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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με εικόνες που αποδεικνύουν την 

σημαντική έλλειψη οποιασδήποτε μορφής οργάνωσης ή εθνικής στρατηγικής 

για το θέμα της υγείας από τους κεντρικά υπεύθυνους για τη λήψη 

αποφάσεων. Εικόνες αποδιοργάνωσης πολλών ελληνικών νοσοκομείων και 

αποτελέσματα ερευνών από διάφορα πανεπιστήμια σε εθνικό και 

διευρωπαϊκό επίπεδο, έρχονται να στηρίξουν την άποψη ότι: 

• Τα ελληνικά νοσοκομεία είναι τα λιγότερο οργανωμένα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• Οι Έλληνες ασθενείς οι λιγότερο ικανοποιημένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. 

• Το χάσμα μεταξύ υπηρεσιών προσφερομένων σε ιδιωτικά και δημόσια 

νοσοκομεία συνεχώς μεγαλώνει, όπως μεγαλώνει και το κόστος που 

επωμίζεται ο ασθενής. 

• Η στροφή του πληθυσμού στην ιδιωτική ασφάλιση και την ιδιωτική 

περίθαλψη είναι εκτεταμένη και αυξάνεται ολοένα. 

Παράλληλα μια σειρά σημαντικών παραμέτρων σκιαγραφούν το 

πλαίσιο με βάση το οποίο διαμορφώνονται διεθνώς οι υπηρεσίες εν γένει και, 

κατά προέκταση, οι υπηρεσίες υγείας, όπως: 

• Αλλαγή σε δημογραφικά στοιχεία. Ο πληθυσμός της γης γερνάει, γεγονός 

που έχει ως συνέπεια την αλλαγή των αναγκών του για παροχή φροντίδας 

και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, αλλά και την αύξηση των 

απαιτήσεων του για τις υπηρεσίες που λαμβάνει. 

• Αλλαγή της παραδοσιακής έννοιας των υπηρεσιών υγείας. Αποκτά πλέον 

μεγάλη σημασία η σωστή, με σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες του 

πελάτη – ασθενή, παροχή φροντίδας, όπως άλλωστε απαιτείται και σε 

κάθε άλλη υπηρεσία. 

• Αδυναμία των νοσοκομείων να ελέγξουν, με βάση τις παραδοσιακές 

μεθόδους το διαρκώς αυξανόμενο κόστος. 
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Γίνεται λοιπόν σαφές ότι είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση των 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας. Η βελτίωση αφορά: 

• Στην καταγραφή και αξιολόγηση σε πρώτη φάση του επιπέδου της 

ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.  

• Την προσέγγιση του πελάτη – ασθενή με σκοπό την κατανόηση των 

απαιτήσεων και των αναγκών του.  

• Την υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης που θα διευκολύνουν την 

αποτελεσματική οργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και την καλύτερη 

γνώση του τρόπου με τον οποίον εμπλέκονται οι εργαζόμενοι στις 

διάφορες διαδικασίες. 

• Την οργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με τρόπο που θα εστιάζει 

στην κάλυψη των αναγκών του ασθενή. 

Η φιλοσοφία της ολικής ποιότητας μπορεί να προσφέρει αρκετά και  

σημαντικά στην σωστή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, αφού με τις αρχές, 

τις λειτουργίες, τα εργαλεία αλλά και τις πρακτικές μπορεί να βοηθήσει στην 

επίλυση σημαντικών προβλημάτων στο χώρο της Υγείας. Στην περίπτωση 

ενός νοσοκομείου για παράδειγμα δεν αρκεί η ύπαρξη ενός κατάλληλου 

προσωπικού σε γιατρούς, νοσοκόμες, τεχνικούς για τα διάφορα εργαστήρια 

και άλλες ειδικότητες, αλλά απαιτείται και μια ανάλογη συμπεριφορά που να 

δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και φροντίδας που 

απορρέει από την συνειδητή προσπάθειά τους να καλύψουν τις πραγματικές 

και ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών.1  

         Σκοπός της εργασίας θα είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο εφαρμόζονται 

προσεγγίσεις ποιότητας στο χώρο των ελληνικών νοσοκομείων. 

         Οι στόχοι της εργασίας θα είναι να εξακριβωθούν: 

• Ο ρόλος της ηγεσίας στην υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων 

ποιότητας.  

• Ο βαθμός ανταπόκρισης του προσωπικού σε θέματα ποιότητας, 

• Η διερεύνησης της στάσης της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και  

• Ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών από το προσωπικό των 

νοσοκομείων. 

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα βασιστεί στη χρήση ερωτηματολογίου  

                                                 
1 Δερβιτσιώτης Κώστας (1993) «Διοίκηση Ολικής ποιότητας» 
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και συνεντεύξεων, τα περιεχόμενα των οποίων θα βασίζονται σε στοιχεία που 

εξετάζονται στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου των 

υπηρεσιών υγείας, όπως αυτές θα αναλυθούν με βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία. 

 

1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 Σύμφωνα με τον John Ovretveit2 κατά τη διαδικασία ορισμού της 

ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν α) ένας επαγγελματικός ορισμός 

του τι χρειάζεται ο πελάτης, β) ο βαθμός στον οποίον οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες του, και γ) η ίδια η άποψη του πελάτη 

σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του. Τελικά καταλήγει στον 

ορισμό της ποιότητας ως «η ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή 

στο χαμηλότερο κόστος», και περιλαμβάνει σε αυτόν τρία στοιχεία: την 

ποιότητα ως προς τον πελάτη, η οποία μετράει την ικανοποίηση του πελάτη, 

τα παράπονα του και το βαθμό στον οποίον η υπηρεσία του προσφέρει αυτό 

που ζητάει, την επαγγελματική ποιότητα, η οποία είναι ο βαθμός στον οποίο η 

υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη σύμφωνα με τα όσα ορίζουν 

επαγγελματικά δεδομένα και τέλος, η ποιότητα διαδικασιών, η οποία είναι ο 

σχεδιασμός και λειτουργία των διαδικασιών της υπηρεσίας κατά τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. 

 Ο Nick Black3  αναφέρει ότι οι υπάρχοντες ορισμοί της ποιότητας είναι 
περιοριστικοί στο περιεχόμενό τους, και για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη 

υιοθέτησης ενός ευρύτερου ορισμού. Σύμφωνα με αυτόν, υψηλής ποιότητας 

υπηρεσία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει αποτελεσματική φροντίδα, 

ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και παρέχεται δίκαια, αποδοτικά, 

αποτελεσματικά και ανθρώπινα. 

                                                 
2 Ovretreit J. (1990), «What is Quality in Health Services?», Health Services Management, 
Vol. 86, No 3pp. 131 -133. 
3 Black Nick (1990), “Quality assurance of medical care”, Journal of Public Health Medicine, 
Vol. 12, No.2, pp.97 – 104. 
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 Η ποιότητα σύμφωνα με τους Laffel & Blumental4 θα πρέπει να 

οριστεί σαν μια συνεχή προσπάθεια από όλα τα μέλη ενός οργανισμού για την 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.  

 Τέλος, ο επικρατέστερος ορισμός5 της έννοιας «ποιότητα» σήμερα 

είναι: «ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε 

ανταποκρίνεται ή και ξεπερνάει τις προσδοκίες των καταναλωτών». 

 Στο χώρο της Υγείας, ο κλασικός ορισμός της ποιότητας έχει δοθεί από 

τον Donadenian, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» της διασφάλισης της 

ποιότητας στο χώρο της Υγείας. Ο Donadenian ορίζει την ποιότητα ως την 

«μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη 

και τις ζημίες που υπάρχουν σε μία διαδικασία περίθαλψης». Σήμερα, παρά 

την αδιαμφισβήτητα μεγάλη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας, ο 

κλασικός του ορισμός θεωρείται στατικός και όπως και στο χώρο της Υγείας οι 

προσπάθειες στρέφονται πλέον προς τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

 
1.3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 Ως Υγεία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) η 

κατάσταση εκείνη που χαρακτηρίζεται από πλήρη σωματική, ψυχική και 

κοινωνική ευεξία. Ο ορισμός αυτός ταυτίζει την υγεία περισσότερο με την 

ποιότητα ζωής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ γίνεται περισσότερη 

επιτακτική η ανάγκη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του κόσμου. 

 Οι υπηρεσίες ενός κράτους πρέπει να ανταποκρίνονται σε τρία βασικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των 

κατοίκων για χάρη των οποίων έχουν δημιουργηθεί.6 Έτσι πρέπει: 

α) Να υπάρχουν και να είναι καλά οργανωμένες και διαθέσιμες στον 

πληθυσμό, σε κάθε ζήτηση ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. 

                                                 
4 Laffel Glenn, Blumental David (1989), “The case for using Industrial Quality Management 
Science in Health Care Organizations”, JAMA, November 24, Vol. 262, No.20, November, 
pp.2869 – 2873. 
5 Evans R.JAMES, Lindsay M. William (1996), “The Management and Control of Quality”, 
West Publishing Company, 3rd edt,. 
6 Τρακατέλλης, A., Κατσογιαννόπουλος Β., Σιγάλας, Ι., Βαβύλη Φ., Μαγκλαβέρας, Ν., 
Αντωνοπούλου, Α., (1991), «Διερευνήση Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών περιοχής Κεντρικής 
Μακεδονίας». 
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β) Να είναι προσπελάσιμες και χρησιμοποιήσιμες από τους πολίτες 

ώστε να υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονη δυνατότητα παροχής ιατρικής 

φροντίδας στους κατοίκους μιας χώρας.  

 γ) Να είναι αποδεκτές από τους πολίτες. Η αποδοχή αναφέρεται 

κυρίως:  

 - στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 - στον επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των εργαζομένων στις  

   υπηρεσίες Υγείας.   

- στην αρτιότητα των εγκαταστάσεων.7

 Ο όρος Υπηρεσίες Υγείας περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων 

ιατρικών υπηρεσιών, προληπτικών και θεραπευτικών, καθώς και τους 

μηχανισμούς παροχής και διανομής τους. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι η περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες Υγείας που 

παρέχονται σε άτομα, τα οποία έχουν εκδηλώσει υποκειμενικά ή αντικειμενικά 

συμπτώματα ενός συγκεκριμένου προβλήματος υγείας. Η φροντίδα αντίθετα 

είναι ευρύτερη  έννοια που αναφέρεται και σε υπηρεσίες Υγείας που 

προσφέρονται και σε υγιή άτομα και συχνά στο σύνολο του πληθυσμού μιας 

χώρας. Η διάκριση πάντως δεν είναι πάντοτε σαφής.  

 Η περίθαλψη από την άλλη, αναφέρεται είτε στην εξωνοσοκομειακή είτε 

στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Το μεγαλύτερο ποσοστό ιατρικής περίθαλψης 

παρέχεται σίγουρα μέσα στα νοσοκομεία. Η νοσοκομειακή περίθαλψη μπορεί 

να είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια. Η πρωτοβάθμια 

νοσοκομειακή περίθαλψη αφορά στη διαγνωστική – θεραπευτική υπηρεσία 

που παρέχεται από τα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου, καθώς και στην 

επείγουσα, προληπτική και κοινωνική ιατρική. Ενδεικτικά, η δευτεροβάθμια 

περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία, τον εργαστηριακό έλεγχο και τις γενικές 

επεμβάσεις. Η τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη, αφορά τα εξειδικευμένα 

καρδιολογικά ή πνευμονολογικά κέντρα περίθαλψης, καλύπτει όμως μεγάλες 

πληθυσμιακές ομάδες.  

 Επιχειρώντας να απεικονίσουμε τις υπηρεσίες Υγείας θα 

παρουσιάζουμε ένα σύστημα αποτελούμενο από τρία τουλάχιστον 

                                                 
7 Σιγάλας, Ι. (1993) «Το νοσοκομείο στην Ελλάδα, χθες, σήμερα, αύριο», Επιθεώρηση 
Υγείας, Ιούλιος – Αύγουστος, σελ. 36 – 40  
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υποσυστήματα ανάλογα με το επίπεδο ανάλυσης, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν το νοσοκομειακό τομέα εν γένει, το νοσοκομείο και τις 

παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παρέχονται εντός ή 

εκτός αυτού. 

 

1.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 Η ολική ποιότητα είναι προληπτική στη φύση της και στηρίζεται σε τρεις 

αρχές: την ικανοποίηση του πελάτη, τη συνεχή βελτίωση και την ενεργό 

συμμετοχή όλου του εργατικού δυναμικού ώστε ο οργανισμός που την 

εφαρμόζει να αναζητά ενεργά τον προσδιορισμό των αναγκών και των 

προσδοκιών του πελάτη, την ενσωμάτωση της ποιότητα στις διαδικασίες και 

τη διαρκή βελτίωση οποιασδήποτε λειτουργίας με τη βοήθεια συλλογικών 

προσπαθειών επίλυσης προβλημάτων μέσα από τη χρήση αντικειμενικών 

δεδομένων.8

 Η επιτυχής εφαρμογή της με θεαματικά αποτελέσματα σε άλλες 

βιομηχανίες οδήγησε στην εφαρμογή της και στο χώρο της Υγείας. Η πίεση 

για αλλαγή στο χώρο της υγείας ξεκίνησε στο εξωτερικό κατά την δεκαετία του 

1980 και συνεχίζεται έως τις μέρες μας. 

 

1.5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΠ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. 
  

 Από διάφορες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

νοσοκομείο του εξωτερικού9 είναι δυνατό να προκύψουν κάποιοι παράγοντες 

που κρίνονται κρίσιμοι για την επιτυχία ενός προγράμματος ποιότητας στα 

νοσοκομεία. Αυτοί ακολουθούν:  

                                                 
8 Evans R. James, Lindsay M. William (1996), The Management and Control of Quality, West 
Publishing Company, 3rd edt. pp. 17. 
9 Θεοφανόπουλος Παναγιώτης ΄΄Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας; 
Πρόκληση ή ουτοπία; Η Ελληνική Κατάσταση΄΄, Πρακτικά συνεδρίου με θέμα ¨Εφαρμογή του 
management ολικής ποιότητας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας¨, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 1994, σελ. 31-38. 
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1) Διαδικασία εισόδου. Όλη η διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί της 

εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο, καθώς επίσης και η διάρκειά 

της. 

2) Τεχνολογικός εξοπλισμός. Δηλαδή, κατά πόσο είναι ανεπτυγμένος 

τεχνολογικά ο εξοπλισμός του νοσοκομείου, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα 

θεραπειών για σπάνιες και πολύπλοκες ασθένειες και προηγμένη ιατρική 

και φαρμακευτική τεχνολογία. 

3) Προσωπικό. Εάν το προσωπικό που διαθέτει το νοσοκομείο επαρκεί, είναι 

ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο. 

4) Θεραπείες. Αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών θεραπειών τόσο από 

πλευράς κόστους για το νοσοκομείο, όσο και από πλευράς 

καταλληλότητας για τον ασθενή.  

5) Ακρίβεια στην καταγραφή ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων.  

6) Εργαστηριακές μετρήσεις. Ποιότητα που συνεπάγονται οι εργαστηριακές 

μετρήσεις και που αφορούν την καταλληλότητά τους και την εξασφάλιση 

της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων έτσι ώστε να μην επηρεάζουν 

τον ασθενή.  

7) Αναμονή των ασθενών για την παροχή της θεραπείας.  

8) Συμπεριφορά. Τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθενείς και οι 

συγγενείς αυτών από το προσωπικό του νοσοκομείου (γιατροί, 

νοσοκόμες, κ.α.). 

9) Επικοινωνία. Συζήτηση του ασθενή με το γιατρό για τη θεραπεία που 

πρόκειται να εφαρμοστεί και με τις νοσοκόμες για τις διαδικασίες της 

ημέρας. 

10) Τήρηση κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας. 

11) Αριθμός κρεβατιών. 

12) Περιβάλλον. Κατά πόσο αυτό είναι καθαρό, ήσυχο, κ.α. 

13) Φαγητό. Εάν είναι θρεπτικό, ζεστό, φθάνει στην ώρα του, κ.α. 

 

Πριν λοιπόν επιχειρηθεί από κάποιο νοσοκομείο η εφαρμογή 

προγράμματος ποιότητας, καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω 

παράγοντες.  
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1.6. ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
 

Πρόσφατα,  στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν προγράμματα 

ποιότητας ορισμένοι νοσοκομειακοί οργανισμοί στην Αγγλία διέπραξαν 

κάποια λάθη:10

a) Δεν υπήρξε ξεκάθαρη κατανόηση και διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών 

Διοίκηση Ολικής ποιότητας (Total Quality Management), της Εξασφάλισης 

της Ποιότητας (Quality Assurance) και των Κύκλων Ποιότητας (Quality 

Circles). Δεν κατανοήθηκε επαρκώς ότι η Εξασφάλιση της Ποιότητας δεν 

είναι ΔΟΠ και ότι οι Κύκλοι Ποιότητας μεμονωμένοι δεν αποτελούν 

πανάκεια. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στους Κύκλους Ποιότητας, χωρίς να έχει κατανοηθεί 

επαρκώς ότι οι Κύκλοι Ποιότητας:  

• Δεν αποτελούν λύση τελευταίας στιγμής από μια επερχόμενη 

χρεοκοπία.  

• Δεν υποκαθιστούν ένα κακό σύστημα διοίκησης.  

• Δεν είναι μόνο για τους κατώτερους.  

• Δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς ειδικούς.  

• Δεν είναι ένα πρόσθετο μέτρο ελέγχου της απόδοσης των 

εργαζομένων. 

• Δεν μπορούν να συνεχισθούν, χωρίς ηθική ή υλική ανταμοιβή. 

b) Έλλειψη ομαδικής εργασίας ανάμεσα στο προσωπικό ενός τμήματος και 

μεταξύ του προσωπικού ενός τμήματος και άλλων τμημάτων.  

c) Έλλειψη εξουσιοδότησης του προσωπικού για να κάνουν βελτιώσεις. 

d) Έλλειψη ξεκάθαρου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της εργασίας των 

εργαζομένων. 

e) Δεν υπήρξε ξεκάθαρος ορισμός της ποιότητας, σχετικά με τον τομέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Φυσιολογική συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία 

καθορισμού κατάλληλων μέτρων. Και είναι γνωστό ότι να δεν μπορεί να 

μετρηθεί κάτι, δεν μπορεί και να βελτιωθεί.  

                                                 
10 Getting results from TQM, HR Magazine, v37, Sept ’92, p. 34-36 
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f) Η κουλτούρα δεν υποστήριζε την πραγματική πρόθεση του προγράμματος 

ΔΟΠ ή ΣΒΠ. Ενώ το νοσοκομέιο μάθαινε για τη ΣΒΠ και 

αναπτυσσόντουσαν ομάδες βελτίωσης της ποιότητας, τα στελέχη έθεταν 

σε κυκλοφορία κατευθύνσεις μείωσης του κόστους. Πολλά μέλη από το 

προσωπικό πίστεψαν ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιεί τη ΔΟΠ ή ΣΒΠ σαν 

τέχνασμα για να μειώσει τις αντιδράσεις τους στις παραδοσιακές 

στρατηγικές μείωσης του κόστους.  

g) Έλλειψη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας, 

ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι προσπάθειες για 

Εξασφάλιση της Ποιότητας καθώς και τα αποτελέσματα των Κύκλων 

Ποιότητας. 

h) Έλλειψη προκαθορισμένου προϋπολογισμού, σαν μέρος του 

επιχειρηματικού σχεδίου, για τη χρηματική υποστήριξη των προσπαθειών 

βελτίωσης ποιότητας.  

i) «Συγκέντρωση» υπευθυνότητας σε λίγους (π.χ. «Τμήμα Ποιότητας»), ενώ 

θα έπρεπε να υπάρχει «Αποκέντρωση» σε όλους. Όλοι έχουν ευθύνη για 

την ποιότητα, για τη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης εικόνας προς τον 

ασθενή.  

j) Έλλειψη συμπεριφοριακής αλλαγής. Εάν μόνο λίγοι μάνατζερς αλλάξουν 

στυλ, μπορεί να γίνεται χρήση των σωστών όρων και η ομαδική εργασία 

να βελτιώνεται, αλλά δεν υπάρχει οργανωσιακή αναζωογόνηση και ο 

οργανισμός συνεχίζει όπως πριν.  

k) Είδαν το πρόγραμμα ποιότητας σαν ένα ακόμη πρόγραμμα. Οι ηγέτες δεν 

κατανόησαν το επίπεδο της δέσμευσης και της ενέργειας που απαιτούνταν 

για να διατηρηθεί η προσπάθεια. 

l) Καμιά προσπάθεια επικοινωνίας με τον πιο σημαντικό κρίκο στην 

«αλυσίδα παραγωγής», τον ασθενή. Τον εξωτερικό πελάτη, του οποίου η 

γνώμη θα βοηθούσε σε τεράστιο βαθμό στην κατανόηση του τι ακριβώς 

έχει ανάγκη ο αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας και του τι πρέπει να γίνει 

για να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη. 

m) Έλλειψη ορατών ενεργειών. Σε μερικούς οργανισμούς υπάρχουν πολλά 

λόγια και όχι αρκετά έργα. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αποτυχία των 
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προγραμμάτων ποιότητας σε νοσοκομεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη 

σωστή εφαρμογή τους, παρά στα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη δομή 

και τις διαδικασίες του νοσοκομείου.11    Επίσης, όταν η ΔΟΠ αποτυγχάνει τις 

περισσότερες φορές ευθύνεται η διοίκηση του νοσοκομείου και όχι η 

διαδικασία.12  

 

1.7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΠ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Υπάρχουν, όμως, και οργανισμοί φροντίδας υγείας που κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια και να αποφύγουν τα ανωτέρω λάθη εφαρμόζοντας 

ένα απλό μοντέλο που οδηγεί ακίνδυνα και ανώδυνα σε μια κουλτούρα Ολικής 

Ποιότητας. Το μοντέλο αυτό εμπεριέχει τα εξής στάδια13: 

1. Αναγνώριση της ανάγκης. 

Ένας απλός υπολογισμός του κόστους χαμηλής ποιότητας ή μια απλή 

αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών / επισκεπτών είναι αρκετά για να 

αποδειχθεί η ανάγκη για Ολική Ποιότητα. 

2. Δέσμευση. 

Όταν  θα έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη, η δέσμευση των αρμοδίων κάθε 

αυτόνομου φορέα υπηρεσιών υγείας θα είναι πιο εύκολη. Χρειάζεται, όμως, 

και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης, μέσω ενός Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

της Ποιότητας, τα στάδια εφαρμογής του οποίου είναι απλά και 

αποτελεσματικά, αλλά χρειάζεται και γι’ αυτά μια ξεχωριστή σχετική 

εκπαίδευση.  

3. Σχεδιασμός. 

Η ποιότητα δεν συμβαίνει «τυχαία». Πρέπει να προσχεδιαστεί. Σε αυτό το 

στάδιο πρέπει να προσδιοριστεί ποιος είναι ο πελάτης (εσωτερικός και 

εξωτερικός), ποιες οι ανάγκες του και πως αυτές θα ικανοποιηθούν. Θα 

ορισθούν οι στόχοι βελτίωσης, τα μέσα επίτευξης των στόχων και οι 

υπεύθυνοι υλοποίησης των έργων βελτίωσης. 

4. Επιμόρφωση. 
                                                 
11Keeler Emmet…Robert H., ΄΄Τα χαρακτηριστικά των νοσοκομείων και η ποιότητα της 
περίθαλψης΄΄, JAMA Ελληνική Ιατρική περιοδική Έκθεση, Νοέμβριος 1992, σελ. 15-24.
12.Λακουμέντα Σταυρούλα΄΄, Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατριικής΄΄,τεύχος 6, 
τόμος 3, Ιούνιος 1993, σελ. 18-20 
13 Λογοθέτης Νικόλαος ΄΄Οι θεμελιώδες αρχές ….. υγείας ΄΄, Πρακτικά Συνεδρίου, ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη 5-6 /11/1994, σελ. 39-45. 
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Ο θεμελιώδης λίθος για τη βελτίωση. Ένα συνεχές συμβόλαιο με το μέλλον. 

Επιμόρφωση στη θεωρία και την πράξη. Υπάρχουν εργαλεία βελτίωσης που 

πρέπει να μαθευτούν όπως επίσης και οι διάφορες θεωρίες των gurus της 

ποιότητας. 

5. Βελτίωση. 

Μέσω των εργαλείων βελτίωσης και με τη συμμετοχή όλων. 

6. Έλεγχος – αξιολόγηση των επιτευχθέντων. 

Κατά πόσο οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή έχουν επιτευχθεί;  

7. Επιστροφή στο βήμα 1.  

Όρια στη ποιότητα δεν υπάρχουν. Άρα στόχος θα είναι ο εντοπισμός νέων 

περιοχών για βελτίωση. 

Τέλος, οργανισμοί φροντίδας υγείας που εφάρμοσαν επιτυχώς Προγράμματα 

Βελτίωσης Ποιότητας,14  πήραν κάποια μαθήματα τα οποία έχουν αξία για τα 

άτομα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρόμοιες βελτιώσεις στους 

οργανισμούς τους. Τέτοια μαθήματα αποτελούν τα παρακάτω:  

• Εξασφάλιση της πλήρους υποστήριξης και δέσμευσης των ανωτέρων 

ιεραρχικών επιπέδων της διοίκησης και των φυσικών παραγόντων. 

• Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών στη δομή, στην 

πολιτική και στο στυλ διοίκησης πριν την εισαγωγή προγραμμάτων 

ποιότητας.  

• Επίλυση των διαφορών που υπάρχουν και ανάπτυξη συνεργατικής 

σχέσης.  

• Οι γιατροί πρέπει να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συνεργαστούν σωστά και να πάψουν να θεωρούν τα προγράμματα 

ποιότητας σαν προσπάθεια κρίσης του έργου και μάλιστα από άτομα 

άσχετα προς το ιατρικό επάγγελμα. 

• Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. 

• Κατανόηση του ότι η διαδικασία βελτίωσης είναι χρονοβόρα. 

• Εκπαίδευση, επιβράβευση και αναγνώριση εργαζομένων.  

• Προτεραιότητα στα προβλήματα. Συνήθως υπάρχουν πολλά προβλήματα, 

αλλά είναι σημαντικό να επιλεγεί ένα το οποίο θα επιλυθεί πρώτα.  

                                                 
14Barwick Donald M, Godfrey A. Blanton & Roessner Jane, ‘’Curing Health Care’’, New 
Strategies for quality improvement, Jossey Bass Publishers, San Francisco, 1990. 
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• Χρειάζεται επιμονή. Δεν πρέπει να τα παρατάει κανείς ακόμη και όταν 

φαίνεται ότι τίποτα δεν πρόκειται να επιτευχθεί.  

• Σύγκριση εσωτερικών και εξωτερικών μέτρων ποιότητας. Είναι σημαντικό 

να συγκρίνονται οι εσωτερικές μετρήσεις ποιότητας για κάτι σε σχέση με 

την αντίληψη του πελάτη γι’ αυτό. Μπορεί τα πράγματα να είναι 

διαφορετικά από τα αναμενόμενα.  

• Δεν χρειάζεται η γρήγορη εφαρμογή λύσεων. Υπάρχει η τάση στις ομάδες 

να ξεκινούν να εφαρμόζουν λύσεις στα κύρια προβλήματα, χωρίς όμως να 

χρησιμοποιήσουν πρώτα την ερώτηση «γιατί». Οι λύσεις που 

απευθύνονται στα συμπτώματα του προβλήματος μπορεί μεν να είναι 

προφανείς, αλλά συχνά αποτελούν και ακριβές λύσεις. 

• Οι συναντήσεις ατόμων και ομάδων που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 

Βελτίωσης της Ποιότητας δεν πρέπει να σταματούν όταν οι βελτιώσεις 

έχουν επιτευχθεί.  

• Επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι βελτιώσεις συνεχίζονται έπειτα από την 

αρχική εφαρμογή έτσι ώστε να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση. Ο 

οργανισμός πρέπει να εγκαθιδρύσει τις αλλαγές. Σε αυτό βοηθά η 

διαδικασία P – D – C – A (Plan – Do – Check – Act), δηλαδή η διαδικασία: 

Σχεδιασμός – Εφαρμογή – Έλεγχος – Δράση.  

• Επέκταση του οράματος και των ευκαιριών για βελτιώσεις, συνεχώς. Όταν 

οι στόχοι επιτευχθούν είναι καιρός να βρεθούν άλλες ευκαιρίες για 

βελτίωση.  

• Οι προσπάθειες βελτίωσης δεν θα πρέπει να αποτελούν βραχυπρόθεσμη 

επένδυση. Χρειάζονται υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα και  

συνεργατική πειθαρχία με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας του ασθενή. 

Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και μερικές φορές μπορεί να ματαιωθούν, 

αλλά τελικά αξίζουν την επένδυση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής διερεύνησης γίνεται μια σύντομη 

αναφορά των βιβλιογραφικών ευρημάτων από το 1989 μέχρι σήμερα, τα 

οποία έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ερευνητική τους προέλευση και 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σκοπό και τη μεθοδολογία της παρούσης 

ερευνητικής εργασίας. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

2.1.1. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Οι Bowers, Swan και Kohler δημοσίευσαν στο άρθρο τους Total Quality 

Management in Hospitals15 στο περιοδικό Total Quality Management το 1995, 

αναφέρονται στην ανάγκη δημιουργίας ενός μοντέλου διοίκησης ολικής 

ποιότητας των νοσοκομείων, σύμφωνα με το οποίο: 

• Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών ορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ασθενή, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο παροχής 

τους. 

• Τα σφάλματα και οι αποκλίσεις από τον στόχο αναλύονται ως ευκαιρίες για 

βελτίωση και όχι σαν αιτίες απόδοσης ευθυνών.  

• Υφίστανται σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές.  

• Λειτουργεί ένα άρτιο σύστημα διοίκησης διαδικασιών και μέτρησης των 

βελτιώσεων. 

• Το προσωπικό συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα βελτίωσης. 

• Η ομαδική εργασία αποτελεί τρόπο δουλειάς.  

• Όλοι εκπαιδεύονται με σκοπό την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών 

και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. 
                                                 
15 Bowers, M., Swan, J., Koehler, W., (1994), What attributes determine quality and 
satisfaction with health care delivery? , Health Care Management Review, vol. 19 (4), pp. 49 
– 55. 
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• Επιτυγχάνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι μέσα από την σταθερή 

κατάκτηση μικρών, επιμέρους τιθέμενων στόχων.  

Οι Binsham και Clousing16  αναφέρονται στα αποτελέσματα από δείγμα 780 

νοσοκομείων στην Αμερική, αναφορικά με το ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται 

σαν εργαλεία από τα νοσοκομεία προκειμένου να μετρηθεί η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ανάμεσα στις μεθόδους αυτές αναφέρονται 

οι έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων και ασθενών, η εισαγωγή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας, η χρήση εργαλείων στατιστικού ποιοτικού ελέγχου 

διαδικασιών, οι ομάδες βελτίωσης ποιότητας και η αξιολόγηση σε τακτά 

χρονικά διαστήματα του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Από τις παραπάνω μεθόδους σαν πιο ολοκληρωμένη θεωρείται η αξιολόγηση 

η οποία περιλαμβάνει σαν εργαλεία της τις περισσότερες από τις υπόλοιπες 

μεθόδους. 

Οι A.C. Curry, W. Keogh και G.M. Hogg17  επιχειρούν την ανασκόπηση μιας 

πρωτοβουλίας με θέμα την ποιότητα των υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του PICK UP Quality Project στο Scotish Health Service το 

χρονικό διάστημα 1989 – 1990. Ο σκοπός του άρθρου είναι να δοθεί 

απάντηση σε μια πληθώρα ερωτήσεων οι οποίες  εξετάζουν τις αντιλήψεις του 

προσωπικού που έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία αυτή και να αναφέρει τις 

αντιδράσεις των συμμετοχόντων στην όλη διαδικασία. Η μεθοδολογία 

περιελάμβανε ερωτηματολόγια και τεχνικές συνεντεύξεων. Συμμετείχαν 500 

διοικητές και προϊστάμενοι τμημάτων Νοσοκομείων της Σκωτίας. Εντοπίστηκε 

ένας αριθμός προβλημάτων τα οποία αποτέλεσαν διδακτικά σημεία για το 

μέλλον. Έγινε σαφές ότι η εκπαίδευση για παροχή ποιοτικής υπηρεσίας είναι 

αποτελεσματική όταν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο κοινό που 

απευθύνεται και στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός. Κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι περισσότεροι οργανισμοί αντιμετώπιζαν 

οικονομικά προβλήματα τα οποία τους δημιούργησαν επιπλέον 

ευαισθητοποίηση και φανέρωσαν ότι η προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου 

                                                 
16 Binsham, L., Clousing, J., (1995) total Quality in Health Care: a survey of current practices, 
Total Quality Management, vol. 6, No. 1, p.p. 69 – 78. 
17 Curry A.C., Keogh W. και Hogg G.M. (1997), Promoting a quality of service culture in 
health care: review of a Scotish initiative, Health Services Management Research, 10, May, 
p.p. 69 – 78. 
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ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί υψηλού βαθμού δέσμευση 

και παροχή πηγών – εισροών. 

         O Lam S. K. Simons18 επιχειρεί να δείξει με το άρθρο του τον τρόπο 

μέτρησης των αντιλήψεων των ασθενών σχετικά με την ποιότητα των 

υπηρεσιών Υγείας. Εξετάζει την αξιοπιστία, εγκυρότητα και προβλεπτική 

ικανότητα του SERVQUAL καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του στον 

τομέα του Hong Kong. Ο σκοπός της διαδικασίας μέτρησης του SERVQUAL 

είναι η παροχή στους managers των Οργανισμών παροχής φροντίδας Υγείας 

επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το SERVQUAL αποτελεί μια αξιόπιστη 

κλίμακα μέτρησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών Υγείας. Η απόδοση των 

Οργανισμών Υγείας δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών εκτός από τις 

προσδοκίες που αφορούν τα απτά στοιχεία  της ποιότητας των υπηρεσιών 

(εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εμφάνιση του προσωπικού). Σύμφωνα με την 

έρευνα, τα στοιχεία στα οποία οι ασθενείς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η 

χρονική συνέπεια, ο επαγγελματισμός και οι επαρκείς υπηρεσίες. Παρότι τα 

νοσοκομεία του Hong Kong παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες όσον αφορά 

τα προαναφερθέντα στοιχεία, πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω για να φτάσουν 

στο επίπεδο των προσδοκιών των ασθενών. Σύμφωνα με την αντίληψη των 

ασθενών, το προσωπικό του Νοσοκομείου δεν τους δείχνει αρκετό 

ενδιαφέρον και οι ασθενείς δε χαίρουν, στο βαθμό που επιθυμούν, 

εξατομικευμένη προσοχή. Οι παραπάνω είναι οι τομείς στους οποίους τα 

Νοσοκομεία θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες βελτίωσής τους, 

ώστε να επιτύχουν πελατοκεντρική παροχή υπηρεσιών. 

 

2.1.2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

         Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της ποιότητας στο χώρο 

των υπηρεσιών Υγείας τα τελευταία χρόνια. Το επίπεδο ικανοποίησης των 

ασθενών είναι το αντικείμενο μελέτης και έρευνας των Αντωνοπούλου, 

                                                 
18 Lam S. K. Simon (1997), SERVQUAL: a tool of measuring patients opinions of hospital 
service quality in Hong Kong, Total Quality Management, Vol. 8, No. 4, pp. 254 – 261. 
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Καραμητόπουλου και Σοφιανού.19 Η έρευνα αυτή αφορά στην ανοικτή 

περίθαλψη και ειδικότερα στην ζήτησης περίθαλψης που παρέχεται από τα 

εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία των παθολογικών κλινικών στο Γενικό 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στόχος της έρευνας ήταν να 

διερευνήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

των ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία σε ημέρες εφημερίας. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια σε δείγμα 200 ατόμων τα οποία 

επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του παθολογικού τομέα στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η διαμόρφωση 

των γνωμών των ασθενών σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών περίθαλψης 

στα εξωτερικά ιατρεία καθορίζεται από την επικοινωνία που είχαν κυρίως με 

τους ιατρούς και από τους λόγους για  τους οποίους επισκέφθηκαν τα 

εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα τα οποία το 

επισκέπτονται χωρίς να τα ωθεί κάποια οικονομική ανάγκη, δείχνουν 

ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του, ενώ αντίθετα εκείνοι οι οποίοι 

οδηγήθηκαν σε αυτό από οικονομικού λόγους, είναι δυσαρεστημένοι από τις 

υπηρεσίες που  τους προσφέρονται. Επίσης προέκυψε από την ανάλυση των 

δεδομένων ότι υπάρχει μια κατηγορία νέων κυρίως ανθρώπων, εξαρτημένων 

οικονομικά, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες περίθαλψης, 

ιδίως λόγω της σχέσης τους με το προσωπικό. 

         Οι Παπανικολάου και Σιγάλας20 επιχειρούν μια προσπάθεια μέτρησης 

του βαθμού ικανοποίησης του ασθενή. Ο σκοπός της έρευνας και του 

προγράμματος που πραγματοποιήθηκε ήταν να αναπτυχθεί μια μέθοδος 

συλλογής πληροφοριών για τους ασθενείς, η οποία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί συστηματικά στην εκτίμηση της ποιότητας της περίθαλψης και 

τον εφοδιασμό των υπευθύνων και της διοίκησης των νοσοκομείων με 

χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης 

ποιότητας. Ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν η περιγραφή ενός βασικού 

μοντέλου διανομής Νοσοκομειακής φροντίδας, μιας θεωρίας για τη βελτίωσή  

                                                 
19 Αντωνοπούλου Λ., Καραμητροπούλου Δ., Σοφιανός Ε. (1991), «Παράγοντες που 
επηρεάζουν το επίπεδο Ικανοποίησης των Ασθενών», Επιθεώρηση Υγείας, Νοέμβριος – 
Δεκέμβριος, σελ. 154-160. 
20 Παπανικολάου Β., Σιγάλας Ι. (1994), «Η ικανοποίησης του ασθενή ως δείκτης ποιότητας 
της Νοσοκομειακής Φροντίδας», Πρακτικά συνεδρίου «Εφαρμογή του Management Ολικής 
ποιότητας στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας», Θεσσαλονίκη, 4,5 & 6 Νοεμβρίου, σελ. 181-
206. 
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τους και των τρόπων με τους οποίους οι κρίσεις των ασθενών για την 

ποιότητα των παρεχομένων νοσοκομειακών Υπηρεσιών μπορούν να 

οδηγήσουν στο σχεδιασμό βελτιώσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους 

εξερχόμενους ασθενείς από το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και 

το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, δυναμικότητας 

710 και 670 αντίστοιχα και διήρκησε τέσσερις εβδομάδες. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα, η ικανοποίηση των ασθενών από τα δύο νοσοκομεία είναι 

υψηλή για την Ιατρική και την Νοσηλευτική Φροντίδα που δέχθηκαν και 

μετρίου βαθμού για τις ξενοδοχειακές και λοιπές υπηρεσίες. 

 

2.2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

         Η πρόβλεψη και παροχή υπηρεσιών υγείας είναι μια δύσκολη υπόθεση 

και οι διαστάσεις της ποιότητας που τις αφορούν το αποδεικνύουν ξεκάθαρα. 

Προκειμένου να πειστεί ο ασθενής και οι οικείοι του ότι η υπηρεσία υγείας που 

του παρέχεται είναι η καλύτερη δυνατή, πάντα σε σχέση με τους διαθέσιμους 

πόρους, πρέπει να ικανοποιηθεί μια σειρά παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτές 

προσομοιάζουν με τις παραμέτρους για την ποιότητα των υπηρεσιών γενικά, 

οι οποίες αφορούν τα αισθητικά χαρακτηριστικά (tangibles), την αίσθηση 

συμπαράστασης (empathy), την ανταπόκριση (responsiveness), την ασφάλεια 

(security) και την αξιοπιστία (reliability) (Parasuraman et al., 1991), αλλά είναι 

πιο εξειδικευμένες, με εστίαση στην ικανοποίηση του ασθενή. 

         Ο ερευνητής της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας Maxwell, προτείνει 

στο άρθρο του «Quality Assessment in Health», μια σειρά παραμέτρων που 

βασίζονται στη λογική των παραμέτρων για τις ποιοτικές υπηρεσίες κατά 

Parasuraman. Οι διαστάσεις της ποιότητας του Maxwell είναι ευρέως 

αποδεκτές και θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας για την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχήμα που ακολουθεί (σχήμα 1), οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή μιας ποιοτικής υπηρεσίας υγείας 

είναι: 

• Η ευκολία πρόσβασης που έχει σε αυτήν ο ασθενής (τοποθεσία και εύρος 

προσφερομένων υπηρεσιών υγείας. 
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• Η σχετικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με τις ανάγκες του 

πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται 

• Η ισότητα και η δικαιοσύνη όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών όλων 

των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από τις φροντίδες υγείας 

• Η αποτελεσματικότητα κατά την παροχή, μέσα από τη σωστή αξιοποίηση 

των απαραίτητων πόρων. 

• Η αποδοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας από ασθενείς και τους συγγενείς 

του 

• Η αποδοτικότητα και ορθότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

         Συσχετίζοντας τις παραπάνω παραμέτρους με τις παραμέτρους 

ποιότητας υπηρεσιών κατά Parasuraman, θα λέγαμε ότι: η ευκολία 

πρόσβασης που έχει στις υπηρεσίες ο ασθενής, η οποία αναφέρεται και στο 

εύρος και την τοποθεσία παροχής των υπηρεσιών, θα μπορούσε να 

συσχετισθεί τόσο με τα αισθητικά χαρακτηριστικά (tangibles), όσο και με την 

ανταπόκριση (responsiveness) κατά Parasuraman. Η σχετικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με τις ανάγκες του πληθυσμού στον οποίο 

απευθύνεται, συσχετίζεται τόσο με την ανταπόκριση (responsiveness) όσο και 

με την αίσθηση συμπαράστασης (empathy) κατά Parasuraman. Η ισότητα και 

η δικαιοσύνη όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών όλων των ανθρώπων 

που έχουν ανάγκη από τις φροντίδες υγείας, συσχετίζεται με την αίσθηση 

συμπαράστασης (empathy) και την ανταπόκριση (responsiveness). Η 

αποτελεσματικότητα κατά την παροχή, αλλά και η αποδοτικότητα και 

ορθότητα των υπηρεσιών που παρέχονται είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένη με την 

αξιοπιστία (reliability) των υπηρεσιών κατά Parasuraman. Τέλος, η αποδοχή 

της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους ασθενείς και συγγενείς τους, ως 

ευρύτερη έννοια, θα μπορούσε να περικλείει όλες τις διαστάσεις ποιότητας 

υπηρεσιών κατά Parasuraman. 
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 Πρόσβαση Σχετικότητα Ισότητα Αποτελεσματικότητα αποδοχή Απόδοση  

Πρόβλεψη 

παροχών  

      

Δημιουργία 

Υπηρεσίας 

      

Τεχνική 

Υποστήριξη  

Έλεγχος 

χρηματ/κών- 

ανθρώπινων 

πόρων 

      Πληροφορία 

Διαχείριση 

εισοδήματος 

      

Οργανωσιακή 

δομή 

      

Είδος 

επικοινωνίας 

Εσωτερικές / 

Εξωτερικές 

σχέσεις 

      

Διοίκηση 

εγκαταστάσεων 

      

Συμπεριφορά

Διοίκηση 

Ανθρωπίνων 

Πόρων 

      Περιβάλλον 

Σχήμα 1: Διαστάσεις της ποιότητας Quality Assessment in Health, Maxwell, 1984 
 

         Η κάλυψη όμως των παραπάνω παραμέτρων για την προσφορά 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, πρέπει να βασίζεται σε ένα διοικητικό πλέγμα 

που έχει σαν διαστάσεις του τα εξής: 

• Πρόβλεψη των αναγκών των ασθενών 

• Σωστή διαμόρφωση των υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες αυτές 

• Συνεχή έλεγχο και βελτίωση των ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών 

πόρων 

• Ύπαρξη κεφαλαίων προς απορρόφηση σε τομείς με ανάγκη βελτίωσης 

• Σωστή οργανωτική δομή 

• Δομημένες εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις 

• Σωστή διαχείριση κτιρίων και μηχανημάτων 

• Αποτελεσματική Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

         Από την πλευρά του ασθενή ως αποδέκτη τώρα, αυτά που θεωρούνται 

πιο σημαντικά κατά τη λήψη μιας υπηρεσίας υγείας είναι: 
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• Η υποστήριξη που δέχεται από τεχνικά-τεχνολογικά μέσα 

• Η πληροφόρηση που του  δίνεται για την κατάστασή του 

• Το είδος και το ύφος της επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτόν και τους 

θεράποντές του 

• Η συμπεριφορά των θεραπόντων απέναντί του (εξατομίκευση αναγκών, 

αίσθηση σημαντικότητας προβλήματος από γιατρούς). 

• Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. 

         Συγκρίνοντας και εδώ τις σημαντικές για τον ασθενή παραμέτρους με τις 

διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών κατά Parasuraman, θα λέγαμε ότι τόσο 

η υποστήριξη από τεχνολογικά μέσα, όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δέχεται την υπηρεσία ο ασθενής σχετίζονται με τα αισθητικά χαρακτηριστικά 

(tangibles), ενώ η πληροφόρηση που δέχεται για την κατάστασή του και το 

είδος της επικοινωνίας με τους θεράποντες σχετίζεται με τη συμπαράσταση 

(empathy) και την ανταπόκριση (responsiveness). Τέλος, η συμπεριφορά των 

θεραπόντων απέναντί του σχετίζεται με την ανταπόκριση (responsiveness) 

και την αίσθηση ασφάλειας που του δημιουργείται (security). 

         Αυτά τα τρία ζεύγη διαστάσεων που αποτελούν τις τρεις κολώνες του 

σχήματος 1, πρέπει να ληφθούν απαραίτητα υπόψη κατά την παροχή 

οποιασδήποτε υπηρεσία υγείας, προκειμένου να μπορούμε να θεωρούμε ότι 

η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σύμφωνα με αυτό που  ζητά ο ασθενής. 

         Από το 1990 και έπειτα, η ανάγκη για συστηματική οργάνωση στο χώρο 

των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων 

βασισμένων στη φιλοσοφία της ΔΟΠ, τα οποία αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να διαθέτει μια υπηρεσία υγείας 

προκειμένου να τηρεί το «συμβόλαιο» το οποίο υπογράφεται με τον 

καταναλωτή – ασθενή κατά τη στιγμή που αυτός επιλέγει τον συγκεκριμένο 

παροχέα της υπηρεσίας ανάμεσα σε άλλους (Koch, 1991). 

         Τα χαρακτηριστικά αυτά εστιάζονται σε τρεις κυρίως διαστάσεις: 

Την μορφή των υπηρεσιών υγείας, οι οποίες πρέπει να είναι προσβάσιμες, 

αποτελεσματικές, αποδεκτές και σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή. 

Τον τρόπο οργάνωσης των ιδρυμάτων που τις παρέχουν, ο οποίος 

αναφέρεται στην ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης προς την 

επίτευξη του οράματος, την ομαδική εργασία, την εφαρμογή τεχνικών και 
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εργαλείων για την βελτίωση της ποιότητας και την θέσπιση στόχων που 

παρακολουθούνται και βελτιώνονται συνεχώς. 

Την διάσπαση της έννοιας της παροχής φροντίδας σε τέσσερα επίπεδα. Στην  

φροντίδα που παρέχεται σε επίπεδο νοσοκομείου, σε επίπεδο πτέρυγας 

νοσοκομείου, σε επίπεδο εξειδικευμένου τμήματος και σε επίπεδο 

συμπεριφοράς του προσωπικού. 

         Οι διαστάσεις αυτές είναι συμπληρωματικές όπως φαίνεται και στο 

σχήμα που ακολουθεί και έχουν στηριχτεί στη φιλοσοφία της ΔΟΠ για 

ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας (σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2. Συμπληρωματικές διαστάσεις για την παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών υγείας, Koch, 1991. 

 

 

 

 
   

     Επίπεδα 

                                                        συστημάτων 

                                                        ποιότητας: 

                                                       *Νοσοκομείο 

                                                       *Πτέρυγα 

                                                       *Ειδικευμένο τμήμα                                Συστηματικός  

                                                       *Προσωπικό                                               έλεγχος 

                                                                                          Διοίκηση      Επικοινωνίας 

                                                                                            πόρων        με ασθενείς     

 

 

 

                                       Αποδοτικές               Αποδεκτές  

                                                                                                       Περιβάλλον      Εκπαίδευσης 

Τεχνικές  
Ποιότητες 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ομαδική εργασία  
και αναγνώριση 
προσπάθειας 
εργαζομένων 

Κουλτούρα βελτίωσης 
ποιότητας & 
δέσμευσης Ανώτατης 
Διοίκησης 

                  Αποτελεσματικές          Προσπελάσιμες              Ορθές          Επικοινωνία με  

                                                                                                                   εργαζομένους 

          

         Το πλέγμα των υπηρεσιών υγείας που αναλύθηκε στηρίζεται στη 

δέσμευση πρωτίστως της ανώτατης διοίκησης, αλλά και στην πολύ σημαντική 

για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος, ενεργό συμμετοχή όλου του 
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προσωπικού ενός νοσοκομείου, διοικητικού, ιατρικού, τεχνικού και 

υποστηρικτικού. 

 

2.2.1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

         Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας, έχει την παρακάτω μορφή: 

 

 

     ΕΙΣΡΟΕΣ                      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                     ΕΚΡΟΕΣ 
 

Φυσικοί πόροι                                                                              Ικανοποίηση 

Ανθρώπινοι πόροι 

Αρχές Ιδρύματος                                                                          Δυσαρέσκεια 

Παροχή υπηρεσίας 
 

Προσωπική επαφή 

 

 
Σχήμα 3. Διαδικασία παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, Senior, Randall, 1991. 

 

Οι εισροές αφορούν τους πόρους που συμπεριλαμβάνουν τον τεχνικό 

εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, του εργαζομένους και τις αρχές του ιδρύματος, 

πράγμα που σημαίνει τα πιστεύω και τους στόχους του ιδρύματος σχετικά με 

την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας 

περικλείει την αλληλεπίδραση μεταξύ εργαζομένων νοσοκομείου και ασθενών, 

μεταξύ των ασθενών με τους άλλους ασθενείς του νοσοκομείου, μεταξύ των 

ασθενών και του χώρου που περιθάλπονται και τέλος ανάμεσα στην εικόνα 

που έχουν οι ασθενείς για το προσωπικό του ιδρύματος και τις μεταξύ των 

σχέσεις (σχήμα 4). 
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Εργαζόμενοι νοσοκομείου 
 
Ασθενείς                                  
 
Ασθενείς  
 
Εικόνα ασθενών για 
προσωπικό  

Ασθενείς  
 
Ασθενείς  
 
Χώρος  
 
Σχέσεις ανάμεσα στο 
προσωπικό  

Σχήμα 4. Αλληλεπιδράσεις εμπλεκομένων στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
υγείας. 
 

         Έτσι λοιπόν καθίσταται σαφές, ότι οι ασθενείς δεν είναι παθητικοί 

αποδέκτες της υπηρεσίας, αλλά σημαντικοί συνδιαμορφωτές της. Για το λόγο 

αυτό, το χάσμα μεταξύ των αναγκών – απαιτήσεων του ασθενή και των 

υπηρεσιών που του παρέχονται πρέπει να γεφυρωθεί με σκοπό την 

μεγιστοποίηση των οφελών που θα αποκομίσει και άρα την ικανοποίησή του 

σαν εκροή της διαδικασίας. Αν το χάσμα αυτό δεν γεφυρωθεί, μοιραία 

επέρχεται η δυσαρέσκεια του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

 

2.2.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
           

         Προτού επιχειρηθεί η περιγραφή και ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης που παρουσιάζουν οι παρεχόμενες εν Ελλάδι υπηρεσίες μέσω 

των νοσοκομείων, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη περιγραφή των οργανισμών 

αυτών. 

         Τα νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

• Γενικά: τα οποία διαθέτουν τμήματα νοσηλείας περισσότερων της μίας 

ειδικοτήτων. 

• Ειδικά: τα οποία διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια ειδικότητα. 

Τα γενικά νοσοκομεία μπορεί να είναι περιφερειακά ή νομαρχιακά, δηλαδή να 

λειτουργούν στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας ή σε κάθε νομό, 

αντίστοιχα. Τα περιφερειακά νοσοκομεία παρέχουν ιατρική εκπαίδευση σε 

όλες ή τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, ενώ τα νομαρχιακά καλύπτουν 
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μόνο μερικές ειδικότητες. Από την άλλη μεριά, και τα δύο συμβάλλουν στην 

προαγωγή της ιατρικής έρευνας. 

Μέσα σε ένα νοσοκομείο συναντιόνται οι εξής υπηρεσίες: 

• Ιατρική 

• Νοσηλευτική  

• Διοικητική 

• Τεχνική  

Όπως έχει προαναφερθεί, οι υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα σε ένα 

νοσοκομείο θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε υπηρεσίες υποστήριξης και 

κύριες υπηρεσίες υγείας. Σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τέσσερα είδη 

υπηρεσιών υγείας που αποτελούν το πλέγμα των υπηρεσιών σε ένα 

νοσοκομείο, μπορεί να διακρίνει κανείς τόσο κύριες όσο και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες υγείας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Σιγάλας, 
1992          
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Παροχή ιατρικής περίθαλψης 

• Εκπαίδευση ιατρών προπτυχιακά  

      και σε ειδικότητες 

• Έρευνα  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Νοσηλευτικές 

• Διοικητικές  

• Εκπαιδευτικές  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Υποστήριξη έργου λοιπών υπηρεσιών 

• Συντονισμός λειτουργιών  

• Διαχείριση κινητής – ακίνητης περιουσίας 

• Εκπαίδευση στελεχών διοίκησης 

• Εκπαίδευση στελεχών Νοσοκομείου 

• Φροντίδα λειτουργίας – ανάπτυξης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ • Τεχνική Υποστήριξη 
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Συνολικά, η νοσοκομειακή φροντίδα στη χώρα μας παρέχεται από: 

α. Τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (119 γενικά – ειδικά με 27.348 κλίνες, 9 

ψυχιατρικά με 5.951 κλίνες). 

β. Τα δημόσια Νοσοκομεία εκτός Ε.Σ.Υ. (13 Στρατιωτικά, 5 του Ι.Κ.Α., 3 μη 

κερδοσκοπικά, 6 λοιπά). 

γ. Τα ιδιωτικά Νοσοκομεία και κλινικές (209 γενικά με 11.060 κλίνες, 40 

ψυχιατρικά με 4.219 κλίνες) (Οικονομοπούλου – Πολύζος, 1994). 

 

2.2.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
 

         Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιοϊατρικής, των μεθόδων 

διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας, αλλά και γενικά οι αυξημένες απαιτήσεις 

των καταναλωτών – χρηστών υπηρεσιών υγείας, έχουν μετατρέψει σήμερα τα 

Νοσοκομεία σε πολύπλοκους, συνεχώς εξελισσόμενους και 

αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Η διοίκηση – διαχείριση τέτοιου μεγέθους και 

πολυπλοκότητας οργανισμών, με μεθόδους όμως οι οποίες στη χώρα μας: 

Δεν επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής υγείας, αφού 

ποτέ δεν κρίθηκε σκόπιμη η ενημέρωση των στελεχών των νοσοκομείων γι’ 

αυτούς. 

• Δεν επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής υγείας, 

αφού ποτέ δεν κρίθηκε σκόπιμη η ενημέρωση των στελεχών των 

νοσοκομείων γι’ αυτούς. 

• Δεν είναι προσανατολισμένες σε κάποια πρότυπα αποτελέσματα, αφού 

ποτέ δεν καθορίστηκαν τέτοια μέχρι σήμερα. 

• Περιορίζονται υποχρεωτικά στα πλαίσια του δημοσιοϋπαλληλικού 

καθεστώτος και του δημόσιου λογιστικού. 

• Στηρίζονται τις περισσότερες φορές σε εμπειρίες λαθών και όχι σε 

επιστημονικές γνώσεις. 

• Χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό της κεντρικής εξουσίας, και 

• Στερούνται οποιουδήποτε μηχανισμού αξιολόγησης του παραγόμενου 

έργου και συνακόλουθα επιβράβευσης ή επιτίμησης των επιμέρους 

μετόχων 
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Δεν μπορεί παρά: 

• Να είναι αναποτελεσματική 

• Να μην επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση πόρων (ανθρώπινων και υλικών) 

• Να μην ικανοποιεί τους καταναλωτές – χρήστες των υπηρεσιών 

το παραγόμενο τελικό νοσοκομειακό προϊόν, αλλά ούτε και τους ίδιους 

τους παραγωγούς του  

• Να καλλιεργεί φαινόμενα παραοικονομίας 

• Να εμποδίζει την ορθολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του Συστήματος 

Υγείας, αφού η Νοσοκομειακή Περίθαλψη, όπως αναφέρθηκε ήδη, 

αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του στοιχείο Σιγάλας 1994. 

 

2.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
2.3.1. ΜΟΝΤΕΛΟ JHAO  
 

         To JHAO (Joint Commission on Accredition of Health Care 

Organizations), είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης οργανισμών παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. Η διαδικασία της 

πιστοποίησης περιλαμβάνει τη θέσπιση στάνταρ και μέτρων επίδοσης, την 

ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της οργανωσιακής επίδοσης, την 

αξιολόγηση και την εκπαίδευση. Το JHAO πιστοποιεί Νοσοκομεία στις ΗΠΑ 

τα τελευταία 40 χρόνια και η πιστοποίηση από αυτόν τον φορέα 

αναγνωρίζεται ως μια «ασπίδα έγκρισης» η οποία αποδεικνύει ότι ένα 

Νοσοκομείο εκπληρεί συγκεκριμένα στάνταρτς επίδοσης. Βοηθά τα 

Νοσοκομεία να βελτιώσουν την επίδοσή τους και τις εκροές τους 

επιδεικνύοντας υπευθυνότητα στην παροχή  φροντίδας Υγείας. Τα 

Νοσοκομειακά στάνταρτς που θέτει το JHAO έχουν τρία χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα, είναι α) επικεντρωμένα στον ασθενή, β) επικεντρωμένα στην 

επίδοση και γ) οργανωμένα γύρω από λειτουργίες που είναι κοινές σε όλους 

τους οργανισμούς παροχής. 

         Η πραγματοποίηση και εκτέλεση λειτουργιών και διαδικασιών συχνά 

απαιτεί ομαδική συνεργασία και πειθαρχία. Τα στάνταρτς οργανώνονται σε 

ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει το νοσοκομείο σαν ένα 
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ολοκληρωμένο σύστημα, παρά σα μια συλλογή από ξεχωριστές, ανεξάρτητες 

μονάδες και επαγγελματίες. Αυτό το πλαίσιο και οι λειτουργίες οι οποίες 

περιλαμβάνει είναι δομημένες ως εξής: 

• Λειτουργίες επικεντρωμένες στον ασθενή: δικαιώματα ασθενών και ηθική 

του οργανισμού, αξιολόγηση των ασθενών, φροντίδα των ασθενών, 

εκπαίδευση, συνέπεια και συνέχεια της φροντίδας. 

• Οργανωσιακές λειτουργίες: βελτίωση της οργανωσιακής επίδοσης, ηγεσία, 

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση της πληροφορίας, περίθαλψη, 

αποτροπή και έλεγχος της μόλυνσης. 

• Δομές με λειτουργίες διοίκηση: ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό 

προσωπικό. 

Σκοπός των στάνταρτς είναι η βελτίωση των εκροών, για το λόγο αυτό δίνεται 

λίγη έμφαση στο πως ένας οργανισμός πραγματοποιεί τους στόχους ενός 

στάνταρτς. Τα νοσοκομεία έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα εκπληρώνουν τους στόχους των στάνταρτς και οργανώνουμε τον 

δικό τους τρόπο τις προτεραιότητές τους. Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν τις στρατηγικές τους και να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους 

με τρόπο που καλύτερα ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες 

των ασθενών τους. 

 

2.3.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ EFQM 
 

         Το μοντέλο Επιχειρηματικής Υπεροχής του EFQM αποτελεί ένα ευρέως 

αποδεκτό εργαλείο αυτοαξιολόγησης των οργανισμών, ανεξαρτήτως 

χαρακτήρα, ιδιοκτησίας και νομικής υφής. Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management), με σκοπό την χρησιμοποίησή από 

οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκτιμήσουν την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται προκειμένου να διακρίνουν περιοχές προς βελτίωση 

που θα  τις καταστήσουν ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και η 

αρχική μορφή του μοντέλου αφορούσε κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, η 

ανάγκη για ανταγωνιστικότητα του μοντέλου, το καθιστά εφαρμόσιμο και από 

άλλους οργανισμούς εκτός επιχειρήσεων. 
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         Το μοντέλο χρησιμοποιεί εννέα διαφορετικά κριτήρια καθένα από τα 

οποία αφορά σε διαφορετικές λειτουργίες. Βάσει του μοντέλου τα κριτήρια 

αυτά είναι: Ηγεσία του οργανισμού, πολιτική και στρατηγική, ανθρώπινο 

δυναμικό, πόροι και συνεργασίες, διαδικασίες, αποτελέσματα αναφορικά με 

την εικόνα των πελατών, των εργαζομένων και της κοινωνίας για τον 

οργανισμό και αποτελέσματα των κρίσιμων δεικτών απόδοσης του 

οργανισμού. 

         Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το μοντέλο είναι: 

• Η δυνατότητα υιοθέτησής του με μικρές προσαρμογές από ένα 

νοσοκομειακό οργανισμό. 

• Η δομημένη του μορφή που βοηθά στη συγκέντρωση πολλών στοιχείων 

για όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. 

• Η δυνατότητα χρήσης του ως μέσο καταγραφής ενεργειών από ένα 

οργανισμό, αλλά και ως εργαλείο προτάσεων βελτίωσης. 

• Οι πολλές δυνατότητες που δίνει σε ένα οργανισμό, όχι μόνο για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ αλλά και για την προσαρμογή του στις προσκλήσεις 

που περιβάλλουν οι νέες συνθήκες του ανταγωνισμού και οι νέες ανάγκες 

των πελατών – ασθενών, όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει των 

παραμέτρων που αναλύθηκαν. 

 

2.3.3. ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL  
 

         Το μοντέλο SERVQUAL που δημιουργήθηκε από τους Parasuraman, 

Zeithaml και Berry με σκοπό την διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών 

αναφορικά με τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, παρέχει έναν πολύ 

χρήσιμο τρόπο συγκέντρωσης πληροφοριών μέσω δηλώσεων σχετικά με τις 

υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση, τις οποίες καλούνται οι πελάτες να 

επικυρώσουν ή να αναιρέσουν. Οι κατηγορίες κριτηρίων ποιότητας για τις 

υπηρεσίες είναι οι εξής: 

• Αξιοπιστία: παροχή της υπηρεσίας με συνέπεια και ακρίβεια 

• Διασφάλιση: οι γνώσεις, η ευγένεια των εργαζομένων και η ικανότητα να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στον πελάτη. 
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• Περιουσιακά στοιχεία: οι εγκαταστάσεις, η υλικοτεχνική υποδομή και ο 

εξοπλισμός της επιχείρησης. 

• Εμπάθεια ( empathy ): η φροντίδα και η ατομική προσοχή που αποδίδεται 

στον κάθε πελάτη. 

• Ανταπόκριση: η προθυμία των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

Αυτή η μέθοδος βοηθάει εξαιρετικά στη συγκέντρωση πληροφοριών και 

αποτελεί ένα βασικό εργαλείο κατασκευής ερωτηματολογίου μιας έρευνας. 

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών, όπως την 

αντιλαμβάνονται οι πελάτες μιας επιχείρησης. 

 

2.3.4. ΜΟΝΤΕΛΟ MALCOLM BALDRIDGE NATIONAL QUALITY AWARD 
 

         To Malcolm Baldrige National Quality Award είναι το βραβείο ποιότητας 

το οποίο τέθηκε σε ισχύ, καταχωρημένο νομικά το 1987 στις ΗΠΑ. Οι σκοποί 

του βραβείου είναι α) να ενημερώσει τον επιχειρηματικό και μη κόσμο για τη 

σπουδαιότητα της βελτίωσης της ποιότητας στην εθνική οικονομία, β) να 

αναγνωρίσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς οι οποίες έχουν επιτύχει 

σημαντικές βελτιώσεις στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους και τη γενικότερη 

ανταγωνιστικότητά τους και γ) να βοηθήσει στην εξάπλωση της γνώσης και 

της πληροφορίας στους οργανισμούς των ΗΠΑ. 

         To Malcolm Baldrige National Quality Award από το 1985 προχώρησε 

σε ειδική έκδοση που αφορά τις υπηρεσίες Υγείας και στο οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν όλοι οι οργανισμοί που έχουν σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών Υγείας. Η έκδοση αυτή σχεδιάσθηκε ώστε να βοηθήσει τους 

οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μέσω 

προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι 1) η 

παροχή συνεχώς βελτιούμενης αξίας στους ασθενείς με αποτέλεσμα τη 

διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας και 2) η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού, της χρήσης των πηγών και των 

ικανοτήτων. 

         Η συγκεκριμένη έκδοση το Health Pilot Criteria περιλαμβάνει επτά 

ενότητες κάθε μια εκ των οποίων έχει ορισμένα κριτήρια με αντίστοιχη 
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βαθμολογία. Οι ενότητες που εξετάζονται είναι η ηγεσία, η διοίκηση της 

πληροφορίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, ο τρόπος διοίκησης των διαδικασιών, τα αποτελέσματα 

της οργανωσιακής συμπεριφοράς και τέλος η ικανοποίηση των ασθενών και 

των λοιπών εμπλεκομένων.  
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2.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

         Η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της νοσοκομειακής 

οργάνωσης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε τη συνέντευξη με διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους στο χώρο 

της υγείας, η έρευνα ικανοποίησης των ασθενών, η έρευνα ικανοποίησης των 

εργαζομένων, η διεξαγωγή πειράματος κ.ά. 

         Η έρευνα έχει ως σκοπό την εύρεση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που 

αφορούν την ποιοτική οργάνωση και τη δομημένη λειτουργία των 

νοσοκομείων. Στο σχήμα που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί. 

 

 

  
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
 
Καθορισμός προαπαιτούμενων για εισαγωγή             Καθορισμός απαιτήσεων 
κουλτούρας ποιότητας από μοντέλο EFQM                  βάσει SERVQUAL 
 

  βάσει SERVQUAL 
 

Κατασκευή ερωτηματολογίου 
           

Εφαρμογή ερωτηματολογίου σε νοσοκομεία 
 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 
           

Απεικόνιση ευρημάτων 
           

Καθορισμός περιοχών προς βελτίωση, μελλοντικές ενέργειες  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 
3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι με τι οποίες κάποιος μπορεί να συλλέξει 

δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει στη διερεύνηση, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η συνέντευξη, παρατήρηση, η χρήση focus groups και το 

ερωτηματολόγιο. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα κρίθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη η χρήση 

του ερωτηματολογίου, δεδομένου ότι αποτελεί την πλέον κατανοητή μέθοδο 

συγκέντρωσης δεδομένων ενώ παράλληλα επιτρέπει την συμμετοχή στο 

δείγμα αρκετών οργανισμών. Η δομημένη έρευνα με συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο αποτελεί τον πιο εύχρηστο και απλό τρόπο συγκέντρωσης 

στοιχείων από οργανισμούς που γνωρίζουμε ελάχιστα ή και σχεδόν τίποτα 

σχετικά με τη δέσμευσή τους στην ποιότητα, ή που έχουν ελάχιστες ή 

καθόλου γνώσεις για τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησής τους. 

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί τα μοντέλα EFQM και SERVQUAL. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει εννέα ενότητες όσα δηλαδή και τα κριτήρια του 

μοντέλου EFQM. 

1. Ηγεσία 

2. Πολιτική και στρατηγική 

3. Ανθρώπινο δυναμικό 

4. Πόροι και συνεργασίες 

5. Διαδικασίες 

6. Αποτελέσματα ικανοποίησης σθενών 

7. Αποτελέσματα ικανοποίησης εργαζομένων 

8. Αποτελέσματα ικανοποίησης κοινωνικού συνόλου 

9. Αποτελέσματα κρίσιμων δεικτών απόδοσης νοσοκομείου 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δύο ενότητες που αντιστοιχούν στα 

κριτήρια του μοντέλου SERVQUAL. 
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1. Αξιοπιστία 

2. Διασφάλιση 

3. Περιουσιακά στοιχεία 

4. Εμπάθεια ( empathy ) 

5. Ανταπόκριση 

 

3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Η επιλογή του δείγματος στο οποίο εφαρμόζεται το ερωτηματολόγιο 

στηρίζεται σε τρεις παραμέτρους σημαντικότητας, που είναι το μέγεθος των 

νοσοκομείων, η πληρότητα των υπηρεσιών και η γεωγραφική τους 

τοποθέτηση. 

Αναφορικά με το μέγεθος τους, όλα τα επιλεγέντα νοσοκομεία έχουν 

χωρητικότητα 300 και πλέον κλινών, ώστε να είναι σημαντικές μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας, καθόσον εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού. Το συγκεκριμένο δείγμα περιλαμβάνει έξι δημόσια. Τα 

νοσοκομεία αυτά είναι: ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Διαβαλκανικό στη 

Θεσσαλονίκη καθώς και τα Γενικά Κρατικά νοσοκομεία Καβάλας, Ξάνθης και 

Κομοτηνής. 

Αναφορικά με την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται , 

επελέγησαν νοσοκομεία τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

υγείας και για το λόγο αυτό θεωρούνται σημαντικά, μιας και καλύπτουν τις 

ανάγκες διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι τα 

εν λόγω νοσοκομεία μπορεί να εξειδικεύονται στην παροχή συγκεκριμένης 

φύσεως υπηρεσιών ή να παρέχουν διαφόρων ειδών ιατρικές υπηρεσίες. 

Η δομή του ερωτηματολογίου είναι βασισμένη στην ανάλυση κατά 

μοντέλα του EFQM και του SERVQUAL. Μέσα από τα στοιχεία που θα 

συγκεντρωθούν, υπάρχουν κάποια που θεωρούνται σημαντικής βαρύτητας. 

Έτσι λοιπόν αν και παρουσιάζει ενδιαφέρον η εικόνα του κοινωνικού συνόλου 

για τις παρεχόμενες από το νοσοκομείο υπηρεσίες, εκείνο το οποίο 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της έρευνας, μετά τη λήψη των πληροφοριών 

από τη σχετική ερώτηση, είναι: 

1. Η εύρεση στοιχείων όσο αφορά τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

στις αρχές της ποιοτικής διοίκησης. 
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2. Η διαπίστωση διεξαγωγής ερευνών αναφορικά με την ικανοποίηση 

ασθενών και εργαζομένων από τα νοσοκομεία. 

3. Η ύπαρξη δεικτών και εργαλείων μέτρησης του παραγόμενου 

αποτελέσματος. 

4. Η εύρεση στοιχείων γύρω από τη χρησιμοποίηση προτύπων ποιότητας 

και την καταγραφή των διαδικασιών που υπάρχουν στα νοσοκομεία. 

 

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί η 

περιγραφική στατιστική. Τα ερωτηματολόγια θα κωδικοποιηθούν και θα 

αναλυθούν όσο αφορά την παρουσίαση της μέσης τιμής, του εύρους και της 

τυπικής απόκλιση, όπου το επιτρέπει η διαμόρφωση  των ερωτήσεων με 

βάση την κλίμακα 1 έως 5 που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ποσοστά. 

Η απάντηση των ερωτηματολογίων παρέχει τα δεδομένα για ποσοτική 

ανάλυση. Η ύπαρξη ανοιχτών ερωτήσεων δίνει στους συνεντευξιαζόμενους 

αρκετή ελευθερία στη διατύπωση των απαντήσεων τους και βοηθά στην 

παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών. Συμπερασματικά για την επεξεργασία 

των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν προσωπικές ερωτήσεις και 

ερωτηματολόγια στην έρευνα που θα παρέχουν συνεπείς και το δυνατό 

έγκυρες πληροφορίες και συντελούν στην εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα της Νοσοκομειακής περίθαλψης 

στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΗΓΕΣΙΑ (Α1.1-A1.2) 

Η προσωπική ανάμειξη των ηγετών σε θέματα ποιότητας αποτελεί 

προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας. Το στυλ 

ηγεσίας που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι εκ των νοσοκομείων ηγεσίες 

είναι αυτό που καθορίζει τα χαρακτηριστικά της πολιτικής τους. 

Διατυπώνοντας την ερώτηση με τη μέθοδο της κλίμακας του σταθερού 

αθροίσματος, κατευθύναμε τους managers στο να δώσουν απαντήσεις, 

παίρνοντας θέση υπέρ κάποιας σε σύγκριση με κάποιες άλλες. Με τον τρόπο 

αυτό αποφεύγουμε τις γενικές τοποθετήσεις υπέρ κάποιων προτάσεων. 

24%

30%

12%

34%

Τάσσεται υπέρ της
βελτίωσης της φροντίδας
του ασθενούς

Θεσπίζει προτεραιότητες
με στόχο την ικανοποίηση
των ασθενών

Γνωρίζει σε βάθος τις
ανάγκες των ασθενών

Θεσπίζει προτεραιότητες
με στόχο τη μείωση του
κόστους  

Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά της ηγεσίας. 
 

Στην πιο πάνω ερώτηση φάνηκε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι 

ηγεσίες των νοσοκομείων θέτουν ως προτεραιότητα τον ασθενή και πολύ 

λιγότερο λαμβάνουν υπόψη το κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων. Πιο 

συγκεκριμένα, η ηγεσία φαίνεται να δίνει σημασία στη βελτίωση της φροντίδας 

των ασθενών (24%), να θέτει προτεραιότητες με βάση την ικανοποίηση των 

ασθενών (30%) και να γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες των ασθενών (34%). 

Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν εύκολα 

πρωτοβουλίες και να παρθούν αποτελεσματικά μέτρα, λόγω της γενικότερης 

δυσκαμψίας του συστήματος ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία. 
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Εμπνέει εμπιστοσύνη για βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών

Β) Α) 

Δ) Γ) 

 
Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά της ηγεσίας. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 
 

Μέσα από τη διαχείριση των στοιχείων του ερωτηματολογίου φαίνεται 

οι ερωτώμενοι να συμφωνούν (Σ και ΣΑ), σε ένα ποσοστό κοντά στο 50%, ότι 

η ηγεσία λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας και της 

γενικότερης περίθαλψης των ασθενών (Εικ.2Α). Μόνο ένα ποσοστό 20% (ΔΑ 

και Δ) θεωρεί ότι η ηγεσία δε λαμβάνει υπόψη τη βελτίωση των δύο 

προαναφερομένων παραμέτρων. 

Περίπου τα ίδια ποσοστά, συμφωνίας και διαφωνίας, επί των 

ερωτηθέντων συναντάμε και στην ερώτηση ως προς την ικανότητα της 

ηγεσίας των οργανισμών υγείας να διαχειρίζεται αλλαγές (οργανωσιακές, 

τεχνολογικές κτλ.), που σαφώς απαιτούνται ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η 

ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης και υπηρεσιών (Εικ.2Β). 

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων (70%) που 

συμφωνούν (Σ και ΣΑ) ότι η ηγεσία των οργανισμών είναι καταδεκτική σε 

προτάσεις, από όπου και αν αυτές προέρχονται, για τη βελτίωση της 

περίθαλψης και των υπηρεσιών (Εικ.2Γ). 

Τέλος, στην ερώτηση για το κατά πόσο η ίδια ηγεσία εμπνέει 

εμπιστοσύνη για τη βελτίωση της ποιότητας των εν γένει παρεχομένων 

υπηρεσιών το 46% των ερωτηθέντων (Σ και ΣΑ) δείχνει να συμφωνεί (Εικ.2Δ). 

Ένα σημαντικό, ωστόσο, ποσοστό (42%) είναι διχασμένο απαντώντας ότι 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί (ΔΣ). 
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Πολιτική και Στρατηγική (Α.2) 
Για έναν οργανισμό αποτελεί στρατηγική η δημιουργία ενός ισχυρού 

πλαισίου βάσει του οποίου η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει τους στόχους 

της, ανεξάρτητα από τις απρόβλεπτες εξωτερικές δυνάμεις και καταστάσεις 

που μπορεί να προκύψουν. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διοίκησης ολικής 

ποιότητας, η λειτουργία στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ευθυγράμμιση των 

προσπαθειών του οργανισμού προς την ικανοποίηση του πελάτη, την 

ποιότητα και τους στόχους που αφορούν την οργανωσιακή επίδοση. 

38%

22%

28%

12%

Διεύρυνση  των δυνατοτήτων της
νέας τεχνολογίας στη βελτίωση
της ιατρικής φροντίδας

Εστίαση στη συνεχή βελτίωση
της φροντίδας του ασθενούς

Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των
ειδικών σε θέματα ποιότητας

Χρησιμοποιούνται στοιχεία
σχετικά με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού  

Εικόνα 3: Πολιτική και στρατηγική της ηγεσίας 
 

Έτσι, λοιπόν, γίνεται σαφές ότι η βελτίωση του παρεχόμενου προϊόντος 

(υπηρεσία υγείας γενικότερα) πιστεύεται, από μέρους των ερωτηθέντων, ότι 

θα μεγιστοποιηθεί με τη διεύρυνση και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, 

με βαρύτητα 38% (Εικ.3). Στρατηγική πολιτική αποτελεί επίσης, με βαρύτητα 

28%, η χρήση δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, δηλαδή οι 

αλλαγές τόσο στο μέγεθος του πληθυσμού όσο και στη σύνθεση αυτού, όσο 

αφορά την ηλικία, την οικονομική κατάσταση, την παρουσία μεταναστών κλπ. 

Τέλος, η εστίαση των στρατηγικών επιλογών με βάση τη βελτίωση της 

φροντίδας των ασθενών καθώς και η λήψη αποφάσεων με βάση την εμπειρία 

και τη γνώμη ειδικών σε θέματα ποιότητας, καταχωρούνται στο 

ερωτηματολόγιο με βαρύτητα 22% και 12% αντίστοιχα. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό (Α.3) 
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, πόσο 

μάλλον ενός οργανισμού, αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη των 

στόχων. Η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων εξασφαλίζεται 

από την ύπαρξη συλλογικών οργάνων και την παρουσία επίσημης 
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εκπροσώπησης αυτών. Παράλληλα, η ύπαρξη ομάδων εργασίας διευκολύνει 

την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και συμβάλλει στην αποτελεσματική 

επίλυση των προβλημάτων που συχνά εμφανίζονται σε ένα δυναμικό χώρο 

εργασίας. 
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Επαρκεία προσωπικού

Α) Β) 

Γ) Δ) 

 
Εικόνα 4: Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και δυναμικού. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: 

Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ 
απόλυτα. 

 

Έτσι, λοιπόν, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (14%) θεωρεί 

ότι οι προτάσεις των εργαζομένων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παροχής 

υπηρεσιών εκ μέρους ενός οργανισμού υγείας, δεν γίνονται δεκτές (ΔΑ και Δ) 

από την ηγεσία των οργανισμών (Εικ.4Α). 

Επιπλέον το 54% των ερωτηθέντων (Σ και ΣΑ) θεωρεί ότι τα σεμινάρια 

που διοργανώνονται για την ενημέρωση του προσωπικού είναι αρκετά 

(Εικ.4Β). Ωστόσο, το 34% των ερωτηθέντων (ΔΣ) είναι διστακτικό να 

απαντήσει θετικά ως προς το αν η σεμιναριακή εκπαίδευση του προσωπικού 

είναι ικανοποιητική, καταδεικνύοντας έτσι και την ανάγκη εντατικότερης 

εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Από την άλλη μεριά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(58%, ΔΑ και Δ) θεωρεί ότι δεν υπάρχει επίσημη πολιτική προσλήψεων, που 

να συνδυάζεται ταυτόχρονα με την καταγραφή των αναγκών των οργανισμών 

σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικές ελλείψεις σε 

προσωπικό, τόσο ιατρικό όσο και νοσηλευτικό (Εικ.4Γ). Το στοιχείο αυτό 

γίνεται απολύτως ευκρινές στις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ως προς την 

ύπαρξη επαρκούς προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων. 
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Έτσι, το 75% των ερωτηθέντων (ΔΑ και Δ) απαντά ότι υπάρχει σοβαρή 

έλλειψη προσωπικού, εξειδικευμένου και μη, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται τόσο λειτουργικά όσο και προβλήματα στην εξυπηρέτηση 

καθημερινών περιστατικών (Εικ.4Δ). 

 

Πόροι και Συνεργασίες (Α.4) 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας, στην κατηγορία των 

πόρων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η διαχείριση οικονομικών πόρων και 

η χρήση κριτηρίων αξιολόγησης της οικονομικής στρατηγικής, η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών πληροφορικών συστημάτων, η αξιοποίηση και διαχείριση 

των υλικών και προμηθειών και η επωφελής και αποδοτική εισαγωγή και 

εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών. 
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Εικόνα 5:Χρήση και διαχείριση πόρων και συνεργασιών. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: 

Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ 
απόλυτα. 

 

Τα ελληνικά νοσοκομεία φαίνεται να χρησιμοποιούν αρκετά την 

ανάλυση κόστους-οφέλους (42%, Σ και ΣΑ) στη διαχείριση των οικονομικών 

πόρων, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 36% δε συμφωνεί αλλά ούτε 

διαφωνεί (ΔΣ) με την άποψη ότι χρησιμοποιούνται οικονομικές αναλύσεις 

κόστους οφέλους (Εικ.5Α). 

Αντίθετα ένα μεγάλο ποσοστό (48%, ΔΑ και Δ) των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι η συνεργασία των νοσοκομείων με ερευνητικές ομάδες δεν είναι 
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επαρκής, ενώ μόνο ένα 24% (Σ και Σα) εξ αυτών θεωρεί ότι η συνεργασία 

αυτή είναι επαρκής και αποδοτική (Εικ.5Β). 

Η προσπάθεια όμως για τη μείωση του κόστους των προσφερόμενων 

υπηρεσιών (κόστος χειρουργικών επεμβάσεων, ημέρες διαμονής κλπ.), μέσω 

της χρήσης νέων τεχνολογιών φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση στα 

περισσότερα νοσοκομεία, καθώς το 70% των ερωτηθέντων (Σ και ΣΑ) θεωρεί 

ότι κάτι τέτοιο γίνεται στο μέτρο του δυνατού (Εικ.5Γ). Ωστόσο, αν και τα 

περισσότερα νοσοκομεία συνεργάζονται με τους προμηθευτές τους, δε 

φαίνεται να τους εντάσσουν στην στρατηγική τους (12% και 28% - ΔΑ και Δ 

αντίστοιχα), κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Εικ.5Δ). 

 

Διαδικασίες (Α.5) 
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Οι διαδικασίες βελτιώνονται μέσω αποτελεσμάτων ερευνών ικανοποίησης των
ασθενών
Οι διαδικασίες είναι καταγεγραμμένες, έχουν στόχους και δείκτες

 
Εικόνα 6: Καταγραφή ανάλυση και βελτίωση διαδικασιών. ΔΑ: 

Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Στην ερώτηση για το κατά πόσο οι διαδικασίες (σειρά ενεργειών με 

σκοπό την επίτευξη ενός αποτελέσματος) των οργανισμών υγείας της χώρας 

μας βελτιώνονται, μέσω των αποτελεσμάτων ερευνών ικανοποίησης των 

ασθενών, φαίνεται πως το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (52%, Δ και 

ΔΑ) θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιείται (Εικ.6). Μόνο ένα μικρό 

μέρος των οργανισμών υγείας πραγματοποιεί τέτοιου είδους έρευνες, ώστε να 

διαπιστώσει την ικανοποίηση των ασθενών από τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες. 

Σαν συνέπεια της πολιτικής αυτής, το 56% όσων συμμετείχαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα (ΔΑ και Δ) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σαφώς 

καταγεγραμμένες διαδικασίες με στόχους και δείκτες (Εικ.6). 
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Ικανοποίηση Ασθενών (Α.6) 

Ασθενείς ικανοποιημένοι

Δ
6%

ΔΣ
22%

Σ
40%

ΣΑ
32%

 
Εικόνα 7: Ικανοποίηση ασθενών από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: 
Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: 

Συμφωνώ απόλυτα. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική τους επαφή με τους ασθενείς 

καθώς και τις πληροφορίες που έχουν από τα Γραφεία Επικοινωνίας και τα 

Γραφεία Παραπόνων των νοσοκομείων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(72%, ΣΑ και Σ) πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι ασθενείς που εισάγονται 

στα νοσοκομεία μένουν ευχαριστημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Εικ.7). 

 

Ικανοποίηση Εργαζομένων (Α.7) 
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Προσωπικό ικανοποιημένο

Έμφαση στην ανταμοιβή, αναγνώριση και ευκαιρίες καριέρας
 

Εικόνα 8: Ανταμοιβή εργαζομένων με ευκαιρίες καριέρας, 
ικανοποίηση προσωπικού. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, 
Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: 

Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 
 

Όσο αφορά το ποσοστό ικανοποίησης και μη των εργαζομένων, αυτό 

φαίνεται να είναι μοιρασμένο (36% ΔΑ και Δ, 26% Σ και ΣΑ), ενώ μεγάλο 

μέρος των ερωτηθέντων (56%, ΔΑ και Δ) θεωρεί ότι τα ελληνικά νοσοκομεία 

δεν δίνουν έμφαση στην ανταμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με την 
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απόδοσή τους, όπως επίσης δε δίνει σημασία στην αναγνώριση των 

προσπαθειών και στις ευκαιρίες καριέρας ενός εργαζομένου (Εικ.8). 

 

Συμβολή στο Κοινωνικό Σύνολο (Α.8) 
Η συμβολή των νοσοκομείων στην ενημέρωση του κοινού για τη 

διάδοση ερευνητικών προσπαθειών και νέων μεθόδων προληπτικής ιατρικής 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό, με πολύ καλά αποτελέσματα προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
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Συνεργασία με μέσα ενημέρωσης για τη διάδοση ερευνητικών προσπαθειών και
μεθόδων προληπτικής ιατρικής
Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των αποβλήτων

 
Εικόνα 9: Συνεργασία με μέσα ενημέρωσης και προστασία του 

περιβάλλοντος. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, 
ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: 

Συμφωνώ απόλυτα. 
 

Στα νοσοκομεία, ωστόσο, στα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 

διαφάνηκε ότι η τακτική αυτή της συνεργασίας με μέσα ενημέρωσης, για την 

ενημέρωση του κοινού επάνω σε διάφορα θέματα υγείας, δεν ακολουθείται 

ιδιαίτερα. Το 64% των ερωτηθέντων (Δ και ΔΑ) θεωρεί ότι τέτοιου είδους 

συνεργασίες δεν εφαρμόζονται στους οργανισμούς υγείας στους οποίους 

εργάζονται (Εικ.9). Μόνο ένα μικρό ποσοστό (22%) απαντά ότι αυτού του 

είδους οι συνεργασίες τυγχάνουν εφαρμογής εκεί όπου εργάζονται (Σ και ΣΑ). 

Παράλληλα, σχετικώς διφορούμενες εμφανίζονται οι απαντήσεις στο 

ερώτημα για το κατά πόσο τα νοσοκομεία ενδιαφέρονται και εφαρμόζουν 

συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς φαίνεται 

πως σε άλλα νοσοκομεία έχουν τύχει αποδοχής διάφορες τεχνικές και μέτρα 

για την προστασία του περιβάλλοντος και σε άλλα όχι (Εικ.9). 

 

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα (Α.9) 
Η χρήση και ανάλυση δεικτών που σχετίζονται με την ιατρική απόδοση, 

την επάρκεια ιατρικού και μηχανικού εξοπλισμού αλλά και λογιστικά και 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία, θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για τη χάραξη 

σωστής στρατηγικής και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

οργανισμούς υγείας. 
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Ανάλυση δεικτών (χειρουργικές επεμβάσεισ, χειρουργικές επιπλοκές κτλ.)

 
Εικόνα 10: Ανάλυση δεικτών κόστους, χειρουργικών επεμβάσεων 

και επιπλοκών, αναλογίας ασθενών και εργαζομένων 
κλπ. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ 
απόλυτα. 

 

Από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι στα περισσότερα 

νοσοκομεία οι ερωτηθέντες συμφωνούν (44%, Σ και ΣΑ) ότι τέτοιου είδους 

στοιχεία-δείκτες καταγράφονται και αναλύονται, με σκοπό την καλύτερη 

λειτουργία των οργανισμών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Εικ.10). Ένα σημαντικό, ωστόσο, ποσοστό των ερωτηθέντων 

(38%, ΔΣ) δείχνει μάλλον προβληματισμένο σχετικά με το κατά πόσο ο 

τρόπος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων αυτών γίνεται με τον 

κατάλληλο τρόπο, αφού απαντά ότι δε συμφωνεί αλλά και ούτε διαφωνεί με 

την ερώτηση (Εικ10). 

 

Αξιοπιστία (Β.1) 
Τα συστήματα επαλήθευσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 

αποτελούν μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους διασφάλισης της 

ποιότητας παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικό οι 

διαγνωστικές εξετάσεις να πραγματοποιούνται με συνέπεια και ακρίβεια. Το 

ίδιο σημαντικός, βέβαια, είναι και ο ομοτεχνιακός έλεγχος των διαγνωστικών-

ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 

λειτουργία του. 
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Λειτουργία συστήματος επαλήθευσης–αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Εκτελεση συχνών ομοτεχνιακών έλεγχων  
Εικόνα 11: Λειτουργία συστημάτων επαλήθευσης 

αποτελεσμάτων και έλεγχοι εξοπλισμού. ΔΑ: 
Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ 
απόλυτα. 

 

Είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (82%, Σ και 

ΣΑ) θεωρεί ότι πράγματι λειτουργεί, στο μεγαλύτερο μέρος των νοσοκομείων, 

σύστημα επαλήθευσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων (Εικ.11). Αντιθέτως, 

δε φαίνεται να ισχύει το ίδιο όσο αφορά τους ομοτεχνιακούς ελέγχους, καθώς 

ένα ποσοστό 40% (ΔΑ και Δ) θεωρεί ότι αυτοί είτε δεν πραγματοποιούνται είτε 

γίνονται ελλιπώς. 

 

Διασφάλιση (Β.2) 
Η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ασθενείς στο προσωπικό ενός 

οργανισμού υγείας, συνδέεται με την εικόνα που οι ίδιοι έχουν για την 

κατάρτιση, τη γνώση και την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να 

καθίσταται ικανό να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
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Εμπιστοσύνη ασθενών στο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό

Υψηλό επίπεδο γνώσεων προσωπικού  
Εικόνα 12: Εμπιστοσύνη ασθενών στο προσωπικό και επίπεδο 

γνώσεων αυτού. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: 
Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: 

Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 
 

 46



Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαφάνηκε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (70%, Σ και ΣΑ) θεωρεί ότι το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων χαίρει της εμπιστοσύνης των 

ασθενών, αλλά και από την άλλη ότι θεωρεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό (72%, Σ 

και ΣΑ) το επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού (Εικ.12). 

 

Περιουσιακά Στοιχεία (Β.3) 
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Καλή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων

εγκαταστάσεις   ιατρικό εξοπλισμό  μηχανοργάνωση  
Εικόνα 13: Κατάσταση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 

μηχανοργάνωση. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, Δ: 
Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: 

Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 
 

Σχετικά με το θέμα των περιουσιακών στοιχείων των νοσοκομείων και 

το κατά πόσο αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ικανοποιούν τις 

ανάγκες των ασθενών, προσφέροντας σε αυτούς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και ο 

ιατρικός εξοπλισμός επαρκούν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με τα 

ποσοστά των θετικών απαντήσεων (Σ και ΣΑ) να βρίσκονται στο72% και 82% 

αντίστοιχα (Εικ.13). Μικρότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων (52%) 

παρουσιάζεται στο ίδιο ερώτημα όσο αφορά την κατάσταση της 

μηχανοργάνωσης, κάτι που πιθανώς καταδεικνύει την εν μέρει ελλιπή 

καταγραφή, διατήρηση και ανάλυση πληροφοριών. 

 

Εμπάθεια (empathy) (Β.4) 
Ένας σύγχρονος οργανισμός υγείας φροντίζει να διατηρεί αρχεία για 

κάθε ασθενή ξεχωριστά, στα οποία μπορεί να ανατρέχει το προσωπικό κάθε 

φορά που εισάγεται ένας ασθενής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της 

εξατομικευμένης απόδοσης ιατρικής φροντίδας. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε 
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ασθενής αντιμετωπίζεται ιατρικά ως ένα ιδιαίτερο περιστατικό και όχι ως ένα 

κλασικό περιστατικό ρουτίνας. 

Διατήρηση αρχείων σθενών

ΔΑ
6% Δ

10%

ΔΣ
14%

Σ
42%

ΣΑ
28%

 
Εικόνα 14: Καταγραφή στοιχείων ασθενών και χρήση αυτών. ΔΑ: 

Διαφωνώ απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ, Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα έλεγε κανείς ότι είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός που καταδεικνύεται μέσα από την έρευνα, 

σύμφωνα με το οποίο το 70% των ερωτηθέντων (Σ και ΣΑ) θεωρεί ότι η 

καταγραφή των στοιχείων των ασθενών γίνεται με ικανοποιητικό τρόπο και 

πως ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται, κατά το δυνατό, ως ένα ξεχωριστό 

περιστατικό (Εικ.14). 

 

Ανταπόκριση (Β.5) 

Ανταπόκριση προσωπικού στις απαιτήσεις των ασθενών

ΔΑ
2%

Δ
4% ΔΣ

12%
ΣΑ

40%

Σ
42%

 
Εικόνα 15: Ανταπόκριση προσωπικού. ΔΑ: Διαφωνώ απόλυτα, 

Δ: Διαφωνώ, ΔΣ: Δε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ: 
Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ απόλυτα. 

 

Τέλος, όσο αφορά την ανταπόκριση του προσωπικού στις απαιτήσεις 

των ασθενών το 82% των ερωτηθέντων (Σ και ΣΑ) απάντησε ότι η 

ανταπόκρισή του στις ανάγκες των ασθενών για φροντίδα είναι άμεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρά την ευαισθητοποίηση των διοικήσεων των Νοσοκομείων σε 

θέµατα υιοθέτησης αρχών διοίκησης ολικής πoιότητας, η Ηγεσία των 

Οργανισµών παρουσιάζεται ακόµη σχετικά ανέτοιµη να εφαρµόσει 

αποτελεσµατικά σύγχρονες µεθόδους διοίκησης. Είναι σχετικά λίγες οι 

διοικήσεις που χαράσσουν σαφή και ξεκάθαρη πολιτική ποιότητας, γεγονός 

που αποκλείει την επιτυχηµένη εφαρµογή προγραµµάτων ποιότητας, καθώς 

όπως έχει τονιστεί χωρίς τη δέσµευση και ουσιαστική ανάµειξη της ανώτερης 

διοίκησης, σηµαντική και ουσιαστική βελτίωση ποιότητας και αλλαγή δεν 

µπορεί να επιτευχθεί.  

Τα ελληνικά δηµόσια Νοσοκοµεία αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα 

που δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία των οργανισµών αυτών και 

αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε µορφή βούλησης για βελτίωση της 

ποιότητας. Από την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στην 

έρευνα, προκύπτει εµφανώς η διαφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στα δηµόσια νοσοκοµεία σε σχέση µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες από τα ιδιωτικά νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν εργαλεία 

ποιότητας και εφαρµόζουν τις αρχές και µεθόδους διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Δεδοµένου του µεγάλου ανταγωνισµού που επικρατεί στο χώρο 

της παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικούς φορείς, η οργάνωση των 

ιδιωτικών νοσοκοµείων στηρίζεται περισσότερο στην οργάνωση και λιγότερο 

στο κόστος.  

Τα δηµόσια ελληνικά νοσοκοµεία παραδόξως δεν φαίνεται να 

εστιάζονται στη μείωση του κόστους, γεγονός που σηµαίνει ότι αυτό δεν 

αποτελεί απόρροια µιας ξεκάθαρης και δομημένης στρατηγικής. Σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως προέκυψε από  την έρευνα, στα  δηµόσια 

νοσοκοµεία υπάρχουν πρωτοβουλίες που στρέφονται προς την βελτίωση 

της κατάρτισης του προσωπικού και την χρήση κάποιων εργαλείων µέτρησης 

των παραγόµενων αποτελεσµάτων, πάρα ταύτα η συνολική εικόνα του 

δείγµατος παρουσιάζει έλλειψη σχεδίων δράσης, η οποία προκύπτει από την µη 
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ύπαρξη συντονισµού ενεργειών από την ανώτατη ηγεσία των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων. 

Τα κυριότερα προβλήµατα των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 

εστιάζονται στην έλλειψη πόρων. Ο εξοπλισµός των νοσοκοµείων µε όργανα και 

µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, παρά τον εκσυγχρονισµό που σηµείωσε τα 

τελευταία χρόνια, δεν κρίνεται ικανοποιητικός αφού τα νοσοκοµεία βρίσκονται 

συχνά σε αδυναµία να καλύψουν από µόνα τους πλήρως τις απαιτήσεις για 

διάγνωση και θεραπεία των ασθενών τους. Αντιθέτως οι ιδιωτικές µονάδες 

παρουσιάζονται πλήρως καλλυµένες µε όργανα υψηλής τεχνολογίας και 

εξοπλισµένες µε σύγχρονα βιοϊατρικά µηχανήµατα. 

Τα ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία ακολουθούν µια παραδοσιακή 

προσέγγιση σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τους προµηθευτές. Δεν τους 

θεωρούν αρκετά σηµαντικούς για τη σωστή λειτουργία των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων, επίσης αποφεύγουν την ανάπτυξη σχέσεων φοβούµενοι προφανώς 

τον κίνδυνο που θα δηµιουργήσει στους διοιηκητές η προσωπική ανάµιξη τους 

σε µη διαφανείς εφοδιασµούς υλικών και µηχανηµάτων. 

Η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων βρίσκεται σε σχετικά καλό 

επίπεδο αν και σε µερικές περιπτώσεις είναι αρκετά περιορισµένη. Η έλλειψη 

µηχανοργανωµένου συστήµατος καταγραφής δεδοµένων και διατήρησης 

αρχείων από τις νοσοκοµειακές µονάδες εµποδίζει την αποτελεσµατική διάχυση 

και χρήση της πληροφορίας. Αντίθετα οι ιδιωτικές κλινικές εµφανίζονται πολύ 

περισσότερο οργανωµένες µε σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα, γεγονός 

που τους επιτρέπει να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους µε παράλληλη 

µείωση του κόστους λειτουργείας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Ως προς τους ανθρώπινους πόρους, χαρακτηριστική είναι η έλλειψη 

νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο φαίνεται να µην επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες των δηµόσιων νοσοκοµείων. Το πρόβληµα δε φαίνεται να έχει λυθεί 

παρά τις προσλήψεις των τελευταίων ετών που έχουν δώσει κάποια ανακούφιση 

χωρίς να έχουν δώσει και την οριστική λύση. Δεν διαπιστώνεται σε κανένα 

βαθµό παρουσία ανάλογου προβλήµατος στα ιδιωτικά νοσοκοµεία όπου εκεί 

σύµφωνα µε την έρευνα ο αριθµός του προσωπικού είναι ο ιδανικός για την 

εύρυθµη λειτουργία τους. 

Σύµφωνα µε την έρευνα διαπιστώνεται µια αυξηµένου βαθµού συνεργασία 

τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δηµόσια νοσοκοµεία µεταξύ των εργαζοµένων και 

 50



της ηγεσία, η οποία μάλιστα διαφαίνεται από τις προτάσεις για βελτιώσεις που 

διατυπώνουν οι εργαζόμενοι και εφαρμόζονται στα αντίστοιχα ιδρύματα. 

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η απουσία επίσημης 
πολιτικής προσλήψεων  σε πολλά δημόσια νοσοκομεία. Η σημαντική αυτή 

απουσία από τα νοσοκομεία της χώρας προκαλεί σύγχυση αρμοδιοτήτων και 

χαρακτηρίζει την οργάνωση των υπηρεσιών διοίκησης σε πολλά νοσοκομεία. Το 

δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς που ισχύει σήμερα στις νοσοκομειακές μονάδες 

δεν επιτρέπει την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, την εξέλιξη και την 

αποτελεσματική υποκίνησή του. Αντίθετα τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν ξεκάθαρη 

και επίσημη πολιτική προσλήψεων που τους δίνει τη δυνατότητα περισσότερο 

αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων. 

Τέλος, σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους, διοργανώνονται αρκετά 

συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αναβάθμιση των γνώσεων του 

προσωπικού, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με σκοπό 

πάντα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών εργασίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
6.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο αναγκαίος οργανωτικός και διοικητικός μετασχηματισμός των ελληνικών 

νοσοκομείων αποτελεί τη μόνη λύση στο αδιέξοδο που βρίσκεται ο 

νοσοκομειακός τομέας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα του δημοσίου τομέα. Για τον 

μετασχηματισμό αυτό απαιτείται η δημιουργία και αποδοχή ενός ενιαίου 

πλαισίου, που θα δημιουργηθεί με την ουσιαστική συναίνεση ανάμεσα στους 

πολιτικούς φορείς που εναλλάσσονται στην κυβερνητική εξουσία. Αποφασιστική 

και σημαντική αλλαγή στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, αποτέλεσε ο 

διορισμός διοικητών-managers στα νοσοκομεία της χώρας, καταρτισμένων 

και έμπειρων τεχνοκρατών, με ουσιαστικά προσόντα και ανάλογα ικανοποιητικές 

αμοιβές, που συνοδεύονται από κάποια ελπίζουμε, να αποδειχτούν ουσιαστικά 

κίνητρα για την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

Πέρα όμως, από  την εισαγωγή του θεσμού διοικητή, απαιτείται και μια 

σειρά ενεργειών και μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης, παράλληλα με την 

πολυεπίπεδη αναδιάρθρωσή τους.  

Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας, μέσα από το οποίο τα διοικητικά συμβούλια θα 

αποκτήσουν την απαιτούμενη ελευθερία δράσης για θέματα άμεσου 

ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα οι προσλήψεις και οι αμοιβές του 

προσωπικού. Συγχρόνως επιβάλλεται η αλλαγή του σημερινού νομικού και 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των νοσοκομείων, κατά τρόπο που αφενός δεν 

στερεί από αυτά το δημόσιο χαρακτήρα, από την άλλη θα επιτρέπει τη διοικητική 

και διαχειριστική ευελιξία. 

Για την καλύτερη κατανομή των διαθεσίμων πόρων στα νοσοκομεία, 

απαιτείται η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης του 
πραγματικού τελικού νοσοκομειακού προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό θα 

γίνεται καλύτερη κατανομή με βάση την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού που καλούνται να καλύψουν. 
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Παρά την σημαντική χρήση πληροφοριακών συστημάτων στα 

Νοσοκομεία, υπάρχουν περιθώρια μεγαλύτερης και πιο εκτεταμένης χρήσης 

αυτών που θα συνεισφέρει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, παράλληλα με την δυνατότητα μείωσης του 

κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Η ευαισθητοποίηση των γιατρών, νοσηλευτών και των άλλων 

επαγγελματιών υγείας ως προς το κόστος  των ιατρικών πράξεων και των 

φαρμακευτικών αγωγών, καθώς και σε γενικότερα θέματα ποιότητας, γεγονός 

που προϋποθέτει αφενός τη σωστή πληροφόρησή τους και αφετέρου τη 

συνειδητοποίηση από μέρους τους σε θέματα ποιότητας, κρίνεται απαραίτητη για 

την ενσωμάτωση της ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. 

οι κινητήριες δυνάμεις που πρέπει να σηματοδοτούν οποιαδήποτε αλλαγή στον 

τομέα της υγείας είναι :  

• Η εστίαση στον ασθενή 

• Η συμμετοχή του εργαζόμενου 

• Η συνεχής και συστηματική βελτίωση  

 

Η εστίαση στον ασθενή σημαίνει χρησιμοποίηση της γνώσης που 

προκύπτει με την επαφή μαζί του για βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού, 

αλλά και επικοινωνία με άλλα νοσοκομεία για την επίλυση προβλημάτων τα 

οποία εκείνα έχουν ήδη αντιμετωπίσει επιτυχώς. Η συνεχής βελτίωση έρχεται ως 

αποτέλεσμα της οργάνωσης του νοσοκομείου κατά διαδικασίες και της χρήσης 

συστημάτων που επιτρέπουν τη μέτρηση και τη συνεχή βελτίωση. 

Οι τομείς που χρήζουν άμεσης βελτίωσης στο δημόσιο τομέα παροχής 

υπηρεσιών είναι : 

• Η δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας των ιδρυμάτων στη συνεχή βελτίωση. 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες με βάση τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της εργασίας του. 

• Η πρόσληψη επαρκούς και καταρτισμένου προσωπικού. 

• Η χρήση ανεπτυγμένου τεχνολογικά εξοπλισμού για τη βελτίωση της 

φροντίδας των ασθενών. 

• Η μέτρηση της ποιότητας των εξετάσεων και οι συχνοί έλεγχοι των 

οργάνων και μηχανημάτων. 
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• Η μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών για την παροχή θεραπείας. 

• Η βελτίωση της επικοινωνίας του ασθενή με το ιατρικό και το νοσηλευτικό 

προσωπικό, ώστε να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται σαν άτομο και όχι 

σαν περιστατικό.  

• Η βελτίωση των χώρων και των εγκαταστάσεων που περιθάλπεται ο 

ασθενής. 

 

 

 

 

διαδικασίες                                            γνώση             

αλλαγές 

Εστίαση στις ανάγκες 
του ασθενή 

Συνεχής βελτίωση Συμμετοχή  

 
              Σχήμα 5 : Οι βασικοί άξονες εστίασης της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την εκ των 

βάθρων αναμόρφωσή τους, ώστε να συμπεριλαμβάνουν τον τελικό αποδέκτη, 

αλλά και τον προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές τάσεις και 

γνωρίζοντας τις κινήσεις του ανταγωνισμού. Επίσης πρέπει να σημειωθεί, ότι 

όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι ο τομέας παροχής υπηρεσιών 

υγείας πρέπει να μεταλλαχθεί, ώστε να μιλάμε πλέον για παροχή περίθαλψης 

ολικής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία και ειδικότερα τα δημόσια, 

πρέπει να σταματήσουν να είναι οι εσωστρεφείς οργανισμοί του σήμερα και να 

προχωρήσουν σε μια γενικότερη διεύρυνση, που θα περικλείει τους 

προμηθευτές, τους εργαζόμενους αλλά και τους εξωτερικούς  πελάτες τους 

σημερινούς και μελλοντικούς ασθενείς. 

Για την επίτευξη αυτού του ιδανικού επιπέδου πρέπει να αλλάξει εκ 

βάθρων η νοοτροπία ότι η επιλογή του παροχέα ιατρικής φροντίδας που θα 

λάβουμε είναι κάτι που με κλειστά μάτια και χωρίς επιλογή δεχόμαστε. Μόνο η 

γνώση και η σύγκριση μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να μας 

οδηγήσει στη σωστή επιλογή και για να γίνει αυτό πρέπει τα νοσοκομεία να 

αρχίσουν να μετράνε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν για να 

μπορέσουν να τις βελτιώσουν. 

 54



 

6.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο εφαρμόζονται 

προσεγγίσεις  ποιότητας στο χώρο των ελληνικών νοσοκομείων. Ο σκοπός  

αυτός εκπληρώνεται με την διεξαγωγή της έρευνας μέσω των υποθέσεων του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των μοντέλων EFQM και 

SERVQUAL. 

Με την διεξαγωγή της διερευνητικής διαδικασίας εκπληρώνονται οι στόχοι 

της εργασίας. Με τις υποθέσεις σχετικά με τα κριτήρια Ηγεσία και Πολιτική και 

Στρατηγική του μοντέλου EFQM εξακριβώνεται ο ρόλος της ηγεσίας στην 

εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας. Ο βαθμός ανταπόκρισης του προσωπικού 

σε θέματα ποιότητας εξακριβώνεται διερευνώντας τους ανθρώπινους πόρους, 

την ικανοποίηση ασθενών, την εμπάθεια (empathy) και την ανταπόκριση 

χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των μοντέλων EFQM και SERVQUAL. Η 

διερεύνηση της στάσης της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 

εξακριβώνεται με την μελέτη της ικανοποίησης των εργαζομένων και των 

ανθρώπινων πόρων, ενώ τέλος ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών από το 

προσωπικό των νοσοκομείων εξακριβώνεται από την έρευνα διερευνώντας την 

ικανοποίηση των ασθενών και την ανταπόκριση των εργαζομένων στις ανάγκες 

των ασθενών. 

 

6.3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ως συνέχιση της έρευνας ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μέτρηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων και των ασθενών στο χώρο της υγείας στην 

Ελλάδα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο της παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας. Τα χρήσιμα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας θα μπορούσαν να 

δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση προτεραιοτήτων βελτίωσης των 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες ανθρώπων που γνωρίζουν το 

χώρο. 

Η βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα είναι μονόδρομος. Η διοίκηση Ολικής ποιότητας, αποτελεί μια σύγχρονη 

φιλοσοφία που έχει επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της 
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ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των οργανισμών στους οποίους έχει 

εφαρμοστεί. Η φιλοσοφία της και η εφαρμογή των αρχών της, αποτελούν μία 

ελπιδοφόρα προσέγγιση για την αναβάθμιση του υγειονομικού συστήματος της 

χώρας μας, μια πυξίδα για το ταξίδι της βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο της 

υγείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Α1.1. ΗΓΕΣΙΑ Μοιράστε 100 βαθμούς, ανάλογα με το πόσο 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

1 Τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ αξιών σχετικών με τη 
βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας του 
ασθενούς    

2 Θεσπίζει προτεραιότητες με στόχο την 
ικανοποίηση των ασθενών    

3 Γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες των ασθενών    
4 Θεσπίζει προτεραιότητες με στόχο τη μείωση του 

κόστους    
 
 Κυκλώστε την επιθυμητή Απάντηση 
Α1.2. ΗΓΕΣΙΑ Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ 
ούτε Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 
1 Οι αποφάσεις παίρνονται πάντοτε λαμβάνοντας 

υπόψη τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης 
των ασθενών 

1 2 3 4 5 

2 Έχει επιδείξει ικανότητα να διαχειρίζεται τις 
αλλαγές (οργανωσιακές, τεχνολογικές, κτλ.) που 
απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας 
περίθαλψης και των υπηρεσιών 

1 2 3 4 5 

3 Είναι καταδεκτική σε προτάσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας περίθαλψης και των υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

4 Εμπνέει εμπιστοσύνη ότι η προσπάθεια για τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών θα επιτύχει 

1 2 3 4 5 

 
Α2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μοιράστε 100 βαθμούς, ανάλογα με το πόσο 

συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
1 Διεύρυνση  των δυνατοτήτων της νέας 

τεχνολογίας στη βελτίωση της ιατρικής φροντίδας    
2 Εστίαση στη συνεχή βελτίωση της φροντίδας του 

ασθενούς    
3 Λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες των ειδικών σε 

θέματα ποιότητας    
4 Χρησιμοποιούνται στοιχεία σχετικά με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού    
 
 Κυκλώστε την επιθυμητή Απάντηση 
Α3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Διαφωνώ 

Απόλυτα Διαφωνώ Ούτε Διαφωνώ 
ούτε Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα 
1 Οι εργαζόμενοι προτείνουν βελτιώσεις που 

εφαρμόζονται 1 2 3 4 5 

2 Διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για την 
αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού μας 
με βάση τις ανάγκες εργασίας του 

1 2 3 4 5 

3 Υπάρχει επίσημη πολιτική προσλήψεων 1 2 3 4 5 
4 Επαρκεί ο αριθμός του προσωπικού 1 2 3 4 5 
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Α4. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Χρησιμοποιείται η ανάλυση κόστους οφέλους  
στη διαχείριση των οικονομικών πόρων 1 2 3 4 5 

2 Υπάρχει συνεργασία με ερευνητικές ομάδες με 
σκοπό την εύρεση καινοτόμων λύσεων σε 
προβλήματα υγείας 

1 2 3 4 5 

3 Χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες για τη 
μείωση του κόστους των χειρουργικών 
επεμβάσεων και των ημερών διαμονής στο 
νοσοκομείο 

1 2 3 4 5 

4 Αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας με τους 
προμηθευτές 1 2 3 4 5 

 
Α5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

1 Οι διαδικασίες βελτιώνονται μέσω 
αποτελεσμάτων ερευνών ικανοποίησης των 
ασθενών 

1 2 3 4 5 

2 Οι διαδικασίες μας είναι καταγεγραμμένες, έχουν 
στόχους και δείκτες 1 2 3 4 5 

 
Α6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΣΘΕΝΩΝ 

1 Οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι 1 2 3 4 5 

 
Α7. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 Το προσωπικό είναι ικανοποιημένο 1 2 3 4 5 
2 Δίνεται έμφαση στην ανταμοιβή, αναγνώριση και 

στις ευκαιρίες καριέρας 1 2 3 4 5 

 
Α8. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Συνεργαζόμαστε με τα μέσα ενημέρωσης για τη 
διάδοση ερευνητικών προσπαθειών και μεθόδων 
προληπτικής ιατρικής 

1 2 3 4 5 

2 Επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω της μείωσης των αποβλήτων 1 2 3 4 5 

 
Α9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  Λαμβάνοντας υπόψη δείκτες όπως: 1 2 3 4 5 
1 - ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων, 1 2 3 4 5 
2 - ο αριθμός των χειρουργικών επιπλοκών, 1 2 3 4 5 
3 - αναλογία ασθενών – εργαζομένων, 1 2 3 4 5 
4 - αναλύσεις στοιχείων κόστους (υλικών, 

μηχανημάτων, τροφοδοσίας κλπ.) 1 2 3 4 5 

 
Β1. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

1 Λειτουργεί σύστημα επαλήθευσης – 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων 1 2 3 4 5 

2 Εκτελούνται συχνοί ομοτεχνιακοί έλεγχοι από 
γιατρούς 1 2 3 4 5 

 
Β2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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1 Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους ασθενείς 1 2 3 4 5 

2 Το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού είναι υψηλό 1 2 3 4 5 

 
Β3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Το νοσοκομείο διαθέτει σε καλή κατάσταση 1 2 3 4 5 
1 - εγκαταστάσεις 1 2 3 4 5 
2 - εξοπλισμό 1 2 3 4 5 
3 - μηχανοργάνωση 1 2 3 4 5 

 
Β4. ΕΜΠΑΘΕΙΑ 

1 Κρατούνται αρχεία για κάθε ασθενή στα οποία 
μπορεί να ανατρέχει το προσωπικό κάθε φορά 
που εισάγεται ο ασθενής στο νοσοκομείο 

1 2 3 4 5 

 
Β5. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

1 Το προσωπικό ανταποκρίνεται άμεσα στις 
απαιτήσεις των ασθενών 1 2 3 4 5 
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