 

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σκοπό να αναδείξουν αν μια «άριστη» κλινική ή 

Νοσοκομείο για την εξασφάλιση της ιδανικής και εύρυθμης της λειτουργίας, οφείλει 

να διαθέτει τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Καλούνται επίσης να 

αναδείξουν αν οι εγκαταστάσεις και υποδομές μιας «ιδανικής» κλινικής πρέπει να 

είναι καλαίσθητες και φιλικές απέναντι στον ασθενή, κατά πόσον η εξωτερική 

εμφάνιση του προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο και τέλος σε ποιο βαθμό τα 

διαθέσιμα ενημερωτικά υλικά που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (πληροφοριακά φυλλάδια ή δηλώσεις) είναι ευανάγνωστα, σαφή και 

χωρίς περιττές προσθήκες. 

  Οι ερωτήσεις από την πέμπτη μέχρι την ένατη απευθύνονται στα 

χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν τη διάσταση της αξιοπιστίας και περιγράφουν 

στο τι πρέπει να διαθέτει μια «άριστη» κλινική ή Νοσοκομείο, ούτως ώστε να παρέχει 

άριστες υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, τίθεται λόγος αν μια «ιδανική» κλινική (ή 

Νοσοκομείο) παραθέτει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παραμονής από την έναρξη 

της νοσηλείας έως και το εξιτήριο του κάθε ασθενούς, κατά πόσο το δυναμικό της 

οφείλει να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα ενός 

ασθενούς της και αν αυτή οφείλει να είναι αποτελεσματική στις δραστηριότητες και 

στις καθημερινές της απαιτήσεις, έτσι ώστε να παρέχονται οι άμεσες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται. 
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Οι ερωτήσεις από τη δέκατη έως και τη δέκατη τρίτη απευθύνονται στα 

χαρακτηριστικά της ανταπόκρισης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προσωπικού μιας «ιδανικής» κλινικής, το οποίο οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον 

ασθενή για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία θα υποβληθεί αυτός, όπως και το 

χρόνο διενέργειας αυτής. Επιπρόσθετα, τίθεται θέμα αξιολόγησης αν η εξυπηρέτηση 

από την πλευρά του προσωπικού οφείλει να είναι άμεση και αποτελεσματική, κατά 

πόσο αυτό είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, ενώ 

παράλληλα σε ποιο βαθμό αυτό παρευρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς ανά πάσα 

στιγμή, ανεξάρτητα του τρέχοντος φόρτου εργασίας. 

Από την δέκατη τέταρτη ερώτηση μέχρι την δέκατη έβδομη περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά της διάστασης της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, σε μια «άριστη» 

κλινική αξιολογείται η σωστή συμπεριφορά του προσωπικού και αν αυτή αποτελεί 

έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του απαραίτητου 

κλίματος εμπιστοσύνης από την πλευρά του ασθενούς. Ζητείται η εκτίμηση των 

ασθενών για το βαθμό αίσθησης περισσότερης ασφάλειας κατόπιν της απολαβής των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μιας «ιδανικής» κλινικής. Ο ασθενής καλείται να 

αξιολογήσει αν το προσωπικό πρέπει να είναι πάντα ευγενικό απέναντι στους 

ασθενείς αλλά παράλληλα και τόσο καταρτισμένο ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε 

είδους απορίες των ασθενών. 

Τέλος, οι ερωτήσεις από τη δέκατη όγδοη μέχρι τη τελευταία περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης φροντίδας που θα πρέπει να προσφέρει μια 

«άριστη» κλινική. Συγκεκριμένα, αξιολογείται κατά πόσο σε μια «άριστη» κλινική ο 

κάθε ασθενής οφείλει να απολαμβάνει ξεχωριστεί αντιμετώπιση από τους 

επαγγελματίες υγείας ως μεμονωμένο περιστατικό. Λόγω του ότι απευθυνόμαστε σε 

μια εξειδικευμένη χειρουργική κλινική, η δέκατη ένατη ερώτηση διατυπώθηκε έτσι 

ώστε να απευθύνεται στο καθημερινό πρόγραμμα της και για το αν αυτό οφείλει να 

είναι έτσι οργανωμένο ώστε να εξυπηρετεί έγκαιρα και άμεσα τους ασθενείς, όπως 

επίσης και αν το υπάρχον προσωπικό θα πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές, ούτως 

ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η περίθαλψη κάθε ασθενούς ξεχωριστά. 

Η πορεία και η επιθυμητή θετική έκβαση της υγείας του κάθε ασθενούς οφείλουν να 

αποτελούν προτεραιότητα για τα μέλη μιας «ιδανικής» κλινικής, ενώ ερωτάται αν το 

προσωπικό της οφείλει να αντιλαμβάνεται και να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του 

κάθε ασθενούς ξεχωριστά. 
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Ακολουθώντας την ίδια νοοτροπία και τακτική, το ερωτηματολόγιο των 22 

ερωτήσεων του τέταρτου σταδίου σχετικά με τις προσλαμβανόμενες υπηρεσίες υγείας 

της Θωρακοχειρουργική κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» παραδόθηκε στους ασθενείς προς αξιολόγηση. 

Συγκεκριμένα, πριν το τέταρτο στάδιο προηγήθηκε μια μικρή γραπτή 

επεξήγηση  για την απάντηση του ερωτηματολογίου που αφορά την παρούσα κλινική. 

Οι  επισημάνσεις απευθύνονταν στις πάσης φύσεως ιδιότητες που θα μπορούσαν να 

χαρακτηρίσουν τη Θωρακοχειρουργική - Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. 

«Θεαγενείου» ως «ιδανική κλινική», σε συνάρτηση με την ποιότητα υπηρεσιών 

υγείας που αυτή παρέχει. Όσον αφορά τις απαντήσεις, θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ 

όψιν η προσωπική τους εμπειρία κατά τη διάρκεια της νοσηλεία τους στη 

Θωρακοχειρουργική - Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου», και αν αυτή 

ανταποκρινόταν στις προσωπικές τους προσδοκίες που αφορούν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας. Καθίσταται σαφές στους 

ασθενείς πως δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» απάντηση – η απάντησή τους θα 

αφορούσε τη διαβάθμιση της κλίμακας που τους  εξέφραζε.  

Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν επίσης με την ίδια κλίμακα “Likert”, ώστε 

να απαντηθούν οι παραπάνω ερωτήσεις. Ο αριθμός “1” αντιστοιχεί στην απάντηση 

«ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ», ο αριθμός “2” στην απάντηση "ΔΙΑΦΩΝΩ», ο αριθμός 

“3” στην απάντηση «ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ» ο αριθμός “4” 

στην απάντηση «ΣΥΜΦΩΝΩ», ενώ τέλος ο αριθμός “5” αντιστοιχεί στην απάντηση 

«ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ». 

Επίσης, οι 22 ερωτήσεις του τέταρτου σταδίου οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ανήκουν στην ίδια ομάδα - διάσταση με τις αντίστοιχες ερωτήσεις των 

προσδοκιών. 

  Η διάσταση των υλικών για το ερωτηματολόγιο των προσλαμβανόμενων 

υπηρεσιών καλείται να αξιολογήσει αν η Θωρακοχειρουργική - Ογκολογική Κλινική 

του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» διαθέτει τον πλέον 

σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αν οι εγκαταστάσεις και υποδομές της 

Θωρακοχειρουργικής - Ογκολογικής Κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» είναι καλαίσθητες και φιλικές απέναντι στον ασθενή, 

αν η εξωτερική εμφάνιση του προσωπικού της κλινικής παίζει σημαντικό ρόλο, όπως  
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επίσης και η ποιότητα των ενημερωτικών υλικών που σχετίζονται με την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών (πληροφοριακά φυλλάδια ή δηλώσεις) είναι 

ευανάγνωστα, σαφή και χωρίς  περιττές προσθήκες.  

       Συνεχίζοντας με τη διάσταση της αξιοπιστίας, οι ερωτώμενοι έπρεπε να 

αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό η Θωρακοχειρουργική - Ογκολογική Κλινική του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» παραθέτει 

προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παραμονής, από την έναρξη της νοσηλείας έως και 

το εξιτήριο του κάθε ασθενούς, εάν και σε ποια δύναμη το προσωπικό της κλινικής - 

αναφερόμενοι ταυτόχρονα στο νοσηλευτικό και στο ιατρικό προσωπικό - δείχνει 

ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα του κάθε ασθενούς, και 

κατά πόσο θεωρούν ότι η παρούσα κλινική είναι αποτελεσματική στη διεκπεραίωση 

και την καταγραφή των δραστηριοτήτων και των καθημερινών απαιτήσεων της, με 

αποτέλεσμα τις άμεσες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και αν αυτές 

παρέχονται στο προβλεπόμενο και απαιτούμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται από 

τις πάγιες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. 

  Περνώντας παρακάτω στη διάσταση της ανταπόκρισης, οι ερωτήσεις 

απευθύνονταν στις υπηρεσίες του προσωπικού. Οι ερωτήσεις ήταν έτσι σχεδιασμένες 

ώστε οι ασθενείς να αξιολογήσουν την εξυπηρέτηση του προσωπικού, την προθυμία 

αλλά και τη διάθεση του προσωπικού να απαντά και να ενημερώνει άμεσα τον 

ασθενή για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία θα υποβληθεί, όπως και το χρόνο 

διενέργειας αυτής. 

  Οι επόμενες τέσσερεις ερωτήσεις αφορούν τη σωστή συμπεριφορά, την ευγένεια 

αλλά και την επιστημονική κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

της Θωρακοχειρουργικής – Ογκολογικής Κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», ούτως ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε 

είδους απορία, δημιουργώντας τέτοιο αίσθημα ασφάλειας, το οποίο απολαμβάνουν οι 

ασθενείς, με σκοπό την περιγραφή και της τέταρτη διάσταση της ποιότητας του 

ερωτηματολογίου. 

 Τέλος, το ερωτηματολόγιο “SERVQVAL” των 22 ερωτήσεων που αφορά τις 

προσλαμβανόμενες υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι ασθενείς της 

Θωρακοχειρουργικής – Ογκολογικής Κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», καταλήγει στη διάσταση της ενσυναίσθησης, η 

οποία αποτελεί την τελευταία διάσταση του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, οι 

ερωτήσεις απευθύνονται  πάλι στις παρεχόμενες υπηρεσίες, περιγράφοντας καθαρά 
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τη ξεχωριστή αντιμετώπιση που δύναται να απολάβει ο κάθε ασθενής από το 

προσωπικό, στο καθημερινό πρόγραμμα των χειρουργείων της κλινικής και το βαθμό 

οργάνωσής του, ώστε να εξυπηρετεί έγκαιρα και άμεσα όλους τους ασθενείς. Οι 

ασθενείς καλούνται να εκτιμήσουν το βαθμό επάρκειας του προσωπικού από τις 

εντυπώσεις που αποκόμισαν  κατά την περίοδο νοσηλείας τους στην κλινική, και 

κατά πόσο το προσωπικό αντιλαμβάνεται αντίστοιχα τις ανάγκες του κάθε ασθενούς 

ξεχωριστά και καταφέρνει να ανταπεξέλθει σε αυτές, έτσι ώστε ο ασθενής να 

αντιλαμβάνεται  ότι η πορεία και η θετική έκβαση της υγείας του αποτελεί τον 

πρωταρχικό στόχο και την προτεραιότητα για τα μέλη της Θωρακοχειρουργικής - 

Ογκολογικής κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». 
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4γ. Η Θωρακοχειρουργική κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης   «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ιδρύθηκε το 1743, 

έχοντας αρχικά καθιερωθεί ως το νοσοκομείο της «Ελληνικής Ορθοδόξου 

Κοινότητας» Θεσσαλονίκης. Το 1957 μετονομάστηκε σε «Ειδικό Αντικαρκινικό 

Ινστιτούτο» με σαφέστερο και εξειδικευμένο πλέον αντικείμενο δράσης. Σήμερα, 

το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» είναι το μοναδικό εξειδικευμένο ογκολογικό κέντρο που 

καλύπτει τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών 

της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. 

Το Νοσοκομείο διαθέτει: 

 Ένα κύριο κτήριο με καταμετρημένες 359 συνολικά κλίνες, 

 Το «Συμεωνίδειο» Ερευνητικό Κέντρο που ενασχολείται με την έρευνα κατά 

του καρκίνου, 

 Το Κέντρο Προληπτικού Ελέγχου, 

 Την Κινητή Μονάδα, ενώ 

 Το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται σε 748 άτομα. 

Η Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική Κλινική στεγάζεται στον 3ο όροφο του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Ξεκίνησε την επίσημη 

λειτουργία της το 1985 στα πλαίσια της ευρύτερης έναρξης λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, αν και προϋπήρχε στα οργανωτικά σχέδια της λειτουργίας του 

Νοσοκομείου ως «Θεαγένειο Ιατρικό Ινστιτούτο» από το 1978. Το 

Θωρακοχειρουργικό – Ογκολογικό τμήμα, πέραν της δραστηριότητας του 

νοσοκομείου, καλύπτει ταυτόχρονα τις ενδεχόμενες επείγουσες ανάγκες για 

θωρακοχειρουργικές εκτιμήσεις και αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών των 

υπολοίπων νοσοκομειακών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, τα οποία δε διαθέτουν 

αντίστοιχο κλινικό τμήμα.  

Προηγούμενοι διευθυντές του Τμήματος ήταν οι κ.κ. Γούναρης (1985-1993) και 

Χριστόδουλος Τσιλίκας (1993-2012). Από το 2013 έως και σήμερα διευθυντεύων 

υπεύθυνος είναι ο Κος Νικόλαος Μπαρμπετάκης. Άμεσος συνεργάτης του Κου 
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Μπαρμπετάκη είναι ο Επιμελητής Β’, Κος Δημήτριος Παλιούρας, ενώ το τμήμα 

διαθέτει 3 οργανικές θέσεις ειδικευομένων με διετή εξειδίκευση και σύμβαση.  

Παράλληλα, το σύνολο της νοσηλευτικής φροντίδας οργανώνεται από τις δύο 

επικεφαλείς Νοσηλεύτριες Τεχνολογικής εκπαίδευσης, την Προϊσταμένη του 

τμήματος Κα Κυρατσή Ανδρονίκου και την αναπληρώτρια προϊσταμένη Κα 

Αναστασία Κύργια, οι οποίες κατευθύνουν και συνεργάζονται με τις υπόλοιπες εννέα 

Νοσηλεύτριες του τμήματος. Αυτές διαχωρίζονται σε μια Νοσηλεύτρια 

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οκτώ Νοσηλεύτριες Τεχνολογικής και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Σήμερα, η κλινική διαθέτει δύναμη 20 κλινών, 4 εκ των οποίων συνιστούν τη 

«Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας» (Μ.Α.Φ.) εντός του τμήματος για τους άμεσα 

μετεγχειρητικούς ασθενείς. Η επεμβατική δραστηριότητα της κλινικής περιλαμβάνει 

πέντε χειρουργικές τράπεζες ανά εβδομάδα για μείζονες επεμβάσεις και μία τράπεζα 

ανά εβδομάδα για ελάσσονες επεμβάσεις. 

Σκοπός λειτουργίας και βασικές επιδιώξεις του τμήματος αποτελούν: 

 Η παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής νοσοκομειακής περίθαλψης στους 

τομείς διάγνωσης και θεραπείας, οι οποίοι απευθύνονται σε όλο το φάσμα των 

θωρακοχειρουργικών ογκολογικών παθήσεων. 

 Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο 

με βάση τις γενικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας. 

 Η προαγωγή της γνώσης με την διοργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, 

σεμιναρίων και συνεδρίων, με κύριο αντικείμενο τη Χειρουργική Θώρακος 

και τη Θωρακοχειρουργική Ογκολογία, αλλά και την παράλληλη συμμετοχή 

των μελών του Τμήματος σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, όπως και στις 

αντίστοιχες δραστηριότητες τους. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η εξασφάλιση και 

χορήγηση μιας ασφαλούς, αποτελεσματικής, έγκαιρης, στοχευμένης, ισότιμης και 

προπάντων εστιασμένης φροντίδας απέναντι στους ασθενείς, με σεβασμό στις 

ανάγκες και αξίες αυτών και των οικογενειών τους.  

Στα πλαίσια διάγνωσης και θεραπείας των θωρακοχειρουργικών παθήσεων, 

διενεργείται καθημερινά ένα ευρύ σύνολο χειρουργικών επεμβάσεων μέσω 
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εφαρμογής των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων με τεχνολογίες αιχμής, 

παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, με απώτερο στόχο το καλύτερο 

αποτέλεσμα για τους ογκολογικούς ασθενείς. Οι παρεμβάσεις αυτές εστιάζουν στις 

παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, του μεσοθωρακίου, του θωρακικού 

τοιχώματος, του οισοφάγου, της τραχείας, του υπεζωκότα και του διαφράγματος, 

πάντοτε σε συνάρτηση και με γνώμονα τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και τα 

νεότερα “Guidelines”. Ταυτόχρονα, η Θωρακοχειρουργική Κλινική του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» εξειδικεύεται στην 

ευρύτατη εφαρμογή της Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής (Video Assisted Thoracic 

Surgery – “VATS”) και γενικότερα στην εφαρμογή της «Ελάχιστα Επεμβατικής 

Χειρουργικής» (ΜΙΤS), με σκοπό τη διενέργεια ελάχιστα παρεμβατικών, 

διαγνωστικών και θεραπευτικών, επεμβάσεων. Είναι σημαντική, επίσης, η μεγάλη 

εμπειρία στη Χειρουργική αντιμετώπιση του Κακοήθους Μεσοθηλιώματος 

Υπεζωκότα (συνδυασμός χειρουργικής εκτομής με υπερθερμική χημειοθεραπευτική 

έκπλυση με συμμετοχή και χρήση μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας) με τον 

μεγαλύτερο αριθμό εκτομών σε εθνικό επίπεδο.  

Οι ελάσσονες παρεμβατικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε τακτική και 

καθημερινή βάση περιλαμβάνουν: 

 Λήψη βιοψιών με διαγνωστικό σκοπό υπό τοπική αναισθησία, 

 Βρογχοσκοπήσεις με άκαμπτο βρογχοσκόπιο υπό μέθη, 

 Τοποθέτηση μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων (“port-a-cath”) με 

σκοπό τη χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής χημειοθεραπείας στους 

καρκινοπαθείς ασθενείς για μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και 

για άλλες χρήσεις, όπως τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, μετάγγισης αίματος, 

χορήγηση παρεντερικής διατροφής κ.α.. 

Η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών του Θώρακος, σε 

συνεργασία με το σύνολο των Παθολόγων – Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών – 

Ογκολόγων του Νοσοκομείου, συντελούν στην εκπόνηση σωστής θεραπευτικής 

στρατηγικής ανά περίπτωση. 

Η Θωρακοχειρουργική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει προβάλλει κατά την τελευταία δεκαετία αξιοσημείωτο ιατρικό 
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έργο μέσω των πρωτοποριακών επεμβάσεων οι οποίες έλαβαν χώρα σε αυτήν. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την επίτευξη σε πανελλήνιο επίπεδο: 

 Την πρώτη επιτυχή εξαγωγή όγκου του οισοφάγου μέσω μιας οπής,  

 Την επίτευξη της πρώτης θωρακοσκοπικής λοβεκτομής μέσω διενέργειας 

Θωρακοσκόπησης μέσω μιας οπής (“One – Hole technique VATS”), όπως 

και 

 Τη διενέργεια της  πρώτης αμφοτερόπλευρης θωρακοσκοπικής 

λοβεκτομής, σε έναν χειρουργικό χρόνο. 

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια τη 

Θωρακοχειρουργική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ως κέντρο αναφοράς σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πανευρωπαϊκή αναγνώριση της κλινικής, 

κατόπιν αξιολόγησης και διενέργειας διαδοχικών “VATS Immersion Courses” με 

συμμετοχή πολλών διακεκριμένων συναδέλφων Χειρουργών Θώρακα από την 

υπόλοιπη Ευρώπη, ως «Κέντρο Αριστείας για την Ελάχιστα Επεμβατική 

Θωρακοχειρουργική» το 2014, καθιστώντας την έτσι ως «Διεθνές Εκπαιδευτικό 

Κέντρο Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής», ενώ το 2017 η κλινική απέσπασε του 

πρώτου βραβείου καλύτερης παρουσίασης θωρακοσκοπικής επέμβασης σε διεθνή 

διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στο Cincinatti της πολιτείας του Ohio των ΗΠΑ. 

Παράλληλα με το κλινικό έργο, αναπτύσσεται σημαντικό εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο μέσω διαρκούς και μακροπρόθεσμης διδασκαλίας και 

παρακολούθησης ενδοκλινικών αλλά και διακλινικών μαθημάτων των 

ειδικευομένων, όπως και δυνατότητας έναρξης και εκπόνησης διδακτορικών 

διατριβών σε συνεργασία με το «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 

Θωρακοχειρουργικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση ετήσιας ημερίδας 

Θωρακοχειρουργικής Ογκολογίας, ενώ συμμετέχει σε όλες τις επιστημονικές 

εκδηλώσεις του Ογκολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου. Παράλληλα, μετέχει στο 

ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Καρδιοχειρουργικής και 

Θωρακοχειρουργικής που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Ελληνικής εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος 

Καρδίας και Μεγάλων Αγγείων. Τέλος, αποτελεί μέλος της Πανευρωπαϊκής και 

Παναμερικανικής Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας, ενώ όλα τα περιστατικά 
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εισάγονται στην αντίστοιχη Πανευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (“ESTS Database”). Η 

ερευνητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία έτη σε συνεργασία με 

τους συναδέλφους Παθολόγους – Ογκολόγους. 
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4δ. Ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Οι τέσσερεις συνεντεύξεις από τη 

Διοίκηση της Θωρακοχειρουργικής κλινικής του Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

 

Προτού διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια στους ασθενείς, πραγματοποιήθηκαν 

τέσσερεις συνεντεύξεις με οχτώ ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προς τους δύο Ειδικούς 

Χειρουργούς Θώρακα, τον υπό τελών χρέη Διευθυντή του Τμήματος, Κο Νικόλαο 

Μπαρμπετάκη, τον Επιμελητή Β’ Κο Δημήτριο Παλιούρα, την Προισταμένη 

Νοσηλεύτρια Κα Κυρατσή Ανδρονίκου και την αναπληρώτρια Προισταμένη Κα 

Αναστασία Κύργια. Ο κύριος λόγος των παρόντων συνεντεύξεων εστιάζει στη 

διαπίστωση των αρχών και των κατευθύνσεων της διοίκησης της κλινικής σχετικά με 

την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, τους στόχους και τέλος τις δεσμεύσεις 

της απέναντι στο μέλλον της κλινικής. 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στα γραφεία των ερωτηθέντων σε ξεχωριστά 

ραντεβού με τον καθένα και με τη βοήθεια μαγνητοφώνησης των απαντήσεων ώστε 

να καταγραφεί κάθε λεπτομέρεια των απαντήσεων τους. Οι ερωτήσεις ήταν οι ίδιες 

και για τους τρείς, εκτός από την πρώτη που απευθύνθηκε μόνο στα δύο ιεραρχικά 

μέλη της διοίκησης, τον Κο Μπαρπετάκη και την Κα Ανδρονίκου, η οποία  αφορούσε 

την ιστορία της κλινικής και το έργο της. 

 Η Θωρακοχειρουργική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ιδρύματος, 

ασχολείται με τα ογκολογικά περιστατικά ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος που 

απευθύνονται στις νεοπλασίες του θώρακα. Η κλινική διαθέτει είκοσι 

καταμετρημένες κλίνες, με τέσσερεις κλίνες αυξημένης φροντίδας, χειρουργεία που 

διενεργούνται σε καθημερινή βάση και καλύπτει τις ανάγκες θωρακοχειρουργικών 

περιστατικών όμορων Νοσοκομείων όπως είναι το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», το γενικό Νοσοκομείο «Γεννηματάς» και διάφορα 

άλλα Νοσοκομεία τα οποία ανήκουν στην Τρίτη και Τέταρτη Υγειονομική 

Περιφέρεια. Έχει τρείς ειδικευμένους ιατρούς χειρουργούς Θώρακος και δύο 

ειδικευόμενους. Αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης για θωρακοσκοπικές 

τεχνικές στην Νοτιανατολική Ευρώπη, εκπαιδεύοντας χειρουργούς Θώρακα και 

Νοσηλευτές Χειρουργείου από Βαλκανικά κράτη και άλλα κράτη της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης. 
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 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η δράση της κλινικής 

αναδεικνύονται από τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη χειρουργική της 

δραστηριότητα, ενώ τα προαναφερόμενα δεδομένα ορίζονται παράλληλα από 

συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας, όπως είναι η καταγεγραμμένη 

νοσηρότητα και θνητότητα, η πληρότητα της κλινικής, αλλά και ορισμένους άλλους 

δείκτες όπως, η μέση διάρκεια νοσηλείας, η ικανοποίηση των ασθενών από τις 

υπηρεσίες που παρέχονται απ’ όλη τη διεπιστημονική ομάδα αλλά και από την 

ικανοποίηση των ίδιων των συνεργατών.  Εντύπωση δημιουργεί ότι, και οι δυο 

βαθμίδες των ιατρών και νοσηλευτών χρησιμοποιούν τον όρο «συνεργάτης» και 

δίνουν ξεκάθαρα το συμπέρασμα ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση που έχει ο καθένας στην 

κλινική αλλά όταν πρόκειται να αναφερθούν στο έργο τους αναφέρουν τη συνεργασία 

τους ως σημαντικό κομμάτι της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 Οι στόχοι των ιατρών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της κλινικής 

είναι να συμβάλουν με τον τρόπο τους και με τις καθολικές τους ενέργειες, 

προσωπικές και ομαδικές, στην περαιτέρω βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

της κλινικής κατά τα επόμενα χρόνια. Στόχο αποτελεί η επίτευξη εφαρμογής του 

δυνατότερου υψηλότερου επίπεδου βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, διατηρώντας πάντοτε ένα άριστο ιατρικό αποτέλεσμα για την 

ιδιαίτερη αυτή ομάδα ασθενών όπως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς. 

 Στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί η παρούσα διοίκηση της κλινικής, 

έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κινήσεις και αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται ξεκάθαρα με την 

προσωπική προσπάθεια του Υπεύθυνου της κλινικής αλλά και των υπολοίπων 

συνεργατών του, ιατρικής και νοσηλευτικής βαθμίδας. Σημαντικά παραδείγματα 

αποτελούν η εξασφάλιση κατοχής και χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων 

θωρακοσκοπικής χειρουργικής, η μετεκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού  

προσωπικού σε νεώτερες τεχνικές, δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται οικονομικά 

κατά πλειοψηφία σε δωρεές και όχι σε οικονομική ενίσχυση από το ίδιο κράτος, η 

περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την δημιουργία της μονάδας 

αυξημένης φροντίδας (Μ.Α.Φ.) εκ νέου μέσω δωρεών, η παρουσία και λειτουργία της 

οποίας είναι πολύ σημαντική για τους θωρακοχειρουργημένους ασθενείς της 

κλινικής, καθώς και οι βελτιώσεις του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της κλινικής, όπως 

η εξασφάλιση νέων συσκευών τηλεοράσεων, η ύπαρξη μουσικής σε όλους τους 
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κοινόχρηστους  χώρους της κλινικής που σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλά 

συντελεί στη μείωση ανάγκης σε παυσίπονα (Bradt et al., 2016), καθώς και άλλες 

παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του χώρου, εφόσον είναι γνωστή η παλαιότητα του 

Νοσοκομείου και οι τυχόν ελλείψεις που ενδέχεται να υπάρχουν.  

 Επίσης, όσον αφορά την ικανοποίηση των εργαζομένων απέναντι και στα 

τέσσερα μέλη της διοίκησης της κλινικής, αυτή αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για 

τη λειτουργία της κλινικής, καθώς γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και η ικανοποίηση του ασθενή είναι ανάλογη της ικανοποίησης των 

εργαζομένων της κλινικής. Οι προσπάθειες πάνω σε αυτόν το σημαντικό τομέα 

διαπράττονται με σκοπό την ύπαρξη ενός βέλτιστου και σωστού κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και αποτέλεσμα τη 

διατήρηση του θεμιτού επιπέδου εύρυθμης λειτουργίας. Η συχνή παρακολούθηση 

επιστημονικών εκδηλώσεων, τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό 

προσωπικό, η ενθάρρυνση του προσωπικού στη παραγωγή επιστημονικού έργου, η 

συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε διδακτορικές διατριβές με σκοπό 

την εξέλιξη των ίδιων των επαγγελματιών υγείας αλλά και τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν πρωταρχικές επιδιώξεις, τόσο της διοίκησης, 

αλλά και αντίστοιχα των υπολοίπων συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας. Μεγάλη 

σημασία διαδραματίζει η διατήρηση ενός αγαστού κλίματος συνεργασίας και 

κατανόησης μεταξύ των συναδέλφων - συνεργατών, η άμεση αντιμετώπιση και 

επίλυση τυχόν συγκρουσιακών καταστάσεων, όπως και η επιτυχής συνεργασία σε 

επίπεδο ιατρικής υπηρεσίας και νοσηλευτικής υπηρεσίας με την ανάλογη 

αποτελεσματική μεταξύ τους συνύπαρξη και λειτουργία, ούτως ώστε να μην 

επηρεάζεται η αντίστοιχη λειτουργία της κλινικής και η εξέλιξη της πορείας της 

υγείας των ασθενών. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ικανοποίηση των ασθενών για τη 

διοίκηση της Θωρακοχειρουργικής κλινικής αποτελεί τη σημαντικότερη επιδίωξη. Τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ικανοποίηση των ασθενών από όλη τη 

διεπιστημονική ομάδα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία επιδίωξης 

αποτελεί το αμιγώς επιστημονικό σκέλος, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της 

υγείας των ασθενών. Το δεύτερο σκέλος εστιάζει στο να μένουν οι ασθενείς 

ικανοποιημένοι από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες της κλινικής. Το επιθυμητό 

αποτέλεσμα για το επιστημονικό κομμάτι επιτυγχάνεται με την παρουσία του άρτια 
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εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικό, ενώ αναφορικά με το επίπεδο 

παροχής των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αυτό πραγματοποιείται και επιτυγχάνεται 

κυρίως μέσω δωρεών, ελπίζοντας πάντα στη διάθεση και περαιτέρω στήριξη της 

Διοίκησης του Νοσοκομείου και του κράτους, ώστε αυτές να βελτιώνονται διαρκώς. 

Η Θωρακοχειρουργική κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» είναι ήδη μια κλινική που προσφέρει εξειδικευμένες 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Είναι το μοναδικό εξειδικευμένο θωρακοχειρουργικό 

ογκολογικό κέντρο για την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Καλύπτει τις ανάγκες, όχι 

μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της νησιωτικής. Η εξειδίκευση στην νοσηλεία 

και θεραπεία ασθενών με ορισμένη παθογένεια, όπως είναι η αντιμετώπιση του 

μεσωθηλιώματος του υπεζωκότα, η κλινική αποτελεί Πανελλήνιο κέντρο αναφοράς. 

Οι στόχοι της διοίκησης και κυρίως του υπό τελών χρέη Διευθυντή Κου 

Μπαρμπετάκη είναι η εξακολούθηση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας 

υψηλού επιπέδου, μέσω χρήσης των μοντέρνων τεχνολογιών αιχμής, απέναντι σε μια 

τόσο ιδιαίτερη και ευαίσθητη κατηγορία όπως οι ογκολογικοί ασθενείς, και απώτερο 

στόχο την ανάπτυξη περαιτέρω δραστηριοτήτων σε τομείς που θα καταστήσουν τη 

Θωρακοχειρουργική κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ένα εξειδικευμένο κέντρο, όχι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και 

στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με γνώμονα πάντα το άριστο αποτέλεσμα για τους 

ασθενείς.  
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5.Ανάλυση αποτελεσμάτων. 

5α. Δημογραφικά δεδομένα. 

 

Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που απάντησε στο ερωτηματολόγια ανήλθε 

στους 104. Από αυτούς, οι 64 ήταν άντρες ενώ οι υπόλοιποι 40 ήταν γυναίκες. Ο 

μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων ανέρχεται στα 61.27 έτη. Από αυτούς, το 50% 

έχει αποφοιτήσει από το γυμνάσιο η το λύκειο, το 32,7% από το δημοτικό, το 3,8% 

είναι άνευ εκπαιδευτικού επιπέδου και το 13,5 έχει αποφοιτήσει από κάποια σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρακάτω παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία σε 

πίνακες: 

  

Φύλο 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρες 64 61,5 61,5 61,5 

Γυναίκ

ες 
40 38,5 38,5 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

  

 

                            Ηλικία 

ΈΤΗ Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

20-30 3 2,9 2,9 2,9 

30-40 3 2,9 2,9 5,8 

40-50 13 12,5 12,5 18,3 

50-60 19 18,3 18,3 36,5 

60 κ 

άνω 
66 63,5 63,5 100,0 
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Total 104 100,0 100,0  

 

   Εκπαίδευση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΆΝΕΥ 4 3,8 3,8 3,8 

ΔΗΜΟ

ΤΙΚΟ 
34 32,7 32,7 36,5 

ΓΥΜΝ

ΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙ

Ο 

52 50,0 50,0 86,5 

ΑΕΙ-

ΤΕΙ 
14 13,5 13,5 100,0 

Total 104 100,0 100,0 
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Εικόνα 1- ιστόγραμμα ηλικίας 
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5β. Οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες προσδοκίες των ασθενών για 

μια άριστη κλινική. 

 

Κατά την ανάλυση, τα δεδομένα της έρευνας κωδικοποιήθηκαν έτσι, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα το στατιστικό πρόγραμμα “SPSS” και το “Microsoft 

office excel 2007”, να διερευνηθούν οι υψηλότερες και χαμηλότερες προσδοκίες των 

ασθενών, να εντοπισθούν οι παράγοντες που αυτοί προσδοκούν για να είναι 

ικανοποιημένοι από μια «άριστη» και λειτουργικά εύρυθμη κλινική και να αναλυθούν 

τα δεδομένα αξιολόγησης της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». 

Διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς στοχεύουν περισσότερο σε χαρακτηριστικά που 

ανήκουν περισσότερο στις διαστάσεις της αξιοπιστίας, της ανταπόκρισης και της 

ασφάλειας, παρά σε χαρακτηριστικά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της 

εξωτερικής εμφάνισης, όπως επίσης και σε χαρακτηριστικά που αποτελούν τη 

διάσταση της ενσυναίσθησης.  

  Συγκεκριμένα, το 93,3% των ασθενών πιστεύουν ότι το προσωπικό μιας 

«άριστης» κλινικής οφείλει να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα του ασθενούς – πάντοτε μέσα σε «φυσιολογικά πλαίσια», 

έτσι ώστε να παραμείνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας μιας τέτοιας 

κλινικής. Επίσης, το 89,4% των ασθενών προσδοκά από μια «ιδανική» κλινική να 

είναι αποτελεσματική στις δραστηριότητες και τις καθημερινές της απαιτήσεις, έτσι 

ώστε να παρέχει άμεσες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ανήκουν στη διάσταση της 

ανταπόκρισης και δηλώνουν την ανάγκη των ασθενών να αντιλαμβάνονται ότι το 

προσωπικό της κλινικής κατέχει πλήρως το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται και 

να ανταποκρίνεται άμεσα και άριστα σε αυτό. Το 94,2% από το δείγμα των ασθενών 

μένει ικανοποιημένο όταν το προσωπικό ενημερώνει άμεσα τον ασθενή για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία θα υποβληθεί, όπως και τον χρόνο 

διενέργειας αυτής. Ορισμένοι από αυτούς όμως, ενώ επιζητούν την ιατρική 

ενημέρωση, εν τέλει ικανοποιούνται από ένα τέτοιο επίπεδο ενημέρωσης μέχρι το 

σημείο όπου δεν θα επηρεαστούν αρνητικά, κυρίως λόγω της παρουσίας του 

παράγοντα της ψυχολογίας. Παραδείγματος χάριν, κάποιοι ασθενείς επιθυμούν να 

ενημερωθούν από την νοσηλεύτρια για τον τρόπο μιας επεμβατικής εξέτασης και τον 
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χρόνο διενέργειας αυτής, αλλά όχι για τον λόγο που ο ιατρός επέλεξε να τη προσθέσει 

στο ιατρικό θεραπευτικό πλάνο. Το 90,4% επιθυμεί η εξυπηρέτηση που λαμβάνει από 

το προσωπικό μιας «άριστης» κλινικής να είναι άμεση και αποτελεσματική, 

τονίζοντας όμως πως κάτι αντίστοιχο δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε 

ελληνικό Νοσοκομείο, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε λόγω της – δεδομένης 

πολλές φορές - έλλειψης προσωπικού, είτε εξαιτίας των χαμηλών οικονομικών 

αποδοχών του προσωπικού. Η ύπαρξη όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μια «άριστης» κλινικής είναι αναγκαία για να 

παραμείνει ικανοποιημένο το 91,8% των ασθενών, το οποίο προσδοκά να 

εξυπηρετείται μέσα στα πλαίσια της οφειλομένης ευγένειας που πρέπει να διακατέχει 

το προσωπικό. Το παρακάτω ιστόγραμμα περιγράφει τα υψηλότερα ποσοστά από τις 

αναφερόμενες προσδοκώμενες ανάγκες των ασθενών ώστε να αξιολογήσουν μια 

κλινική ως «άριστη». 

 

  

 

Εικόνα 2- Οι υψηλότερες προσδοκίες των ασθενών για μια άριστη κλινική. 

 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε και με τις 

προσδοκίες των ασθενών που καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από αυτά τα ποσοστά είναι 
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αναγκαία για τους ασθενείς ώστε να αξιολογήσουν ως «άριστη» μια κλινική, άλλα όχι 

τόσο άμεσα προσδοκώμενα από αυτούς. 

 Το 66,3% των ασθενών απάντησε πως συμφωνεί απόλυτα ότι η εξωτερική 

εμφάνιση του προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά 

διαχωρίζονται έτσι ώστε το 22,1% απλά να συμφωνεί, το 7,7% να είναι στο μεταίχμιο 

ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3,8% που δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Η σύνταξη και η 

εμφάνιση των ενημερωτικών υλικών που σχετίζονται με τη ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό που δεν συλλέγει μεγάλο 

ποσοστό. Για την ακρίβεια, το 67,3% συμφωνεί απόλυτα ότι χρειάζεται η ύπαρξη 

αυτών, ενώ το 26% συμφωνεί και διαφωνεί παράλληλα. 

 Το 61,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μια «άριστη» κλινική πρέπει να 

παραθέτει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παραμονής, από την έναρξη της νοσηλείας 

έως και το εξιτήριο του ασθενούς, έχοντας φυσικά στα υπ’ όψη ως προτεραιότητα τη 

θετική έκβαση της υγείας του ασθενή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι 

περισσότεροι ασθενείς καταλαβαίνουν πως δεν είναι πάντα δυνατόν να ορίζεται εξ’ 

αρχής ο χρόνος νοσηλείας, γιατί γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις 

ίδιες, ώστε να οδηγούνται σε συγκεκριμένο διάστημα παραμονής.  Το 66,3% των 

ασθενών πιστεύει ότι, σε μια «άριστη» κλινική οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να 

παρέχονται στο προβλεπόμενο και απαιτούμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται από 

τις πάγιες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Γίνεται κατανοητό ότι, λόγω έλλειψης 

γνώσης των επιστημών υγείας, οι ασθενείς δεν ενδιαφέρονται απόλυτα για τα 

“guidelines”, αλλά περισσότερο για το αν οι επαγγελματίες υγείας είναι 

καταρτισμένοι ώστε να τους εμπιστευθούν τη πορεία της υγείας τους.  

Η τελευταία ερώτηση που έλαβε σχετικά χαμηλό ποσοστό απόλυτης ανάγκης 

για μια «ιδεατή» κλινική είναι αν το προσωπικό της «άριστης» αυτής κλινικής 

οφείλει να παρευρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο πλευρό του ασθενούς, ανεξάρτητα 

του φόρτου εργασίας. Σε αυτή την ερώτηση το 60,6% ήταν σύμφωνο, με τους 

περισσότερους ασθενείς να γνωρίζουν τις ελλείψεις προσωπικού, τα ωράρια, το 

φόρτο εργασίας αλλά και το δεδομένο πως, κάθε περιστατικό χρήζει διαφορετικής 

αντιμετώπισης, με αποτέλεσμα να μην απαιτήσει το 100% της παρουσίας δίπλα του 

ενός επαγγελματία υγείας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Παρακάτω παρατίθεται και το 

ιστόγραμμα των αναφερθέντων μειωμένων προσδοκιών. 
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Εικόνα 3-Οι χαμηλότερες προσδοκίες των ασθενών για μια άριστη κλινική 

 Παράλληλα, παρατηρώντας τα αποτελέσματα του στατιστικού προγράμματος, 

διαπιστώνεται ότι από τα συνολικά scores της βαθμολογίας των διαστάσεων στο 

τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, η διάσταση των υλικών και της εξωτερικής 

εμφάνισης  έχει το χαμηλότερο score (14,35), δεδομένο που αναδεικνύει πως η 

ικανοποίηση των ασθενών δεν επηρεάζεται πάρα πολύ από την εξωτερική εμφάνιση 

των εγκαταστάσεων μια κλινικής, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, την εμφάνιση του 

προσωπικού και των ενημερωτικών μέσων επικοινωνίας που αυτή χρησιμοποιεί η 

κλινική. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι ασθενείς θεωρούν πως μια «άριστη» κλινική 

δεν οφείλει να διαθέτει και τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά ότι αυτά δεν 

αποτελούν μέρος των άμεσων αναγκών.  

 Οι ασθενείς, μετά τις βαθμολογίες που έδωσαν για τα χαρακτηριστικά των 

διαστάσεων, καθώς και την σειρά κατάταξης που έδωσαν σε αυτές, δείχνουν πως 

επιθυμούν περισσότερο το προσωπικό μιας κλινικής να είναι καταρτισμένο με το 

γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με το οποίο αυτή ενασχολείται, και να είναι ικανό 

παράλληλα να προσφέρει υπηρεσίες υγείας μέσα στα πλαίσια καλοσύνης και 

ευγένειας, έτσι ώστε ο ασθενής να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια αλλά και να το 

εμπιστεύεται. Μετέπειτα επιθυμούν με γενικό μέσο όρο 22,36, η κλινική να φέρει εις 

πέρας με ακρίβεια όλες τις υποχρεώσεις και δραστηριότητες της ώστε να είναι 

αξιόπιστη για αυτά που υπόσχεται. Ενώ στη τρίτη θέση με γενικό μέσο όρο 20 

κατατάσσει τη διάσταση της ανταπόκρισης από την οποία επιθυμεί την προθυμία του 

προσωπικού να εξυπηρετήσει όσο πιο αποτελεσματικά του επιτρέπει ο τρέχον φόρτος 
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εργασίας.  Στα παρακάτω ιστογράμματα παρατίθενται ξεχωριστά οι μέσοι όροι από 

τα scores που κατέταξαν οι ασθενείς για τις διαστάσεις των προτιμήσεών τους, καθώς 

και ένα συνολικό ιστόγραμμα που ομαδοποιεί τα scores και δείχνει με γενικό μέσο 

όρο 25,55, πως η ασφάλεια που παρέχει το προσωπικό μιας κλινικής είναι 

συνυφασμένη με την εμπιστοσύνη που εκπέμπει προς τους ασθενής της. 

  

Εικόνα 4- Μέσος όρος υλικών 
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Εικόνα 5- Μέσος όρος Αξιοπιστίας 

 

 

Εικόνα 6-Μέσος όρος Ανταπόκρισης 
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Εικόνα 7- Μέσος όρος Ασφάλειας 
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Εικόνα 8-Μέσος όρος Ενσυναίσθησης 

 

 

Εικόνα 9- Ομαδοποίηση Μέσων όρων των πέντε διαστάσεων 

Επίσης αξιολογώντας τα παραπάνω αποτελέσματα έγινε μια σύγκριση μεταξύ των 

απαντήσεων που έδωσαν οι άνδρες από τις γυναίκες ώστε να εντοπιστεί κάποια διαφορά 

στις προσδοκίες τους. Μέσω του t-test βρέθηκε ότι υπάρχει τάση στους άνδρες να έχουν 
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υψηλότερο score αξιοπιστίας  με στατιστική σημαντικότητα 0,089 ,ενώ οι γυναίκες τείνουν 

να έχουν υψηλότερο score ασφάλειας με στατιστική σημαντικότητα  0,070. Παρακάτω 

παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας του t-test. 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

score_ylika 

Equal variances assumed 102 ,328 ,997 

Equal variances not assumed 81,763 ,331 ,997 

aksiopisia_score 

Equal variances assumed 102 ,074 2,081 

Equal variances not assumed 71,003 ,089 2,081 

antapokrish_score 

Equal variances assumed 102 ,387 -,825 

Equal variances not assumed 79,604 ,394 -,825 

asfaleia_score 

Equal variances assumed 102 ,058 -2,644 

Equal variances not assumed 72,140 ,070 -2,644 

empathy_score 

Equal variances assumed 102 ,408 ,888 

Equal variances not assumed 100,551 ,370 ,888 
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5γ. Οι αντιλήψεις των ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας της 

Θωρακοχειρουργικής κλινικής του «Θεαγενείου» 

 

Οι συνεντεύξεις με τους ασθενείς κατά τη δεύτερη συνάντηση έγιναν σε 

προσωπικό επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία σε αυτούς μαζί με τις απαντήσεις που θα 

έδιναν σύμφωνα με την κλίμακα “Likert” να παραθέσουν τα προσωπικά τους σχόλια 

μετά την εμπειρία της νοσηλείας τους στην κλινική, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν 

για την διεξαγωγή της έρευνας χωρίς να χρησιμοποιηθεί κανένα προσωπικό τους 

στοιχείο. 

 Η  έρευνα στηρίχθηκε πάνω στα σχόλια, τις παρατηρήσεις των ασθενών και 

τις απαντήσεις που έδωσαν σε κάθε ερώτηση που αφορούσε την ανταπόκριση του 

προσωπικού και τις υπηρεσίες που παρέχει η κλινική. Ακόμα πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός ότι οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα μια ή δύο μέρες πριν το εξιτήριο των 

ασθενών από τη κλινική, γεγονός που τους έδινε την ευκαιρία να δίνουν ειλικρινείς 

απαντήσεις χωρίς τον πιθανό φόβο να λάβουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες εξαιτίας 

της αξιολόγησης τους. 

 Οι απαντήσεις των ασθενών περιγράφουν κυρίως την ανάγκη τους να 

αισθανθούν ασφάλεια στην κλινική, μέσω των αξιόπιστων παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας. Το 86.5% συμφωνεί απόλυτα ότι το προσωπικό της κλινικής δείχνει 

ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα των ασθενών, ενώ το 

υπόλοιπο 13,5% απλά συμφωνεί. Τα περισσότερα θετικά σχόλια στηρίχθηκαν κυρίως 

στις συνεχείς επισκέψεις του ιατρικού προσωπικού στους θαλάμους και σε τρείς 

καθημερινές ομαδικές επισκέψεις όλης της ιατρικής ομάδας, συγκεκριμένα μια 

πρωινή επίσκεψη, μια μεσημεριανή και μια βραδινή. Οι ασθενείς θεωρούν ότι αυτό 

τους επιτρέπει να έχουν πιο άμεση επαφή με τους θεράποντες ιατρούς, ότι μπορούν 

να λύσουν τις απορίες τους απέναντι σε οποιοδήποτε θέμα της υγείας τους, ενώ 

παράλληλα έχουν την αίσθηση πως οι ιατροί, έχοντας άμεση επαφή με τους ασθενείς 

τους, θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν γρήγορα και με ακρίβεια σε οποιαδήποτε 

στιγμή υπάρξει ανάγκη. Παράλληλα, το 87,5% των  ασθενών πιστεύουν ότι το 

προσωπικό είναι πάντα ευγενικό απέναντι τους, στοιχείο που αποτελεί έναν 

παράγοντα που επηρεάζει θετικά την ψυχολογία τους και την ανάπτυξη ενός 

ανάλογου αισθήματος εμπιστοσύνης. Το υπόλοιπο 12,5% απάντησε ότι απλά 
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συμφωνεί, δεδομένο που μπορούμε να εκλάβουμε ως υψηλή αντίληψη για την 

ευγένεια του προσωπικού, αφού δεν υπήρξε κάποιος να πιστεύει κάτι λιγότερο.  

Προχωρώντας στις αντιλήψεις των ασθενών από τις υπηρεσίες της κλινικής, 

παρατηρείται έντονη ικανοποίηση για την προθυμία του προσωπικού, ιδιαίτερα από 

τη νοσηλευτική ομάδα, να εξυπηρετήσουν και να βρεθούν στο πλευρό του ασθενή 

οποιαδήποτε στιγμή. Υπήρξαν πολλά σχόλια θετικών εντυπώσεων του γεγονότος 

πως, στις περισσότερες περιπτώσεις οι νοσηλεύτριες γνωρίζουν εξίσου με τους 

ιατρούς το ιστορικό του ασθενή και απευθύνονται σε εκείνον με τέτοια ευγένεια, 

στοιχείο που δημιουργεί ένα οικείο κλίμα και μια αίσθηση πως ο κάθε ασθενής 

αντιμετωπίζεται σαν μοναδικό περιστατικό. Οι περισσότεροι μέσα από τα σχόλια 

τους περιγράφουν μια αντιμετώπιση από το προσωπικό, η οποία πολλές φορές 

αποτέλεσε αιτία ψυχολογικής αναπτέρωσης. Πολλοί ήταν οι ασθενείς που εξέφρασαν 

την ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλο το προσωπικό και ιδιαίτερα στον υπεύθυνο της 

κλινικής για την άμεση εξυπηρέτηση, την ευγένεια μέχρι και το απλό χαμόγελο σε 

τέτοιο βαθμό που πολλοί από αυτούς θεωρούν πως «αν όλοι οι επαγγελματίες υγείας 

λειτουργούσαν κάπως έτσι το σύστημα της υγείας δεν θα έφτανε ως εδώ». Υπήρξε 

αναφορά από ασθενή ότι, λόγω της προσέλευσής του από άλλη πόλη, η γυναίκα του 

δεν είχε που να φιλοξενηθεί. Το προσωπικό μερίμνησε έτσι ώστε να βρεθεί άδειο 

κρεβάτι και η σύζυγος να μπορεί να ξεκουράζεται τη νύχτα για να είναι στο πλευρό 

του συζύγου της όλο το 24ωρο. Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό και η 

αποτελεσματικότητα του αξιολογήθηκε άριστα από το 83,7% των ασθενών, ενώ το 

υπόλοιπο σαν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Το 85,6% των ασθενών αντιλαμβάνεται 

ως άριστη την κατάρτιση του προσωπικού, το οποίο ανταποκρίνεται σε κάθε είδους 

απορία του ασθενή και της οικογένειας του, καθώς είναι επίσης πρόθυμο να 

εξυπηρετήσει και να βοηθήσει για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβληματισμού. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό επέλεξε την παρούσα κλινική για να αντιμετωπίσει 

το πρόβλημα του, αρχικά κατόπιν μιας μεγάλης έρευνας αγοράς, αλλά σε δεύτερο 

χρόνο μετά και την πρώτη επαφή και αντιμετώπιση που είχε στα εξωτερικά ιατρεία 

της κλινικής, όπως και τη γνωριμία του με το θεράποντα ιατρό και υπεύθυνο της 

κλινικής.  

 Πολλά ήταν επίσης τα σχόλια πως «δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στα 

περιστατικά», όλοι οι ασθενείς εξυπηρετούνται ομότιμα απ’ όλη την ομάδα του 

προσωπικού και το κυριότερο όλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης με τον υπεύθυνο 
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της κλινικής και τους ιατρούς. Σημαντικό είναι επίσης ότι γνωρίζουν πως ο θεράπων 

ιατρός τους είναι ο Κος Μπαρμπετάκης και πως όλα τα περιστατικά  θα 

αξιολογηθούν από όλο το ιατρικό team ξεχωριστά. Θετική εντύπωση δημιουργεί η 

ικανοποίηση των ασθενών και η αίσθηση περισσότερης ασφάλειας, σε σύγκριση με 

άλλα νοσοκομεία που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι 

δεν υπήρχε σαφές αρχικό πλάνο αναφορικά με το κομμάτι της θεραπείας τους, 

διαπιστώνοντας αντίθετα ότι στη Θωρακοχειρουργική κλινική υπάρχει ξεκάθαρα το 

κλίμα της ομαδικής σύμπνοιας και της επαγγελματικής ισορροπίας, ακόμα και σε 

περιπτώσεις αυξημένου φόρτου εργασίας, η οποία προσδίδει μια σιγουριά σε 

ποσοστό 83,7% ότι η πορεία και η θετική έκβαση της υγείας του κάθε ασθενούς 

αποτελούν προτεραιότητα για τα μέλη της κλινικής. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα ιστόγραμμα με τα υψηλότερα ποσοστά των 

υπηρεσιών που έλαβαν και αξιολόγησαν οι ασθενείς της Θωρακοχειρουργικής – 

Ογκολογικής Κλινικής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». 

 

 

Εικόνα 10- οι υψηλότερες  αντιλήψεις των ασθενών από τη Θωρακοχειρουρική 
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Πέρα από τις θετικές εντυπώσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που 

διαθέτει η κλινική, οι ασθενείς αξιολόγησαν και σε πιο χαμηλά ποσοστά 

ικανοποίησης κάποιους κύριους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις της κλινικής που το 11,5% των ασθενών είναι απόλυτα ικανοποιημένο 

ενώ το 40,4% συμφωνεί και διαφωνεί παράλληλα αν είναι καλαίσθητες ή όχι. Οι 

περισσότεροι εξέφρασαν αρνητικά σχόλια για τις υποδομές των μπάνιων ότι είναι 

πάρα πολύ μικρά σε σημείο να μην μπορούν να είναι άνετα μέσα. Παράλληλα 

αρνητικά σχόλια εξέφρασαν και για το μέγεθος των δωματίων. Οι περισσότεροι 

ασθενείς είτε απόλυτα σύμφωνοι με την καλαισθησία των εγκαταστάσεων είτε μέτρια 

ικανοποιημένοι αναφέρθηκαν στα παραπάνω σχόλια αλλά από την άλλη γνωρίζοντας 

για την παλαιότητα του κτιρίου δεν ήταν απόλυτα δυσαρεστημένοι. Παρ’ όλα τα 

αναδεικνυόμενα χαμηλά ποσοστά για την κατάσταση, την επάρκεια και τις ανέσεις 

που προσφέρουν η όχι οι κτιριακές εγκαταστάσεις,  και αφορούν τη χωρητικότητα  

την παλαιότητα και την χρηστικότητα των δωματίων και των μπάνιων κάποια 

προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών δεν έχει μείνει απαρατήρητη από τους 

ασθενείς. Τα περισσότερα σχόλια για τη προσπάθεια εξασφάλισης  άνεσης και 

ευχάριστης αίσθησης εκφράστηκαν για την ύπαρξη μουσικής σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους, η ύπαρξη τηλεοράσεων στα δωμάτια, ο εμπλουτισμός της 

διακόσμησης του χώρου από γλάστρες, πίνακες ζωγραφικής,  χώρος αναμονής με 

άνετα καθίσματα μέσα στο χώρο της κλινικής καθώς και η ύπαρξη μιας συσκευής 

τηλεόρασης στην οποία αναπαράγεται βίντεο γνωριμίας όλου του προσωπικού και 

των υπηρεσιών που παρέχονται στη κλινική. 

Πέρα από τα αποτελέσματα για το status των κτιριακών εγκαταστάσεων 

σημαντικό ήταν και το ποσοστό των ασθενών που συμφωνούν για το αν το 

προσωπικό είναι αριθμητικά επαρκές ή όχι. Το 39,4% συμφωνούν και διαφωνούν 

παράλληλα ενώ το 39,4% συμφωνούν ότι είναι επαρκές και το 15,4% είναι απόλυτα 

σύμφωνο για τη αριθμητική αναλογία. Όπως βλέπουμε στα παραπάνω η πλειοψηφία 

αυτών είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την άμεση εξυπηρέτηση και προθυμία του 

προσωπικού καθώς και για την αμεσότητα, τη σωστή συμπεριφορά, την ευγένεια και 

το αίσθημα ασφάλειας που παρέχει. Παρ’ όλα αυτά είναι εμφανής ο μικρός αριθμός 

των νοσηλευτών και η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν για να εξυπηρετήσουν 

άμεσα τους ασθενείς κυρίως για τη βραδινή βάρδια που τις περισσότερες φορές είναι 

μόνο ένας νοσηλευτής και ένας ιατρός. Αυτό φαίνεται και από το 44,2% που είναι 
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απόλυτα σύμφωνα για το ότι παρευρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο πλευρό του 

ασθενούς και το υπόλοιπο 50,8% απλά συμφωνεί. Ευχάριστο είναι ότι οι 

περισσότεροι κατανοούν ότι η αναλογία αυτή οφείλεται στην συνολική έλλειψη του 

προσωπικού από τα Ελληνικά Νοσοκομεία και επαινούν την προσπάθεια όλων να 

κρατήσουν το επίπεδο αυτής της κλινικής όσο ψηλότερα γίνεται. Εντύπωση κάνει ότι 

τα σχόλια «είναι σαν να μη βρισκόμαστε σε Ελληνικό Νοσοκομείο αλλά κάπου στο 

εξωτερικό» και το « αν προσπαθούσαν όλοι τόσο δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ»  

αναφέρθηκε πολλές φορές, εκφράζει την κατανόηση των ασθενών και τη ειλικρινή 

διάθεση να αξιολογήσουν μέτρια την αναλογία αυτή θέλοντας να στείλουν το μήνυμα 

ανάγκης ενίσχυσης του προσωπικού όλων των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων και πόσο 

μάλλον για τα Ογκολογικά Νοσοκομεία.   
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5δ. Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των αντιλήψεων με των 

μέσων όρων των προσδοκιών 

 Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι μέσοι όροι της διαφοράς μεταξύ των 

αντιλήψεων που εξέλαβαν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς της Θωρακοχειρουργικής 

κλινικής με τις προσδοκίες που είχαν από τη ποιότητα υπηρεσιών μιας ιδανικής και 

λειτουργικά εύρυθμης κλινικής.  

Ξεκινώντας από τη πρώτη διάσταση των υλικών, πήραμε όπως αναλύσαμε και 

παραπάνω τους μέσους όρους των τεσσάρων πρώτων ερωτήσεων που αφορούσαν τις 

αντιλήψεις των ασθενών για τη θωρακοχειρουργική κλινική και αφαιρέσαμε από 

αυτές τους  μέσους όρους των αντίστοιχων ερωτήσεων των προσδοκιών στη συνέχεια 

προσθέσαμε τις διαφορές και τις διαιρέσαμε με τον αριθμό 4, ο αντίστοιχος με το 

πλήθος των ερωτήσεων.  Το ίδιο κάναμε και για τις υπόλοιπες τέσσερεις διαστάσεις 

που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τη μέθοδο 

Servqual. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε μέσω των αριθμητικών κενών να 

εντοπίσουμε τις διαστάσεις που επιδέχονται βελτίωση. Έτσι δημιουργήθηκαν οι εξής 

αριθμητικές πράξεις: 

 ((pq1-q1)+(pq2-q2)+(pq3-q3)+(pq4-q4))/4= -0,47 για τα υλικά 

 ((pq5-q5)+(pq6-q6)+(pq7-q7)+(pq8-q8)+(pq9-q9))/5= -0,09 για την 

αξιοπιστία 

 ((pq10-q10)+(pq11-q11)+(pq12-q12)+(pq13-q13))/4=-0.06 για την 

ανταπόκριση 

 ((pq14-q14)+(pq15-q15)+(pq16-q16)+(pq17-q17))/4= 0,03 για την ασφάλεια 

και 

 ((pq18-q18)+(pq19-q19)+(pq20-q20)+(pq21-q21)+(pq22-q22))/5= -0,25 για 

την ενσυναίσθηση 

Παρακάτω παρατίθεται και το αντίστοιχο γράφημα που περιγράφει τα παραπάνω 

αποτελέσματα: 
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Εικόνα 11- οι διαφορές των προσδοκιών από τις αντιλήψεις 

 

 Όπως καταλαβαίνουμε όσο πιο κοντά στο μηδέν βρίσκεται η διαφορά μεταξύ 

της αντίληψης με την προσδοκία των ασθενών, τόσο πιο βελτιωμένο είναι το επίπεδο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της Θωρακοειρουργικής Κλινικής  και τόσο πιο κοντά 

φτάνουμε και στα όρια της αριστείας. 

 Η μικρότερη διαφορά όπως διαπιστώνουμε και στο γράφημα είναι μεταξύ των 

αντιλήψεων και των προσδοκιών των χαρακτηριστικών που αφορούν το κομμάτι της 

ασφάλειας που παρέχει η ομάδα της κλινικής. Το 0,03 είναι πάρα πολύ κοντά στο 

μηδέν πράγμα που μας επιτρέπει να πούμε ότι η παρούσα κλινική προσφέρει άριστες 

υπηρεσίες στο κομμάτι της ασφάλειας. Επίσης λόγω του ότι βρίσκεται στον θετικό 

άξονα δηλώνει ότι οι προσδοκίες των ασθενών για τον παράγοντα της ασφάλειας σε 

μια άριστη κλινική ήταν πολύ λιγότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες που 

έλαβαν από το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής κλινικής. Ανατρέχοντας στις 

απαντήσεις που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας βλέπουμε ότι μεγάλα 

ποσοστά των ασθενών απαντώντας στις ερωτήσεις είναι ανάμεσα στις απαντήσεις 

«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα» για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων, 

την ευγένεια και κυρίως για την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού καθώς και 

για την άμεση εξυπηρέτηση, σημαντικοί παράγοντες που εμπνέουν εμπιστοσύνη 

στους ασθενείς.  

 Η δεύτερη κατά σειρά μικρότερη διαφορά που και αυτή είναι πολύ κοντά στο 

μηδέν είναι εκείνη που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της ανταπόκρισης που 

προσφέρει η παρούσα κλινική. Το -0,06 βρίσκεται και αυτό κοντά στο μηδέν, έτσι η 

προθυμία και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού της Θωρακοχειρουργικής 
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κλινικής να βρίσκονται στο πλευρό του ασθενούς ανεξάρτητα του φόρτου εργασίας 

είναι παράγοντες που αξιολογούνται θετικά για τη προσπάθεια τους ώστε να 

εξυπηρετήσουν όσο το δυνατό άριστα γίνεται. 

 Έπειτα ο αμέσως μετά μέσος όρος είναι των χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τη διάσταση της αξιοπιστίας. Έτσι η διαφορά μεταξύ 

αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών και προσδοκιών ανέρχεται στο -0,09 και αυτό πάρα 

πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτό δηλώνει ότι οι ασθενείς θεωρούν αξιόπιστη τη παρούσα 

κλινική ώστε να αναθέσουν την αποκατάσταση  της υγείας τους στο προσωπικό της 

Θωρακοχειρουργικής κλινικής. 

Τέταρτος σε σειρά είναι ο μέσος όρος που αφορά τη διάσταση της 

ενσυναίσθησης ο οποίος ανέρχεται στο -0,25 και αυτός πολύ κοντά στο μηδέν. Η 

παρούσα διάσταση περιγράφεται από τις ερωτήσεις που αφορούν την οργάνωση του 

προγράμματος των χειρουργείων ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι ασθενείς, την 

ικανότητα του προσωπικού να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα και την 

προτεραιότητα του για την θετική έκβαση της υγείας του κάθε ασθενούς, αλλά και 

για το αν το προσωπικό είναι αριθμητικά επαρκές για να καθίσταται δυνατή η 

παρακολούθηση και η περίθαλψη του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.  Οι περισσότερες 

απαντήσεις που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά της παρούσας διάστασης ήταν 

ανάμεσα στο «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα» ώστε οι αντιλαμβανόμενες 

υπηρεσίες να καταλαμβάνουν ποσοστά άνω του 75%. Παρ’ όλα αυτά οι ασθενείς 

στην ερώτηση που αφορούσε την αριθμητική αναλογία του προσωπικού θέλοντας 

από τη μια να το αξιολογήσουν άριστα για όλα αυτά που τους προσφέρει αλλά από 

την άλλη να αναφέρουν ότι δεν είναι επαρκές και η προσφορά του είναι αποτέλεσμα 

αξιέπαινης προσπάθειας, αξιολόγησαν από το «Συμφωνώ και διαφωνώ παράλληλα» 

μέχρι και το «συμφωνώ απόλυτα». Έτσι εξαιτίας του μέσου όρου της διαφοράς αυτής 

της ερώτησης μεγαλώνει και το κενό μεταξύ προσδοκίας και αντίληψης και 

κατατάσσει τη διάσταση της ενσυναίσθησης στη τέταρτη θέση.   

Στη πέμπτη θέση κατατάσσεται η διάσταση των υλικών με γενικό μέσο όρο το     

-0,47. Επίσης εδώ υπάρχει ερώτηση εξαιτίας της οποίας μεγαλώνει το κενό μεταξύ 

προσδοκίας και αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας και είναι εκείνη που αφορά τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της κλινικής που δικαιολογούνται από την παλαιότητα του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου.  
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Συμπερασματικά, ανατρέχοντας στο κομμάτι της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε ότι η Θωρακοχειρουργική κλινική του 

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» παρά τις δυσκολίες 

της τρέχουσας ελληνικής κοινωνικό-οικονομικής κρίσης καταφέρνει να βρίσκεται 

στην κορυφή των υπηρεσιών υγείας.   

Οι ασθενείς αξιολόγησαν την κλινική πέραν των προσδοκιών άριστη για το 

επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει, επαινώντας την ευγένεια και τη συνεπεία των 

εργαζομένων στα καθήκοντα τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας την 

κατέταξαν άριστη σε όλες της διαστάσεις της ποιότητας της μεθόδου “SERVQUAL”, 

μια εικόνα που οφείλεται σε στοιχεία όπως η υλοποίηση μικρών σταθερών και 

μακροπρόθεσμων στόχων, η άψογη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού, η 

παράλληλη δημιουργία ενός οικογενειακού κλίματος μεταξύ αυτών και των ασθενών, 

η άμεση επικοινωνία των Ιατρών και των Νοσηλευτών με τους ασθενείς τους, το 

υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και πάνω απ’ όλα μια έντονη θέληση 

προσφοράς στο σύνολο, ώστε να παρέχονται οι δυνατότερες βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας.   

 Τα μέτρια ποσοστά ικανοποίησης απευθύνονται κυρίως στους μη 

λειτουργικούς χώρους των θαλάμων και των τουαλετών, χωρίς να αποτελούν ένδειξη 

πως η κλινική αποκλίνει σημαντικά από την αριστεία, ιδιαίτερα όταν είναι γνωστή η 

παλαιότητα της κτιριακής εγκατάστασης στην οποία στεγάζεται το Αντικαρκινικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».  

 Επίσης, η ανάδειξη της μικρής αναλογίας προσωπικού έναντι του αριθμού 

των ασθενών αποτελεί σημάδι των καιρών μας και απόρροια των ελάχιστων 

προσλήψεων υγειονομικού προσωπικού στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η χώρα βιώνει τη παρούσα οικονομική κρίση. 

Παρ’ όλα αυτά, μια κλινική ενός Ελληνικού Ογκολογικού Νοσοκομείου, με τέτοιον 

υψηλό αριθμό ασθενών, κατορθώνει να στέκεται στο «υψηλότερο σκαλί του 

βάθρου», σχετικά με τις νέες τεχνικές που εφαρμόζει και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, με ενδεικτικότερη απόδειξη την αναγνώριση και τα βραβεία που λαμβάνει 
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σε σταθερή βάση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας σίγουρα παράδειγμα 

προς μίμηση. 

 Αναλογιζόμενοι τα μεγάλα ποσοστά ασθενών που πάσχουν από διάφορα είδη 

καρκίνου και χρησιμοποιώντας ως βήμα τη παρούσα εργασία προτείνουμε: 

 Τη δημιουργία  ενός μεγαλύτερου σε κλίνες Ογκολογικού Νοσοκομείου στη 

Βόρεια Ελλάδα με περισσότερες ανέσεις και καινοτόμο εξοπλισμό, 

 Την πρόσληψη περισσοτέρου μόνιμου Ιατρικού και Νοσηλευτικού  

προσωπικού, ανάλογο σε αριθμό με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε ένα 

τόσο ιδιαίτερο ίδρυμα, 

 Την περαιτέρω ενίσχυση διαμέσου κρατικών επιχορηγήσεων, ώστε να 

υπάρχει παράλληλα συνεχής έρευνα καταπολέμησης του καρκίνου, 

εκμεταλλευόμενη την παρουσία του ήδη υπάρχοντος επιστημονικά 

καταρτισμένου επιτελείου, 

 Την αντίστοιχη στήριξη της κλινικής στα πλαίσια της μετεκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης, μέσω τακτικής διεξαγωγής εκπαιδευτικών ημερίδων, 

συνεδρίων και “Immersion Courses”, και  

 Την ανάπτυξη εκστρατειών διαρκούς πρόληψης και πληροφόρησης για το 

κοινό.   
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Παράρτημα 

 

Παρακάτω παρατίθεται το ερωτηματολόγιο όπως προσαρμόστηκε για τους ασθενείς της 

Θωρακοχειρουργικής κλινικής: 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ 

(Ερωτηματολόγιο προσδοκώμενων υπηρεσιών) 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

ΦΥΛΟ:             ΑΝΔΡΑΣ    

                           ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ:           10-20          

 20-30 

 30-40 

 40-50 

 50-60 

 60- και άνω 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:   

 

 

ΑΝΕΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
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ΑΝΩΤΑΤΟ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

 

Οι παρακάτω επισημάνσεις απευθύνονται στις πάσης φύσεως ιδιότητες που 

θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ένα νοσοκομείο ή ένα κλινικό τμήμα ως «ιδανικό», 

σε συνάρτηση με την ποιότητα υπηρεσιών υγείας που παρέχει. Όσον αφορά τις 

απαντήσεις σας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι τώρα προσωπική σας 

εμπειρία από τη νοσηλεία σας σε ένα οποιοδήποτε κλινικό τμήμα – σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς και οι προσωπικές σας προσδοκίες που αφορούν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας. Δεν υπάρχει 

«σωστή» ή «λάθος» απάντηση – η απάντησή σας θα αφορά τη διαβάθμιση της 

κλίμακας που σας εκφράζει. Παρακαλώ να απαντήσετε ακολουθώντας τις εξής 

οδηγίες: 

Η απάντηση σε κάθε επισήμανση – ερώτηση τίθεται υπό μορφή μιας 

κλίμακας, η οποία διαβαθμίζεται από το (1) έως το (5), όπου: 

(1): Διαφωνείτε απόλυτα με την προαναφερθείσα επισήμανση, 

(5): Συμφωνείτε απόλυτα με αυτήν. 

Κατά τη γνώμη σας:                                               

1) Μια «ιδανική» και λειτουργικά  1 2 3 4 5 

εύρυθμη κλινική (ή Νοσοκομείο)  

οφείλει να διαθέτει τον πλέον σύγχρονο  

υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

 

2) Οι εγκαταστάσεις και υποδομές  1 2 3 4 5 

Μιας ιδανικής κλινικής πρέπει να είναι  

καλαίσθητες και φιλικές απέναντι στον  

ασθενή. 

 

 

3) Η εξωτερική εμφάνιση του προσωπικού 1 2 3 4 5 

παίζει σημαντικό  ρόλο. 

 

      

4) Τα ενημερωτικά υλικά που σχετίζονται με 1 2 3 4 5 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  

(πληροφοριακά φυλλάδια ή δηλώσεις)  

θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, σαφή  

και χωρίς περιττές προσθήκες.  

 

 

 

 

5) Μια «ιδανική» κλινική (ή Νοσοκομείο) 1 2 3 4 5 
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παραθέτει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  

παραμονής, από την έναρξη της νοσηλείας  

έως και το εξιτήριο του κάθε ασθενούς. 

 

 

6) Μια «ιδανική» κλινική οφείλει να δείχνει 1 2 3 4 5  

Ειλικρινές ενδιαφέρον απέναντι σε  

οποιοδήποτε πρόβλημα ενός  

ασθενούς της. 

 

 

7) Η «ιδανική» κλινική πρέπει να είναι  1 2 3 4 5 

 αποτελεσματική στις δραστηριότητες  

και τις καθημερινές απαιτήσεις, έτσι  

ώστε να παρέχει άμεσες και υψηλής  

ποιότητας υπηρεσίες υγείας. 

 

 

8) Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να  1 2 3 4 5 

παρέχονται στο προβλεπόμενο και  

απαιτούμενο χρονικό διάστημα που  

ορίζεται από τις πάγιες διεθνείς  

κατευθυντήριες οδηγίες. 

 

 

9) Μια «ιδανική» κλινική οφείλει να  1 2 3 4 5 

καταγράφει με ακρίβεια και λεπτομέρεια  

τις καθημερινές της δραστηριότητες. 

 

 

10) Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει 1 2 3 4 5  

άμεσα τον ασθενή για οποιαδήποτε  

δραστηριότητα στην οποία θα υποβληθεί, 

όπως και το χρόνο διενέργειας αυτής. 

 

 

11) Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό της 1 2 3 4 5 

κλινικής οφείλει να είναι άμεση και 

αποτελεσματική.                                                                                                                                                         

 

 

12) Το προσωπικό της κλινικής οφείλει να 1 2 3 4 5 

Είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. 

 

 

                       

13) Το προσωπικό της κλινικής οφείλει να 1 2 3 4 5 

παρευρίσκεται ανά πάσα στιγμή στο  

πλευρό του ασθενούς, ανεξάρτητα του  



90 
 

τρέχοντος φόρτου εργασίας. 

 

 

14) Η σωστή συμπεριφορά του προσωπικού        1  2 3 4 5 

αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς  

παράγοντες για την ανάπτυξη του  

απαραίτητου κλίματος εμπιστοσύνης  

από την πλευρά του ασθενούς. 

 

 

15) Οι ασθενείς αισθάνονται περισσότερη 1 2 3 4 5 

ασφάλεια απολαμβάνοντας τις  

παρεχόμενες υπηρεσίες μιας «ιδανικής»  

κλινικής. 

 

             

16) Σε μια «ιδανική» κλινική το προσωπικό 1 2 3 4 5 

είναι πάντα ευγενικό απέναντι στους  

ασθενείς. 

 

 

17) Το προσωπικό της κλινικής οφείλει να 1 2 3 4 5 

είναι καταρτισμένο, έτσι ώστε να μπορεί   

να ανταποκρίνεται σε κάθε είδους απορίες   

του ασθενούς. 

 

 

18) Ο κάθε ασθενής οφείλει να απολαμβάνει 1 2 3 4 5 

ξεχωριστή αντιμετώπιση και προσοχή. 

 

 

19) Το καθημερινό πρόγραμμα χειρουργείων 1 2 3 4 5 

μιας «ιδανικής» κλινικής οφείλει να  

είναι άρτια οργανωμένο έτσι ώστε να  

εξυπηρετεί έγκαιρα και άμεσα όλους  

τους ασθενείς. 

 

 

20) Το υπάρχον προσωπικό θα πρέπει  1 2 3 4 5 

να είναι αριθμητικά επαρκές, ούτως ώστε  

να είναι δυνατή η παρακολούθηση και  

η περίθαλψη κάθε ασθενούς ξεχωριστά. 

 

 

 

 

21) Η πορεία και η επιθυμητή θετική έκβαση 1 2 3 4 5 

της υγείας του κάθε ασθενούς οφείλουν  

να αποτελούν προτεραιότητα για τα μέλη 
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μιας «ιδανικής» κλινικής. 

 

 

22) Το προσωπικό της κλινικής οφείλει να 1 2 3 4 5 

αντιλαμβάνεται και να ανταπεξέρχεται  

στις ανάγκες του κάθε ασθενούς  

ξεχωριστά. 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται 5 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – ιδιότητες που 

αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ενός νοσοκομείου ή μιας κλινικής. Θα 

θέλαμε να μας παραθέσετε αν είναι απαραίτητη η παρουσία αυτών των 

χαρακτηριστικών, και πόσο σημαντική είναι για εσάς, αξιολογώντας κάθε ένα 

από αυτά από το 1 έως το 20 – όπου: 

1: Καθόλου σημαντικό => 20: Απολύτως σημαντικό. 

Το τελικό άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 

100 πόντους 

 

 

11) Η εξωτερική εμφάνιση των εγκαταστάσεων  

μιας κλινικής ή Νοσοκομείου, του  

υλικοτεχνικού εξοπλισμού της, του προσωπικού  

της και των ενημερωτικών 

μέσων επικοινωνίας.                                       πόντοι 

 

12) Η ικανότητα μιας κλινικής ή του Νοσοκομείου  

να φέρει εις πέρας με ακρίβεια και αξιοπιστία όλες  

τις υποχρεώσεις και δραστηριότητές της                       πόντοι  

 

13) Η άμεση προθυμία του προσωπικού της κλινικής  

ή του νοσοκομείου να βοηθά τους ασθενείς και  

να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση.                        πόντοι 

 

14) Η επιστημονική κατάρτιση, η ευγένεια και  

η ικανότητα του προσωπικού της κλινικής ή του  

νοσοκομείου να εκπέμπει εμπιστοσύνη.                       πόντοι                                         

 

15) Η ικανότητα της κλινικής η του Νοσοκομείου 

να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στους ασθενείς.                                   πόντοι                                                                                                                                                

ΣΥΝΟΛΟ:        (100)   ΠΟΝΤΟΙ 
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Ποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το πιο σημαντικό                          ____   

 για εσάς παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό του χαρακτηριστικού από  

τις παραπάνω ερωτήσεις).           

 

Ποιο είναι  το δεύτερο πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για εσάς;                           ____ 

 

Ποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το λιγότερο  

σημαντικό για εσάς:                                                                                              ____            
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Ερωτηματολόγιο αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών 

Οι παρακάτω επισημάνσεις απευθύνονται στις πάσης φύσεως ιδιότητες που 

θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τη Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική Κλινική του 

Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» ως «ιδανική κλινική», σε συνάρτηση με την ποιότητα 

υπηρεσιών υγείας που αυτή παρέχει. Όσον αφορά τις απαντήσεις σας, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν η προσωπική σας εμπειρία κατά τη διάρκεια της νοσηλεία σας 

στη Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου», και αν 

αυτή ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας προσδοκίες που αφορούν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας. Δεν υπάρχει «σωστή» 

ή «λάθος» απάντηση – η απάντησή σας θα αφορά τη διαβάθμιση της κλίμακας που 

σας εκφράζει. Παρακαλώ να απαντήσετε ακολουθώντας τις εξής οδηγίες: 

Η απάντηση σε κάθε επισήμανση – ερώτηση τίθεται υπό μορφή μιας 

κλίμακας, η οποία διαβαθμίζεται από το (1) έως το (5), όπου: 

(1): Διαφωνείτε απόλυτα με την προαναφερθείσα επισήμανση, 

(5): Συμφωνείτε απόλυτα με αυτήν 

Κατά τη γνώμη σας: 

1)       Η Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  1 2 3 4 5 

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

διαθέτει τον πλέον σύγχρονο  

υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

 

2)         Οι εγκαταστάσεις και υποδομές της  1 2 3 4 5 

Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

είναι καλαίσθητες και φιλικές  

απέναντι στον ασθενή. 

 

 

3)     Η εξωτερική εμφάνιση του προσωπικού 1 2 3 4 5 

Της Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  
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παίζει σημαντικό  ρόλο. 

 

4)         Τα ενημερωτικά υλικά που σχετίζονται με 1 2 3 4 5 

Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  

στη Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

(πληροφοριακά φυλλάδια ή δηλώσεις)  

είναι ευανάγνωστα, σαφή και χωρίς  

            περιττές προσθήκες. 

5)         Η Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  1 2 3 4 5 

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

παραθέτει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  

παραμονής, από την έναρξη της νοσηλείας  

            έως και το εξιτήριο του κάθε ασθενούς 

6)         Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον  

απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα ενός  

ασθενούς της. 

 

7) Η «Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  1 2 3 4 5 

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» είναι 

 αποτελεσματική στις δραστηριότητες  

και τις καθημερινές απαιτήσεις, με  

αποτέλεσμα να παρέχει άμεσες και  

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. 

 

 

8) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της  1 2 3 4 5 

Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

παρέχονται στο προβλεπόμενο και  

απαιτούμενο χρονικό διάστημα που  
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ορίζεται από τις πάγιες διεθνείς  

κατευθυντήριες οδηγίες. 

 

9) Η Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  1 2 3 4 5 

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

να καταγράφει με ακρίβεια και  

λεπτομέρεια τις καθημερινές της  

δραστηριότητες 

10) Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινική του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» ενημερώνει άμεσα τον ασθενή 

για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία  

θα υποβληθεί, όπως και το χρόνο  

διενέργειας αυτής. 

 

 

11) Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό της 1 2 3 4 5 

Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» είναι  

άμεση και αποτελεσματική. 

                                                                                                                                                         

 

12) Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινική του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» είναι πάντα πρόθυμο να  

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. 

 

                       

13) Το προσωπικό Θωρακοχειρουργικής-  1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» παρευρίσκεται ανά πάσα  

στιγμή στο πλευρό του ασθενούς,  

ανεξάρτητα του τρέχοντος φόρτου εργασίας. 
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14) Η σωστή συμπεριφορά του προσωπικού        1  2 3 4 5 

της Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς  

παράγοντες για την ανάπτυξη του  

απαραίτητου κλίματος εμπιστοσύνης  

από την πλευρά του ασθενούς. 

 

15) Οι ασθενείς αισθάνονται περισσότερη 1 2 3 4 5 

ασφάλεια απολαμβάνοντας τις  

παρεχόμενες υπηρεσίες της  

Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου». 

 

  

16) Στη Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική  1 2 3 4 5 

Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

το προσωπικό είναι πάντα ευγενικό  

απέναντι στους ασθενείς. 

 

17) Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» είναι καταρτισμένο και 

ανταποκρίνεται σε κάθε είδους απορίες   

του ασθενούς. 

 

 

18) Ο κάθε ασθενής της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» απολαμβάνει ξεχωριστή  

αντιμετώπιση και προσοχή. 

 

19) Το καθημερινό πρόγραμμα χειρουργείων 1 2 3 4 5 

της Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  
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Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

είναι έτσι οργανωμένο, ώστε να  

εξυπηρετεί έγκαιρα και άμεσα όλους  

τους ασθενείς. 

 

 

20) Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργικής- 1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινική του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» είναι αριθμητικά επαρκές,  

γεγονός που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση  

και την περίθαλψη κάθε ασθενούς ξεχωριστά. 

 

 

21) Η πορεία και η επιθυμητή θετική έκβαση 1 2 3 4 5 

της υγείας του κάθε ασθενούς της  

Θωρακοχειρουργικής-Ογκολογικής  

Κλινικής του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου»  

αποτελούν προτεραιότητα για τα μέλη της. 

 

22) Το προσωπικό της Θωρακοχειρουργική-  1 2 3 4 5 

Ογκολογικής Κλινική  του Α.Ν.Θ.  

«Θεαγενείου» αντιλαμβάνεται τις ανάγκες  

του κάθε ασθενούς ξεχωριστά και  

ανταπεξέρχεται σε αυτές



1 
 

 Παρακάτω παρατίθενται οι ανοιχτές ερωτήσεις προς τη διοίκηση της κλινικής: 

1.  Θα θέλατε να μου πείτε δυο λόγια για τη κλινική και το έργο της;  (αυτή 

την ερώτηση στον Υπεύθυνο Ιατρό της κλινικής και στη Προϊσταμένη). 

 

2. Πως καθορίζετε ως Διοίκηση  μιας τόσο σημαντικής κλινικής τη 

ποιότητα στο χώρο των υπηρεσιών της υγείας;    

 

3. Τι στόχους έχετε για το τομέα της ποιότητας στη Θωρακοχειρουργική 

κλινική; 

 

4. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών  στο χώρο της κλινικής; 

 Και αν ναι θα θέλατε να μου τις αναφέρετε; 

 

5. Πως ορίζει η Διοίκηση της κλινικής την ικανοποίηση των εργαζομένων 

της; 

 

6. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες πάνω στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων; Και αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

7. Σαν Διοίκηση τι κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να πληρούνται για  την 

ικανοποίηση των ασθενών; Και τι κινήσεις ακολουθείτε για την 

υλοποίηση αυτής; 

 

8. Πως βλέπετε την Θωρακοχειρουργική κλινική του Θεαγενείου στα 

επόμενα χρόνια; 

 

         


