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abstract 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των 

υπηρεσιών παροχής φροντίδας της υγείας στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα και 

ικανοποίηση των ασθενών. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά στις στις επικοινωνιακές  

και διαπροσωπικές ικανότητες των επαγγελµατιών υγείας. Η διερεύνηση αυτή στην 

πορεία εξειδικεύεται στους ασθενείς των δερµατολογικών ιατρείων και κλινικών µέσα 

από την περιορισµένη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση 

ενός ιδιωτικού δερµατολογικού ιατρείου όπου περιγράφεται ένα περιστατικό στο οποίο 

παρόλο που η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ήταν υψηλή και όπως επίσης και 

η γενικότερη ικανοποίηση, παρουσιάστηκε µείωση των εισερχόµενων ασθενών. Επίσης 

παρουσιάζονται οι ενέργειες που γίνονται από την ιατρό αλλά και από το προσωπικό 

ώστε να αυξηθεί η πιστότητα (loyalty) των ασθενών αλλά και το ποσοστό ασθενών που 

είναι πρόθυµοι να συστήσουν το ιατρείο σε τρίτους. 
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Εισαγωγή 

Η εµπειρία που αποκτά ένας ασθενής από την είσοδό του σε ένα φορέα παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας της υγείας, µέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψής του σε αυτόν, 

επηρεάζει πολύπλευρα τον ασθενή. Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία του ασθενή 

τόσο µε το διοικητικό όσο και µε το ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό έχει καθοριστική 

σηµασία για την σωστή διάγνωση, την κατανόηση των ιατρικών πληροφοριών και 

οδηγιών και τη σωστή εκτέλεση αυτών (Fitzpatrick 1984, Crow et al. 2002, Poot 2009). 

Και όχι µόνο. Αναφέρετε ότι οι ασθενείς που έχουν καλή επικοινωνία µε τους 

επαγγελµατίες υγείας παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα στην θεραπεία και στην 

περίπτωση εµφάνισης καρκίνου, χρόνιων ή αυτοάνοσων νοσηµάτων, διαχειρίζονται 

καλύτερα, σε ψυχολογικό επίπεδο, την ζωή τους, αυξάνοντας µόνοι τους την ποιότητα 

της ζωής τους (Beckman et al. 1989). Όλα αυτά προέρχονται από την αίσθηση της 

ικανοποίησης που νιώθουν κατά την λήψη της υπηρεσίας φροντίδας της υγείας και την 

αντιλαµβανόµενη από αυτούς ποιότητα της υπηρεσίας (Linder-Pelz 1982), καθώς η 

ικανοποίηση ενός ασθενή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αλληλεπίδραση του 

ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας (Donabedian 1980). 

 Φυσικά, όπως θα δούµε παρακάτω, η έννοια της ικανοποίησης αλλά και της ποιότητας 

δεν είναι µόνο συνδεδεµένη µε το ανθρώπινο δυναµικό αλλά και µε την «άψυχη» 

πλευρά της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών φροντίδας της υγείας που περιλαµβάνει τις 

εγκαταστάσεις και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (Donabedian 1980).  Επίσης, κατά 

την ανάλυση των εννοιών της ικανοποίησης και της ποιότητας θα συναντήσουµε 

πολλές φορές τις λέξεις «προσδοκία» και «αντίληψη». Λέξεις που ουσιαστικά 

περιπλέκουν τους όρους αυτούς καθώς οι ασθενείς είναι διαφορετικά άτοµα, µε 

διαφορετικές εµπειρίες που αναµένουν – προσδοκούν – διαφορετικά πράγµατα από 

τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας της υγείας και αντιλαµβάνονται διαφορετικά την 

διαδικασία παροχής και όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει αυτή (Pascoe 1982).  

  

Πλήθος δηµοσιεύσεων υπάρχουν σχετικά µε τις έννοιες της ικανοποίησης, της 

ποιότητας και της επικοινωνίας. Οι δηµοσιεύσεις αυτές περιγράφουν πως συσχετίζεται 

η ικανοποίηση του ασθενή µε την ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνει, αλλά και πως 

αυτές οι δύο έννοιες επηρεάζονται από τους επαγγελµατίες υγείας και τις 
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επικοινωνιακές ή τεχνικές ικανότητες, το προσωπικό υποδοχής, το χώρο και τις 

διαδικασίες του οργανισµού και τέλος από τις προσδοκίες και τις ανάγκες του ασθενή. 

Κάποιες επίσης έρευνες συνδέουν την ικανοποίηση των ασθενών και την ποιότητα των 

υπηρεσιών µε την εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελµατιών υγείας (Weng et al. 

2011). Όµως, από τις παραπάνω δηµοσιεύσεις, ελάχιστες είναι αυτές που αναφέρονται 

συγκεκριµένα στα δερµατολογικά - αφροδισιολογικά ιατρεία και κλινικές.  

Η δερµατολογία - αφροδισιολογία είναι µία ιδιαίτερη ειδικότητα. Συνήθως απαιτείται ο 

ασθενής να είναι ολότελα γυµνός ή να φοράει µόνο τα εσώρουχα κατά την εξέταση, 

ενώ πολλές φορές κατά την λήψη του ιστορικού, όταν ο γιατρός υποψιάζεται την 

ύπαρξη κάποιου σεξουαλικώς µεταδιδόµενου νοσήµατος, θα πρέπει να εισέλθει σε 

προσωπικές λεπτοµέρειες που αφορούν τη σεξουαλική ζωή του ασθενούς (De Salins et 

al. 2016). Πολλά δερµατολογικά προβλήµατα είναι απόρροια ψυχολογικών 

προβληµάτων και στρεσογόνων γεγονότων ενώ τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήµατα 

καθώς και οι καρκίνοι του δέρµατος, εκτός της επίδρασης τους στην υγεία του ασθενή 

επιδρούν σηµαντικά και στην ψυχολογία του ασθενή και στην ποιότητα ζωής του (Poot 

2009). Αν ακόµα λάβουµε υπόψιν ότι τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα ιδιωτικά 

δερµατολογικά ιατρεία παρέχουν, παράλληλα µε τις καθαρά ιατρικές υπηρεσίες, 

θεραπείες αισθητικής δερµατολογίας, αντιλαµβανόµαστε πόσο περιπλέκονται οι όροι 

«ικανοποίηση» και «ποιότητα» στον συγκεκριµένο ιατρικό τοµέα. 

Σε ένα χώρο όπως ο Ελλαδικός, όπου κάθε χρόνο αυξάνονται οι άµεσες και έµµεσες 

χρηµατικές απαιτήσεις του κράτους και ο υπολογισµός ή/και ο περιορισµός του 

κόστους λειτουργίας ενός ιατρείου ή µιας κλινικής είναι απαραίτητα, οπού το εισόδηµα 

των κατοίκων της χώρας µειώνεται άµεσα ή έµµεσα συνεχώς και τέλος, όπου 

παρατηρείται συνεχής εµφάνιση κλινικών διαφηµιζόµενων ως “ειδικών” στο δέρµα 

χωρίς να συµπεριλαµβάνουν δερµατολόγους στο προσωπικό τους εκµεταλλευόµενες 

“παράθυρα” του νόµου ή την έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών, αυξάνετε η πίεση για 

σχεδιασµό υπηρεσιών που έχουν σαν κέντρο τον ασθενή και την ικανοποίησή του.  

Παρόλο που οι δερµατολόγοι µπορεί να θεωρούν ότι τα ιατρεία τους ή οι κλινικές τους 

µπορούν να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ωστόσο η αντίληψη τους µπορεί να 

διαφέρει από την αντίληψη των ασθενών (Merkel 1984 όπως βρέθηκε στο De Salins et 
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al. 2016).  Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση των ασθενών και την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών όπως αυτή επηρεάζεται τόσο από τους 

επαγγελµατίες υγείας όσο και από τις διαδικασίες ή τον εξοπλισµό καθώς είναι αυτές 

που θα ωθήσουν τον ασθενή να επιστρέψει στον ίδιο ιατρό (Swan 1985, Jones 1995) 

για το ίδιο ή για άλλο πρόβληµα και θα προτείνει τον ιατρό του σε τρίτους (Poulos et al. 

2008).  
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1. Ικανοποίηση ασθενούς 

1.1.  Ορισµός ικανοποίησης του ασθενή. 

H ικανοποίηση των ασθενών είναι µία έννοια που αφορά ποικίλες πτυχές της φροντίδας 

της υγείας και της παροχής της υπηρεσίας αυτής από διάφορους επαγγελµατίες του 

χώρου της υγείας. Επίσης, αφορά αντιλήψεις ασθενών που πάσχουν από διάφορες 

ασθένειες και βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις ψυχικής και σωµατικής υγείας. 

Τέλος, αφορά άτοµα µε διαφορετική ηλικία, φύλο και εθνικότητα. Όλα τα παραπάνω 

κάνουν δύσκολη την ορισµό ή/και την ερµηνεία της ικανοποίησης του ασθενή (Carr - 

Hill 1992, Hornstern et al. 2005) και παρόλο που η ικανοποίηση θεωρείται από πολλούς 

ένας σηµαντικός δείκτης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας της 

υγείας (Donabedian 1980, Carr - Hill 1992) δεν υπάρχει ένας σαφής, κοινά αποδεκτός, 

ορισµός της. 

Ο Donabedian (1980) κατά την ανάπτυξη του µοντέλου του, το οποίο χρησιµοποιείται 

έως και σήµερα, όρισε την ικανοποίηση ως την αξιολόγηση συγκεκριµένων 

διαστάσεων της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας που 

σχετίζονται µε τις προσδοκίες και τις αξίες του ασθενή. Η Linder-Pelz λίγο αργότερα 

(1982) υποστήριξε ότι ικανοποίηση του ασθενή ορίζεται ως «η θετική αξιολόγηση του 

ασθενούς σε συγκεκριµένες διαστάσεις της υγειονοµικής περίθαλψης». Ο Pascoe 

(1983) υποστήριξε ότι ικανοποίηση είναι η συνολική, εσωτερική και µοναδική 

αντίδραση του ασθενή κατά την λήψη των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας που 

εκδηλώνεται µε αλλαγές στην συµπεριφορά. Η αντίδραση αυτή διαµορφώνεται σε 

σχέση µε την εµπειρία του από παλαιότερες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

της υγείας. Οι Wilkin et al. (1992) υποστήριξαν ότι η ικανοποίηση του ασθενή είναι το 

µίγµα των αναγκών, των προσδοκιών και των εµπειριών του ασθενή. Ο Eriksen (1995) 

υποστήριξε ότι είναι η υποκειµενική αξιολόγηση της γνωστικής και συναισθηµατικής 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των προσδοκιών σχετικά µε την ιδανική παροχή υπηρεσίας 

φροντίδας της υγείας και την αντίληψή τους σχετικά µε την αυτήν που έλαβαν. Το 1991 

οι Bond και Thomas µίλησαν για εκπλήρωση εσωτερικών αναγκών όπως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις µε τους παρόχους και συµµετοχή στις αποφάσεις αυτών. 
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Από τα παραπάνω διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του όρου "ικανοποίηση" καθώς 

εµπλέκονται σε ή/και µε αυτόν έννοιες όπως ποιότητα, διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις, 

προσδοκίες, εµπειρίες και ανάγκες. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε η 

ικανοποίηση είναι η προσωπική εκτίµηση -εντύπωση των ασθενών όπως αυτή 

δηµιουργείται , κατά την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας σχετικά µε τις 

διαδικασίες παροχής αυτής αλλά και κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε τους 

ίδιους τους παρόχους και επηρεάζεται από τις προσδοκίες, τις εµπειρίες και την 

ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών. 

2.2. Μοντέλα ικανοποίησης ασθενών 

Οι Fox και Storms (1981) προσπαθώντας να εξηγήσουν τα αντιφατικά ευρήµατα 

σχετικά µε τις κοινωνικο - δηµογραφικές µεταβλητές στις µελέτες της ικανοποίησης 

των ασθενών, πρότειναν ένα µοντέλο που δίνει έµφαση στην κατανόηση των συνθηκών 

υπό τις οποίες µπορούν να προβλεφθούν τα αντιφατικά ευρήµατα. Οι Fox και Storms 

προτείνουν 2 οµάδες µεταβλητών: 

i. Μεταβλητές προσανατολισµένες στην φροντίδα: Είναι οι µεταβλητές που 

αντιπροσωπεύουν  τις προσδοκίες και τα “θέλω” των ασθενών από τη παροχή της 

υπηρεσίας φροντίδας της υγείας και περιλαµβάνει τόσο τις διαδικασίες και το 

περιβάλλον παροχής της φροντίδας όσο και τους παρόχους της υπηρεσίας. 

ii. Μεταβλητές προσανατολισµένες στις συνθήκες παροχής φροντίδας της υγείας: 

Είναι οι µεταβλητές που εκφράζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην παροχή 

φροντίδας της υγείας. Είναι ουσιαστικά οι πραγµατικές συνθήκες παροχής της 

υπηρεσίας. 

Οι µεταβλητές αυτές, σύµφωνα πάντα µε τους Fox και Storms τροποποιούν τις 

επιπτώσεις των κοινωνικό - δηµογραφικών µεταβλητών στην ικανοποίηση των 

ασθενών. Αν οι δύο οµάδες µεταβλητών συµφωνούν, οι άνθρωποι είναι ικανοποιηµένοι. 

αν όχι, είναι δυσαρεστηµένοι. Οι Fox και Storms βρήκαν την ηλικία και το φύλο ως τις 

δύο ισχυρότερες κοινωνικό - δηµογραφικές µεταβλητές ως παράγοντες πρόβλεψης της 

ικανοποίησης των ασθενών. 
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Η υποκειµενικότητα του όρου “ικανοποίηση” έγινε γρήγορα αντιληπτή από την Linder-

Pelz. Η ίδια, βασιζόµενη σε κοινωνικό-ψυχολογικές θεωρίες αποδέχεται την 

υποκειµενικότητα αυτή και θεωρεί την µέτρησή της ως αξιόπιστο εργαλείο µόνο για 

την µέτρηση της σχετικής εντύπωσης που αποκτά κάθε άτοµο κατά την επαφή του µε 

τις υπηρεσίες υγειονοµικής φροντίδας θέτοντας ουσιαστικά 4 µεταβλητές αντίληψης 

και µία µεταβλητή συµπεριφοράς. Οι µεταβλητές αντίληψης αντικατοπτρίζουν τις 

πεποιθήσεις του ασθενή. Οι πεποιθήσεις αυτές δηµιουργούνται από τις εµπειρίες και τις 

γνώσεις που έχει κάποιος για κάποιο αντικείµενο ή διαδικασία και αυτές οδηγούν στην 

διαφορετικότητα της συµπεριφοράς. Η διαφορετικότητα αυτή µε την σειρά της 

αντικατοπτρίζεται από την στάση του ασθενούς απέναντι τόσο στη παροχή της 

υπηρεσίας όσο και στον πάροχο αυτής και την αξιολόγηση της. 

Έτσι λοιπόν, η διαµόρφωση της ικανοποίησης του ασθενή εξαρτάται από τους εξής 

καθοριστικούς παράγοντες που ορίζουν το µοντέλο “προσδοκιών - αξιών” της Linder-

Pelz (1982): 

i. Τις προσδοκίες του ασθενή, δηλαδή τα “πιστεύω” ή την αντίληψή του σχετικά µε το 

πώς θα πρέπει να είναι η υπηρεσία φροντίδας της υγείας. (µεταβλητή αντίληψης) 

ii. Την αξία (χρησιµότητα) που δίνει σε µία πτυχή της παροχής υπηρεσίας φροντίδας 

της υγείας κατά την αξιολόγησή της από τον ασθενή, θετικά ή αρνητικά ή 

κατατάσσοντάς τη ως σηµαντική ή µη. (µεταβλητή συµπεριφοράς) 

iii. Το δικαίωµα που νιώθει ο ασθενής ότι έχει καθώς θεωρεί ότι έχει τους κατάλληλους 

λόγους να ζητήσει ή να διεκδικήσει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα από το σύστηµα 

υγειονοµικής φροντίδας. (µεταβλητή αντίληψης) 

iv. Τα περιστατικά, δηλαδή γεγονότα που έλαβαν µέρος κατά την παροχή υπηρεσίας 

φροντίδας της υγείας όπως όµως τα αντιλήφθηκε ο ασθενής (µεταβλητή αντίληψης) 

v. Τις διαπροσωπικές συγκρίσεις, δηλαδή τη σύγκριση που κάνει το άτοµο ανάµεσα 

στην υπηρεσία φροντίδα της υγείας  που έλαβε και σε προηγούµενες ανάλογες 

εµπειρίες του. (µεταβλητή αντίληψης) 

To 1983 o Pascoe βασιζόµενος στο παραπάνω µοντέλο των “προσδοκιών - αξιών” της 

Linder-Pelz (1982) και στην προηγούµενη έρευνά του θεώρησε ότι η ικανοποίηση είναι 
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η αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαµβάνουν οι ασθενείς και ότι η αξιολόγηση αυτή 

είναι ουσιαστικά µία σύγκριση µεταξύ των χαρακτηριστικών της εµπειρίας από την 

λήψη της υπηρεσίας µε ένα υποκειµενικό πρότυπο (υποκειµενικά ιδανική υπηρεσία, 

υποκειµενική αίσθηση αξίας της υπηρεσίας, προσωπικές αντιδράσεις από 

προηγούµενες εµπειρίες σε παρόµοιες καταστάσεις) που ποικίλει. Η συγκριτική 

διαδικασία κατά τον Pascoe δηλαδή περιλαµβάνει µία γνωστική βάση (την αξιολόγηση 

της υπηρεσίας) και µία συµπεριφορική ανταπόκριση (ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια). Το 

µοντέλο που προτάθηκε από τον Pascoe (1983) δεν ελέγχθηκε ποτέ. 

Ο Fitzpatrick δεχόµενος ότι η έννοια ικανοποίηση είναι πολυδιάστατη, υποστήριξε ότι 

προκειµένου να να προσδιοριστεί σωστά η ικανοποίηση ενός ασθενή θα πρέπει να 

περιγραφεί βάση 3 ανεξάρτητων µοντέλων κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα 

προσδιοριστικό παράγοντα (Fitzpatrick 1984): 

i. Μοντέλο “ανάγκη για το οικείο”:  Υποστηρίζει ότι ο βαθµός ικανοποίησης ενός 

ασθενή εξαρτάται κυρίως από τις προσδοκίες του όπως αυτές δηµιουργήθηκαν από 

το κοινωνικό περιβάλλον.  

ii. Μοντέλο “οι στόχοι της αναζήτησης βοήθειας”:  Υποστηρίζει ότι ο βαθµός 

ικανοποίησης των ασθενών ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τον βαθµό ικανοποίησης 

της ανάγκης του ασθενή για ίαση. 

iii. Μοντέλο “Η σηµασία των συναισθηµατικών αναγκών”: Υποστηρίζει ότι καθώς οι 

ασθενείς δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να κρίνουν τις τεχνικές δεξιότητες των 

επαγγελµατιών υγείας, κρίνουν τη συµπεριφορά και τις επικοινωνιακές ικανότητες 

των τελευταίων. 

Ο Swan σύνδεσε την ικανοποίηση του ασθενή µε την ισότητα και την αίσθηση  αυτού 

ότι έχει αντιµετωπιστεί από τους επαγγελµατίες υγείας δίκαια (ή άδικα) καθώς και µε 

τις προθέσεις των ασθενών να ξαναεπισκεφθούν τον οργανισµό παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Είναι το πρώτο, πειραµατικά αποδεδειγµένο µοντέλο, ικανοποίησης - 

αφοσίωσης ασθενή (Swan 1985). Ο Swan επινόησε µία αλυσίδα παραγόντων όπου ο 

προηγούµενος επηρεάζει τον επόµενο παράγοντα. Έτσι λοιπόν o Swan θεώρησε ότι οι 

αντιλήψεις των ασθενών για την αποδοτικότητα του οργανισµού παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας της υγείας επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης των συνολικών προσδοκιών 
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και των αντιλήψεών τους για δίκαιη και ίση µεταχείριση. Αυτός ο βαθµός ικανοποίησης 

των συνολικών προσδοκιών µε τη σειρά του την συνολική ικανοποίηση του ασθενή. 

Τέλος, η συνολική αυτή ικανοποίηση επηρεάζει την αφοσίωση του ασθενή και την 

πρόθεσή τους να ξαναεπισκεφθούν τον οργανισµό παροχής υπηρεσιών φροντίδας της 

υγείας. Να τονίσουµε ότι στο µοντέλο αυτό, η αντίληψη της απόδοσης του οργανισµού 

παροχής υπηρεσιών υγείας του ασθενούς λειτουργεί τόσο ως άµεση όσο και ως έµµεση 

αιτία πρόθεσης για επιστροφή. 

To 1993 οι Strasser et al. δηµιούργησαν ένα µοντέλο ικανοποίησης ασθενή βασισµένο 

σε 6 αρχές: 

i. Αρχή της αντιληπτικής διαδικασίας: Στο µοντέλο αυτό οι Strasser et al. συµφωνούν 

µε τον Pascoe (1983) και θεωρούν ότι η διαµόρφωση της ικανοποίησης είναι η 

διαδικασία η οποία καθοδηγείται από τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι 

σχηµατίζουν αντιλήψεις οι οποίες µε τη σειρά τους ενεργούν πάνω σε αυτούς. Η 

ικανοποίηση των ασθενών σχετίζεται µε την “δική τους” αντιλαµβανόµενη 

(υποκειµενική) πραγµατικότητα όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν, η οποία όµως 

µπορεί να µην αντιστοιχεί στην αντικειµενική πραγµατικότητα. Οι σχηµατιζόµενες 

αντιλήψεις οφείλονται στον γνωστικό σχηµατισµό της αντίληψης και στον 

συναισθηµατικό σχηµατισµό της αντίληψης. Ο πρώτος ορίζεται ως ο σχηµατισµός 

των αντιλήψεων του ασθενή µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο ο ασθενής 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες ακόµα και αν αυτός δεν είναι ακριβής. Και ο 

δεύτερος, ως ο σχηµατισµός αντιλήψεων του ασθενή βάση συναισθηµατικών 

διαδικασιών που οφείλονται σε ανεκπλήρωτες ανάγκες. Ο γνωστικός και ο 

συναισθηµατικός σχηµατισµός αντίληψης δρα ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.  

ii. Αρχή της πολυδιαστασίας και των συνοπτικών κρίσεων: H ικανοποίηση του ασθενή 

είναι τόσο πολυδιάστατη όσο και µονοδιάστατη (συνοπτική). Οι ασθενείς 

διαµορφώνουν την κρίση τους πάνω στην ικανοποίηση και µε τους δύο τρόπους και 

κατά την µέτρηση αυτής θα πρέπει αυτό να λαµβάνεται υπόψιν. 

iii. Αρχή της δυναµικής διαδικασίας: Η ικανοποίηση του ασθενή µπορεί να αλλάζει 

επηρεαζόµενη από διάφορες διαστάσεις της ικανοποίησης. Συνήθης διαστάσεις που 

προκαλούν την δυναµικότητα αυτή είναι οι επικοινωνιακές δυνατότητες των 

επαγγελµατιών υγείας, η αντιλαµβανόµενη από τον ασθενή κατάσταση της υγείας 

του, ο πόνος κατά ή µετά την λήψη θεραπείας κ.λπ. 
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iv. Αρχή της αντιδραστικής στάσης: H ικανοποίηση του ασθενούς θεωρείται το σύνολο 

των αντιδραστικών στάσεων στις εκτιµήσεις αξίας που διαµορφώνουν οι ασθενείς 

σχετικά µε την εµπειρία τους κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. 

Αυτές οι αντιδραστικές στάσεις µπορούν να εκφραστούν είτε ως γνωστικές (δεν 

µου αρέσει ο γιατρός µου), συναισθηµατικές (αισθάνοµαι άβολα στη παρουσία του 

γιατρού µου), ή και τα δύο. Σηµειωτέων ότι η ικανοποίηση είναι εξ ορισµού στάση 

και συνδυάζει τη γνώση και το συναίσθηµα, αλλά αποκλείει τη συµπεριφορά. Η 

συµπεριφορική αντίδραση στις στάσεις ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας θεωρείται 

κρίσιµο µέρος της διαδικασίας ικανοποίησης των ασθενών όµως υπάρχει διάκριση 

µεταξύ στάσης και συµπεριφοράς, που εξετάζεται στην επόµενη αρχή. 

v. Ο ασθενής ως δικαστής, ως ακτιβιστής και ως ενδογενής µεταβλητή: Όταν η 

διαδικασία ικανοποίησης ασθενών ενσωµατώνει τις έννοιες τόσο της συµπεριφοράς 

όσο και της αντιδραστικής συµπεριφοράς, απαιτείται ο ασθενής να εξετάζετε κατά 

την µέτρηση του βαθµού της ικανοποίησης τόσο ως κριτή της εµπειρίας που αποκτά 

κατά την παροχή της υπηρεσίας φροντίδας της υγείας (στάση αντίδρασης) όσο και 

ως πιθανός ακτιβιστής στη διαµόρφωση των επόµενων εµπειριών (αντίδραση 

συµπεριφοράς). Αυτή η τελευταία έννοια είναι σηµαντική επειδή οι συµπεριφορικές 

αντιδράσεις των ασθενών - η ουσία και η µορφή τους - εµφανίζονται ως νέες 

ενδογενείς µεταβλητές στο µοντέλο που µπορεί στη συνέχεια να επηρεάσουν το 

είδος των ερεθισµάτων στα οποία εκτίθενται οι ασθενείς. Ως εκ τούτου, οι 

συµπεριφορικές αντιδράσεις των ασθενών ως απάντηση στη στάση ικανοποίησης 

και δυσαρέσκειας τους γίνονται µια κινητήρια δύναµη που τελικά θα διαµορφώσει 

τις µεταγενέστερες στάσεις και συµπεριφορές τους. Εποµένως, η διαδικασία 

ικανοποίησης των ασθενών είναι επαναληπτική. Εάν ο ρόλος αυτός του ακτιβιστή 

αγνοείται σε ένα µοντέλο ικανοποίησης ασθενούς, τότε το µοντέλο καθίσταται 

εννοιολογικά απροσδιόριστο. 

vi. Αρχή των ατοµικών διαφορών: Η διαδικασία της ικανοποίησης των ασθενών είναι 

εξατοµικευµένη. Μπορεί να υπάρχει ένα γενικό γνωστικό πλαίσιο για αυτή τη 

διαδικασία, αλλά η εκδήλωση αυτού του πλαισίου µπορεί να είναι συγκεκριµένη για 

κάθε ασθενή. Τρεις παράγοντες συµβάλλουν σε αυτό. Πρώτον, οι ασθενείς έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, αξίες, πεποιθήσεις και προσδοκίες που επηρεάζουν 

τον σχηµατισµό της αντίληψης. Δεύτερον, κάθε ασθενής φέρνει στο χώρο της 
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παροχής υπηρεσίας της υγείας διαφορετική βάση γνώσεων από προηγούµενες 

άµεσες ή έµµεσες εµπειρίες. Επιπλέον, οι ασθενείς διαφέρουν σηµαντικά όσον 

αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται την ίδια τους την κατάσταση της 

υγείας. Τρίτον, οι ασθενείς διαφέρουν σε κοινωνικό - δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η εκπαίδευση, το εισόδηµα και η οικογενειακή 

κατάσταση. 

2.3 Διαστάσεις της ικανοποίησης του ασθενή 

Οι Ware et al (1978)  προσπαθώντας από την µία να ορίσουν την ικανοποίηση του 

ασθενή και τις διαστάσεις της και από την άλλη να αξιολογήσουν το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο γίνεται η µέτρηση της, µελέτησαν την βιβλιογραφία 25 ετών και κατέληξαν σε 8 

διαστάσεις που αποτελούν παράγοντες εκτίµησης της ικανοποίησης και της 

δυσαρέσκειας σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. Οι διαστάσεις 

αυτές  είναι: 

i) Διαπροσωπική επικοινωνία: Ο τρόπος µε τον οποίο ο πάροχος της υπηρεσίας 

φροντίδας της υγείας αλληλοεπιδρά µε τον ασθενή (Ευγένεια, κατανόηση, 

σεβασµό, φιλικότητα κ.τ.λ.). 

ii) Η τεχνική ποιότητα της φροντίδας: Η ικανότητα, οι γνώσεις και η εµπειρία του 

παρόχου της υπηρεσίας φροντίδας της υγείας για την διατήρηση υψηλού επιπέδου 

παροχής υπηρεσιών. 

iii) Η προσβασιµότητα/ευκολία: Είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν 

πόσο εύκολα λαµβάνει την υπηρεσία φροντίδας της υγείας ο ασθενής (χρόνος και 

προσπάθεια εύρεσης ραντεβού, χρόνος αναµονής στο χώρο υποδοχής, ευκολία 

πρόσβασης στο χώρο κ.τ.λ.). 

iv) Τα οικονοµικά: Αφορούν όλους τους παράγοντες που εµπλέκονται στην πληρωµή 

των υπηρεσιών υγειονοµικής φροντίδας. (κάλυψη από ταµεία, εναλλακτική τρόποι 

πληρωµής, κάλυψη κόστους από ασφαλιστικά ταµεία κ.τ.λ.). 

v) Το περιβάλλον στο οποίο παρέχεται η φροντίδα: Περιλαµβάνει το σύνολο του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, της διακόσµησης, της ατµόσφαιρας και της 
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κτιριακής εγκατάστασης στην οποία παρέχετε η υπηρεσία φροντίδας υγείας 

(παλιός εξοπλισµός, παλιές εγκαταστάσεις, ευχάριστος χώρος αναµονής κ.τ.λ.). 

vi) Η διαθεσιµότητα: Εκφράζει το πλήθος/παρουσία των διαθέσιµων χώρων παροχής 

υγειονοµικής φροντίδας (π.χ. αριθµός νοσοκοµείων και ιδιωτικών ιατρείων στην 

περιοχή που ενδιαφέρει τον ασθενή).  

vii) Η συνέχεια στην παροχή φροντίδας: Όταν ο ασθενής δέχεται φροντίδα από τον 

ίδιο γιατρό ή υγειονοµικό χώρο. 

viii) Τα αποτελέσµατα  της παροχής φροντίδας: Βοήθεια του παρόχου στην βελτίωση ή 

διατήρηση της υγείας ενός ατόµου. 

Όπως παρατηρούµε από τις παραπάνω διαστάσεις, οι µισές αναφέρονται στον 

επαγγελµατία υγείας. Αναδεικνύοντας έτσι την σηµαντικότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα και των στοιχείων που τον αποτελούν στην αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση. 

Επίσης, οι Ware et al. (1983) αντιλήφθηκαν ότι ο βαθµός ικανοποίησης του ασθενή, 

θεωρητικά, µπορεί να είναι η προσωπική αξιολόγηση της παροχής της υπηρεσίας 

φροντίδας της υγείας του ασθενή αλλά ουσιαστικά είναι: 

α) Η αντικειµενική αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των παρόχων τους. 

β) Η υποκειµενική προσωπική αξιολόγηση αυτών που προκύπτει από τις προσωπικές 

προτιµήσεις του ασθενή και τις προσδοκίες του, και είναι θεµιτή καθώς η προσωπική 

αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας βοηθάει στην εκτίµηση της 

ικανοποίηση σε βαθµό τέτοιο που η απλή παρατήρηση των διαδικασιών δεν µπορεί 

να εκτιµήσει.  

To 1988 οι Hall και Dornan δηµοσίευσαν µία µετανάλυση 221 άρθρων που 

ασχολούνταν µε την ικανοποίηση του ασθενή και την µέτρηση αυτής και καταλήξαν 

στις εξής διαστάσεις: 

i. Ανθρωπιά µε την έννοια της κατανόησης, του σεβασµού και της ευγένειας από 

τους επαγγελµατίες υγείας. 

ii. Ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε την ασθένεια, την φαρµακευτική αγωγή, 

τις ιατρικές πράξεις κ.τ.λ. 
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iii. Συνολική ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας που λαµβάνει ο ασθενής. 

iv. Συνολική εντύπωση που δηµιουργείται στον ασθενή, από το τηλεφωνικό ή κατά 

πρόσωπο κλείσιµο του ραντεβού έως την έξοδό του από τον οργανισµό παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. 

v. Τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία των 

παρόχων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. 

vi. Γραφειοκρατικές διαδικασίες που αντιστοιχούν σε διαδικαστικές ή διοικητικές 

διαδικασίες που συνδυάζονται µε την παροχή υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. 

vii. Πρόσβαση και διαθεσιµότητα στις υπηρεσίες φροντίδας. 

viii. Κόστος της υπηρεσίας φροντίδας  

ix. Εγκαταστάσεις, δηλαδή το γενικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο γίνεται η 

παροχή της υπηρεσίας φροντίδας. 

x. Συνέχεια της φροντίδας από τον ίδιο επαγγελµατία υγείας ή τον ίδιο οργανισµό 

παροχής υπηρεσίας φροντίδας της υγείας. 

xi. Αποτέλεσµα της υγειονοµικής φροντίδας που συνήθως εκφράζονται µε την 

βελτίωση ή µη της υγείας του ασθενή. 

xii. Διαχείριση µη ιατρικών προβληµάτων που αντιστοιχούν σε διαδικασίες άσχετες µε 

την παροχή υπηρεσίας φροντίδας της υγείας. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η διερεύνηση του όρου “ικανοποίηση ασθενή” είναι 

ατελής καθώς υπάρχει δυσκολία αποτύπωσης του ψυχικού κόσµου του ασθενή, 

αποτύπωση η οποία δυστυχώς δεν γίνεται µε τις κλασικές ερευνητικές µεθόδους 

(συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο κ.λπ.) (Carr - Hill 1992) 

2.3 Προγνωστικοί παράγοντες της ικανοποίησης του ασθενή 

2.3.1. Παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον πάροχο 

α) Τεχνική κατάρτιση επαγγελµατιών υγείας: Ο παράγοντας αυτός αντιπροσωπεύει 

τις δεξιότητες, γνώσεις, επαγγελµατική ηθική και εµπειρία των επαγγελµατιών υγείας. 

Ο παράγοντας αυτός συσχετίζεται θετικά µε την ικανοποίηση του ασθενή ενώ ένας 
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ασθενής δυσαρεστείτε εάν θεωρεί ότι δεν λαµβάνει τη σωστή φροντίδα από τον 

επαγγελµατία υγείας  (Ware et al. 1978, Hall & Dornan 1988, Andaleeb 2001, Naidu 

2009, Victoor et al. 2012). Ορισµένοι βέβαια ερευνητές σηµειώνουν ότι οι περισσότεροι 

ασθενείς δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιολογήσουν σωστά την τεχνική 

κατάρτιση των επαγγελµατιών και έτσι η γνώµη τους πολλές φορές επηρεάζετε από την 

συµπάθεια που τρέφουν σε αυτούς (Andaleeb 2001). 

β) Διαπροσωπική σχέση παρόχου - ασθενούς: Ο παράγοντας αυτός αντιπροσωπεύει 

το σύνολο των στοιχείων που διαµορφώνουν τη διαπροσωπική σχέση µεταξύ 

επαγγελµατιών υγείας και ασθενή. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν τις επικοινωνιακές 

ικανότητες, την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και τη κατανόηση των 

επαγγελµατιών υγείας.  Τα στοιχεία αυτά, όπως τα αντιλαµβάνεται ο ασθενής, 

σχετίζονται θετικά µε την ικανοποίηση ασθενή (Ware et al. 1978, Hall & Dornan 1988, 

Andaleeb 2001, Naidu 2009, Victoor et al. 2012). Να σηµειώσουµε ότι τα τελευταία 

χρόνια αρχίζει να µελετάτε και η σχέση της ικανοποίησης του ασθενή µε την 

αλληλεπίδρασή του µε γραµµατεία του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας (Hewitt 2009, 

Neuwelt 2014).  

γ) Φυσικό περιβάλλον: Είναι το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν το περιβάλλον 

στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας της υγείας. Η ευχάριστη ατµόσφαιρα, ο 

φωτισµός, η καθαριότητα, η άνεση του χώρου, η διακόσµηση, οι εγκαταστάσεις, η 

θερµοκρασία του χώρου κ.α θεωρείται ότι επηρεάζουν την ικανοποίηση του ασθενή 

(Ware et al. 1978, Hall & Dornan 1988, Andaleeb 2001).  Πολλές φορές τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρονται ως “tangibles” αναφερόµενοι 

στην ανάλυση Servqual του Parasuraman (Naidu 2009). 

δ) Προσβασιµότητα: Περιλαµβάνει στοιχεία όπως η τοποθεσία του χώρου παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας της υγείας, ευκολία εύρεσης ραντεβού, µικρός χρόνος αναµονής, 

γρήγορες διαδικασίες πριν και µετά την παροχή της υγειονοµικής υπηρεσίας. Τα 

στοιχεία αυτά έχουν θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση του ασθενή (Ware et al. 

1978, Naidu 2009, Victoor et al. 2012). 
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στ) Διαθεσιµότητα: Αναφέρεται στον επαρκή αριθµό των ιατρών, νοσηλευτών, άλλων 

παραϊατρικών επαγγελµατιών, εγκαταστάσεων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η 

διαθεσιµότητα των παραπάνω στοιχείων σχετίζεται θετικά µε την ικανοποίηση του 

ασθενή (Ware et al. 1978, Victoor et al. 2012). 

ζ) Οικονοµική προσιτότητα: Αναφέρεται στο κόστος της υπηρεσίας, στους τρόπους 

πληρωµής, στην κάλυψη του κόστους από ασφαλιστικά ταµεία ή εταιρίες. Όσο πιο 

οικονοµικά προσιτή είναι η υπηρεσία τόσο πιο ικανοποιηµένος είναι ο ασθενής (Ware 

et al. 1978, Victoor et al. 2012). 

η) Χαρακτηριστικά του οργανισµού:  Ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες που 

ακολουθεί ο οργανισµός που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας της υγείας φαίνεται ότι 

συνδέεται µε το βαθµό ικανοποίησης του ασθενή (Hall & Dornan 1988). Η καλή φήµη 

του οργανισµού  καθώς  και ασθενο - κεντρική  παροχή υπηρεσιών φαίνεται ότι 

επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση του ασθενή σε αντίθεση µε την γραφειοκρατία 

(Victoor et al. 2012). Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι µελέτες που σχετίζουν το 

επίπεδο ικανοποίησης των επαγγελµατιών υγείας στον εργασιακό τους χώρο, µε την 

ικανοποίηση του ασθενή (DeVoe et al. 1986 & Adler et al. 2010). 

θ) Συνέχεια της φροντίδας: Αναφέρεται στην συνεχιζόµενη παροχή φροντίδας της 

υγείας σε ένα ασθενή από ένα συγκεκριµένο γιατρό ή/και σε ένα συγκεκριµένο χώρο. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συνεχιζόµενη φροντίδα της υγείας σχετίζεται θετικά µε την 

ικανοποίηση του ασθενούς (Ware et al. 1978, Victoor et al. 2012). 

ι) Αποτελεσµατικότητα: Είναι ο παράγοντας που µετρά το πόσο πολύ βοήθησε η 

συνολική παροχή υπηρεσίας υγείας (θεραπεία στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας και 

φαρµακευτικής αγωγής)  στην βελτίωση της υγείας του ασθενή. Οι ασθενείς που 

παρατηρούν βελτίωση στην υγεία τους είναι ικανοποιηµένοι σε αντίθεση µε τους 

ασθενής που δεν παρατήρησαν βελτίωση ή είχαν επιπλοκές κατά την θεραπεία τους 

(Ware et al. 1978, Naidu 2009). 
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2.3.2  Παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον ασθενή 

i) Ηλικία: Oι ηλικιωµένοι εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από τους νεότερους 

ασθενείς (Xiao & Barber 2008, Cohen 1996, Danielsen et al. 2007, Carlin et al. 

2012, Hekkert et al. 2009, Hall & Dornan 1988). Εξαίρεση αποτελούν οι κάτοικοι 

των πρώην σοβιετικών χωρών που παρατηρείται το αντίθετο (Footman et al. 2013).  

Η σχέση ηλικίας και ικανοποίησης ασθενή είναι πιθανόν µη γραµµική καθώς η 

ικανοποίηση του ασθενή αυξάνεται έως την ηλικία των 80 και µετά µειώνεται 

ραγδαία (Scotti 2005). 

ii) Φύλο: Το φύλο εµφανίζεται να συσχετίζεται µε την ικανοποίηση του ασθενή, µε τις 

γυναίκες να εµφανίζουν υψηλότερo βαθµό ικανοποίησης από τους άντρες (Carlin et 

al. 2012).  

iii) Επίπεδο µόρφωσης:  Το επίπεδο µόρφωσης φαίνεται να είναι αντιστρόφως 

ανάλογο µε το βαθµό ικανοποίησης όσο αφορά την νοσηλευτική φροντίδα 

(Parasuraman et. al. 1985, Carlin et al. 2012). Αντίθετα όσο αφορά την 

πρωτοβάθµια περίθαλψη οι µορφωµένοι ασθενείς εµφανίζονται περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από εκείνους που το επίπεδο µόρφωσής τους ήταν αρκετά χαµηλό 

(Ware et al. 1978, Xiao & Barber 2008).  

iv) Κοινωνικο - Οικονοµικό στάτους: Η κοινωνικό - οικονοµική κατάσταση φαίνεται 

να  συσχετίζεται θετικά µε την ικανοποίηση των ασθενών (Parasuraman et al. 

1985). Ασθενείς µε υψηλότερη εισοδηµατική τάση τείνουν να είναι πιο 

ικανοποιηµένοι µε τις συνολικές υπηρεσίες υγείας (Xiao & Barber 2008, 

Parasuraman et al. 1985). Οι Ware et al. (1978) γράφουν ότι δεν φαίνεται να 

υπάρχει συσχέτιση εισοδήµατος - ικανοποίησης, ωστόσο όµως δέχονται ότι 

εµµέσως το υψηλό εισόδηµα δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας της 

υγείας µε υψηλή τεχνική ποιότητα (πράγµα που οδηγεί όπως είδαµε σε υψηλό 

βαθµό ικανοποίησης. Όσον αφορά το καθεστώς εργασίας, οι χειρωνακτικά 

εργαζόµενοι ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι (κυρίως από την επικοινωνία του 

υγειονοµικού προσωπικού) (Cohen 1996). 
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v) Φυλή: Η σχέση ανάµεσα στη φυλή και την ικανοποίηση δεν είναι σαφείς (Ware et 

al 1978). Μελέτη σε εθνοτικές µειονοτικές οµάδες (µη λευκοί) έδειξε ότι ήταν 

λιγότερο ικανοποιηµένες από την πλειοψηφία (λευκοί) (Crow et al. 2002).  

vi) Θρησκεία: Είναι ένα θέµα που δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν κάποιες 

ενδείξεις ότι η θρησκεία επηρεάζει τη συνολική ικανοποίηση των ασθενών. Μια 

µελέτη έδειξε ότι ασθενείς, κατά τη παραµονή τους δε νοσοκοµείο, ανέφεραν 

υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης όταν είχαν συζητήσεις σχετικά µε τις 

θρησκευτικές και πνευµατικές τους ανησυχίες κατά τη διάρκεια της διαµονής τους 

στο νοσοκοµείο. Ωστόσο, οι επαγγελµατίες υγείας δεν έδωσαν αρκετή προσοχή 

στις θρησκευτικές ή πνευµατικές ανησυχίες των ασθενών (Williams et al. 2011). 

vii) Οικογενειακή κατάσταση: Τα στοιχεία όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση 

του ασθενή είναι ασαφή (Ware et al. 1978). Ωστόσο αναφέρετε ότι οι παντρεµένοι 

ασθενείς ήταν πιο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες υγείας (Xiao & Barber 2008)  

viii)Γεωγραφικά χαρακτηριστικά: Η γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο ασθενής 

φαίνεται να παίζει ρόλο στην ικανοποίηση του ασθενή καθώς φαίνεται οι ασθενείς 

που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές να είναι ικανοποιούνται ευκολότερα από τους 

ασθενής που κατοικούν σε αστικά κέντρα (Parasuraman et al. 1985). 

ix) Κατάσταση υγείας: Η εκτίµηση της κατάστασης της υγείας από τον ασθενή 

φαίνεται να να αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες της 

ικανοποίησης του ασθενή (Hekkert et al. 2009). Καθίσταται εµφανές το γεγονός ότι 

άτοµα µε κακή κατάσταση υγείας (Hekkert et al. 2009, Danielsen et al. 

2007 ,Parasuraman et al. 1985, Xiao & Barber 2008), άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

(Scotti 2005, Parasuraman et al. 1985), άτοµα που βιώνουν πόνο (Scotti 2005, 

Cohen 1996), άτοµα µε χαµηλή ποιότητα ζωής (Crow et al. 2002), άτοµα µε 

ψυχικές ασθένειες (Cohen 1996) και άτοµα εµφανίζουν  κατάθλιψη και έντονο 

στρες, αναφέρουν µικρότερο βαθµό ικανοποίησης.  

x) Προσδοκίες: Όπως παρατηρούµε και από τους διάφορους ορισµούς της 

ικανοποίησης του ασθενή, οι προσδοκίες είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Αποτελούν µάλιστα σηµαντικό δείκτη πρόβλεψης 

της. Ο Parasuraman (1988) όρισε την ικανοποίηση ως τη διαφορά ανάµεσα στο 
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προσδοκώµενο και σε αυτό που πραγµατικά λαµβάνουν. Μη ικανοποίηση των 

προσδοκιών, ακόµα και αν δεν είναι ρεαλιστικές, προκαλεί δυσαρέσκεια (Aharony 

& Strasser, 1993). Για να καταλάβει κάποιος την περιπλοκότητα αυτού του 

παράγοντα αρκεί να αναλογιστεί ότι κάθε ένας ασθενής ξεχωριστά έχει τις δικές 

του προσδοκίες που διαµορφώθηκαν από προηγούµενες εµπειρίες και διάφορους 

άλλους κοινωνικό -πολιτιστικούς παράγοντες οι οποίες µεταβάλλονται µε το χρόνο 

καθώς αυξάνονται οι εµπειρίες. (Aharony & Strasser, 1993). 
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3. Ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας 

3.1 Ορισµός της ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας, σύµφωνα µε το Ιnstitute of Medicine 

(2001)   ορίζεται και αξιολογείται από: 

i. Την πλευρά του ασθενή - καταναλωτή της υπηρεσίας, όπου η ποιότητα είναι 

συνδεδεµένη µε τον  βαθµό ικανοποίησης και το βαθµό πλήρωσης των προσδοκιών 

του. 

ii. Την πλευρά του παρόχου - παραγωγού της υπηρεσίας, όπου η ποιότητα είναι 

συνδεδεµένη µε την ανταπόκριση του στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον 

οργανισµό. 

Το 1988 ο Steffen όρισε την ποιότητα ως την ικανότητα των διαφόρων στοιχείων του 

παρόχου (δοµή, διαδικασία κ.λπ.) για να επιτευχθεί ο επιθυµητός στόχος του παρόχου. 

Οι στόχοι διαφέρουν ανάλογα µε αυτόν που τους θέτει (ασθενής, ιατρός, διοίκηση 

νοσοκοµείου, κυβέρνηση) και καθορίζουν τις διαστάσεις που θα πρέπει να εκτιµηθούν 

κατά την µέτρησή της. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία (World Health 

Organisation, WHO) το 2006 όρισε την ποιότητα ως την “διαδικασία επιλογής  

στρατηγικών αποφάσεων µέσα στα υγειονοµικά συστήµατα”. Όπως είναι πολύ εύκολο 

να αντιληφθεί κανείς πρόκειται για ένα ορισµό που αναφέρετε στον πάροχο των 

υπηρεσιών µε τον ασθενή και την υγεία αυτού να τοποθετούνται στους πιθανούς 

“στόχους” ή “αποφάσεις” του παρόχου. Ο Koch (1991) όρισε την ποιότητα ως την 

συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του ασθενή. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την 

Υγεία σε ένα ορισµό για που είχε δώσει για την ποιότητα το 1993 θεώρησε την 

ποιότητα ως το σύνολο των ιατρικών πράξεων που είναι ικανές να δώσουν το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα µε τον ελάχιστο κίνδυνο που µπορεί να προέρθει από αυτές καθώς 

και τη µέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενή που προέρχεται από το σύνολο των 

διαδικασιών, των διαπροσωπικών σχέσεων µε τους επαγγελµατίες υγείας και του 

τελικού αποτελέσµατος. Οι Smith and Swinehart (2001) όρισαν την ποιότητα ως την 

αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση του ασθενή. Το 2012 το Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRO) όρισε την ποιότητα ως “να κάνεις το σωστό πράγµα για 
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τον κατάλληλο ασθενή, στον κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο για να 

επιτύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα”. Οι παραπάνω ορισµοί είναι σαφώς 

ασθενοκεντρικοι. To 1990 το Institute of Medicine όρισε την ποιότητα των υπηρεσιών 

φροντίδας της υγείας ως τον βαθµό αύξησης της πιθανότητας των θετικών 

αποτελεσµάτων της υγείας στους ασθενείς χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες ιατρικές 

γνώσεις. Με τον ορισµό αυτό το Institute of Medicine εµπλέκει τόσο τον πάροχο και 

τον αποδέκτη της υπηρεσίας θέτοντας όµως το βάρος στον ασθενή. 

3.2 Kαθοριστικοί παράγοντες ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας της 
υγείας 

Η ποιότητα, κατά τους Lim et al. (1999), στο χώρο της υγείας έχει 2 πτυχές:  

i. Την τεχνική ποιότητα: Αντιπροσωπεύει την ικανότητα και την γνώση των παρόχων 

πάνω στην εργασία τους και σχετίζεται µε την επιµέλεια και τις κλινικές δεξιότητες 

που επιδεικνύουν κατά τις ιατρικές πράξεις καθώς επίσης και µε το τελικό 

αποτέλεσµα της παροχής υπηρεσιών. 

ii. Η διαπροσωπικότητα: Αναφέρετε στην “ανθρώπινη” πλευρά της παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας της υγείας και αντιπροσωπεύει την επικοινωνιακή σχέση, και 

ότι αυτή περιλαµβάνει (π.χ. ενσυναίσθηση, κατανόηση, σεβασµό, υποµονή, 

επεξήγηση και παροχή πληροφοριών σχετικά µε την υπηρεσία κ.λπ.), µεταξύ 

ασθενούς και παρόχου. 

Όπως και στην ικανοποίηση των ασθενών έτσι και στη µέτρηση της ποιότητας της 

φροντίδας της υγείας, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι προσδοκίες  του ασθενή. Καθώς η 

ποιότητα αποτελείται από δύο αλληλεξαρτώµενα µέρη: την “πραγµατική” ποιότητα και 

την “αντιλαµβανόµενη” ποιότητα, όπου η πρώτη είναι η ποιότητα που ανταποκρίνεται 

στα στάνταρ που έχουν τεθεί για παροχή της υπηρεσίας και η δεύτερη αντιστοιχεί στην 

ποιότητα που προσδοκά ο ασθενής (Omachou 1990), το κλειδί για την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι η ισορροπία µεταξύ των προσδοκιών και 

αντιλήψεων του ασθενή και αντικειµενικής ποιότητας µε ταυτόχρονη προσπάθεια να 

µικρύνει η απόσταση µεταξύ αυτών των δύο (Zeithamal et al. 1996).   
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Οι προσδοκίες όµως δεν είναι ο µόνος καθοριστικός παράγοντας που εµπλέκεται τόσο 

στο βαθµό ικανοποίησης του ασθενή όσο και στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα των 

υπηρεσιών. Όπως θα δούµε παρακάτω, το ίδιο συµβαίνει και µε άλλους καθοριστικούς 

παράγοντες. Το γεγονός αυτό από µόνο δείχνει ότι η έννοιες “ικανοποίηση” και 

“ποιότητα” µπορεί να µην είναι ισότιµες αλλά συσχετίζονται. 

Οι Parasuraman et al. (1985) αναφέρουν 10 καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας 

των υπηρεσιών:  

i. Η ικανότητα είναι η κατοχή των απαιτούµενων δεξιοτήτων και γνώσεων για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. 

ii. Η ευγένεια είναι η εκτίµηση της περιουσίας του πελάτη και η καθαρή και 

τακτοποιηµένη εµφάνιση του προσωπικού επαφής, που εκδηλώνεται ως ευγένεια, 

σεβασµός και φιλικότητα. 

iii. Η αξιοπιστία περιλαµβάνει παράγοντες όπως η εµπιστοσύνη και η ειλικρίνεια. 

Περιλαµβάνει το να έχεις τα συµφέροντα του πελάτη ως προτεραιότητα. Μπορεί να 

επηρεαστεί από το όνοµα της εταιρείας, τη φήµη της εταιρείας και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του προσωπικού επικοινωνίας. 

iv. Η ασφάλεια επιτρέπει στον πελάτη να αισθάνεται απαλλαγµένος από κίνδυνο, 

ρίσκο ή αµφιβολία, συµπεριλαµβανοµένης της σωµατικής ασφάλειας, της 

οικονοµικής ασφάλειας και της εµπιστευτικότητας. 

v. Η πρόσβαση είναι προσέγγιση και η εύκολη επαφή για λήψη της υπηρεσίας. Για 

παράδειγµα, βολικές ώρες λειτουργίας και θέσεις γραφείου. 

vi. Η επικοινωνία σηµαίνει και την ενηµέρωση των πελατών σε µια γλώσσα που είναι 

σε θέση να κατανοήσουν και επίσης να ακούσουν τους πελάτες. Μια εταιρεία 

µπορεί να χρειαστεί να προσαρµόσει τη γλώσσα της για τις διαφορετικές ανάγκες 

των πελατών της. Οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, 

επεξήγηση της υπηρεσίας και του κόστους της, σχέση µεταξύ υπηρεσιών και 

κόστους και διαβεβαιώσεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται 

αποτελεσµατικά τα προβλήµατα. 
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vii.Η γνώση του πελάτη σηµαίνει την προσπάθεια να κατανοήσουµε τις ατοµικές 

ανάγκες του πελάτη, να δώσουµε ξεχωριστή προσοχή, να αναγνωρίσουµε τον 

πελάτη όταν φθάνει και ούτω καθεξής. Αυτό µε τη σειρά του βοηθά να 

ευχαριστήσει τους πελάτες αυξάνοντας πάνω από τις προσδοκίες τους. 

viii.Τα υλικά στοιχεία είναι η φυσική απόδειξη της υπηρεσίας, για παράδειγµα, η 

εµφάνιση των υλικών εγκαταστάσεων, των εργαλείων και του εξοπλισµού που 

χρησιµοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας. την εµφάνιση υλικού προσωπικού 

και επικοινωνίας και την παρουσία άλλων πελατών στην εγκατάσταση 

εξυπηρέτησης. 

ix. Η αξιοπιστία είναι η ικανότητα να εκτελείται η υποσχεθείσα υπηρεσία µε αξιόπιστο 

και ακριβή τρόπο. Η υπηρεσία εκτελείται σωστά την πρώτη φορά, η λογιστική είναι 

σωστή, τα αρχεία είναι ενηµερωµένα και διατηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα. 

x. Η ανταπόκριση είναι η ετοιµότητα και η προθυµία των εργαζοµένων να βοηθήσουν 

τους πελάτες παρέχοντας άµεσες έγκαιρες υπηρεσίες, για παράδειγµα, στέλνοντας 

αµέσως µια συναλλαγή ή πραγµατοποιώντας σύντοµα ραντεβού. 

Στη συνέχεια µέσω της factor analysis οι Parasuraman et al. (1988) ανέπτυξαν το 

εργαλείο µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών SERVQUAL, το οποίο αποτελείται 

από 5 διαστάσεις οι οποίες είναι, όπως θα αναφέρουµε αναλυτικότερα και παρακάτω, η 

αξιοπιστία, η διασφάλιση, τα υλικά αγαθά, η ενσυναίσθηση και η ανταπόκριση.  

Παρόλο που οι καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών και το µοντέλο 

SERVQUAL µιλάν γενικά υπηρεσίες, παρατηρούµε στη βιβλιογραφία ότι βρίσκουν 

εφαρµογή σχεδόν στο πλήρες φάσµα της παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου 

και της υγείας  (Andaleeb 2001). 

Σε µετέπειτα εργασία του ο Donabedian (1990), αναφέρει ότι προκειµένου ένας 

οργανισµός να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

εξής: 

i. Efficancy: Η ικανότητα της υπηρεσίας να οδηγεί σε πλήρη ίαση ή τουλάχιστον 

βελτίωση του επίπεδου υγείας του ασθενή. 
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ii. Effectiveness: Ο βαθµός επίτευξης της βελτίωσης της υγείας του ασθενή. 

iii. Efficiency: Η ικανότητα να επιτυγχάνετε το καλύτερο αποτέλεσµα µε το µικρότερο 

κόστος. 

iv. Optimality: H ισορροπία µεταξύ κόστους παροχής της υπηρεσίας και του οφέλους 

που αποκοµίζει ο ασθενής. 

v. Νοµιµότητα (legitimacy): Είναι η έννοµη παροχή φροντίδας όπως αυτή ορίζεται 

από το νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας καθώς και από τους άγραφους νόµους (ήθη και 

έθιµα) αυτής. 

vi. Αποδοχή (acceptability):  Η αποδοχή της προσωπικότητας του ασθενής και 

σεβασµός αυτής καθώς και των αναγκών, επιθυµιών και προσδοκιών αυτών. 

vii. Ισότητα (Equity): Η ισότιµη παροχή φροντίδας σε όλες τις κοινωνικές οµάδες του 

πληθυσµού. 

Οι Jun et.al. (1998) εντόπισαν 11 χαρακτηριστικά που σύµφωνα µε αυτούς καθορίζουν 

την ποιότητα της υπηρεσίας φροντίδας της υγείας αλλά και την ικανοποίηση του 

ασθενή. Επίσης διεξήγαγαν µελέτη που αποκάλυψε διάφορα κενά µεταξύ των ασθενών, 

των ιατρών και των   διοικητικών υπαλλήλων των οργανισµών υγείας στην αντιληπτή 

σηµασία αυτών των διαστάσεων. Αυτά είναι:  

• Υλικά αγαθά 

• Aξιοπιστία 

• Ανταπόκριση 

• Ικανότητα  

• Ευγένεια,  

• Επικοινωνία  

• Πρόσβαση 

• Κατανόηση 

• Φροντίδα 

• Αποτελέσµατα ασθενών 

• Συνεργασία  

Το 2001 το Institute of Medicine θέλησε να θέσει ένα πλαίσιο µέσα στο όποιο θα 

αξιολογούνται οι  δηµόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. 

Σύµφωνα µε αυτό, η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να είναι: 

i. Ασφαλής: Κατά την παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει οι επαγγελµατίες υγείας να 

µην βλάπτουν τους ασθενείς, αντιθέτως θα πρέπει να τους βοηθάνε. 
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ii. Αποτελεσµατική: Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελµατίες υγείας θα 

πρέπει να είναι βασισµένες στην επιστηµονική γνώση και να είναι οι κατάλληλες 

για κάθε ασθενή. 

iii. Ασθενοκεντρική: Οι επαγγελµατίες υγείας και οι αποφάσεις αυτών σχετικά µε τις 

υπηρεσίες  που θα παρέχουν σε ένα ασθενή θα πρέπει να σέβονται και να 

ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις, ανάγκες και αξίες του ασθενή. 

iv. Έγκαιρή: Οι επαγγελµατίες υγείας θα πρέπει να φροντίζουν να µειώνουν τους 

χρόνους αναµονής και τις τυχόν καθυστερήσεις για την παροχή της υπηρεσίας. Το 

ίδιο ισχύει και από την πλευρά του ασθενή. 

v. Αποδοτική: Κάθε υπηρεσία που παρέχεται θα πρέπει να δίνει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα µε το µικρότερο κόστος και το µικρότερο σφάλµα. 

vi. Δίκαιη: Η παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλους 

τους ασθενείς άσχετα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόµου (φύλο, 

εθνικότητα, οικονοµική κατάσταση κ.λπ.) 

Ο βαθµός επίτευξής τον παραπάνω επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι επαγγελµατίες υγείας. 

Οι Keith et al. (2005) κατά την έρευνά τους αναγνώρισαν 4 διαστάσεις ποιότητας:  

i. Πρόσβαση: Αναφέρετε σε όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν πιο προσιτή την 

υπηρεσία στον ασθενή. Π.χ. Διαδικασίες κλεισίµατος ραντεβού, χρησιµοποίηση των 

δυνατοτήτων των µέσων επικοινωνίας (τηλέφωνο, ίντερνετ), συµβάσεις µε 

ασφαλιστικά ταµεία, κόστος επίσκεψης κ.λπ.  

ii. Αποτέλεσµα: Είναι ο θετικός αντίκτυπος στην υγειά ενός ασθενή που προκαλείται 

από την παροχή της υπηρεσίας φροντίδας της υγείας.  

iii. Αλληλεπίδραση και επικοινωνία: Είναι η προσπάθεια των διοικητικών υπαλλήλων 

και των επαγγελµατιών υγείας να είναι ευγενικοί, να δείχνουν κατανόηση στο 

πρόβληµα του ασθενή  και να είναι πάντα πρόθυµοι να εξυπηρετήσουν τον ασθενή 
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σε οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζει (προβλήµατα υγείας, προβλήµατα 

χρεώσεων για την υπηρεσία κ.λπ.) 

iv. Υλικά αγαθά: Είναι η παροχή στον ασθενή όλων των προσδοκώµενων από αυτόν 

απτών χαρακτηριστικών που περιβάλλουν την άυλη υπηρεσία όπως εγκαταστάσεις, 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός κ.λπ. 

Παρατηρούµε ότι για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία εισέρχεται η χρήση του ίντερνετ 

ως µέρος της ποιότητας και ότι το κόστος της επίσκεψης, που σε µοντέλα ικανοποίησης 

αποτελούσε ξεχωριστή διάσταση, εντάσσεται στην “πρόσβαση” σε µοντέλο ποιότητας 

των υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στη σηµαντικότητα του κόστους της ιατρικής 

υπηρεσίας από τον ασθενή. Επίσης οι ερευνητές τονίζοντας ακόµη περισσότερο την 

οικονοµική παράµετρο της υπηρεσίας τοποθετούν αυτή και στην διάσταση 

“αλληλεπίδραση και επικοινωνία” ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευγένεια και η κατανόηση θα 

πρέπει να  είναι πάντα παρούσα ακόµα και όταν υπάρχουν  προβλήµατα στη χρέωση 

της υπηρεσίας. 

Τελειώνοντας, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε και εδώ την σηµαντικότητα της 

επίδρασης του επαγγελµατία υγεία που παρέχει την υπηρεσία φροντίδας της υγείας 

στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα όπως ακριβώς είδαµε και πιο πάνω κατά την ανάλυση 

της ικανοποίησης του ασθενή. 
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4.Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών και της ποιότητας των 

υπηρεσιών φροντίδας της υγείας 

4.1 Σηµασία της µέτρησης της ικανοποίησης και της ποιότητας 

Όπως είδαµε και πιο πάνω υπάρχει άµεση συσχέτιση της ικανοποίησης του ασθενή µε 

την ποιότητα (Crow et al. 2002, Poot 2009) ή τουλάχιστον µε κάποιες πτυχές αυτής 

(Donabedian 1980, Aharony & Strasser 1993). Την σχέση αυτή έχει τονίσει και το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (European council 1997) στις οδηγίες του για το πως θα πρέπει 

να είναι δοµηµένη µία έκθεση βελτίωση της ποιότητας στον χώρο της υγείας 

θεωρώντας απαραίτητη την µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης.  

Ο Fitzpatrick (1984) θεώρησε απαραίτητη την µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών 

για την κατανόηση των εµπειριών των ασθενών σε όλη τη διάρκεια παροχής της 

υπηρεσίας και την προαγωγή της συµµόρφωσης των ασθενών στις ιατρικές οδηγίες. 

Ακόµη θεώρησε ότι µέσω της µέτρησης της ικανοποίησης µπορεί ο οργανισµός 

παροχής της υπηρεσίας της υγείας να αναγνωρίσει τυχόν προβλήµατα στην παροχή της 

υπηρεσίας και να αξιολογήσει όχι µόνο της υπηρεσίες που ο ίδιος προσφέρει αλλά και 

των αντίστοιχων άλλων οργανισµών.   

Επίσης η λήψη πληροφοριών από την µέτρηση της ικανοποίησης βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών και ανησυχιών του ασθενούς ενώ εντοπίζει τα σφάλµατα 

ποιότητας στην παροχή της υπηρεσίας. Παράλληλα συνεισφέρει στη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναµικού καθώς εντοπίζει τα σηµεία που χρήζουν βελτίωση στους 

επαγγελµατίες υγείας και στους διοικητικούς υπαλλήλους του οργανισµού παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας (Crow et al. 2002)  

Ο Ovretveit (1998) αναφέρει τους ακόλουθους σκοπούς για την µέτρηση της 

ικανοποίησης των ασθενών: 

i. Σχεδιασµός υπηρεσιών: Για το πως θα αναπτυχθεί ή εξελιχθεί µία υπηρεσία. 

ii. Αξιολόγηση υπηρεσιών: Αξιολόγηση της υπηρεσίας σχετικά µε το αν είναι 

σύµφωνη µε τους σκοπούς δηµιουργίας της 
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iii. Παρακολούθηση των υπηρεσιών: Πως γίνεται αντιληπτή η υπηρεσία από τους 

ασθενής και αν τα πρότυπα που έχουν τεθεί από τη διοίκηση εφαρµόζονται. 

iv. Μέτρηση αποτελέσµατος: Αξιολόγηση της υπηρεσίας σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα. 

Η σηµαντικότητα της µέτρησης της ικανοποίησης του ασθενή και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών αναδεικνύεται επίσης από την άµεση σύνδεσης αυτών µε τις 

απαιτήσεις του ασθενή σε περίπτωση ιατρικών λαθών (Levinson et al. 1997). 

Και τέλος, ένας πολύ σηµαντικός λόγος µέτρησης της ικανοποίησης και της ποιότητας 

των υπηρεσιών είναι αύξηση της αφοσίωσης των ασθενών. Κάτι που θα πρέπει να είναι 

προτεραιότητα κάθε επιχείρησης. Η συνεχή προσθήκη αξίας και η συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει ένας οργανισµός µε βάση τις ανάγκες των 

ασθενών είναι η µόνη επιχειρησιακή τακτική που θα οδηγήσει σε µείωση της 

λεγόµενης “ψευδούς” αφοσίωσης (Jones et al 1995). 

4.2 Εργαλεία µέτρησης της ικανοποίησης ασθενών και της ποιότητας 

των υπηρεσιών παροχής φροντίδας της υγείας 

Η ικανοποίηση µπορεί να αξιολογηθεί είτε µε ποιοτικές είτε µε ποσοτικές µεθόδους. Οι 

ποιοτικές µέθοδοι επιτρέπουν στον ασθενή να απαντήσει ελεύθερα σε ανοιχτές 

ερωτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια χρησιµοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισµό 

των ανεκπλήρωτων αναγκών του ασθενούς. Οι ποσοτικές µέθοδοι για την µέτρηση της 

ικανοποίησης από την µία παρέχουν στους ασθενείς την ευκαιρία να εκφράσουν 

ακριβέστερα την εµπειρία τους από την παροχή της υπηρεσίας και από την άλλη 

επιτρέπουν στους επαγγελµατίες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του ασθενή. Ένα τυπικό ποσοτικό ερωτηµατολόγιο θα παράσχει στον 

ασθενή πολλαπλές ερωτήσεις και θα δίνει απαντήσεις που µπορούν να βαθµολογούνται 

σε κλίµακα. Η κλίµακα µπορεί να ποικίλει, αλλά κάθε ερώτηση λαµβάνει βαθµολογία. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις γίνεται παραγοντική ανάλυση και έτσι έχουµε ως 

αποτέλεσµα την ποσοτική αξία της ικανοποίησης ενός ασθενή στις διάφορες πτυχές της 

υγειονοµικής περίθαλψης. Ωστόσο η ποσοτική εκτίµηση της ικανοποίησης των 
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ασθενών µπορεί να αλλοιωθεί από παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι προσδοκίες 

κ.λπ. (Sitzia 1999) 

Ορισµένα από τα πιο κοινά χρησιµοποιούµενα ερωτηµατολόγια για την µέτρηση της 

ικανοποίησης του ασθενή γενικά είναι αυτά στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ

CSQ-8 Larsen et al 1979 8
Ικανοποίηση στον τοµέα της υγείας 

συνολικά

CSQ-18 Levois et al. 1981 18
Μέτρηση πολλαπλών διαστάσεων 
της ικανοποίησης στον τοµέα της 

υγείας

SSS-30
Attkisson & 

Greenfield 1989
30

Μέτρηση πολλαπλών διαστάσεων 
της ικανοποίησης στον τοµέα της 

υγείας

PSS
Linder-Pelz & 

Struening 1985
25

Μέτρηση ικανοποίησης 
σχετιζόµενη µε τις επικοινωνιακές 
και  τεχνικές δεξιότητες των 
επαγγελµατιών υυγείας

UNAMED
Osterwiess & Howell 

1979
21

Μέτρηση πολλαπλών διαστάσεων 
της ικανοποίησης στον τοµέα της 

υγείας

PSQ Ware 1988 55
Μέτρηση ικανοποίησης 

σχετιζόµενη  συγκεκριµένα µε την 
επίσκεψη στο ιατρείο

QSP Rahmquist 2001 21
Μέτρηση πολλαπλών διαστάσεων 
της ικανοποίησης στον τοµέα της 

υγείας

CAHPS 2.0 Hargraves et al. 2003 43

Μέτρηση ικανοποίησης 
σχετιζόµενη  µε την διαδικασία 
παροχής της υπηρεσίας φροντίδας 

της υγείας
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Πίνακας 1:Τα πιο κοινά χρησιµοποιούµενα ερωτηµατολόγια για την µέτρηση της ικανοποίησης του 
ασθενή (ιδία κατασκευή).  

Όσο αφορά την µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών παροχής φροντίδας της υγείας 

τα µοντέλα που ξεχωρίζουν είναι του Donabedian (1980) (s://www.ahrq.gov/

professionals/quality-patient-safety/quality-resources/tools/chtoolbx/understand/

index.html) και το Gap Model ή αλλιώς SERVQUAL των Parasuraman et al. (1988), µε 

το δεύτερο να κυριαρχεί όχι µόνο ως εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας µίας 

υπηρεσίας αλλά και έµµεσα ως εργαλείο αξιολόγησης του βαθµού ικανοποίησης 

(Ladhari 2009). 

O Donabedian (1980) πρότεινε ένα µοντέλο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας 

έχοντας ως κεντρικό άξονα την ποιότητα των υγειονοµικών υπηρεσιών. Το µοντέλο του 

Donabedian παρότι δηµιουργήθηκε το 1980 εξακολουθεί µέχρι σήµερα να αποτελεί το 

κυρίαρχο µοντέλο για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας της 

υγείας. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο Donabedian η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται µέσα από 3 

διαδοχικούς άξονες:  

i. Δοµή:  Η δοµή περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

περιβάλλον µέσα στο οποίο παρέχεται η φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) 

Υλικοί πόροι (κτιριακές εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός κ.λπ.) β) 

IHF Woodward et al. 2000 14

Μέτρηση ικανοποίησης 
σχετιζόµενη  µε την διαδικασία 
παροχής της υπηρεσίας φροντίδας 

της υγείας

PACE Atherly et al. 2004
Μέτρηση ικανοποίησης 
σχετιζόµενη µε την βασική 

φροντίδα

PPE-15 Jenkinson et al. 2002 15

Μέτρηση ικανοποίησης 
σχετιζόµενη µε την πληροφόρηση, 
την επικοινωνία και την διαχείριση 

πόνου.
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Άυλοι πόροι (οργάνωση, διαδικασίες, κατάρτιση προσωπικού κ.λπ.) γ) Τους 

ανθρώπινους πόρους (συµπεριφορά, ενσυναίσθηση κ.λπ.)  

ii. Διαδικασία: Είναι το σύνολο των ενεργειών που συνθέτουν την υγειονοµική 

φροντίδα (διάγνωση, θεραπεία κ.λπ). Οι διαδικασίες µπορούν να είναι τεχνικές 

διαδικασίες ή διαπροσωπικές διαδικασίες που συνολικά εκφράζουν τον τρόπο που 

παρέχεται η φροντίδα. 

iii. Αποτέλεσµα: Εκφράζει τις επιπτώσεις της υγειονοµικής περίθαλψης στους ασθενείς 

(κατάσταση υγείας, ικανοποίηση, ποιότητα ζωής κ.λπ.). 

Ωστόσο, όπως προείπαµε, το κυρίαρχο εργαλείο για την µέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών αλλά εµµέσως και της ικανοποίησης ενός καταναλωτή είναι το 

SERVQUAL. Το 1988 οι Parasuraman et al. θεώρησαν ότι η ποιότητα µίας υπηρεσίας 

είναι το "χάσµα" ή αλλιώς η διαφορά µεταξύ των προσδοκιών του καταναλωτή για την 

παροχή µιας υπηρεσίας και της εκτίµησης της πραγµατικής απόδοσης του παρόχου. 

Αντί της χρήσης της αντίληψης µόνο, το SERVQUAL προτείνει την χρήση 

προσδοκίας / αντίληψης - το χάσµα ποιότητας υπηρεσιών - ως διαρκή αντίληψη που 

προβλέπει την ικανοποίηση του πελάτη από έναν πάροχο υπηρεσιών. Γενικά, το 

SERVQUAL θεωρείται µια ισχυρή κλίµακα µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών σε 

όλους τους τοµείς υπηρεσιών (Ladhari 2009) . Η ανάλυση του "χάσµατος" 

πραγµατοποιείται στις εξής 5 περιοχές/διαστάσεις: 

i. Αξιοπιστία (Reliability): Η ικανότητα να πραγµατοποιείται αξιόπιστα και µε 

ακρίβεια η υποσχεθείσα υπηρεσία. 

ii. Διασφάλιση (Assurance): Η γνώση και η ευγένεια των εργαζοµένων και η 

ικανότητά τους να µεταφέρουν εµπιστοσύνη. 

iii. Απτά αγαθά (Tangibles): Η εµφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, 

προσωπικού και υλικού επικοινωνίας. 

iv. Ενσυναίσθηση (Empathy): Η παροχή φροντίδας και εξατοµικευµένης υπηρεσίας 

στους πελάτες. 
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v. Ανταπόκριση (Responsiveness): Η προθυµία του παρόχου να βοηθήσει τους 

πελάτες και να παρέχει άµεση εξυπηρέτηση 

Κάθε διάσταση περιέχει διάφορα ερωτήµατα, συνολικά 22, που µετρώνται σε 

επταβάθµια κλίµακα που ξεκινά από το “συµφωνώ απόλυτα” και καταλήγει στο 

“διαφωνώ απόλυτα”. 

Το 1994 οι Parasuraman et al. τροποποίησαν το κλασικό µοντέλο τους που προσέγγιζε 

την ποιότητα ως ένα ενιαίο πρότυπο προσδοκίας (επιθυµητές προσδοκίες ως σύγκριση 

µε την εκτιµώµενη απόδοση της υπηρεσίας) σε προσέγγιση πολλαπλών προσδοκιών. 

Στο νέο αυτό µοντέλο οι προσδοκίες από την παροχή υπηρεσιών µπορούν να 

διαχωριστούν σε ένα κατάλληλο πρότυπο και σε ένα επιθυµητό πρότυπο. Ανάµεσα στα 

δύο αυτά επίπεδα προσδοκίας βρίσκονται οι "ζώνες ανοχής" που αντιπροσωπεύουν ένα 

εύρος απόδοσης που οι καταναλωτές θεωρούν αποδεκτό.  Επίσης, απεικονίζει τη 

διαφορά µεταξύ της υπηρεσίας που αντιλαµβάνεται και της επιθυµητής υπηρεσίας 

(µέτρο υπεροχής της υπηρεσίας, measure of service superiority MSS) και της διαφοράς 

µεταξύ της αντίληψης υπηρεσίας και της επαρκούς εξυπηρέτησης (µέτρο επαρκούς 

εξυπηρέτησης, measure of Service adequacy MSA) (Zeithaml et al. 1993).  

Αυτό το πλαίσιο όχι µόνο παρέχει καλύτερη κατανόηση των πολλαπλών προσδοκιών 

που χρησιµοποιούν οι καταναλωτές για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, αλλά δίνει 

επίσης τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες να βελτιστοποιήσουν την κατανοµή των 

πόρων όταν προσπαθούν να ανταποκριθούν / υπερβούν τις προσδοκίες των πελατών 

τους (Walker & Baker, 2000). 
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5. Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες επαγγελµατιών 

υγείας 

Έχει γίνει ήδη από τα παραπάνω αντιληπτό ότι οι επικοινωνιακές και διαπροσωπικές 

ικανότητες των επαγγελµατιών υγείας επηρεάζουν σηµαντικά τόσο την ικανοποίηση 

όσο και την ποιότητα των ασθενών. Οι βασικές κλινικές επικοινωνιακές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες στην ιατρική που σκοπό έχουν την επίτευξη του καλύτερου 

αποτελέσµατος στην υγεία του ασθενή και τελικά στην ικανοποίηση του είναι: 

i. Η ικανότητα συλλογής αναλυτικών πληροφοριών του ιστορικού του ασθενή ώστε η 

διάγνωση να είναι ακριβέστερη. 

ii. Η παροχή κατάλληλων οδηγιών και πληροφοριών στους ασθενείς ώστε να 

αυξηθούν οι πιθανότητες βελτίωσης της υγείας. 

iii. Η καθιέρωση σχέσεων εµπιστοσύνης και φροντίδας µε τον ασθενή. 

Όµως η δηµιουργία µιας ισχυρής σχέσης γιατρού-ασθενή, εκτός από τα παραπάνω, 

συνίσταται στην κοινή αντίληψη και συναισθήµατα σχετικά µε τη φύση της ασθένειας, 

τους στόχους της θεραπείας και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη (Duffy et al. 2004).  Τα 

στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε την κυρίαρχη άποψη της ανταλλαγής πληροφοριών 

οδήγησαν στο σηµερινό µοντέλο της κοινής λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας 

επικεντρωµένης στον ασθενή (Hedron et al. 2002) 

Οι Beckman et al. το 1989 θεώρησαν ότι οι επικοινωνιακές ικανότητες του ιατρού 

προκαλούν αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να είναι: 

i. Βραχυπρόθεσµα: Στα οποία αντιστοιχούν η ικανοποίηση και η πρόθεση για 

συµµόρφωση στην προτεινόµενη θεραπεία. 

ii. Ενδιάµεσα: Στα οποία ανήκει η συµµόρφωση στην προτεινόµενη θεραπεία και η 

µείωση του άγχους που προκαλεί η ασθένεια 

iii. Μακροπρόθεσµα: Όπως η ποιότητα της ζωής και το επίπεδο υγείας. 

Είναι αντιληπτό ότι το πιο αναγνωρίσιµο αποτέλεσµα είναι η ικανοποίηση. 
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6. Επιστηµονικές µελέτες στα δερµατολογικά ιατρεία και κλινικές  

Το φάσµα των ασθενειών που καλύπτει η ειδικότητα της δερµατολογίας είναι τέτοιο 

που συνήθως δεν απαιτεί την νοσηλεία του ασθενή όπως δεν επιτρέπει την µέτρηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε βάση τη θνησιµότητα ή τις αλλαγές στις 

σταθερές των εργαστηριακών εξετάσεων, όπως γίνεται µε άλλες ιατρικές ειδικότητες. 

Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι δερµατολόγοι (όπως και γενικά οι ιατροί 

άλλων ειδικοτήτων) πολλές φορές υποεκτιµούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

ασθενών καθιστά τη µέτρηση της ικανοποίησης και της ποιότητας στη δερµατολογία 

δύσκολη (Chren 1997).  

Πολλές δερµατολογικές ασθένειες χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και εποµένως η 

προσήλωση στις τοπικές ή/και συστηµατικές θεραπείες για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

κρίνεται απαραίτητη. Πολλοί όµως ασθενείς δεν είναι συνεπείς µε τις θεραπείες τους µε 

αποτέλεσµα την µη ίαση τους ή την συνεχή υποτροπή τους πράγµα που 

αντικατοπτρίζεται στον βαθµό ικανοποίησής τους. Επίσης οι ασθενείς πηγαίνουν στο 

δερµατολόγο µε υψηλές προσδοκίες και σιγουριά ότι θα γιατρευτούν πράγµα που δεν 

είναι πάντα δυνατό και έτσι δηµιουργείται µία απόσταση µεταξύ πραγµατικότητας και 

προσδοκίας. Τέλος, τα άτοµα που πηγαίνουν στο δερµατολόγο ζητώντας αισθητικές 

θεραπείες έχουν πολύ υψηλότερες προσδοκίες από τους ασθενείς (Prakash 2010). 

  

Κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας σχετικά µε έρευνες που έχουν γίνει σε 

δερµατολογικές κλινικές / ιατρείας, βρέθηκαν 8 έρευνες που µελετούσαν την 

ικανοποίηση ασθενών ή/και ποιότητα υπηρεσιών σε δερµατολογικές κλινικές (Renzi et 

al. 2001, Poulos et al. 2008, Alzolibani 2011, Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 

2016, Sutton et al. 2017, Sondergaard et al. 2018, Smith & Lipoff  2018), µία έρευνα 

µέτρησης ικανοποίησης των οικογενειών των ανήλικων ασθενών σε παιδιατρική 

δερµατολογική κλινική (Ahmed et al. 2017), µία έρευνα που αξιολογούσε την 

ικανότητα των δερµατολογικών κλινικών να ακολουθούν διαδικασίες που να 

συµβαδίζουν µε την πολιτισµική ποικιλοµορφία και πως επηρεάζουν αυτές την 

ικανοποίηση του ασθενή (Wang  et al. 2017) και τέλος, µία βιβλιογραφική επισκόπηση 

όλων των άρθρων που συνδέουν την ικανοποίηση του ασθενή και διάφορες χρόνιες ή 
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µη δερµατολογικές ασθένειες καθώς επίσης και την µελέτη του συσχετισµού της 

ικανοποίηση µε την τελεδερµατολογία (Gibbons et al. 2017). 

Μία έρευνα ικανοποίησης (Ali & Feldman 2014) αναφέρει και ως παράγοντα αυτής την 

επαγγελµατική ηθική τόσο του ιατρού όσο και του παραϊατρικού προσωπικού που 

µπορεί να µην κάνει διαγνώσεις αλλά παρέχει θεραπείες ή δρα επικουρικά στην 

παρεχόµενη από τον ιατρό θεραπεία Συνολικά όµως θα µπορούσαµε να πούµε ότι όλες 

οι παραπάνω έρευνες (Renzi et al. 2001, Poulos et al. 2008, Alzolibani 2011, Ali & 

Feldman 2014, De Salins et al. 2016, Sutton et al. 2017, Ahmed et al. 2017, Gibbons et 

al. 2017, Wang  et al. 2017, Sondergaard et al. 2018, Smith & Lipoff  2018) τονίζουν ότι 

τα χαρακτηριστικά των ιατρών (τεχνικές, και επικοινωνιακές δεξιότητες, χαρακτήρας 

και συµπεριφορά) επηρεάζουν σηµαντικά την ικανοποίηση. 

Κατά τον Poot (2009) οι επικοινωνιακές ικανότητες του δερµατολόγου καθώς και οι 

ικανότητά του να χειριστεί ασθενείς µε ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήµατα παίζει 

σηµαντικό ρόλο έµµεσα στην ικανοποίηση του ασθενή και άµεσα στην προσκόλλησή 

του στις οδηγίες και την αγωγή.   Σύµφωνα µε έρευνα (Jackson & Kroenke 2001 όπως 

αυτή βρέθηκε στο Poot 2009) το 30% των ασθενών µε ακµή, έρπη, αλωπεκία, 

κνιδώσεις και άτυπες δερµατολογικές ασθένειες αντιµετωπίζει ψυχολογικές διαταραχές 

και κατατάσσονται στους “δύσκολους ασθενείς” µε τις επισκέψεις επίσης να 

χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως “δύσκολες” και τους ασθενείς αυτούς να είναι 

λιγότερο ικανοποιηµένοι από τους υπόλοιπους καθώς είχαν υψηλές προσδοκίες από την 

επίσκεψη. Ένας πολύ ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της ικανοποίησης ενός 

ασθενή, όπως είδαµε παραπάνω, είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες αυτού. Όσο πιο 

πολύ οι προσδοκίες του ασθενή εκπληρώνονται τόσο πιο ικανοποιηµένος εµφανίζεται ο 

ασθενής και τόσο λιγότερο στρες αισθάνεται. 

Γενικότερα όµως από τις απόψεις των ασθενών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις 

άνωθεν έρευνες για τα δερµατολογικά ιατρεία/κλινικές, είναι ξεκάθαρο ότι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι ασθενείς που θεωρούν ότι ο ιατρός (Renzi et al. 2001, 

Poulos et al. 2008, Alzolibani 2011, Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 2016, Sutton 

et al. 2017, Sondergaard et al. 2018, Smith & Lipoff  2018, Gibbons et al. 2017 ή/και το 

παραϊατρικό προσωπικό (Ali & Feldman 2014, Ahmed et al. 2017, Gibbons et al. 2017)  
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αφιέρωσε ικανοποιητικό χρόνο κατά την εξέταση ή την παροχή της δερµατολογικής 

υπηρεσίας, έδωσε επαρκείς πληροφορίες για την ασθένεια αλλά και για την θεραπεία 

που θα ακολουθήσει και φέρθηκε στους ασθενείς ευγένεια, φιλικότητα, ευαισθησία,  

υποµονή. Το ενδιαφέρον του ιατρού (Renzi et al. 2001, Poulos et al. 2008, Alzolibani 

2011, Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 2016, Sutton et al. 2017, Sondergaard et al. 

2018, Smith & Lipoff  2018, Gibbons et al. 2017) και του παραϊτρικού προσωπικού (Ali 

& Feldman 2014, Ahmed et al. 2017, Gibbons et al. 2017) σχετικά µε  το πρόβληµα του 

κάθε ασθενή και η προσπάθεια επίλυσής του, η αίσθηση της επάρκειας των τεχνικών 

γνώσεων και η αίσθηση της ασφάλειας που αισθάνθηκε ο ασθενής κατά την εξέταση ή 

την παροχή της θεραπείας από το ιατρικό (Renzi et al. 2001, Poulos et al. 2008, 

Alzolibani 2011, Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 2016, Sutton et al. 2017, 

Sondergaard et al. 2018, Smith & Lipoff  2018, Gibbons et al. 2017) και παραϊατρικό 

(Ali & Feldman 2014, Ahmed et al. 2017, Gibbons et al. 2017) προσωπικό, επηρεάζουν 

επίσης την ικανοποίηση. Ωστόσο οι αντιλήψεις φαίνεται να παίζουν και εδώ σηµαντικό 

ρόλο. (Poot 2009). 

Κατά την εξέταση του βαθµού ικανοποίησης σε σχέση µε την οργάνωση και την 

υποδοχή ασθενών στα δερµατολογικά ιατρεία/κλινικές ο χρόνος αναµονής για την 

εξέταση ή τη θεραπεία φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογος µε τον βαθµό 

ικανοποίησης (Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 2016, Sutton et al. 2017, Smith & 

Lipoff 2018). Το ίδιο συµβαίνει και µε το χρόνο αναµονής για την εύρεση ραντεβού, 

(Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 2018, Smith & Feldman 2018) ενώ η ευκολία 

επικοινωνίας µε το ιατρείο/κλινική σχετίζεται θετικά µε τον βαθµό ικανοποίησης 

(Smith & Lipoff 2018).  Επίσης, θετικά σχετίζετε και η ευκολία µε την οποίο µπορεί 

κάποιος να κλείσει ραντεβού (Alzolibani 2011, Ali & Feldman 2014, De Salins et al. 

2016, Smith & Lipoff 2018). Τέλος, όπως και στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, 

έτσι και εδώ ισχύει ότι η ευγένεια και η προθυµία εξυπηρέτησης του προσωπικού 

υποδοχής (γραµµατεία) επιδρά θετικά στην ικανοποίηση του ασθενή (Alzolibani 2011,   

Ali & Feldman 2014, Smith & Feldman 2018). 

Όσοv αφορά τις εγκαταστάσεις των ιατρείων/κλινικών φαίνεται ότι η ευκολία 

πρόσβασης (Sutton et al. 2017, Smith & Feldman 2018) όπως και ο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισµός που χρησιµοποιείται κατά την εξέταση ή την θεραπεία επηρεάζει την 
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ικανοποίηση. Τα στοιχεία (άνεση, καθαριότητα κ.λπ.) που αποτελούν τον χώρο 

εξετάσης/θεραπείας (Alzolibani 2011) και τον χώρο αναµονής (Alzolibani 2011, De 

Salins et al. 2016, Smith & Feldman 2018) επίσης είναι στοιχεία που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση. 

Να σηµειώσουµε ότι δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα όσο αφορά την  

συσχέτιση των δηµογραφικών στοιχείων µε την ικανοποίηση καθώς δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες και πολλές φορές είναι 

αντικρουόµενα. Μοναδικό ίσως στοιχείο που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι ότι 

παρατηρείτε αυξηµένος βαθµός ικανοποίησης σε άτοµα µε τουλάχιστον πτυχίο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι µόνο µία έρευνα (Ahmed et al. 2017) ερευνά την 

πρόθεση του ασθενή να προτείνει το ιατρείο/κλινική σε κάποιον άλλον σε σχέση µε την 

ικανοποίηση. Πιθανόν γιατί για τους ερευνητές είναι προφανές αποτέλεσµα της 

ικανοποίησης. Μία επίσης µόνο έρευνα µελετά την ικανοποίηση του ασθενή σε σχέση 

µε την ποιότητα ζωής του ασθενή (Renzi et al. 2001). Σύµφωνα µε αυτή, τα 

χαµηλότερα ποσοστά ικανοποίησης εµφάνισαν ασθενείς που θεωρούσαν τα 

συµπτώµατα τους σοβαρότερα από ότι πραγµατικά είναι, πράγµα που αντικατοπτρίζει 

ουσιαστικά την δύσκολη ψυχολογική τους κατάσταση και την µετατροπή των ασθενών 

αυτών σε “δύσκολους” ασθενείς. 
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7. Δερµατολογικό ιατρείο Στέλλας Μυλωνά 

Το δερµατολογικό ιατρείο της Στέλλας Μυλωνά βρίσκεται στην περιοχή της 

Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης από τον Μάρτιο του 2006. Στο ιατρείο, εκτός από τις 

δερµατολογικές εξετάσεις και θεραπείες, εφαρµόζονται και θεραπείες αισθητικής 

δερµατολογίας.  Κατά την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου η ιατρός απασχολούσε ένα 

άτοµο πλήρους απασχόλησης ως γραµµατεία και µία χειρίστρια laser αποτρίχωσης µε  

καθεστώς ηµιαπασχόλησης. Πλέον το προσωπικό του ιατρείου αποτελείται από ένα 

άτοµο µε καθήκοντα γραµµατείας, 2 άτοµα µε καθήκοντα χειρισµού laser αποτρίχωσης 

και επικουρικά καθήκοντα στην ιατρό και ένα άτοµο µε χρέη υπεύθυνης λειτουργίας 

ιατρείου και εφαρµογής κάποιων εξειδικευµένων θεραπειών laser. Όλοι οι εργαζόµενοι 

του ιατρείου είναι απόφοιτοι παραϊατρικών σχολών και απασχολούνται µε πλήρες 

ωράριο. Στο προσωπικό του ιατρείου µπορούµε να υπολογίσουµε και µία ωροµίσθια 

καθαρίστρια. Να σηµειώσουµε επίσης ότι κατά την διάρκεια των 13,5 ετών µόνο ένα 

άτοµο έχει απολυθεί ενώ 3 άτοµα έχουν αποχωρήσει µόνα τους λόγο οικογενειακών 

υποχρεώσεων. 

 Το ιατρείο αποτελείται από ένα µεγάλο χώρο υποδοχής, το γραφείο της ιατρού, το 

εξεταστήριό της και άλλα 3 δωµάτια που εφαρµόζονται θεραπείες -ιατρικές ή 

αισθητικές- µε διάφορα µηχανήµατα laser. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός του 

ιατρείου αποτελείται από µηχανήµατα που έχουν έγκριση από το FDA και είναι 

κατασκευασµένα στην Αµερική, στην Ιταλία και στη Γερµανία.  

Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από την ιατρό και την υπεύθυνη λειτουργίας του 

ιατρείου. Τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν 

εφαρµογές µε κάθε µηχάνηµα του ιατρείου ενώ τα άλλα δύο άτοµα εκπαιδεύονται να 

εκτελούν συγκεκριµένες θεραπείες µε συγκεκριµένα µηχανήµατα. Παρά το γεγονός  ότι 

κάποια άτοµα δεν εφαρµόζουν όλες τις θεραπείες, τα άτοµα αυτά είναι πλήρως 

ενηµερωµένα σχετικά µε αυτές (που χρησιµοποιούνται, διαδικασία εφαρµογής, τυχόν 

παρενέργειες, οδηγίες για το σπίτι κ.α.). Όταν ανακοινώνονται νέα πρωτόκολλα 

θεραπειών κανονίζεται µία συνάντηση και ενηµερώνεται όλο το προσωπικό σχετικά. 
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Όλο το προσωπικό µε επικεφαλή την ιατρό, µία φορά την εβδοµάδα, πραγµατοποιεί µία 

συνάντηση στην οποία συζητούνται κυρίως: 

1) Τυχόν κενά γνώσεων που εντόπισε ο κάθε υπάλληλος µετά από ερωτήσεις ασθενών. 

2) Τυχόν απορίες που δηµιουργήθηκαν στους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους και αφορούν είτε σε θέµατα διαδικασιών είτε σε θέµατα ιατρικής είτε 

σε θέµατα αισθητικής δερµατολογίας. 

3) Τυχόν προβλήµατα µε ασθενείς (έντονη αντίδραση µετά από αδυναµία εύρεσης 

επιθυµητού ραντεβού, έκφραση δυσαρέσκειας ασθενών για το κόστος της υπηρεσίας 

που τους προσφέρθηκε, δυσαρέσκεια από το αποτέλεσµα της θεραπείας κ.α.) 

4) Προβλήµατα που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας 

(ιατρικής ή διοικητικής) 

Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τους υποψήφιους ή τους ήδη υπάρχοντες 

ασθενείς γίνεται προσπάθεια για άµεση επίλυσή τους και στην συνέχεια γίνεται 

αξιολόγηση της επίλυσης και του αποτελέσµατος κατά την διάρκεια της εβδοµαδιαίας 

συνάντησης. 

“ Η δεύτερη άποψη, που πολύ πιθανόν να είναι και διαφορετική από τη δική µου, είναι 

σηµαντικό να υπάρχει. Έτσι µπορώ να βλέπω το κάθε πρόβληµα από µια άλλη οπτική. 

Μπορεί µερικές φορές να θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι εντελώς λανθασµένη αλλά 

τελικά µε οδηγεί στο να σκεφτώ το πρόβληµα πιο σφαιρικά και να πάρω σωστότερες 

αποφάσεις ή να ακολουθήσω σωστότερες διαδικασίες για την επίλυσή τους” (Στέλλα 

Μυλωνά) 

Η ιατρός είναι ένθερµη υποστηρίχτρια της άποψης ότι “αν ο υπάλληλος δεν είναι 

ευχαριστηµένος δεν θα είναι ευχαριστηµένος και ο πελάτης/ασθενής” και προκειµένου 

να υλοποιήσει την άποψη αυτή καταβάλλει στους υπαλλήλους µισθούς σαφώς 

υψηλότερους από τον βασικό µισθό και ανά διαστήµατα πραγµατοποιεί ενέργειες 

σύσφιξης της οµάδας του ιατρείου όπως γεύµατα και ηµερήσιες εκδροµές.  

“Τα ωράρια καµιά φορά είναι πολύ σκληρά και οι επαφή µε τον κόσµο σε φθείρει 

ψυχολογικά. Η σωµατική και ψυχολογική κούραση καµιά φορά δηµιουργεί µικρό-
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εντάσεις οι οποίες πρέπει να ξεπερνιούνται άµεσα γιατί αλλιώς δεν µπορεί να 

λειτουργήσει η οµάδα. Διοργανώνοντας αυτές τις µικρές εκδροµές και τα γεύµατα από τη 

µία πλευρά ξεκουραζόµαστε όλοι µαζί σαν οµάδα από την άλλη θυµόµαστε ότι είµαστε 

οµάδα και ότι οι εντάσεις είναι της στιγµής λόγω φόρτου εργασίας” (Στέλλα Μυλωνά) 

Η παραπάνω τακτικές οδηγούν σε αυξηµένη εργασιακή ικανοποίηση η οποία 

αντικατοπτρίζεται και στην ικανοποίηση των ασθενών. Παρόλο που η ικανοποίηση των 

ασθενών δεν έχει µετρηθεί στατιστικά µπορούµε να δούµε τον αντίκτυπο της στον 

αριθµό των ραντεβού και στον αριθµό των εισερχόµενων ασθενών. 

Το ιατρείο διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών για τα τελευταία 5 έτη. Το 78% των 

ασθενών του αρχείου έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον µία φορά το ιατρείο µέσα στα 

τελευταία δύο χρόνια. Και από το υπόλοιπο 22%, που αποκαλείται “ανενεργοί 

ασθενείς”, το 8% θα µας επισκεφθεί κάποια στιγµή µέσα στην επόµενη 5ετια. Επίσης, 

σύµφωνα µε το αρχείο αυτό, το ιατρείο είχε συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των 

εισερχόµενων ασθενών και των ολοκληρωµένων ραντεβού τόσο στον τοµέα των 

παθολογικών περιστατικών όσο και στον τοµέα της αισθητικής δερµατολογίας.  Η 

µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε τα έτη 2008 και 2016 (αύξηση ραντεβού 13,4% και 

17,2% αντίστοιχα). 

Ωστόσο αυτή η ανοδική πορεία διακόπηκε το 2017 όπου παρατηρήθηκε µείωση των 

εισερχόµενων ασθενών και των ολοκληρωµένων ραντεβού. H µείωση οφείλονταν 

ουσιαστικά στην µείωση των ραντεβού της laser αποτρίχωσης καθώς ο τοµέας των 

παθολογικών περιστατικών εµφάνιζε µικρή αύξηση και ο τοµέας των αισθητικών 

θεραπειών φαίνονταν σταθερός για τις υπόλοιπες θεραπείες συνολικά. Τα ραντεβού της 

αποτρίχωσης laser αντιστοιχούσαν στο 64.7% των συνολικών ραντεβού του ιατρείου 

για την χρονιά 2016 ενώ το 2017 ο αριθµός τους έπεσε δραµατικά στο 50.9%. Να 

σηµειώσουµε ότι η θεραπεία αυτή πραγµατοποιούνταν από το προσωπικό του ιατρείου 

και όχι την ίδια την ιατρό. 

“ Παρόλο που βλέπαµε την πτώση, δεν µπορούσαµε να αντιληφθούµε τον λόγο αυτής 

παρόλο που τελικά ήταν µπροστά στα µάτια µας. Νοµίζαµε ότι αν έχοντας καλά 

εκπαιδευµένο προσωπικό και κάνοντας τους ασθενείς να νιώθουν ότι µπαίνουν σε ιατρείο 
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και όχι σε κέντρο αισθητικής ήταν αρκετό. Όµως τελικά αποδείχτηκε ότι 

σφάλαµε.” (Στέλλα Μυλωνά) 

Συνοµιλώντας η ιατρός και το προσωπικό µε ήδη υπάρχοντες ασθενείς που είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάνουν laser αποτρίχωση αλλά δεν προχωρήσαν σε αυτή, 

προέκυψε ότι παρόλο που νιώθανε ασφάλεια στο ιατρείο και θα ήθελαν να 

προχωρήσουν σε θεραπείες θεωρούσαν πολύ ακριβές τις υπηρεσίες της αποτρίχωσης σε 

σχέση µε τις τιµές τις αγοράς. Ακούγοντας τα σχόλια των ασθενών, οι τιµές 

προσαρµόστηκαν έστω και καθυστερηµένα µε αποτέλεσµα την επόµενη χρονιά (2018) 

τα ραντεβού της αποτρίχωσης laser να αυξηθούν και να αντιστοιχούν στο 59,1 % των 

ραντεβού.  

“Μετά από αυτό το σοκ κάναµε επαναπροσδιορισµό των τιµών όλων των υπηρεσιών, σε 

κάποιες υπηρεσίες οι τιµές µειωθήκανε ενώ σε κάποιες άλλες οι τιµές παρέµειναν 

σταθερές. Ωστόσο οφείλω να οµολογήσω ότι ήµουν ιδιαίτερα χαρούµενη που όλοι 

ασθενείς σχολιάσαν θετικά τις τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες της οµάδας µας,  

την αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς που νιώθουν όταν έρχονται σε εµάς καθώς επίσης 

και το “οικογενειακό” κλίµα που επικρατεί στο ιατρείο.” (Στέλλα Μυλωνά) 

Μετά από αυτό το περιστατικό έγινε πλήρως αντιληπτό ότι ο σχεδιασµός µίας 

ασθενοκεντρικής υπηρεσίας έχει πολλά στοιχεία στα οποία θα πρέπει η οµάδα του 

ιατρείου να αριστεύει προκειµένου να επιβιώσει του σκληρού ανταγωνισµού τόσο στον 

τοµέα της δερµατολογίας όσο και στον τοµέα της αισθητικής δερµατολογίας. Η 

συνεχής εκπαίδευση, η αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, οι 

εβδοµαδιαίες συναντήσεις για την συζήτηση όλων των προβληµάτων  του ιατρείου 

συνεχίστηκαν. Πλέον όµως η οµάδα του ιατρείου συζήτα και επανεξετάζει 

τιµολογιακές πολιτικές καθώς επίσης και στρατηγικές προώθησης του ιατρείου η οποίες 

είναι αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου. 

Έτσι 2018 τα συνολικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 13.4% και οι νεοεισερχόµενοι 

ασθενείς κατά 11,8%. Επιπλέον το 35,3% των νέων ασθενών του 2018 προέρχεται από 

το ίντερνετ, το 48.9% προσήλθε µετά από σύσταση από κάποιο φιλικό ή συγγενικό 

πρόσωπο και οι υπόλοιποι δηλώνουν άλλους τρόπους. 
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8. Συµπεράσµατα -Συζήτηση 

Παραπάνω, µελετήσαµε την περίπτωση ενός ιατρείου στο οποίο η ιατρός προσπαθεί να 

διατηρήσει την εργασιακή ικανοποίηση σε υψηλά επίπεδα έτσι ώστε έµµεσα να αυξηθεί 

η ικανοποίηση του ασθενή. Εξάλλου αυτό περιγράφετε και σε έρευνες όπως των Weng 

et al. 2011. Επίσης η ιατρός προσπαθεί να φτιάξει µια οµάδα από συνεργάτες και να την 

κάνει να λειτουργήσει και όχι απλώς να έχει υπαλλήλους να εργάζονται για αυτήν. 

Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια που δίνει στην µετάδοση της γνώσης.  

Η αυξηµένη εργασιακή ικανοποίηση θα ωθήσει τον υπάλληλο να είναι πρόθυµος να 

κατανοήσει το πρόβληµα του ασθενή, να τον βοηθήσει και πιθανόν να τον συµπονέσει. 

Η µετάδοση της γνώσης θα βοηθήσει στην βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων του 

υπαλλήλου ώστε να πράξει τα σωστά. Τέλος η καλή λειτουργία µίας οµάδας εκτός του 

ότι αντικατοπτρίζεται στον ασθενή βοηθάει στην εργασιακή ικανοποίηση, στη 

µετάδοση γνώσης και στην βελτίωση των διαδικασιών.  

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία η αποτρίχωση µε laser µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε 

ιατρείο αρκεί ο χειρισµός του µηχανήµατος να γίνεται από δερµατολόγους, πλαστικούς 

χειρουργούς ή αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. αισθητικής. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι ο 

ανταγωνισµός είναι µεγάλος. Και µεγαλώνει ακόµα περισσότερο από τις επιχειρήσεις 

όπου λειτουργούν παρανόµως µηχανήµατα laser αποτρίχωσης. 

Παρόλο που φαινοµενικά οι ασθενείς ήταν ικανοποιηµένοι από το προσωπικό του 

ιατρείου και δείχναν εµπιστοσύνη σε αυτό, ο παράγοντας “κόστος” ο οποίος σύµφωνα 

µε την προηγούµενη ανάλυση θεωρείται προβλεπτικός παράγοντας της ικανοποίησης 

παραµελήθηκε να προσαρµοστεί µε αποτέλεσµα την πτώση των ραντεβού. Η 

προσαρµογή φαίνεται ότι ήταν αναγκαία καθώς η κοινωνία δεν είχε συνέλθει ακόµα 

από το σοκ των capital control και ορισµένοι προκειµένου είτε να επιβιώσουν στην 

αγορά είτε να εκµεταλλευτούν αυτό το σοκ προς όφελος τους προσπάθησαν να 

ακολουθήσουν στρατηγικές “ηγεσίας κόστους”. 
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Εντοπίζουµε την πτώση καθαρά στο θέµα της τιµή και όχι σε κάποιο άλλο παράγοντα 

παρόλο που δεν υπάρχει κάποια στατιστική έρευνα για τον εντοπισµό του προβλήµατος 

καθώς µε επαναπροσδιορισµό αυτής ο αριθµός των ραντεβού ανέκαµψε. Εξάλλου δεν 

θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ήταν ο µόνος τοµέας στο ιατρείο που εµφάνισε πτώση.  

Προκειµένου να αποφεύγονται στο µέλλον παρόµοια περιστατικά αλλά και να υπάρχει 

άµεση γνώση των προσδοκιών αλλά και των απαιτήσεων των ασθενών πιθανόν να 

χρειάζεται να γίνει µία µελέτη για την εύρεση και ιεράρχηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση και την αντιλαµβανόµενη ποιότητα. Η ιεράρχηση βοηθάει 

στη αναγνώριση των περιθωρίων στα οποία µπορούν να κινηθούν οι αποφάσεις για τις 

διάφορες στρατηγικές που θέλει να ακολουθήσει το ιατρείο ενώ η γενικότερη έρευνα θα 

αναδείξει τα σηµεία στα οποία µπορεί να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο το ιατρείο και 

η οµάδα του. 

  

Επίσης από το παραπάνω περιστατικό αναδεικνύεται η σηµαντικότητα της έγκαιρης 

αναγνώρισης του περιβάλλοντος µιας επιχείρησης, οπότε προτείνεται η χρήση των 

µητρών SWOT και PEST  που είναι απλά αλλά χρήσιµα εργαλεία. 

Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµία µελέτη 

ικανοποίησης ή ποιότητας σχετικά µε τα ελληνικά δερµατολογικά ιατρεία / κλινικές 

στην βιβλιογραφία. Αυτό δυσκολεύει τον επαγγελµατία ιατρό που ενδιαφέρετε για την 

εφαρµογή µέτρων ώστε να αυξήσει την πιστότητα των ασθενών αλλά και την πρόθεση 

για σύσταση του ιατρείου σε τρίτους καθώς δεν µπορεί να αντιληφθεί πλήρως την 

έννοια της ικανοποίησης και της ποιότητας στην ελληνική πραγµατικότητα.  Έτσι, 

κρίνεται αναγκαία µια τέτοια έρευνα καθώς όχι µόνο υπάρχει βιβλιογραφικό κενό για 

τα δερµατολογικά ιατρεία της Ελλάδας αλλά όπως είδαµε υπάρχει και πολύ 

περιορισµένη διεθνή βιβλιογραφία. 

Επίσης, µιας και τα περισσότερα δερµατολογικά ιατρεία εκτός από τα αµιγώς 

δερµατολογικά περιστατικά εκτελούν πλέον και θεραπείες αισθητικής δερµατολογίας 

θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση αυτών, έρευνα ικανοποίησης και ποιότητας και 

πιθανόν µία σύγκριση µεταξύ των ευρηµάτων αυτής και των ευρηµάτων µίας έρευνας 

ικανοποίησης και ποιότητας σε καθαρά δερµατολογικές υπηρεσίες. 
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