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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

 

 

 

Η παρούσα  διατριβή  εκπονήθηκε κατά  το  τέταρτο  

εξάμηνο σπουδών  μου στο  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  

Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  Διοίκηση Επιχειρήσεων . Η 

διατριβή  αυτή  αποτελεί  για  εμένα  κομμάτι  μιας σημαντικής 

προσπάθειας  να προσεγγίσω  την διοίκηση  επιχειρήσεων 

μέσω  του ιδιαίτερου κλάδου της  υγείας .   

 

Η επιλογή  του  θέματος,  καθώς  και  ο  τρόπος προσέγγισης  

δεν  αποτελούν  τυχαία γεγονότα.  Θέλησα  να  ασχοληθώ  με  τον 

τομέα της  διοίκησης  υπηρεσιών  υγείας ,  λόγω της  

διαφορετικότητας  που  παρουσιάζεται ,  τόσο  στην σχέση 

διοίκησης-προσωπικού,  όσο  και στην  σχέση  διοίκησης-

πελάτη/ασθενή .  Θεωρώ ,  πως  το ερευνητικό  κομμάτι  της 

εργασίας  υποστηρίχθηκε  επαρκώς  από  το  θεωρητικό  πλαίσιο 

που  μελέτησα  και κατέγραψα  στο πρώτο  μέρος  της διατριβής.   

 

Δεδομένου  ότι  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  ασχολήθηκα  τόσο  

με  την  διενέργεια έρευνας,  όσο  και  με  την  επεξεργασία  και 

ανάλυση δεδομένων ,  είμαι  σε  θέση  να εκφράσω  τον 

ενθουσιασμό  και  την  ιδιαίτερη  χαρά  που  μου  προσέφερε  η  

διαδικασία .  

 

Σε  αυτό  το  σημείο θα  ήθελα  να  εκφράσω  τις  ευχαριστίες  

μου  στον  κ.  Χρήστο  Βασιλειάδη, επίκουρο  καθηγητή  του 

Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  στο  τμήμα Οργάνωσης  και  

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και  επιβλέποντα  καθηγητή  της 

παρούσας  διατριβής ,  για  την  καθοριστική  και  παραγωγική 

βοήθεια κατά την ενασχόληση  μου με την παρούσα  μελέτη .  
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Επίσης,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τις  Μαίες  και το  

υπόλοιπο προσωπικό  της  Α΄  Μαιευτικής  και  Γυναικολογικής  

κλινικής του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  

Παπαγεωργίου  για την  ενεργή  συμμετοχή  τους  ,  στο  κομμάτι  

της  δειγματοληψίας  της έρευνας. Ιδιαίτερα  θα  ήθελα  να  

ευχαριστήσω  την κ .  Σαράντη  Ευαγγελία ,  Προϊσταμένη   του  

τμήματος της  Α΄  Μαιευτικής  και  Γυναικολογικής  κλινικής ,  για 

την  ένθερμη  και έμπρακτη  υποστήριξή  της  σε  αυτό  το 

εκπόνημα .  

 

Αφιερώνω  την  διατριβή  μου  στην  οικογένειά  μου ,  στην 

αδελφή  μου  Βικεντία , η  οποία  εργάζεται  ως  Μαία στο  Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου  και  με  βοήθησε  

τόσο  στην  διαδικασία  της  δειγματοληψίας όσο  και  στην 

κατανόηση  των λειτουργιών  του  τμήματος της ,  στην  μητέρα  

μου  Αθηνά,  στον πατέρα  μου  Χρήστο ,  στον  αδελφό  μου 

Θωμά  και στην γιαγιά μου Όλγα. Τους ευχαριστώ  για όλα.  

 

 Χαριζοπούλου  Όλγα  

Θεσσαλονίκη  Σεπτέμβριος 2007 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

 

 

Η παρούσα  διατριβή χωρίζεται  σε δύο  μέρη. Στο Α΄  

Μέρος  παρουσιάζεται  η  θεωρητική  προσέγγιση  του  θέματος   

και  στο  Β΄  Μέρος  γίνεται  η  ανάλυση  και  παρουσίαση  των  

αποτελεσμάτων  της  έρευνας.  

 

Για  την  πληρέστερη  ανάλυση  του  θεωρητικού  πλαισίου  

της  διατριβής  το  Α΄  Μέρος  αποτελείται  από  δύο  κεφάλαια.  Ο 

τίτλος  του  πρώτου  κεφαλαίου  είναι  «Η έννοια  της  ποιότητας  

στον  τομέα  των  υπηρεσιών  υγείας».  Αρχικά  δίνονται  οι 

επικρατέστεροι  ορισμοί  για την  έννοια  της  ποιότητας  και  στην 

συνέχεια  παρουσιάζεται  η  έννοια  της  ποιότητας  υπηρεσιών  

υγείας.  Αναγκαία  θεωρήθηκε  και μία σύντομη  ιστορική 

αναδρομή  για την  εξέταση  του  ορισμού  της  ποιότητας,  με 

παράλληλη  διερεύνηση  των παραγόντων  που  επέβαλαν  την  

βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών  υγείας.  

 

Ακολούθως ,  στο  πρώτο  κεφάλαιο,  αναπτύσσεται  η  έννοια  

της  συνεχούς  βελτίωσης  της  ποιότητας και  το  πώς  με  αυτή  

την  μέθοδο  μπορεί  να  μειωθεί  το  κόστος  σε  μία  μονάδα  

υγείας,  αντιπαραβάλλοντας  τα στοιχεία του  κόστους 

ποιότητας  κατά την  παροχή υπηρεσιών  υγείας.  

 

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  του Α΄  Μέρους  έχει  τίτλο «Η 

μέτρηση της  ποιότητας υπηρεσιών  – Η μεθοδολογία  

SERVQUAL». Το κεφάλαιο  αυτό  ξεκινά  με  απόψεις  που 

στηρίζουν  την  θεώρηση  ότι  η  ικανοποίηση  του  ασθενή 

αποτελεί  κριτήριο  ποιότητας.  Δίνονται  οι επικρατέστεροι  

ορισμοί  της  ικανοποίησης του  ασθενή  και  καταγράφονται  τα  

κριτήρια  ικανοποίησης  του.  Επιπρόσθετα  αναπτύσσονται  οι  

 9



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

ορισμοί  για  την  ικανοποίηση  του  ασθενή από  προσέγγιση  

θεωρητική , εννοιολογική και λειτουργική.    

 

Ακολούθως ,  στο δεύτερο  κεφάλαιο, περιγράφεται  ο  

τρόπος  με  τον οποίο η  ποιότητα  διαμορφώνει  την 

ικανοποίηση  του  ασθενή και  το πώς  μετράται  η  ποιότητα . 

Κατά  την  ολοκλήρωση  του  θεωρητικού μέρους της  

μεταπτυχιακής  μου  διατριβής ,  αναπτύσσεται  το  μοντέλο 

SERVQUAL και παρουσιάζονται  και οι βασικότερες κριτικές 

που  δέχθηκε  το μοντέλο.    

 

Το  Β΄  Μέρος  της διατριβής   αποτελείται  από  το  τρίτο  

κεφάλαιο που  έχει  ως  τίτλο «Έρευνα  στο  Γενικό  Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης  Παπαγεωργίου- Α ’  Μαιευτική  και  

Γυναικολογική  Κλινική». Αρχικά  παρουσιάζεται  ο σχεδιασμός  

και  η  μεθοδολογία  της  έρευνας,  θέτοντας τον  στόχο  της 

έρευνας,  την  ανάλυση  της  διαδικασίας της  δειγματοληψίας  και  

την παρουσίαση των  μεταβλητών που  χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Ακολούθως ,  στο Β΄  Μέρος , γίνεται  η  λεπτομερής  

ανάλυση των  αποτελεσμάτων  της έρευνας.  Παρουσιάζονται  οι  

επιπρόσθετες  μεταβλητές  που  δημιουργήθηκαν  έτσι  ώστε  να 

μπορεί  να   χρησιμοποιηθεί  η μέθοδος  SERVQUAL και ξεκινά 

η  ανάλυση  του  συνόλου  των  μεταβλητών.  Αρχικά  

σχολιάζονται  οι  υψηλότερες  και  οι  χαμηλότερες  προσδοκίες  

των  ασθενών  για  ένα ιδεατό /  άριστο  νοσοκομείο. 

Επιπρόσθετα ,  καταγράφονται  οι  μεταβλητές  των  υψηλότερων  

και  των χαμηλότερων  αντιλήψεων  για  το  επίπεδο  ποιότητας 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο Γενικό  Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης  Παπαγεωργίου .  

 

Στην  συνέχεια  του  Β΄  Μέρους , παρουσιάζονται  οι 

μεγαλύτερες  αλλά  και  οι  μικρότερες  διαφορές  μεταξύ  των  

αντιλήψεων  των ασθενών  για το  επίπεδο  ποιότητας  
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παρεχόμενων  υπηρεσιών  στην  Α΄  Μ/Γ  κλινική  του  Γ .Ν.Θ.Π. 

και  των  προσδοκιών  για  ένα  ιδεατό  /  άριστο  νοσοκομείο.  

Ακολούθως ,  συγκεντρώθηκαν  ανά άξονα  αξιολόγησης  οι  

μέσοι  όροι  των  διαφορών  των  Αντιλήψεων  των  ασθενών  για 

το  επίπεδο  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π. 

και  των  προσδοκιών  για  ένα  ιδεατό  /  άριστο  νοσοκομείο. 

Επιπρόσθετα ,  δόθηκε  και η  σημαντικότητα του  κάθε  άξονα  

αξιολόγησης ,  για να ακολουθήσει  έκθεση της  σχέσης  της 

βαρύτητας  που  έχουν  δώσει  οι  ασθενείς  σε  κάθε  άξονα  με  την  

τελική  αξιολόγηση της  παρεχόμενης  ποιότητας  ανά  άξονα . 

Κλείνοντας  την  διατριβή,  παραθέτονται  οι προτάσεις  μου  

προς  την  διοίκηση  για την  βελτίωση της  ποιότητας  

παρεχόμενων  υπηρεσιών .  
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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο  σημερινός καταναλωτής φαίνεται  ιδιαίτερα  

ευαισθητοποιημένος  στο  θέμα  της  ποιότητας ,  γεγονός  που 

οδήγησε  πολλές  επιχειρήσεις  στην  υιοθέτηση  των  αρχών  της 

ποιότητας  και  στην  ενσωμάτωσή  τους  στην  επιχειρησιακή 

στρατηγικής  τους.  

 

Πώς  μπορούμε  όμως  να ορίσουμε  την ποιότητα ; Οι  

ορισμοί  σε  ξένα  και  ελληνικά  συγγράμματα  είναι  αρκετοί  και 

μερικές φορές αμφιλεγόμενοι .  

 

Ο  σύγχρονος  ορισμός  της ποιότητας  έχει  επιχειρηθεί  με  

πολλές  διαφορετικές  προσεγγίσεις , άλλοτε  συνοπτικές  και 

σύντομες,  όπως «ποιότητα  είναι  η συμμόρφωση  με  

απαιτήσεις  και  προδιαγραφές» (Payne & Holt, 2001), και  

άλλοτε  πλέον  σύνθετες και  αναλυτικές ,  όπως  της  

Αμερικάνικης  Ένωσης  Ποιοτικού Ελέγχου  (ASQC), που ορίζει  

την  ποιότητα ως «την ολότητα  των  χαρακτηριστικών  και  

ιδιοτήτων ενός  προϊόντος  ή μιας υπηρεσίας  που  επηρεάζουν 

την  ικανότητα  να ικανοποιεί  δεδομένες  ανάγκες» (Hagan, 

1986, σελ.  3). 

 

Η σύγχρονη  έννοια  της ποιότητας διαμορφώθηκε  στη  

δεκαετία  του  1950 στον  χώρο  της  βιομηχανικής  παραγωγής . 

Πολλοί  αναφέρουν ως  κοιτίδα  την  Ιαπωνία ,  χώρα  στην οποία 

κλήθηκε μετά  τον  Β ’  Παγκόσμιο Πόλεμο ο  Αμερικάνος  

στατιστικός  W. Edwards Deming για να  βοηθήσει  στην  αλλαγή  

των παραδοσιακών  παραγωγικών  διαδικασιών. 
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Ο  ορισμός  της  ποιότητας  του  Dr. Deming (1986) είναι : 

«Ποιότητα  είναι  ένας  προβλεπόμενος  βαθμός  ομοιομορφίας  

και  εξαρτησιμότητας με χαμηλό  κόστος  και  κατάλληλος  για 

την  αγορά» (Deming, 1986, σελ. 44). Η βασική του  φιλοσοφία  

είναι  ότι αυξάνεται  η  ποιότητα  όσο  μειώνεται  η  ποικιλία . 

Αποδέχεται  ότι οι  στατιστικές  μέθοδοι  είναι  σημαντικές για να 

μετρηθεί  η  απόδοση  σε  όλους  τους  τομείς. Πιστεύει  ότι  η  

στατιστική  μπορεί  να  αναγνωρίσει  όλα   τα  προβλήματα  

ποιότητας ,  ερχόμενος  σε  αντίθεση με  τον  Crosby (1995). Ο 

Deming υποθέτει  ότι  οι  Οργανισμοί  μπορούν  να  μειώσουν  την  

επιθεώρηση  των  υλικών  που  παραλαμβάνουν  από  τους  

προμηθευτές  τους  (π.χ. αντιδραστήρια) με  τη χρήση  

στατιστικής .  Για  παράδειγμα , πληροφορώντας  τις 

φαρμακευτικές  εταιρείες  για εκτεταμένη  χρήση των  υλικών,  

μπορούν  να  εξασφαλίσουν  την  κατάλληλη ποιότητα  για 

συγκεκριμένα  πρότυπα  και να  ζητήσουν  στατιστικά  στοιχεία 

για  την επιθεώρηση  της  ποιότητάς  τους.  Επιπρόσθετα ,  

διατύπωσε  δεκατέσσερα  συστατικά  για την  επιτυχή  διαχείριση 

ενός  οργανισμού,  και  αυτή  του  η  πρόταση  συνοψίζεται  στον  

γνωστό «κύκλο του  Deming» (PDCA cycle), ( Εικόνα 1) 

Do 
( Πράττω) 

Check 
( Ελέγχω- 
Αναλύω) 

Act  
( Ενεργώ- 
Υλοποιώ) 

Plan 
( Σχεδιάζω) 

 
Εικόνα  1:  Ο  κύκλος  του  Deming (Al-Assaf,  1993) 
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Ο  ορισμός  του  Crosby (1995) για την  ποιότητα  είναι  

«ταύτιση με  τις  απαιτήσεις των  αποδεκτών των  υπηρεσιών 

μας» (Crosby, 1995, σελ. 37). Ο Crosby πιστεύει  ότι  η  ποιότητα 

μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσα  από  έναν θετικό  τρόπο , όπως 

είναι  η  επικέντρωση  των προσπαθειών  της διοίκησης και  των 

εργαζομένων  στην πρόληψη  των  σφαλμάτων  και  των  λαθών. 

Ο  ίδιος  δεν  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  μπορεί  να  επιτευχθεί  με 

την  χρησιμοποίηση  στατιστικών μεθόδων ,  διαδικασιών 

επιθεώρησης ,  δοκιμής  και  ελέγχου.  Κατ ’  αυτόν  η  πρόληψη 

είναι  το  μοναδικό  σύστημα  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για 

να  βελτιωθεί  η  ποιότητα. Αυτό  το  σύστημα  στοχεύει  στην 

επίτευξη μηδενικών  λαθών  που θα  πρέπει  να είναι  το  

μοναδικό πρότυπο  απόδοσης  για  την  διοίκηση .  Ο  Crosby 

θεωρεί  ότι  αυτή  η φιλοσοφία  ενθαρρύνει  τους  εργαζόμενους  

να εργάζονται  σωστά από την  πρώτη στιγμή.  

 

Έτερος  θεμελιωτής  της  ποιότητας  στη βιομηχανία  

θεωρείται  ο  Joseph M. Juran (1988), ο  οποίος  την ίδια  

περίπου περίοδο ,  ανέπτυξε  τις έννοιες του  ποιοτικού  

σχεδιασμού ,  του ποιοτικού  ελέγχου  και της  ποιοτικής  

βελτίωσης  (Εικόνα  2). Ο Juran ορίζει  την  ποιότητα  σαν 

«εναρμόνιση  με  τον  σκοπό  ή  την  χρήση  που  προορίζεται» 

(Juran, 1988, σελ. 17). Ο  ίδιος ήταν  ο  πρώτος  που  υποστήριξε  

ότι  η  διοίκηση  είναι  υπεύθυνη  για  τις  επιτυχίες  ή  τις 

αποτυχίες  της  ποιότητας .  Αναγνωρίζει  την  σπουδαιότητα  των  

διαφόρων τεχνικών  ποιοτικού  ελέγχου  και  πιστεύει  ότι η 

ποιότητα πρέπει  να  επιτευχθεί  μέσα  από  καλή  συνεργασία 

και  επικοινωνία  μεταξύ όλων  των  τμημάτων  του  οργανισμού. 

Η λογική πίσω  από  την  εισαγωγή  της  ιδέας των  Κύκλων 

Ποιότητας  σχεδιάστηκε  για  να  βελτιώσει  την  επικοινωνία 

μεταξύ  διοίκησης  και  εργαζομένων .  Οι  εργαζόμενοι  όλων  των 

τμημάτων της  βιομηχανίας θα  πρέπει  να  συμβάλουν  στην  

ανατροφοδότηση  της  νέας  πληροφορίας  προς  την  διοίκηση .  Η 

διοίκηση θα  πρέπει  από  την μεριά  της  να αφουγκράζεται  της  
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ανάγκες  των  εργαζομένων  αλλά  και να  χρησιμοποιεί  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  τις  πληροφορίες  και  τις  παρατηρήσεις  που 

παρέχουν  οι εργαζόμενοι .       

 

Το  πιο  σπουδαίο  στοιχείο αυτής  της  προσέγγισης  είναι  

ότι  ο  Juran δίνει  έμφαση στην  ανθρώπινη πλευρά  του  

οργανισμού ,  με  στόχο  την  επίτευξη  υψηλής  ποιότητας 

υπηρεσιών . Αυτό  το  στοιχείο  διαφέρει  από  τις  προσεγγίσεις  

των  Crosby και Deming. Η κύρια  ιδέα  του Crosby 

επικεντρώνεται  στις  διαδικασίες  και στο  περιβάλλον  για  να 

εμποδίσει  την κακή ποιότητα.  Ο  Deming προτείνει  τις  

στατιστικές  μεθόδους  για  να  εντοπιστούν  οι τομείς  

προβλημάτων .  

 

Ο  ορισμός του Juran (1988) για  την  ποιότητα, 

αμφισβητείται  στο  ότι  αποτυγχάνει  να εξετάσει  ποιος  είναι  ο 

υπεύθυνος  για  την  εναρμόνιση  με  τον  σκοπό ,  π.χ. ένας  

υπάλληλος  ή  η  γενικότερη  αντίληψη  του  Οργανισμού  για την  

εναρμόνιση  με  τον  σκοπό  ή  την  χρήση . Επίσης υπάρχει  

πρόβλημα  στο  ποιος θέτει  τις απαιτήσεις  της  υψηλής 

ποιότητας  των  προϊόντων ή των  υπηρεσιών .  

Τριλογία της Ποιότητας  

του Juran 

 

1. Σχεδιασμός Ποιότητας 
2. Έλεγχος Ποιότητας 
3. Βελτίωση Ποιότητας 

 
Εικόνα  2:  Η  τριλογία  του  Juran 
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Στην  συνέχεια,  σύμφωνα  με  τον  John Ovretveit (2004), 

κατά  τη  διαδικασία  ορισμού  της  ποιότητας θα πρέπει  να 

συμπεριληφθούν  α) ένας επαγγελματικός ορισμός του  τι  

χρειάζεται  ο πελάτης, β) ο  βαθμός  στον  οποίο  οι 

προσφερόμενες  υπηρεσίες  ικανοποιούν  τις  ανάγκες  του  και  γ) 

η  ίδια  η  άποψη του πελάτη  σχετικά  με το  βαθμό  ικανοποίησης  

των  αναγκών  του . Τελικά , ο Ovretveit καταλήγει στον ορισμό 

της  ποιότητας ως  «η  ικανοποίηση  των απαιτήσεων  του 

καταναλωτή στο  χαμηλότερο  κόστος» (Ovretveit, 2004, σελ. 

28) και  περιλαμβάνει  σ ’  αυτόν  τρία  στοιχεία :  την  ποιότητα  ως 

προς  τον  πελάτη,  η  οποία  μετράει  την  ικανοποίηση  του 

πελάτη,  τα  παράπονά  του  και  το  βαθμό  στον  οποίο  το  προϊόν 

του  προσφέρει  αυτό  που  ζητάει ,  την  επαγγελματική  ποιότητα , 

η  οποία  είναι  ο  βαθμός  στον  οποίο το  προϊόν  ικανοποιεί  τις 

ανάγκες του  πελάτη  σύμφωνα  με  τα όσα  ορίζουν  τα  

επαγγελματικά  δεδομένα  και , τέλος , την  ποιότητα  

διαδικασιών ,  η  οποία  είναι  ο  σχεδιασμός  και λειτουργία  των 

διαδικασιών  του  προϊόντος  κατά  τον  πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο ικανοποίησης  των  απαιτήσεων των  πελατών .  

 

Επιπλέον ,  σύμφωνα  με  τον  Brook στην  ποιότητα,  η  οποία  

είναι  προσανατολισμένη προς την  ικανοποίηση  του  

καταναλωτή,  συναντώνται  δύο  πλευρές  (1999). Η πρώτη  είναι  

η  ποιότητα  σχεδιασμού  και  η  δεύτερη  η  ποιότητα  της  

συμφωνίας  ως  προς  τον σχεδιασμό ,  που  αφορά  το  βαθμό 

ικανοποίησης  του πελάτη από το  προϊόν  ή  την  υπηρεσία  που 

έλαβε .  

 

Υπάρχουν  πολλοί  ακόμη  ορισμοί  της  ποιότητας.  Για 

παράδειγμα  κάποιοι  την  ορίζουν  σαν το  μέτρο του  κατά  πόσο 

ταυτίζεται  μια υπηρεσία σε συγκεκριμένα  πρότυπα  (Tersine, 

1985). Άλλοι  την ορίζουν σαν τον  βαθμό στον  οποίο η  

συγκεκριμένη  υπηρεσία  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις ενός  

συγκεκριμένου  αποδέκτη αυτών των  υπηρεσιών .  Ακόμη, 
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άλλοι  την ορίζουν  σαν  τον  βαθμό  στον  οποίο μια  υπηρεσία 

προτιμάται  από  άλλες  ομοειδείς επιστημονικές  μονάδες  ίσης 

αξίας  βάσει  των  ανταγωνιστικών  ελέγχων  από τους  

αποδέκτες  των  υπηρεσιών  μας  (Juran, 1962). Σύμφωνα  δε, 

με  τους  Glenn Laffel και  David Blumental (1989), η  ποιότητα 

θα  πρέπει  να  οριστεί  σαν  μια  συνεχής  προσπάθεια  από  όλα  

τα  μέλη  ενός  οργανισμού  για  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  

και  των  προσδοκιών  των  πελατών.  Η διαρκής  βελτίωση  είναι  

ένας  άλλος  ορισμός  της  ποιότητας  (Deming, 1986). «Η 

ποιότητα  όπως  ορίζεται  από τον  αποδέκτη  αυτής», είναι  ένας  

άλλος ορισμός  (Ford, 1990, σελ.  15). Επίσης, ποιότητα  είναι 

ο  βαθμός  κατά  τον  οποίο ,  ένα  προϊόν  ή μια  υπηρεσία 

ανταποκρίνεται  ή  και  ξεπερνά  τις  προσδοκίες  του  πελάτη 

(Evans & Lindsay, 1990, σελ.  13-14). 
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1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Όπως  είδαμε  στην προηγούμενη  ενότητα , μέχρι  σήμερα , 

η  έννοια  της  ποιότητας  δεν  έχει  επακριβώς οριστεί  και  για 

πολλούς  θεωρείται  μια  έννοια  νεφελώδης  (Bond & Thomas, 

1991) ή  ακόμα  και  ένα  άπιαστο  όνειρο  (Houston & Pasanen, 

1972). Σύμφωνα  με  τον  Brook η  έννοια  της ποιότητας  είναι  

πολυδιάστατη και σύνθετη (CBO, 1990). 

 

Η ποιότητα  στον  τομέα  της  υγείας είναι  περισσότερο 

σύνθετη  υπόθεση  απ ’  ότι  στο  χώρο  της  βιομηχανίας.  Γι ’  αυτό  

και  η  βασική  της  μεθοδολογία  και  τα  αντίστοιχα  εργαλεία  της , 

που  διαμορφώθηκαν  κατά  κύριο  λόγο  για  τις  ανάγκες  της  

βιομηχανίας , θα πρέπει  να τροποποιούνται  κατάλληλα  πριν 

από την  εφαρμογή  τους  στην υγεία .  

 

Η μεγαλύτερη διαφορά  μεταξύ των τομέων της  

βιομηχανίας  και  της  υγείας  έγκειται  στον  προσδιορισμό  της 

ποιότητας  και,  συνακόλουθα ,  στον  τρόπο  επίτευξής  της .  Στη 

βιομηχανία , η  ποιότητα  ταυτίζεται  με  την  απόλυτη  τήρηση  των  

προδιαγραφών  του  προϊόντος . Στόχος  είναι  η  ύπαρξη  

μηδενικών  αποκλίσεων / ελαττωμάτων  στη  διαδικασία  και  το 

αποτέλεσμα .  Στην υγεία , όμως , από  τη στιγμή  που  οι 

ασθενείς μεταξύ  τους  παρουσιάζουν  μεγάλη ποικιλία στους  

παράγοντες  που  επηρεάζουν  την έκβαση  της θεραπείας  τους , 

είναι  αναμενόμενο  η  στατιστική  ανάλυση  να  αναδεικνύει  

σημαντικές  αλλά αναγκαίες  διαφορές  στην αντιμετώπισή 

τους .  Γι ’  αυτό  και  η  έννοια  του  μηδενικού  ελαττώματος στην 

υγεία  ταυτίζεται  με  την  παροχή  στους  ασθενείς  αυτού 

ακριβώς που  έχουν  ανάγκη και  που  επιθυμούν . Η 

ελαχιστοποίηση  των  αποκλίσεων /ελαττωμάτων  στην υγεία ,  

στην  πράξη  σημαίνει  βελτίωση ή εξάλειψη  της  «κακής» 

πρακτικής  και  ενθάρρυνση  της  «καλής». Η εξασφάλιση  της  
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καταλληλότερης και  πλέον επιθυμητής  θεραπευτικής  αγωγής 

αποτελεί  ένα  περισσότερο  δύσκολο  εγχείρημα  απ ’  ότι  η 

επίτευξη μηδενικών  αποκλίσεων  στη βιομηχανία  (Ong, 1998). 

 

Επιπρόσθετα ,  οι υπηρεσίες  υγείας αποτελούν  μια 

ιδιάζουσα μορφή προσωπικών  υπηρεσιών ,  ο  αποδέκτης-

χρήστης  των  οποίων  αναμένει  πολύ  περισσότερα  από  ότι  σε 

οποιαδήποτε  άλλη προσωπική  υπηρεσία.  Εκτός  από  την  

ετοιμότητα  παροχής ,  τη δυνατότητα  πρόσβασης, την 

καταλληλότητα  και  την αξιοπιστία ,  παράγοντες  που  

σχετίζονται  με  την έγκαιρη  και  σωστή  διάγνωση ,  την  άμεση 

και  αποτελεσματική  ιατρική  παρέμβαση ,  την υψηλή 

τεχνολογία , τον  άμεμπτο επαγγελματισμό  και  την  αξιοπρέπεια  

του  «πελάτη» αποκτούν  ιδιαίτερη  βαρύτητα ,  αποτελώντας 

άμεση προτεραιότητα  (Buchanan κ .συν , 2005). 

 

Το  Αμερικάνικο  Ινστιτούτο  Ιατρικής  (Institute of Medicine, 

1990), έχει  ορίσει  την  ποιότητα  της  φροντίδας ,  ως  το βαθμό  

στον  οποίο  οι  υπηρεσίες  υγείας αυξάνουν  την  πιθανότητα  του  

επιθυμητού  αποτελέσματος  και  είναι  σε  συμφωνία  με  τη 

σύγχρονη επαγγελματική  γνώση ,  ενώ  το  αρμόδιο γραφείο  

αξιολόγησης  της  Τεχνολογίας  του  κογκρέσου  των Η.Π.Α. 

(OTA, 1998), θεωρεί  ότι  η ποιότητα  είναι  δύσκολο  να  οριστεί  

και  στην πραγματικότητα  αποκτά  συγκεκριμένες  ιδιότητες 

μόνο  όταν  κάποιος προσπαθεί  να τη μετρήσει . 

 

Σύμφωνα  με  την  Lang (1976), η οποία  ανέπτυξε το  

αμερικάνικο  μοντέλο  ποιοτικής  διασφάλισης , το  οποίο  έχει  

υιοθετηθεί  από τον  Αμερικάνικο  Σύνδεσμο Νοσηλευτών 

(ΑΝΑ), η συζήτηση  για  την ποιότητα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  

μέσα  σε  κάποιο  γενικότερο πλαίσιο. Προκειμένου  να  δοθεί  

ένας  χρήσιμος  ορισμός  της  ποιότητας  πρέπει  να  τεθεί  το 

ερώτημα , ποιότητα  σύμφωνα  με  ποιόν και  κάτω από ποιες  

συνθήκες.  Ο  Vuori (1982), υποστήριξε  ότι  είναι  αδύνατο  να 
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αναπτυχθεί  ένας ορισμός  για  την  ποιότητα  που  να  ικανοποιεί  

όλους  τους  ενδιαφερόμενους .  Παραδοσιακά  η  αξιολόγηση  της  

ποιότητας  των  υπηρεσιών  υγείας βασιζόταν  αποκλειστικά 

στην  άποψη  των λειτουργών  υγείας .  Τα  τελευταία  χρόνια , 

υπάρχει  συμφωνία  για  την  ύπαρξη  διαφορετικών  απόψεων 

και  γι ’  αυτόν  τον  λόγο,  τίθεται  σε  αμφισβήτηση  η  εγκυρότητα  

των  προσπαθειών  συσχέτισης  της  ικανοποίησης των  

ασθενών και της ποιότητας  της  φροντίδας (Doering, 1983). 

 

Σε  μια  έρευνα ,  στην  οποία  μελετήθηκαν  οι απόψεις του 

προσωπικού  για  τη  φροντίδα , βρέθηκε,  ότι το  διοικητικό  

προσωπικό  επικεντρώθηκε  στην  έλλειψη  πληροφόρησης  ως 

βασική  έλλειψη  της  φροντίδας ,  το  ιατρικό  προσωπικό  στην 

απασχόληση  του  νοσηλευτικού  προσωπικού  με  την  γραφική 

εργασία , ενώ  το νοσηλευτικό  προσωπικό στα αίτια  που 

απομακρύνουν  το νοσηλευτή  από τον  ασθενή  (Abdellah & 

Levine, 1957d). Οι  λειτουργοί  υγείας φαίνεται  ότι  βασίζονται  

περισσότερο  στην τεχνική  πλευρά ,  ενώ  οι  ασθενείς  είναι  πιο 

ευαίσθητοι  στον  τρόπο μεταχείρισης  και  τέλος ,  η  κοινωνία 

δίνει  περισσότερη  έμφαση  στην  κατανομή  και  στην  πρόσβαση 

των υπηρεσιών  υγείας  (ΟΤΑ, 1988). 

 

Η Larson (1984, 1986, 1987), μετά  την  ολοκλήρωση 

τριών  ερευνών ,  κατέληξε  στο  αντίθετο  συμπέρασμα ,  δηλαδή,  

ότι  το  νοσηλευτικό  προσωπικό  θεωρεί  πιο  σημαντικές  τις 

διαπροσωπικές  σχέσεις  σε αντίθεση  με  τους  ασθενείς  που  

θεωρούν  πιο  σημαντικές τις  τεχνικές  παρεμβάσεις .  Στις 

έρευνες  αυτές  χρησιμοποιήθηκε  η  τεχνική  «Q», που  βασίζεται  

στην  υποχρεωτική  επιλογή και  κατανομή  των ερωτήσεων .  Τα 

διαφορετικά  ευρήματα  είναι  δυνατόν  να  οφείλονται στις 

διαφορετικές  μεθοδολογικές προσεγγίσεις,  ή   ακόμα  και  να 

αντιπροσωπεύουν  πολιτισμικές  διάφορες  ή  διαφορές  στον  

τρόπο οργάνωσης  της  φροντίδας . Αυτό  όμως ,  που  έχει  

σημασία  είναι ,  ότι  η  αναγνώριση  ύπαρξης  διαφορετικών 
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απόψεων  για  τη  φροντίδα  έχει  γίνει  αποδεκτή από  το  σύνολο  

των  επιστημόνων  και  αποτελεί  βασική  θέση  του  Παγκόσμιου 

Οργανισμού  Υγείας (WHO, 1979). 

 

Ο  Donabedian, ο οποίος  ήταν  από τους  πρώτους  που  

επικέντρωσαν  την προσοχή  τους  σε  θέματα ποιότητας  στον 

χώρο  της υγείας ,  το  1970, όρισε  την  ποιότητα  της  φροντίδας,  

ως  τη  συμμόρφωση  μεταξύ της  πραγματικής  φροντίδας  και  

προκαθορισμένων  κριτηρίων ,  αλλά στη  συνέχεια  τόνισε  τη 

δυσκολία προσέγγισης  της  έννοιας  της  ποιότητας στο χώρο  

της  υγείας,  λέγοντας  ότι προκειμένου  να αξιολογηθεί  η 

ποιότητα  της  ιατρικής  φροντίδας  πρέπει  πρώτα  να  λυθεί  ένα 

μυστήριο: το  νόημα  της  ποιότητας  (Donabedian, 1980). 

Σύμφωνα  με  τον  ίδιο ερευνητή ,  δεν  είναι  ξεκάθαρο  εάν  είναι  

ιδιότητα , ομάδα από λειτουργικά  συνδεόμενες  ιδιότητες, 

διαχειριστική  απόφαση  ή  προσωπική  προτίμηση .  Επομένως, 

η  αναγνώριση  των  ιδιοτήτων  που  συνθέτουν  την  έννοια  της 

ποιότητας  είναι  πολύ  δύσκολη .  Αλλά  ακόμα  και  αν  υπάρξει  

αναγνώριση  των  ιδιοτήτων αυτών, θα  υπάρχει  πάντα  το 

πρόβλημα  της  μετατροπής  τους  σε  κριτήρια  και  στάνταρντ,  τα  

οποία  να μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  για  την  εκτίμηση  της  

ποιότητας  της παρεχόμενης  φροντίδας .  

 

Τα  φαινόμενα  ή  τα  αντικείμενα που  αυτές  οι  ιδιότητες  

χαρακτηρίζουν  είναι  επίσης  αόριστα.  Για παράδειγμα , 

υπάρχουν  διαφορετικές  έννοιες  για το  τι  συνιστά  την ιατρική 

και  νοσηλευτική φροντίδα  (Donabedian, 1980). Όταν  γίνεται 

αναφορά  στην  ποιότητα των  παρεχόμενων  ιατρικών  ή  

νοσηλευτικών  υπηρεσιών ,  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ο 

τρόπος με  τον οποίο η  ιατρική  και η  νοσηλευτική 

περιγράφονται  και οργανώνονται  στον  συγκεκριμένο χώρο 

(CBO, 1990). Αν  για  παράδειγμα ,  έχει  υιοθετηθεί  το 

μηχανιστικό  μοντέλο ,  τότε  η  νοσηλευτική  φροντίδα  βασίζεται  

στον  καταμερισμό  εργασιών  και στην  εφαρμογή του  
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επαγγελματικού  ρόλου  με  βάση  ιατρικούς-τεχνικούς  όρους .  Οι  

διαπροσωπικές  και  μορφωτικές  πλευρές του  νοσηλευτικού  

ρόλου δεν  αναγνωρίζονται  και το οργανωτικό  σύστημα  δε 

δίνει  το  χρόνο  για  να  αναπτυχθούν .  Αυτό  σημαίνει , ότι  η 

αξιολόγηση  της  ποιότητας  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  τα 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  του τρόπου οργάνωσης  της  

φροντίδας  ( Mark κ .συν, 2004). 

 

Τα  τελευταία  χρόνια ,  το  πιο ευρέως  αποδεκτό θεωρητικό  

πλαίσιο  για  την αξιολόγηση της  φροντίδας  υγείας  είναι  αυτό  

του  Donabedian (1980), το  πιο  έχει  υιοθετηθεί  από  τo 

Ινστιτούτο  Ιατρικής  των  Η.Π.Α .  (Institute of Medicine, 1990). 

Σύμφωνα  με  το  πλαίσιο  αυτό,  η  ποιότητα αξιολογείται  με 

βάση  το βαθμό  συμμόρφωσης  μεταξύ  πραγματικής 

φροντίδας  και προκαθορισμένων  κριτηρίων δομής ,  

διαδικασιών  και  αποτελέσματος.  Ο  ίδιος περιγράφει  την 

ποιότητα της  περίθαλψης  με  βάση  ένα  σύνολο  ομόκεντρων  

κύκλων  (Donabedian, 1988) ( Εικόνα  3). 

 

 

 

 

 
1. Φροντίδα παρεχόμενη 

από γιατρούς και 

υπόλοιπους 

επαγγελματίες υγείας 

2. Υλικά μέσα 

3. Υλοποίηση φροντίδας 

από τον ασθενή και την 

οικογένειά του ( 

συμμόρφωση με την 

αγωγή) 

4. Φροντίδες 

παρεχόμενες από την 

κοινότητα 

 
Εικόνα  3: Ποιότητα  περίθαλψης ,  βάση  Donebedian (Κυριόπουλος ,  

2003) 
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Ο  όρος  δομή  αναφέρεται  στα  χαρακτηριστικά  των  πηγών  

του  συστήματος παροχής  υπηρεσιών  υγείας  και  έχει  

εφαρμογή σε  ατομικό επίπεδο  ή  σε  επίπεδο  οργανισμών . 

Είναι  ουσιαστικά  μέτρο της  δυνατότητας  του  συστήματος  για 

παροχή ποιοτικής φροντίδας , αλλά οι ελλείψεις  στην  δομή  

δεν  συνεπάγονται  κατ ’  ανάγκη χαμηλή  ποιότητα της  

φροντίδας  και αντίστροφα . Η δομή ,  σε ατομικό  επίπεδο  

αναφέρεται  σε  παράγοντες  όπως τα χαρακτηριστικά  των 

λειτουργών  υγείας,  ενώ σε  επίπεδο  οργανισμών  σε  

παράγοντες  προς το  μέγεθος  του  οργανισμού  και  ο 

τεχνολογικός  εξοπλισμός.  

 

Ο  όρος  διαδικασίες περιλαμβάνει  ότι  γίνεται  για  τον  

ασθενή  ή με  άλλα  λόγια  τον τρόπο  με  τον  οποίο  οι  ασθένεις  

αναζητούν  και  αποκτούν  τη  φροντίδα  υγείας .  Οι  μετρήσεις 

διαδικασιών  σκοπεύουν  στην  αναζήτηση  πληροφοριών  για 

προβλήματα  που  συμβαίνουν  κατά  τη  διάρκεια  της  παροχής  

των υπηρεσιών  υγείας .  

 

Τέλος,  τα  αποτελέσματα  αναφέρονται  στην  τελική  

συνολική επίδραση  των  διαδικασιών  της  φροντίδας  στην 

υγεία  και ευεξία  των  ασθενών  και των  πληθυσμών . Στο 

θεωρητικό  πλαίσιο  αυτό, η  ικανοποίηση του  ασθενούς  

θεωρείται  ένα σημαντικό  μέτρο του  αποτελέσματος της  

φροντίδας  (Institute of Medicine, 1990). 

 

O Donabedian (1980), συμφωνώντας  με  την  άποψη  της  

Lang (1976), όσον  αφορά  τις  διαφορετικές  απόψεις  για  την 

ποιότητα, διατύπωσε  τρεις  ορισμούς.  Ο  πρώτος ,  αναφέρεται  

στη  βελτίωση  της  υγείας  των  ασθενών  σύμφωνα  με αυτό  που  

είναι  ιατρικώς  δυνατό.  Όταν  η  αξιολόγηση της  ποιότητας  

λαμβάνει  υπόψη  τις  ποικίλες  επιθυμίες ,  προσδοκίες  και  αξίες 

των  ασθενών,  γίνεται  αναφορά  στον εξατομικευμένο  ορισμό  

της  ποιότητας  της  φροντίδας .  Επειδή  όμως  η  κατανομή των  
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χρημάτων  στο  χώρο  της  υγείας είναι  και  κοινωνικά 

καθοριζόμενη ,  γεννάται  ο τρίτος  ορισμός , ο  κοινωνικός 

ορισμός . Οι  παράγοντες  που  περιλαμβάνονται  στον  κοινωνικό 

ορισμό  είναι  οι  ίδιοι,  όπως  και  στον εξατομικευμένο  ορισμό ,  

αλλά  οι  ποσότητες  διαφέρουν .  Πέρα  από  το  συνολικό  καθαρό 

όφελος  για  έναν ολόκληρο  πληθυσμό ,  η  κατανομή  αυτού  του  

οφέλους  αποκτά  επίσης  μεγάλη σπουδαιότητα . Είναι  σαφής  η 

διάκριση που  κάνει  ο Donabedian στους  ορισμούς, 

αναγνωρίζοντας  τον  απόλυτο ,  τον εξατομικευμένο  και  τον 

κοινωνικό ορισμό της  ποιότητας.  

 

Σύμφωνα ,  όμως  με  την  κριτική  της  Holden (1989), η  

Lang, αντίθετα  με  τον  Donabedian ο  οποίος θεωρεί  την  κρίση  

του  λειτουργού  υγείας απόλυτη  και  απλά  δέχεται  την  ύπαρξη 

της  άποψης  του ασθενούς  σε  επίπεδο ατομικών  και  

κοινωνικών  αξιών,  δέχεται  ότι  οι  κοινωνικές  αξίες  καθορίζουν  

τα  επιθυμητά  αποτελέσματα  της  νοσηλευτικής και 

αναγνωρίζει  τη  σπουδαιότητα των  ατομικών  αξιών  των 

λειτουργών  υγείας  οι οποίες  μπορούν  να  επηρεάσουν  την 

κλινική πράξη.  

 

Ένα  άλλο  θέμα  που  έχει  απασχολήσει  τους  ερευνητές  

είναι  οι διαστάσεις  της  ποιότητας . Ο Donabedian (1980) 

υποστηρίζει  ότι  η  διερεύνηση  για  την  ύπαρξη  ή  όχι 

διαστάσεων  της  ποιότητας  της  φροντίδας  πρέπει  να  αρχίσει  

από  την  απλούστερη  μορφή φροντίδας :  το  χειρισμό  από  τον  

γιατρό  ή άλλο λειτουργό  υγείας  ενός επεισοδίου  αρρώστιας  

για  ένα  συγκεκριμένο  ασθενή .  Αυτός  ο  χειρισμός  είναι  δυνατό  

να  περιλαμβάνει  την  τεχνική  ( technical) και  τη  διαπροσωπική 

( interpersonal) διάσταση.  Η πρώτη  περιοχή  έχει  ονομαστεί  

ως  η επιστήμη  και η  δεύτερη ως η τέχνη  της  ιατρικής.  

 

Τεχνική είναι  η εφαρμογή  της επιστήμης  και της  

τεχνολογίας  των επιστημών  υγείας στο  χειρισμό  ενός 
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προσωπικού  προβλήματος  υγείας,  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να 

αυξάνεται  το  όφελος  χωρίς  να αυξάνονται  αντίστοιχα  οι 

κίνδυνοι . Ο  βαθμός  της  ποιότητας  της  τεχνικής  διάστασης  

είναι  ουσιαστικά  ο  βαθμός  στον οποίο  η  φροντίδα  που 

παρέχεται  επιτυγχάνει  τον  περισσότερο επιθυμητό 

συνδυασμό  οφέλους  και  κινδύνου .  (Donabedian, 1980) 

 

Η διαπροσωπική διάσταση  αναφέρεται  στην  κοινωνική  

και  ψυχολογική  αλληλεπίδραση  μεταξύ του  θεραπευτή  και  του 

θεραπευόμενου .  Ο χειρισμός  των  διαπροσωπικών  σχέσεων 

πρέπει  να  συναντά  κοινωνικά  οριζόμενες  αξίες  και  κανόνες  

που  καθορίζουν  την  αλληλεπίδραση  των  ατόμων  τόσο  σε  

γενικές,  όσο  και  σε  ειδικές  περιπτώσεις .  Έτσι,  το  μέτρο της 

ποιότητας  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  υπολογίζεται  με  το 

βαθμό  συμμόρφωσης  ως  προς  τις αξίες ,  τους  κανόνες ,  τις  

προσδοκίες  και τις φιλοδοξίες .  

 

Στην τεχνική  και  στη διαπροσωπική πλευρά  της  

φροντίδας ,  σύμφωνα  πάντα  με  τον  Donabedian (1980), είναι  

δυνατό  να  προστεθεί  και  ένα  τρίτο  στοιχείο της  φροντίδας, 

που  ονομάζεται  «amenities» (φυσικές  ανέσεις,  ευκολίες, 

φυσικό  περιβάλλον). Αυτός  ο  όρος   περιλαμβάνει  ένα  

ευχάριστο  και  άνετο  δωμάτιο ,  καθαρά  κλινοσκεπάσματα ,  καλό 

φαγητό  κ .α . .  Ο  Donabedian δε  θεωρεί  αυτή  την  κατηγορία  ως 

μέρος  ή παράγοντα  που συνεισφέρει  στο χειρισμό  των 

διαπροσωπικών  σχέσεων .  

 

Με  τη  διάκριση  αυτή ,  μεταξύ τεχνικής  και  διαπροσωπικής  

διάστασης  της  φροντίδας , συμφωνεί  και  η επιστήμη  της 

κοινωνιολογίας,  η  οποία  αναγνωρίζει  τρεις  περιοχές  που  είναι  

δυνατό να  αξιολογηθούν  στο  χώρο  της  υγείας :  Τις  τεχνικές 

εφαρμογές  ( instrumental), τη  συμπεριφορά  που  συνδέεται  με 

τις  συναισθηματικές  πλευρές  της  σχέσης  (expressive) και  τη  

μετάδοση και  λήψη  πληροφοριών  (communication) (Vuori, 
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1987). Αλλά  και  άλλοι  ειδικοί  από τον  ευρύτερο  χώρο  της 

ποιοτικής βελτίωσης  συμφωνούν  με  τη  διάκριση  αυτή .  Ο 

Grönroos (1984) διέκρινε δύο  τύπους  ποιότητας : Την τεχνική  

και  τη  λειτουργική .  Η πρώτη ,  ορίζεται  κύρια  με  βάση  την  

τεχνική  ακρίβεια  της  διάγνωσης  και των  διαδικασιών, ενώ  η  

δεύτερη,  αναφέρεται  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  υπηρεσίες  

παρέχονται  στον ασθενή .  

 

Κατά  τον Donabedian (1982), είναι  αρκετοί  εκείνοι  που  

διαφωνούν  με  αυτή  τη  διάκριση,  ισχυριζόμενοι  ότι  όλες  οι 

τεχνικές  παρεμβάσεις  δεν είναι  επιστημονικές  και  μερικές 

διαπροσωπικές  παρεμβάσεις  έχουν  επιστημονικό  υπόβαθρο.  

Ο  ίδιος  ο Donabedian είπε  ότι η  τεχνική  φροντίδα  συχνά  δεν 

είναι  θεραπευτική  και  δεν εμπεριέχει  λιγότερη  φροντίδα  σε  

σχέση  με  το  χειρισμό  των διαπροσωπικών  διεργασιών ,  καθώς  

και  ότι η  διαπροσωπική  σχέση  θεραπευτή-θεραπευόμενου  

μπορεί  να  επηρεάσει  την  επιτυχία  των τεχνικών  

παρεμβάσεων .  Έτσι,  ο  διαχωρισμός  τέχνης  και  τεχνικής είναι  

μια  ατελής  αντιπροσώπευση  της  διαφοράς  μεταξύ  τεχνικής 

και  διαπροσωπικής πλευράς της  φροντίδας .  Το  ίδιο  μπορεί  να 

ειπωθεί  για  τη  διάκριση μεταξύ θεραπείας  (cure) και 

φροντίδας  (care). Τελικά  αυτός  καθ '  αυτός ο  διαχωρισμός 

ίσως να μην  έχει  τόσο  σημασία  όσο  έχει η χρησιμότητα  του .  

 

Το  Ινστιτούτο  Ιατρικής  της  Αμερικάνικης Ακαδημίας  

Επιστημών  ορίζει  την  ποιότητα ως  το  βαθμό κατά τον οποίο  

οι  υπηρεσίες  υγείας  αυξάνουν την  πιθανότητα  των  

επιθυμητών  αποτελεσμάτων  στην υγεία  για  άτομα  και 

ολόκληρους  πληθυσμούς  και  είναι  συμβατές  με  την 

υπάρχουσα  επαγγελματική γνώση.  

 

Σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο Οργανισμό  Υγείας , η  

ποιότητα αποτελεί  παροχή διαγνωστικών  και θεραπευτικών 

πράξεων  ικανών να διασφαλίσουν  το καλύτερο δυνατό 
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αποτέλεσμα  στον  τομέα της  υγείας, μέσα στο  πλαίσιο  των 

δυνατοτήτων  της σύγχρονης  ιατρικής  επιστήμης ,  η οποία 

πρέπει  να  στοχεύει  στο  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα  με  τον 

ελάχιστο  ιατρογενή κίνδυνο, καθώς  και  στην  μέγιστη  δυνατή  

ικανοποίηση  του ασθενούς  από πλευράς  διαδικασιών, 

αποτελεσμάτων  και ανθρώπινης επαφής .  

 

Με  βάση τους  παραπάνω  ορισμούς,  είναι  φανερό  ότι η  

ποιότητα στην  υγεία  ταυτίζεται  με  την  ικανοποίηση  των  

ασθενών, με  την  παροχή  των  αναγκαίων και  

αποτελεσματικών  υπηρεσιών  και με τον  έλεγχο  του κόστους .  

 

Η επιδίωξη  της ποιότητας  στην υγεία  αφορά  στη 

λειτουργία  των συστημάτων  υγείας, στη  λειτουργία  

υπηρεσιών  υγείας, νοσοκομείων ,  εργαστηρίων  κ .α.  και στην 

παροχή μεμονωμένης φροντίδας . Σε όλες  αυτές  τις  

περιπτώσεις ,  η ποιότητα  στην  υγεία  δεν αφορά  μόνο  στο 

ιατρικό  έργο,  αλλά  επεκτείνεται  σε όλο  το φάσμα  των 

υπηρεσιών  και φροντίδων . Γι ’  αυτό άλλωστε,  τα  τελευταία  

χρόνια ,  η ποιότητα  δεν  αποσκοπεί  μόνο  στην  ικανοποίηση 

του  ασθενούς ,  αλλά  όλων  των  «πελατών» των  υπηρεσιών  

υγείας,  στους  οποίους περιλαμβάνονται , εκτός από τους  

ασθενείς, οι  συγγενείς, οι  επισκέπτες, ο  κοινωνικός 

περίγυρος  κ .τ.λ.. Οι  εργαζόμενοι ,  επίσης ,  πρέπει  να  

θεωρούνται  ως  «εσωτερικοί  πελάτες» των  υπηρεσιών . 

(Clancy, 2006) 

 

Η σύγχρονη  επανάσταση  στην  οργάνωση  των  υπηρεσιών  

υγείας,  με  τον προσανατολισμό  τους  στην  ποιότητα , οφείλεται 

κυρίως  στην  κρίση αποτελεσματικότητας,  στη συνεχή  αύξηση  

του  κόστους ,  καθώς  και  στη  συνεχώς  αυξανόμενη  απαίτηση  

των  πολιτών  για  καλύτερη  αντιμετώπιση ,  πληροφόρηση  και  

διαχείριση  των  υγειονομικών  τους  προβλημάτων .  Στο  πλαίσιο 

αυτό  ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας είχε  θέσει  το  1980 ως  
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στόχο  την  εγκατάσταση  από  όλα τα  κράτη-μέλη μέχρι  το  1990 

μηχανισμών  εξασφάλισης  της  ποιότητας  στις  παρεχόμενες  

υπηρεσίες  υγείας.  
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1.2.1 Ιστορική  Αναδρομή  
 

Η έννοια  της  ποιότητας  στον  τομέα  της  υγείας συμβαδίζει  

με  τη  γέννηση  της  επιστήμης  της  υγείας . Η αρχαιότερη 

καταγεγραμμένη  αναφορά  ανάγεται  στον  αρχαία  Αίγυπτο  και 

συγκεκριμένα  στον  «Πάπυρο  Smith» (Hook, 1973). Τα πρώτα  

«κριτήρια  αξιολόγησης» της ιατρικής  φροντίδας  

αποτυπώνονται  σε  ιερογλυφική  γραφή,  πάνω  σε  λίθινες 

πλάκες.  Συγκεκριμένα ,  τα  κριτήρια  αυτά  είναι  η  παρατήρηση,  

η  περίθαλψη ή η άρνηση της  νοσηλείας .  

 
Το  2000 π.Χ . γίνεται  αναφορά στην  ποιότητα  της  

χειρουργικής  πρακτικής  από  τον ποινικό κώδικα  του 

βασιλέως  Χαμουραμπί  και μάλιστα  με  προβλεπόμενη ποινή, 

βασιζόμενη  στο  μέγεθος  της  βλάβης που  πιθανόν  προκύπτει  

από κακή χειρουργική  φροντίδα  με  ατυχή έκβαση  (Garnson, 

1929.Reynard, 2000). 

 

Αναφορά  για  την ανάγκη διασφάλισης  της ποιότητας , 

συναντούμε  και  στους  δεοντολογικούς  κανόνες  και τους  

κώδικες  ηθικής  στην  εποχή του  Ιπποκράτη,  όπως  εκφράζεται  

από  την  επιταγή  «ωφελέειν  ή  μη  βλάπτειν». Τους  επόμενους  

αιώνες  δε  σημειώνεται  κάποια  εξέλιξη  στις  αρχές  του  

Ιπποκράτη ,  κυρίως  γιατί  η υγεία  αντιμετωπίζεται  ως  μέσο  

αγαθοεργιών  της  Εκκλησίας  και των  εκάστοτε αυτοκρατόρων .  

 

Εικόνα  4:  Florence Night ingale 
(http://www.gardenofpraise.com/ibdnight.htm) 

Ο  ποιοτικός  έλεγχος,  

ουσιαστικά , ξεκινάει  από  το  

1858, όταν  η Florence 

Nightingale, νοσηλεύτρια  

κατά  τον Κριμαϊκό  Πόλεμο , 

προσπάθησε  να εφαρμόσει  

πρόγραμμα  ποιοτικού  

ελέγχου, βασιζόμενη  στους  
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δείκτες  θνησιμότητας  των  νοσηλευόμενων  ασθενών  (Εικόνα  

4). (Cherry, 1997) 

 

Αργότερα ,  το  1908, ο  Dr. Groves διενήργησε  μια  σειρά  

από  έρευνες ,  προκειμένου να  συνδέσει  την  ποιότητα  των 

ιατρικών  υπηρεσιών  με  τους  δείκτες θνησιμότητας,  αλλά  και 

ανικανότητας των ιατρών  σε  χειρουργικές  επεμβάσεις.  Το  

1910, ο Abraham Flexner συνέδεσε  την ποιότητα  των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας  με  την  εκπαίδευση  των 

ιατρών  διατυπώνοντας  την ανάγκη αναδιαμόρφωσης  των 

προγραμμάτων  

σπουδών  στην  

εκπαίδευση  των  

γιατρών.  (Εικόνα  5).  

Το  1912, ο  χειρουργός  

Codman, σε  

νοσοκομείο της 

Μασαχουσέτης , 

διενήργησε  έρευνες 

όμοιες με αυτές  του  Dr. Groves. Το έργο  του,  όπως  και αυτό 

της  Nightgale, εστιάστηκε  στο  νοσοκομείο.  Είναι  περισσότερο 

γνωστός  για  την  ανάπτυξη ενός  πλαισίου  αξιολόγησης  της  

νοσοκομειακής  περίθαλψης,  το  οποίο  ονόμασε  «η  ιδέα  του 

τελικού  αποτελέσματος» (the end result idea). Δηλαδή,  κατά  

τον  Codman, τα  νοσοκομεία  έπρεπε  να  παρακολουθούν  τους  

ασθενείς  που  περιέθαλπαν, τόσο  κατά  τη  νοσηλεία  τους ,  όσο  

και  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  μετά  τη λήψη  εξιτηρίου  

(fol low-up) (Reynard, 2000.Kahn, 2003).  

Εικόνα  5:  Αναφορά  του  Flexner σχετική  με    
Ιατρική  Εκπαίδευση  
(http://history.library.ucsf.edu/themes/themes_flexner.html) 

 

Η ανάγκη ελέγχου  των  διαδικασιών  και  του  κόστους  

οδήγησε σε  επαναφορά  της  έννοιας  της ποιότητας  την  

δεκαετία  του  1960. Ακολούθησε  η  συστηματική  μελέτη  και 

εφαρμογή του  ποιοτικού ελέγχου  των  πρακτικών  των  
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νοσοκομείων  και  η  δειλή  εμφάνιση  των  πρώτων  προτύπων  

για τις διαδικασίες σε αυτά, την επόμενη  δεκαετία .   

 

Η εισαγωγή  μέτρων  αξιολόγησης  των  ιατρικών 

διαδικασιών  και  η  βελτίωση της  ποιότητας των  υγειονομικών 

υπηρεσιών  χαρακτηρίζονται  ως  επανάσταση στον  κλάδο  

(Cronin & Taylor, 1992). Στα  τέλη της  δεκαετίας  του  1980, 

αρχίζει  η  εκτενής ενασχόληση  ακαδημαϊκών  και  

επαγγελματιών  με το  θέμα  της  ποιότητας στην  ιατρική 

περίθαλψη .  Δημιουργήθηκαν  πληθώρα  εθνικών  και  διεθνών 

προτύπων  για  την  διασφάλιση  της ποιότητας  και  αρκετοί 

οργανισμοί  για την προώθηση  του ζητήματος .  

 

Στην  ακόλουθη  σελίδα ,  παρουσιάζεται  το  πρότυπο  που  

ακολούθησε  η  Αμερικάνικη Ένωση  Νοσοκομείων ,  το  οποίο  

εισήγαγε  ο  Hardison D. (1990). (Al-Assaf, 1993) ( Εικόνα 6) 
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Εντοπισμός διαδικασίας προς βελτίωση 

Οργάνωση ομάδας που γνωρίζει τη διαδικασία 

Ξεκαθάρισμα πρόσφατης γνώσης για την διαδικασία 

Κατανόηση αιτιών απόκλισης 

Επιλογή της Βελτίωσης 

Plan: Σχεδιασμός βελτίωσης και συνεχής συλλογή 
δεδομένων  

Do: Πράξη της βελτίωσης, συλλογή δεδομένων ανάλυση 
δεδομένων 

Check: Έλεγχος και μελέτη αποτελεσμάτων 

Act: Δράση για διατήρηση κέρδους, συνεχής Βελτίωση 

 
Εικόνα  6:  Το  πρότυπο  FOCUS, που  ακολούθησε  η  Αμερικάνικη  Ένωση  
Νοσοκομείων  (Al-Assaf,  1993) 
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1.2.2 Η ανάγκη  για  ποιότητα  στον τομέα  της Υγείας  
 

Όπως  αποκαλύπτουν  οι  ορισμοί ,  αλλά  και  το  θεωρητικό  

πλαίσιο  της  ποιότητας  στον  τομέα της  Υγείας ,  η  ποιότητα  

στην  υγεία  ταυτίζεται  με  την  ικανοποίηση  των  ασθενών , με 

την  παροχή  των  αναγκαίων και  αποτελεσματικών  υπηρεσιών  

και με τον  έλεγχο  του  κόστους .  

 

Η ανάγκη για  ποιότητα στον  τομέα  της  Υγείας ,  πηγάζει  

από  την  επανάσταση  στον  τρόπο  οργάνωσης και  λειτουργία  

των  υπηρεσιών  υγείας,  που  οφείλεται  σε  τέσσερα  κυρίως 

αίτια ,  τα  οποία  είναι :  οικονομικά  αίτια ,  η  ύπαρξη  απόκλισης  ή 

χάσματος  μεταξύ  των  υπηρεσιών  που  πρέπει  να  παρέχονται  

και  αυτών  που  τελικά  λαμβάνει  ο ασθενής,  η  αλματώδης  

ανάπτυξη της  τεχνολογίας  και  διάφοροι  επαγγελματικοί  

παράγοντες . (Addicott, 2007) 

 

Ο  κυριότερος  παράγοντας που  επιβάλλει  την  ποιοτική  

παροχή  υπηρεσιών  Υγείας,  είναι  η τεράστια  αύξηση  του  

κόστους  των  παρεχόμενων  ιατρικών  υπηρεσιών .  Σύμφωνα  με 

τους  Carruthers & Holland (1991), η  καλή ποιότητα  των 

υπηρεσιών  μπορεί  να  μη  μειώνει  πάντα  το  κόστος,  όμως  η  

κακή ποιότητα  πάντα κοστίζει  ακριβά .  (Ortiz, 2003) 

 

Παράλληλα,  οι  ερευνητικές προσπάθειες  προσδιορισμού  

της  ποιότητας στον  χώρο  των  υπηρεσιών  Υγείας εστιάστηκαν 

αρχικά  στις εργαστηριακές  εξετάσεις, στην  κλινική  

μεταβλητότητα  και  στις ανεπιθύμητες  ενέργειες.  (Panko, 

1996). Η αξιοπιστία  και η επαναληψιμότητα  των ιατρικών  

εξετάσεων  αποτέλεσαν  αντικείμενα  των  πρώτων  ποιοτικών 

ελέγχων, που  ήταν  βασισμένοι  στην  επαναλαμβανόμενη  

κυκλική διαδικασία  κλινικού  ελέγχου  (Εικόνα  7). Τα ιατρικά 
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μηχανήματα  και  ιδιαίτερα  οι  διαγνωστικές  συσκευές  πρέπει  

να  ελέγχονται  και να  ρυθμίζονται  σωστά  και τακτικά,  ώστε  οι 

ενδείξεις να  μην  αποκλίνουν  σημαντικά  από τις  πραγματικές  

τιμές .  

 

Εξέταση νέας βελτιωμένης πρακτικής 

Καθορισμός 
Προτύπων 
Αξιολόγησης 

Εξέταση υφιστάμενης πρακτικής και 
αντιπαραβολή με πρότυπα αξιολόγησης 

Επιλογή θέματος 

Βελτίωση Πρακτικής 

 
Εικόνα  7:  Επαναλαμβανόμενη  Κυκλική  Διαδικασία  Κλινικού  Ελέγχου  
(Κυριόπουλος ,  2003) 
 

Πρόσφατες  έρευνες  σε  Καναδά ,  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  

ΗΠΑ  καταδεικνύουν  την  ανάγκη για αλλαγές στην  λειτουργία  

των  μονάδων  υγείας.  Παρά  τις  νομοθετικές  αλλαγές ,  τις 

διατμηματικές  συνεργασίες  και τις προσπάθειες  για 

επανασχεδιασμό των διαδικασιών , οι  καταναλωτές  

εμφανίζονται  δυσαρεστημένοι  σε  θέματα  ποιότητας ,  κόστους 

και  αξιοπιστίας  των  μονάδων  υγείας .  Συγκεκριμένα  το  18% 

των  καταναλωτών  σε  ΗΠΑ  και  Ηνωμένο  Βασίλειο και  το 27% 

των  Καναδών  καταναλωτών  χαρακτηρίζουν  τις  υπηρεσίες  

υγείας από  ισχνές  έως  φτωχές  (Donelan 1999, 2000).  

 
Η εκτεταμένη  μεταβλητότητα ,  που  χαρακτηρίζει  πολλές  

ιατρικές  πράξεις, είναι  επίσης  δείγμα  «κακής» πρακτικής, 

ιδιαίτερα  όταν  δεν αντιστοιχεί  σε  επιδημιολογικές  διαφορές,  

όπως  συνέβαινε σε  με  χειρουργικές  επεμβάσεις  που 

διενεργούνταν  με πολλαπλάσια  συχνότητα  σε  κάποιες 
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περιοχές  των  ΗΠΑ  σε  σχέση  με  κάποιες  άλλες.  Η 

αντιμετώπιση  της  μεταβλητότητας αυτής , η οποία  

παρατηρείται  κυρίως  ανάμεσα  σε ιατρούς διαφορετικών  

περιοχών  και  όχι  τόσο  ανάμεσα  σε  ιατρούς  της  ίδιας  

περιοχής , αποτέλεσε  επίσης  αντικείμενο των  πρώτων 

ποιοτικών  μελετών  στην υγεία .  (McKinlay, 2006) 

 
Στη  συνέχεια,  εκτός  από  την  μεταβλητότητα ,  το  

ενδιαφέρον  εστιάστηκε  και  στην  αντιμετώπιση  των  

ανεπιθύμητων  ενεργειών, ιδιαίτερα  στα αμερικάνικα 

νοσοκομεία ,  στα  οποία  η  συχνότητά  τους  κυμαινόταν  από 

2,9-3,7% στο  σύνολο  των  νοσηλευόμενων .  Οι  μισές  

τουλάχιστον  από τις  ανεπιθύμητες  αυτές  ενέργειες 

οφείλονταν  σε ανθρώπινο λάθος , ενώ  σε ένα  ποσοστό  

περίπου 10% κατέληγε  σε θάνατο.  (Buchanan, 2005) Σχετικές  

μελέτες εκτιμούν ότι  οι αποτρέψιμοι  θάνατοι  ασθενών 

κυμαίνονται  τα τελευταία  χρόνια  στις ΗΠΑ  από 44.000-98.000 

κάθε χρόνο .  (Al-Assaf, 1993) 

 
Η απόδοση  από  την  πλευρά  των  νοσοκομειακών 

οργανώσεων , τόσο  της  κατάλληλης θεραπείας  όσο και  του 

ευχάριστου  και  ικανοποιητικού  περιβάλλοντος  ανάρρωσης ,  

αποτελεί  μεγάλη πρόκληση .  Τα  συνηθέστερα  προβλήματα  

που  παρατηρούνται  στις νοσοκομειακές  μονάδες  είναι  (Forum 

for Health Care Quality Measuremant and Reporting, 1997): 

 
1. Μερική  χρήση  των  υπηρεσιών  υγείας (underuse of 

Healthcare): η  μη χρησιμοποίηση  από  πλευράς  των  

θεραπευτών  όλων των  απαιτούμενων  μέσω για  την 

θεραπεία  των  ασθενών  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρές 

επιπλοκές  στην  υγεία  και  την  σωματική  ακεραιότητα 

των τελευταίων .  

 

2. Υπερβολική  χρήση των  υπηρεσιών  υγείας  (overuse of 

Healthcare): η  υπερβολή  εκ  μέρους των  θεραπευτών  
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στην  χορήγηση  φαρμακευτικών  σκευασμάτων  ή  στην  

διενέργεια  μη ενδεδειγμένων  πρόσθετων  

εργαστηριακών  ελέγχων,  οδηγεί  στην  διόγκωση  του 

κόστους  της  θεραπείας.  

 

3. Κακή  χρήση  των υπηρεσιών  υγείας (malpractice): 

λανθασμένες  διαγνώσεις ή  καθυστερημένες  νοσηλείες 

οδηγούν σε  αυξημένα  κόστη  αλλά και  σε απώλειες  

ανθρωπίνων  ζωών. 

 

4. Διαφοροποίηση  στην  παροχή των  υπηρεσιών  υγείας 

(variation): η  έντονη  διαφοροποίηση  στον  τρόπο  και 

στα  μέσα  ελέγχου  που  έχουν  στην  διάθεσή  τους  οι 

ιατροί  σε όλον τον κόσμο .  

 

Παράλληλα,  οι Norman Weinberg κ.συν  (2000) 

αναφέρουν  ότι  μερικά  ενδεικτικά  προβλήματα  ποιότητας  είναι  

η  λανθασμένη  διάγνωση ασθένειας ,  η  καθυστερημένη 

διάγνωση της  ασθένειας  και  η  προβληματική  θεραπεία  λόγω  

λάθος  συνταγολόγησης ,  ακατάλληλης δοσολογίας,  επιπλοκών  

κατά  την χορήγηση  (π .χ. αλλεργικό  σοκ). Τονίζουν  ότι  τα 

παραπάνω  προβλήματα προκλήθηκαν πιθανόν  από :  

λανθασμένες  εργαστηριακές  εξετάσεις  (αποτυχία  του 

συστήματος  του  νοσοκομείου), έλλειψη λεπτομερειακής  

εξέτασης  από  τους ιατρούς  (ανθρώπινο  λάθος), παρερμηνεία  

συμπτωμάτων  ή  κακή επικοινωνία  ιατρικού  και  νοσηλευτικού  

προσωπικού  (πρόβλημα  οργάνωσης  συστήματος). Είναι  πολύ 

σημαντικό  να  διακρίνουμε  τα  ανθρώπινα  λάθη  (λάθος  

διάγνωση λόγω άγνοιας  κλπ .) από τα  λάθη  του  συστήματος 

(λάθος φάρμακο  σε  λάθος ασθενή). (Desombre, 2006) 

 

Παραδοσιακά ,  τουλάχιστον  στη  Β .  Αμερική,  ο  έλεγχος  της  

ποιότητας  είχε  συνδεθεί  με  τον  αναδρομικό  έλεγχο  της 

ιατρικής  φροντίδας  μέσω  επιθεωρήσεων  γνωστών  και  ως  
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ιατρικών ελέγχων  (Medical Audit, MA). Οι  επιθεωρήσεις  

αυτές,  που  τις  διενεργούσαν  κατά  κανόνα  επιλεγμένοι  ιατροί  

είτε  του νοσοκομείου  είτε  εκτός  του  νοσοκομείου, 

περιορίζονταν  συνήθως  σε  αποσπασματικό  ή  τυχαίο  

αναδρομικό  έλεγχο  των  ιατρικών  φακέλων,  με  σκοπό  την 

επισήμανση  λαθεμένων  επιλογών  του  ιατρικού  προσωπικού . 

Οι  ελεγκτές , εσωτερικοί  ή εξωτερικοί ,  αφού  συμφωνούσαν  

στο  τι  συνίσταται  η  άριστη πρακτική  και  τα  κριτήρια  

αξιολόγησης  του  αποτελέσματος και  των  διαδικασιών, 

έκριναν  και  αξιολογούσαν. Η επιδιωκόμενη όμως  βελτίωση 

ήταν  περιορισμένη, γιατί  οι  ευθύνες  αναζητούνταν  μόνο στους 

ιατρούς ,  απουσίαζε  η  ανάλυση τάσεων  και  η διαμόρφωση  

προτύπων  ώστε  να  εντοπίζονται  με  αντικειμενικότητα  τα 

βαθύτερα  αίτια  και δεν  υπήρχαν  διαδικασίες  και  συστήματα  

επανόρθωσης  των λαθών και  αξιολόγησης  της  βελτίωσης .  

 
Ο  ιατρικός  έλεγχος  ήταν επίσης μια  δραστηριότητα 

αξιολόγησης  που περιορίζονταν  σε έναν  κυρίως  τομέα,  τον 

ιατρικό  χωρίς  να  επεκτείνεται  συνήθως  στους  άλλους τομείς 

δραστηριότητας του  νοσοκομείου . (Al- Assaf, 1993.Wong, 

2002). 

 
Τα  τελευταία  χρόνια ,  ο  ιατρικός  έλεγχος  ως όρος  άλλα  

και  ως  περιεχόμενο  έχει  ενσωματωθεί  σε μια ευρύτερη  

προσπάθεια  κλινικού  ελέγχου  (clinical Audit), η οποία 

χρησιμοποιείται  σε πολλά  νοσοκομεία  που δεν  έχουν  ακόμα 

υιοθετήσει  περισσότερο  ολοκληρωμένα  συστήματα  ποιότητας.  

Στις  περιπτώσεις  αυτές  επιχειρείται  συνήθως  η  ανάπτυξη  

σύγχρονων  μορφών κλινικού  ελέγχου με  την χρήση 

κριτηρίων ,  προτύπων  ή  πρωτοκόλλων  ως  μέτρο  σύγκρισης. 

Ανάλογα με  τη  μεθοδολογία,  οι  κλινικοί  αυτοί  έλεγχοι 

ταξινομούνται  σε τέσσερις  κατηγορίες , στον  αναδρομικό 

έλεγχο  με  εσωτερικούς  ελεγκτές ,  που είναι  και  ο 

απλούστερος ,  στον  αναδρομικό  έλεγχο  με  εξωτερικούς  

 38



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

ελεγκτές, στον  έλεγχο  κατά την  διάρκεια  νοσηλείας  με βάση  

τα  κλινικά  πρωτόκολλα  και  στον  έλεγχο  με βάση  κριτήρια  

καλής πρακτικής , που  αποτελούν  το μέτρο σύγκρισης.  

 

Κάθε  χρόνο  στις ΗΠΑ  χάνουν  την  ζωή  τους  98.000 

ασθενείς  από  ιατρικό  λάθος μέσα  στα  νοσοκομεία .  Τα  λάθη 

σύμφωνα  με  την  έρευνα  του  Institute of Medicine οφείλονται  

σε  οργάνωση  των χώρων  του  νοσοκομείου,  σε  υπερκόπωση  

των  θεράποντων  ιατρών, σε  δυσανάγνωστες  

συνταγογραφήσεις  κ .α. .  Η ανάγκη για  εδραίωση  συστήματος 

διασφάλισης  ποιότητας  είναι  μεγάλη  και  οδηγεί  σε 

θεμελιώδεις  αλλαγές  στην κουλτούρα  της  υγείας  και στον 

τρόπο παροχής υπηρεσιών  υγείας. (Al- Assaf, 1993) 
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1.2.3 Η συνεχής βελτίωση  Ποιότητας  και  τα Οφέλη της  
 

Ο  Αμερικανός  ακαδημαϊκός Donabedian πρότεινε  τρεις  

βασικούς τρόπους για  την  αξιολόγηση  της  ποιότητας  σε  μία 

νοσηλευτική  μονάδα :  

 
1. Η μέτρηση  των συντελεστών  παραγωγής ,  δηλαδή  

αξιολόγηση  των  προϊόντων  μετρώντας  την  ποιότητα  των 

συντελεστών  που  χρησιμοποιούνται  για την 

παραγωγική  διαδικασία .  

2. Η εκτίμηση  του  τελικού  αποτελέσματος,  δηλαδή  η 

αξιολόγηση  της  ιατρικής  φροντίδας  μέσω  ορισμένων  

παραμέτρων  αυτής.  

3. Η μέθοδος  της διαδικασίας,  δηλαδή η  χρήση  

συγκεκριμένων  διαδικασιών  «ρουτίνας» σε περιπτώσεις  

διάγνωσης  ή και  θεραπείας. ( Donabedian, 1996) 

 

Σήμερα  στον  κλάδο της  ποιότητας  στην  υγεία  κυριαρχεί  η  

έννοια  της  συνεχούς  βελτίωσης  ποιότητας  (CQI), η  οποία  

ξεπερνά  την απλή  μέτρηση  και την  προσπάθεια  

συμμόρφωσης  σε  κάποια προκαθορισμένα  πρότυπα . Η 

Βελτίωση ποιότητας  είναι  δυναμική  προσέγγιση  στην 

διασφάλιση  της  ποιότητας  σε  έναν  πολύπλοκο  οργανισμό , 

όπως  είναι  τα νοσοκομεία. Η βελτίωση  ποιότητας υποστηρίζει  

τόσο  την προσπάθεια  του συνόλου ,  όσο τονίζει  και  την 

σημαντικότητα  της ατομικής ευθύνης στον  οργανισμό.  

 
Η συνεχής  Βελτίωση  Ποιότητας  (CQI) αφορά όλες τις 

λειτουργίες  της  επιχείρησης ,  από  τις στρατηγικές  αποφάσεις  

μέχρι  την  εργασία  σε  έναν  σταθμό .  Προέρχεται  από  την 

πεποίθηση  ότι  τα λάθη  μπορούν  να  αποφευχθούν  και  τα 

ελαττωματικά  να  μηδενιστούν .  Οδηγεί  σε  συνεχή  βελτίωση  

των  ικανοτήτων  των  εργαζομένων , των  λειτουργιών  της 

επιχείρησης ,  της τεχνολογίας  και  των παραγωγικών 
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δυνατοτήτων.  Στην Εικόνα  8, απεικονίζονται  τα  βασικά  δομικά  

μέρη της βελτίωσης  ποιότητας .  

 

 

Υπηρεσία 
Ποιότητας για το 
Προσωπικό και 
τους Ασθενείς 
Συνεχής 
Βελτίωση 
Ποιότητας 

Κάντε το σωστά, 
από την πρώτη 
φορά, κάθε φορά 

Διοίκηση 
Κλινική διοίκηση 

Αποτελεσματική επικοινωνία 
Στρατηγική ποιότητας 

Διευκόλυνση του οργανισμού 
«Ανοιχτή» κουλτούρα 
Διαδικασίες TQM 

Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 

Πληροφοριακά 
συστήματα 
Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων 
Προσωπικού 

Περιβαλλοντικά 
Ασθενής 

Προσωπικό 

Απόψεις 
καταναλωτών 

Ιατρών 
Ασθενών 
Πληθυσμού 

Πληροφορίες 
ασθενών 

Εκτίμηση 
ρίσκου 

Διαχείριση 

Εκτίμηση 
αναγκών 

Σχεδιασμός 

Δημιουργία 
ομαδικού 
κλίματος 

Διαχείριση 
πηγών 

Εκπαίδευση 
Κατάρτιση 
Ανάπτυξη 

Επιβράβευση

Δήλωση 
αποστολής 

και 
αντικειμενικοί 

στόχοι 

Πρωτόκολλα 
φροντίδας 

Έλεγχος 
Κλινικός 
Ιατρικός 

Αναθεωρήσεις 
Υπηρεσίες 
Δεξιότητες 

Κατευθύνσεις 
βασισμένες 
σε στοιχεία 

Πρότυπα 
Διαρκής 

παρακολούθη
ση

Εικόνα 8: Βασικά  δομικά  μέρη  της  Βελτίωσης  Ποιότητας  (  Κυριόπουλος ,  
2003) 
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Κατά  τον  Gilbert (1992), θεμέλιο  της  Βελτίωσης  

Ποιότητας  είναι  η  πρόληψη. Η πρόληψη  από  την  επανάληψη  

λαθών  μέσω  των  ακόλουθων  μηχανισμών :  

 
1. Πρόληψη λαθών   

 
2. Πρόληψη από  την  διάδοση  των  λαθών  στα  επόμενα  

στάδια  της  παραγωγής   

 
3. Διακοπή παραγωγής  μέχρι  την  εξακρίβωση  του 

λάθους. (Kang κ. συν , 2004) 

 
Η Βελτίωση  ποιότητας  είναι  σημαντικός  στόχος  για  όλες  

τις κλινικές  εφαρμογές . Βασικά  στοιχεία  της  είναι  η  δέσμευση  

του  προσωπικού , η  συστηματική συλλογή  και  ανάλυση 

δεδομένων  των  διαδικασιών  και  των  αποτελεσμάτων  και  η 

ενεργή  υποστήριξη  της  διοίκησης .  Η εκτίμηση  των  τάσεων  και 

των  αιτιών  των προβλημάτων  γεφυρώνουν  το  κενό  και 

προσφέρουν  τον απαραίτητο  σύνδεσμο  για  την λήψη 

αναγκαίων  μέτρων  (Winterton κ. συν,  1997). 

 

Τα  οφέλη  από  τη  Βελτίωση  της  Ποιότητας  και  τη  

διατήρησή  της  σε  ένα  επαρκές  – υψηλό επίπεδο  είναι  

πολυδιάστατα ,  πιο συγκεκριμένα ,  διακρίνουμε  τις  ακόλουθες 

κατηγορίες  (Al-Assaf κ.  συν ,  1993.Wann-Yih Wu κ . συν ,  

2004): 

 

1. Οφέλη για  τον ασθενή  

•  Υγειονομικά  οφέλη .  Σχετίζονται  με  την έγκαιρη  

διάγνωση του  προβλήματος  της  υγείας του και  την 

αποτελεσματική  αντιμετώπισή  του ,  την αποφυγή 

επιπλοκών  εξαιτίας  καθυστερημένης  ή  λανθασμένης 

αγωγής  κ.λ.π.  
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•  Ψυχολογικά  οφέλη .  Έχουν  σχέση  τόσο  με  το 

περιβάλλον  της  μονάδας  παροχής υπηρεσιών  υγείας ,  

στο  οποίο  θα αντιμετωπιστεί  το  υγειονομικό  πρόβλημα  

του  ασθενή  όσο  και  με  τη  διάρκεια  παραμονής  του  σ ’  

αυτό.  Αναμφισβήτητα ,  η  καλή  ψυχολογική  κατάσταση  

του  ασθενή , επιδρά θετικά  στην  αποτελεσματικότητα  

της  θεραπευτικής  αγωγής  στην  οποία  υπόκειται .  Όσο, 

λοιπόν,  περισσότερο  διακρίνονται  για  την  ποιότητά  τους  

οι  συνθήκες  διαμονής  του ασθενή και  γενικότερα ,  το 

περιβάλλον  της  μονάδας  παροχής υπηρεσιών  υγείας ,  

τόσο  εμφανέστερα  είναι  τα  ψυχολογικά  οφέλη  που  

αποκομίζει  αυτός . Επίσης , μεγάλο ψυχολογικό  όφελος  

αποκομίζει  ο  ασθενής ,  από τη  συντόμευση  του  χρόνου  

παραμονής  του  στη  μονάδα , η  οποία  προκύπτει  ως  

αποτέλεσμα  της  σωστής  και  γρήγορης  αντιμετώπισης  

του  υγειονομικού του  προβλήματος.  

•  Οικονομικά  οφέλη .  Η βελτίωση  της  ποιότητας  των  

υπηρεσιών  θα  συμβάλει ,  ώστε  το  πρόβλημα  υγείας  του 

ασθενούς να  διαγνωστεί  έγκαιρα  και  να  αντιμετωπιστεί , 

αφενός  αποτελεσματικά  και  αφετέρου  σε σύντομο  

χρονικό  διάστημα . Είναι  προφανές  ότι στην περίπτωση  

αυτή,  η οικονομική επιβάρυνση  που  θα  υποστεί  ο 

ασθενής θα είναι  σημαντικά  μικρότερη .  

 

2. Οφέλη για  τους επαγγελματίες  υγείας 

•  Τα  οφέλη  από  την  ύπαρξη  ποιότητας  στις υπηρεσίες  

υγείας,  για  όλους  τους  επαγγελματίες υγείας  (γιατρούς,  

νοσηλευτές , διοικητικούς  κ .α .) συνίστανται  κυρίως :  

•  Στο  σεβασμό  και στην  εμπιστοσύνη  εκ  μέρους  των  

ασθενών και των  οικογενειών  τους .  

•  Στην απαλλαγή  τους  από καθημερινό  εκνευρισμό  και 

άγχος .  
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•  Στην  ικανοποίηση που  αποκομίζουν  από  την  εργασία  

τους .  

• Στη μεγαλύτερη κοινωνική ανοχή σε τυχόν λάθη , την 
οποία καλλιεργεί  η ποιότητα.  

 
3. Οφέλη  για  τις  μονάδες  παροχής  υπηρεσιών  

υγείας (Burgoyne κ . συν, 1997) 

•  Οικονομικά  οφέλη.  Η μείωση  του  λειτουργικού  κόστους ,  

η  οποία  επιτυγχάνεται  με  την  έγκαιρη  διάγνωση  και  την 

αποτελεσματική  θεραπεία  των  ασθενών,  ως συνέπεια  

της  βελτίωσης της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  

υπηρεσιών ,  επιτρέπει  την  εξοικονόμηση  σημαντικών 

πόρων ,  οι  οποίοι  μπορούν να  διατεθούν  για την  κάλυψη  

των  αναγκών άλλων  ασθενών,  για  τη βελτίωση των  

συνθηκών  εργασίας  του προσωπικού ,  για  κλινική  

έρευνα  κ.λ .π. .  

•  Αναγνώριση  και φήμη .  

 

4. Οφέλη  για  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  (Wann-Yih κ . 

συν , 2004) 

•  Οικονομικά  οφέλη.  Αναφέρονται  στη μείωση  του  ύψους  

των  δαπανών  τους ,  δηλαδή  των  χρημάτων  που  

καταβάλλουν  στις μονάδες  παροχής  υπηρεσιών  υγείας 

για την  υγειονομική  περίθαλψη των ασφαλισμένων  τους .  

•  Κοινωνικά  οφέλη. Έχουν  σχέση  με  τη  μεγαλύτερη  

ικανοποίηση  των ασφαλισμένων, ως  απόρροια  της ,  

υψηλού επιπέδου ,  ποιότητας  των  υγειονομικών  

υπηρεσιών .  

• Η αίσθηση  ότι εκπληρώνουν  σωστά τον κοινωνικό  τους 
ρόλο.  

 
5. Οφέλη  για  το  κράτος  και  το  κοινωνικό  σύνολο 

(Swift κ. συν , 2004)  

•  Οικονομικά  οφέλη.  Σχετίζονται  με  τον  περιορισμό  της  

μείωσης της  παραγωγικότητας  των  πολιτών,  ως  
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αποτέλεσμα  της  μείωσης  του  χρόνου  παραμονής  τους , 

ως  ασθενών  στις μονάδες  παροχής  υπηρεσιών  υγείας, 

καθώς  και  με  την  περιστολή  των  αδικαιολόγητων 

δαπανών,  τόσο  δημόσιων,  όσο  και  ιδιωτικών,  στον  

τομέα της υγείας.  

•  Υγειονομικά  οφέλη .  Αυξάνεται  η αποτελεσματικότητα  

και  η  αποδοτικότητα ,  γενικότερα  του  υγειονομικού 

συστήματος ,  με  αποτέλεσμα  τη  μείωση  του χρόνου 

αναμονής των ασθενών,  προκειμένου  να  

εξυπηρετηθούν  και  γενικότερα ,  τον υψηλότερο  βαθμό  

ικανοποίησης  των  χρηστών–καταναλωτών  των  

υπηρεσιών  υγείας.  

•  Βελτίωση της  εικόνας  του κράτους και  αύξηση  της  

εμπιστοσύνης  των πολιτών απέναντι  στις κοινωνικές  

παροχές  και  υπηρεσίες.  Η γενικότερη  εικόνα  της  χώρας  

βελτιώνεται , τόσο σε  εθνικό,  όσο και  σε διεθνές 

επίπεδο.  
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1.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 

Η συνεχής  και ανεξέλεγκτη  αύξηση  των  δαπανών  υγείας 

που  σημειώνεται  τις  τελευταίες δεκαετίες σε  όλες  τις  

αναπτυγμένες  χώρες  – χωρίς  μάλιστα  να  συνοδεύεται  πάντα 

από  τα αναμενόμενα  υγειονομικά  αποτελέσματα  – σε 

συνδυασμό  με τις δυσμενείς οικονομικές  συγκυρίες ,  

οδήγησαν στην  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  από  μέρους  των 

διεθνών  οργανισμών  και  των  κυβερνήσεων  των  χωρών  για 

την  εφαρμογή  πολιτικών  που  αποσκοπούν  στη συγκράτηση  ή 

και περιστολή των  δαπανών υγείας.  

 
Κατά  τις τελευταίες  τρεις  δεκαετίες ( 1970-2000) στις 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι δαπάνες στον  τομέα 

της  υγείας  έχουν  διπλασιαστεί  ως  ποσοστό  του  Ακαθάριστου  

Εγχώριου  Προϊόντος  και τώρα  κυμαίνονται  μεταξύ  6,5% και 

12% στις διάφορες  χώρες  μέλη .  Το  ύψος  αυτό  των  δαπανών  

θεωρείται  αρκετά  πιο χαμηλό  από  τις  ΗΠΑ  που  ξεπερνά  το 

15%. Ως απάντηση  στην  τρομακτική  αύξηση των  δαπανών  

στις ΗΠΑ  οι  χώρες  μέλη  της  Ε .Ε .  έχουν  πάρει  μια  σειρά  από 

μέτρα  για να  βελτιώσουν  την  αποδοτικότητα  και  επάρκεια  των 

συστημάτων  υγείας  τους . Η ανάγκη  να ελεγχθούν  οι 

καλπάζουσες  δαπάνες  στον τομέα της  υγείας  και  η  επίτευξη 

του  μέγιστου , όσον αφορά  το  κόστος μέγιστη  ωφελιμότητα  και 

αποδοτικότητα  ήταν η  βάση  για την συγκράτηση  των 

δαπανών ( Κυριόπουλος  κ . συν , 2003). 

 
Ένας  από  τους  πιο  σημαντικούς παράγοντες  είναι  η  

απόκτηση ενός  συστήματος  χρηματοδότησης  που  να 

βασίζεται  στη  συμμετοχή  όλου  του  πληθυσμού .  Αυτό  σημαίνει  

ότι όλοι  πληρώνουμε  για  την  ιατροφαρμακευτική  μας  

φροντίδα  είτε  μέσα από  τη  γενική  φορολογία  είτε  μέσα  από  τη  

υποχρεωτική  ασφάλιση.  Για  να  έχουμε  την ευκαιρία  να έχουμε 

αρκετούς πόρους  στη  χρηματοδότηση  της  υγείας το  σύστημα  
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χρηματοδότησης  θα  πρέπει  να είναι  θεσμοθετημένο,  να  είναι  

καθολικά αποδεχτό  ότι  χαρακτηρίζεται  από  την  επάρκεια  και 

την  αποδοτικότητα .  Πρέπει  επίσης  να  αποφασίζεται  μέσα  από 

ένα  δημόσιο  διάλογο  τι  είδους  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  

ένα σύστημα  υγείας  θα  πρέπει  να  καλύπτει  ή  μάλλον  τι δεν  θα  

πρέπει  να  καλύπτει  θα ήταν  πιο  ορθό  (Blume κ . Συν. ,  1992). 

Με  στόχο ένα  σύστημα  υγείας  να  γίνεται  καθολικά  αποδεχτό 

από το  πληθυσμό  τον οποίο υπηρετεί ,  είναι  σημαντικό  το 

κοινό  να γνωρίζει  ότι το σύστημα  δεν  κάνει  διακρίσεις μεταξύ 

των  πλουσίων  και  των  φτωχών  και  το σύστημα  λαμβάνει  μόνο 

υπόψη  τις  ανάγκες  του  πολίτη  στον τομέα  της  υγείας  και 

τίποτε  άλλο.  Στην  Εικόνα  9, απεικονίζονται  οι  βασικές  πηγές  

πόρων  ενός  συστήματος Υγείας.  

 

 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Γενική φορολογία ( άμεσοι και 
έμμεσοι φόροι 
Ειδική φορολογία ( φορολόγηση 
ειδικών καταναλωτικών προϊόντων 

Εισφορές εργοδοτών και 
εργαζομένων 
Εισφορές αυτοαπασχολούμενων 

Ειδική εισφορά προσώπων και 
επιχειρήσεων 
Οικογενειακό εισόδημα 
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
Εργοδοτικές παροχές 
Δωρεές, Φιλανθρωπίες 

Βοήθεια σε χρήμα, σε είδος και 
τεχνογνωσία από άλλες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς 

Εικόνα  9:  Βασικές  πηγές  χρηματοδότησης  Συστημάτων  Υγείας  (  Σούλης ,  
1999) 
 
 

Κοινός  στόχος  όλων  των  συστημάτων υγείας,  παρόλες  τις 

διαφοροποιήσεις  τους  από χώρα  σε  χώρα , είναι  πλέον  η 
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συγκράτηση  του  κόστους  παροχής των  υπηρεσιών  υγείας 

(Donelan, 2003).  

 
Η ανεξέλεγκτη αυτή  αύξηση  των  δημοσίων δαπανών  

υγείας  κρίνεται  αναγκαίο  να  ελεγχθεί ,  διότι  οδηγεί  στην 

περικοπή δημόσιων  δαπανών  από  τους  υπόλοιπους  

κοινωνικούς  τομείς (παιδεία ,  πρόνοια , κοινωνική  ασφάλιση  

κλπ.).  Στον  ιδιωτικό  τομέα, ο  έλεγχος  επιβάλλεται  λόγω  της  

πληθωριστικής  τάσης  του  κόστους  των  υπηρεσιών  υγείας  και  

της  συνακόλουθης επιβάρυνσης  της οικονομίας στο  σύνολό 

της  (Γείτονα  – Κοντούλη ,   1992).  

 

Ωστόσο,  παρ ’  όλη  τη  σημασία  που  αποδίδεται  γενικά στο  

κόστος  παραγωγής  και  παροχής  των  υπηρεσιών  υγείας ,  το 

επιμέρους  κόστος  που  συνεπάγεται  η  χαμηλή ποιότητα  των 

υπηρεσιών ,  μόλις πρόσφατα  προσέλκυσε  το  ενδιαφέρον  των 

κυβερνήσεων , των  διοικήσεων  των  μονάδων παροχής  

υπηρεσιών  υγείας και των ερευνητών  (Blume & Raymond, 

1992).  

 
Το  20 – 30% του  λειτουργικού  κόστους  ενός  νοσοκομείου  

είναι  αποτέλεσμα  λαθών ,  αναποτελεσματικότητας , 

επαναλαμβανόμενων  προβλημάτων ,  μη εκπαιδευμένου 

προσωπικού ,  παράλληλων ενεργειών  και  γραφειοκρατικών  

συστημάτων  (Αγγελόπουλος,  1995). 

  

Ο  Rutz (2000) διακηρύττει  ότι «Η πορεία  προς  την 

υπεροχή , κοστίζει  λιγότερο σε  έναν οργανισμό  που  διαθέτει  

συστήματα  ποιότητας  από  ότι  σε  εκείνον  που  δεν  διαθέτει» 

(Rutz, 2000, σελ.  263). Ένα  πρόσφατο  παράδειγμα  από  

τηλεοπτικό  πρόγραμμα  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο, μίας  γυναίκας 

που  επρόκειτο  να χειρουργηθεί  για  αφαίρεση όγκου  από  τον  

εγκέφαλο,  επιβεβαιώνει  τον  Crosby. Ο  χειρούργος ιατρός 

έκανε  την  τομή  στην  λάθος  πλευρά  του  κρανίου  γιατί  η  
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ακτινογραφία  είχε τοποθετηθεί  ανάποδα  στο διαφανοσκόπειο.  

(Ferl ie κ.  συν ., 2003) 

 
Παραδοσιακά ,  βέβαια, το  κόστος  σχετίζεται  θετικά με την  

ποιότητα, λόγω  των  μεγάλων  κονδυλίων  που  απαιτούνται  για 

την  εφαρμογή  προγραμμάτων  ποιότητας.  Μελέτες  όμως  που  

να  στηρίζουν  την παραπάνω  αντίληψη  δεν υπάρχουν  στην 

διεθνή  βιβλιογραφία ,  που  επικεντρώνεται  στην  μείωση  του  

κόστους  μέσω  της ΔΟΠ και της  Βελτίωσης  Ποιότητας .  

  

Παραδόξως ,  το  κόστος  μπορεί  να  περιοριστεί  από  την 

ποιότητα. Η εφαρμογή προγράμματος ποιότητας  έχει  

οπωσδήποτε  κάποιο  κόστος ,  το  οποίο  όμως αποδεικνύεται  

πολύ  χαμηλότερο  από  το  κόστος  διάθεσης  στην  αγορά  ενός 

ελαττωματικού  προϊόντος (απώλεια  αξιοπιστίας , κόστος 

αντικατάστασης ή επισκευής) (Donelan & Blendon, 2000). 

 
Οι  Blume D. και Al–Asaaf σημειώνουν  ότι παρ ’  όλο  που  

απαιτούνται  πρόσθετοι  πόροι  για  τη  βελτίωση της  ποιότητας, 

ο  περιορισμός  των λαθών,  των  διπλών  προσπαθειών  και  των  

παράλληλων  ενεργειών ,  οδηγεί  σε  μείωση  του  κόστους  (Zinn, 

2003). 

 
Από  την  καθημερινή  πρακτική  μπορεί  κανείς  να  αντλήσει  

πολλά  παραδείγματα  χαμηλής  ποιότητας  των  υπηρεσιών  

υγείας,  τα  οποία  οδηγούν  σε  επιβάρυνση  του  κόστους .  Πιο 

συγκεκριμένα ,  το  κόστος  διενέργειας ακτινογραφίας  η οποία 

πρέπει  να  επαναληφθεί  επειδή  ο  ασθενής  δεν  τοποθετήθηκε 

σωστά  στην  ακτινολογική  τράπεζα ,  το κόστος  αναβολής μιας 

εξέτασης ή  χειρουργικής  επέμβασης  επειδή  ο  ασθενής  δεν 

προετοιμάστηκε  σωστά  για τη  διενέργειά  της,  το  κόστος  που  

συνεπάγεται  η  καθυστέρηση της  έναρξης  της θεραπείας  του 

ασθενή επειδή  χάθηκε ο  ιατρικός του  φάκελος  κ.λ.π. .  
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Το  κόστος  της  χαμηλής ποιότητας  υπηρεσιών ,  δεν  

περιορίζεται  μόνο στις δαπάνες  που αφορούν σε  επανάληψη  

ενεργειών  και  δραστηριοτήτων  που δεν  έγιναν σωστά  ή στην  

πραγματοποίηση  νέων  ενεργειών ,  που  πρέπει  να γίνουν  για 

τη  διόρθωση  αυτών  που έγιναν  λανθασμένα  (Swift, 2000). 

Επεκτείνεται  και  στη  μείωση της  συνολικής  παραγωγικότητας  

της  μονάδας,  η οποία με  τους  ίδιους  υλικούς  και  

ανθρώπινους  πόρους ,  αν  δε διέθετε  κάποιους  απ ’  αυτούς  για 

την  επανάληψη  ή  τη  διόρθωση  λανθασμένων  ενεργειών ,  θα 

μπορούσε  να παρέχει  περισσότερες  υπηρεσίες.  

 
Το  κόστος  σε  μια μονάδα παροχής  υπηρεσιών  υγείας 

μπορεί  να  οριστεί ,  τόσο ως  αξία της  υπηρεσίας , όσο  και  ως 

αξία  της  ανθρώπινης  ζωής.  Επειδή  όμως  ο  δεύτερος  τρόπος  

οδηγεί  σε φιλοσοφικές  αναζητήσεις ,  μπορούμε  να  δηλώσουμε  

ότι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  οδηγεί  σε  καλύτερες  και  

αποτελεσματικότερες  υπηρεσίες . Στην Εικόνα  10, 

απεικονίζονται  τα στοιχεία  από  τα οποία  αποτελείται  το 

κόστος ποιότητας . 

 

 
Εικόνα  10:  Στοιχεία  Κόστους  Ποιότητας   (Al-Assaf,  1993) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΣΤΟΧΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΣΤΟΧΙΩΝ 
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1.4 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ο  όρος  «προσφορά  υπηρεσιών  υγείας» εκφράζει  την  

παροχή  υπηρεσιών  που  προέρχονται  από προμηθευτές  

υγείας  (γιατρούς, νοσοκομεία  κ.τ.λ). Οι  παράγοντες  που  

προσδιορίζουν  την προσφορά  των  υπηρεσιών  υγείας  είναι :  α) 

η  επάρκεια  των  ανθρωπίνων  πόρων ,  β) η ποσότητα  των 

διαθέσιμων  υλικών  πόρων , γ) το  επιδημιολογικό  πρότυπο  και 

δ) η  κοινωνικοοικονομική  ανάπτυξη (Κυριόπουλος  κ . συν ., 

1999). 

 

Μετά  το  1960, παρατηρήθηκε  μια  αύξηση  των  εισροών  

του  συστήματος  υγείας.  Οι  ανθρώπινοι  πόροι  και  ιδιαίτερα  οι  

γιατροί  πολλαπλασιάστηκαν  με  έντονους  ρυθμούς ,  ενώ  το  

ίδιο  συνέβη  και με την  εισαγωγή  της  βιοϊατρικής  τεχνολογίας. 

Στις  χώρες  του  Ο.Ο.Σ.Α ., οι  απασχολούμενοι  του  τομέα 

υγείας  αυξήθηκαν  τη  δεκαετία  του  ’70 με  ρυθμούς  

πενταπλάσιους  από  την  αύξηση  της  συνολικής  απασχόλησης 

και  οι  γιατροί  ακολούθησαν  τους  ίδιους  ρυθμούς .  Η Ελλάδα  

παρουσίασε  τις  ίδιες εξελικτικές  τάσεις  στο  ιατρικό  σώμα ,  μια 

τάση  όμως  που  δεν  ανταποκρίνονταν  ούτε στη  συνολική 

κοινωνικό-οικονομική  ανάπτυξη  της  χώρας,  ούτε  στο  επίπεδο  

του  συστήματος υγείας της. 

 

Η Ελλάδα ,  το  1990 είχε  342 γιατρούς για  100.000 άτομα , 

ενώ  χώρες  με  ανεπτυγμένα  συστήματα  όπως  η  Σουηδία , 

Φιλανδία , Μ .  Βρετανία  είχαν  287, 242 και  141 αντίστοιχα .  Το 

ιατρικό  σώμα  με  τις  εξειδικευμένες  επιστημονικές  γνώσεις 

που  διαθέτει  αλλά  και  με  την  μέχρι  πρόσφατα  κοινωνική  του  

θεοποίηση ,  δημιούργησε  έναν  εξουσιαστικό  μηχανισμό  που  

ελέγχει  την  οργάνωση  του  συστήματος  υγείας και  ιδιαίτερα  τη 

ζήτηση  των  υπηρεσιών  υγείας στην αγορά  των  συστημάτων  

υγείας.  Η ιδιομορφία  αυτή του  αγαθού  υγεία  επιτρέπει  στο  
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ιατρικό  σώμα  να  προκαλεί  τη  ζήτηση , φαινόμενο  που 

παρουσιάζεται  σε  χώρες  με υπερπροσφορά  γιατρών  όπως  η 

Ελλάδα  όπου  ο  υπερβάλλων  αριθμός  τους  ξεπερνά  σήμερα  

τις 10.000. 

 

Στην  Ελλάδα  ο  αριθμός  των  γιατρών  ήταν  κατά  το  έτος  

2000, 53.287, των οδοντιάτρων 12.858 και των 

φαρμακοποιών  11.639. Η αναλογία γιατρών στον πληθυσμό  

κυμαινόταν  σε  αρκετά  υψηλά  επίπεδα  αφού  αντιστοιχούσε  1 

γιατρός  σε  190 κατοίκους, ενώ  για  το νοσηλευτικό  προσωπικό  

η  αναλογία  αυτή  ήταν 1 προς  950 (Μαρούδιας, 2001). 

 

Εκτός  από  τον  υπερπληθωρισμό  των  γιατρών,  εξίσου  

μεγάλο  πρόβλημα  είναι  και  η  ανισομερής  γεωγραφική τους  

κατανομή.  Στην  Αττική  όπου  κατοικεί  το  34% του  ελληνικού 

πληθυσμού  εξασκεί  το  λειτούργημα  του  το  54% των  γιατρών, 

ενώ  αντίθετα  στην  Στερεά  Ελλάδα  όπου  κατοικεί  το  8% του  

πληθυσμού  λειτουργεί  το 3% του  ιατρικού  σώματος . Η 

ανισοκατανομή αυτή  ισχύει  και για  τις ειδικότητες  των 

γιατρών αφού σε  Αθήνα και  Θεσσαλονίκη  εργάζεται  το 80% 

των  αναισθησιολόγων,  το 90% των  νευροχειρουργών , το  75% 

των γυναικολόγων , και  το 70 % των καρδιολόγων .  

 

Οι  αριθμοί  που  προαναφέρθηκαν  αποκτούν  ξεχωριστή  

σημασία  αν  εξετασθούν  υπό το  πρίσμα  της  παραγωγικότητας 

που  ενώ  επηρεάζεται  από  τον  αριθμό  των  γιατρών,  τον χρόνο 

εργασίας τους και την  χρησιμοποίηση  βοηθητικού 

προσωπικού ,  επηρεάζει  την  προσφορά  των ιατρικών 

υπηρεσιών  και τις αγοραίες  τιμές  τους  (Arrow κ . συν. ,  1961). 

 

Έχει  διαπιστωθεί  ότι  αύξηση  στην  προσφορά  των 

γιατρών  σε  μια  περιοχή  συνοδεύεται  από  αύξηση  της  τιμής 

και  της ποσότητας  των ιατρικών  υπηρεσιών  (Ανδριώτη, 

1998). Αν  και  η  σχέση  αυτή  θα  έπρεπε  να  σημαίνει  μείωση 
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της  ζήτησης  βάσει  της  οικονομικής  θεωρίας,  στην  περίπτωση  

των  ιατρικών  υπηρεσιών , λόγω  της  ατελούς  γνώσης  του  

ασθενή-καταναλωτή  για την  διάγνωση  και θεραπεία  οδηγεί  

συχνά  σε επιπρόσθετες  μη αναγκαίες  υπηρεσίες  (Monsma, 

1970). Σύμφωνα  με  τον Phelps (Phelps, 1986) το  ερώτημα  

που  ανακύπτει  στην προσφορά , είναι  κατά  πόσο  

νομιμοποιείται  κοινωνικά  η συμπεριφορά  του  παραγωγού 

(γιατρού) να  αποφασίζει  κατά  το  «δοκούν» για  την 

χρησιμοποίηση  περιορισμένων  ατομικών  ή  κοινωνικών 

πόρων .  

 

Η φιλοσοφία  λοιπόν  ενός Εθνικού Συστήματος  Υγείας 

αντικατοπτρίζει  την  πρόθεση  της  πολιτείας να παράγει  και  να 

χρηματοδοτεί  αγαθά  που  εν συνεχεία  διαθέτει  ελεύθερα  στον 

πολίτη  χωρίς  ή  με  μικρή  συμμετοχή στο  κόστος .  Με αυτό  το 

σκεπτικό αιτιολογείται  ο  παρεμβατικός  ρόλος  του  κράτους  ή 

των  ταμείων , που  αφενός  στοχεύουν  στην  άρση  της 

αβεβαιότητας  που  δημιουργεί  ο μελλοντικός  κίνδυνος  της  

ασθένειας  (Arrow, 1973) και  αφετέρου  στην  διαμόρφωση  

προτεραιοτήτων  (Wil l iams , 1988). 

 

Σύμφωνα  με  την  θέση  αυτή ,  οι  ανεπτυγμένες  χώρες 

έχουν  οργανώσει  την  παροχή  βασικών  υπηρεσιών  υγείας  στις 

οποίες  η  πρόσβαση  κατοχυρώνεται  είτε  μέσω  των 

δικαιωμάτων  του  πολίτη  (εθνικά  συστήματα  τύπου 

Beveridge), είτε  μέσω  της  συμμετοχής σε  

κοινωνικοεπαγγελματικές  κατηγορίες  (συστήματα  τύπου  

Bismarck) (Roemer, 1993.Wall, 1996). 

 

Οι  υπηρεσίες  υγείας  διακρίνονται  σε ιδρυματικές 

(νοσοκομειακές), υπηρεσίες  εξωτερικών  ιατρείων  και  σε  

υπηρεσίες  πρωτογενούς  περίθαλψης  (Τριχόπουλος ,  1982). 

Τα  εξωτερικά  ιατρεία  των  νοσοκομείων  και  οι  υπηρεσίες 

πρωτογενούς  περίθαλψης αποτελούν  την  «ανοικτή 
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περίθαλψη» (εξωνοσοκομειακή) που  έχει  ως  σκοπό  την  

πρόληψη, θεραπεία  και  αποκατάσταση  στα πλαίσια της  

κοινότητας  ώστε να περιορίζεται  η  καταφυγή στην  

νοσοκομειακή περίθαλψη (WHO & UNICEF, 1978). 

 

Σύμφωνα  με  έκθεση  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Πρόνοιας  

(Μωραΐτης  κ .  συν . ,  1995) στις αγροτικές  περιοχές  της  χώρας 

όπου  ο  πληθυσμός καλύπτεται  ασφαλιστικά  στην  πλειονότητα 

του  από τον  Ο.Γ .Α.  (70%) και  το  Ι .Κ.Α.  (25%) και  στο 

υπόλοιπο ποσοστό  από  άλλους  ασφαλιστικούς  φορείς,  η 

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη  παρέχεται  από  τα  κέντρα  υγείας  

και  τα περιφερειακά  τους  ιατρεία , από  τα μικρά 

νοσοκομεία /κέντρα  υγείας, από  τα εξωτερικά  ιατρεία  των 

νομαρχιακών  νοσοκομείων ,  από  ιδιώτες  γιατρούς  

συμβεβλημένους  με  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  καθώς και 

από  ιδιώτες  γιατρούς  ή  ιδιωτικές  μονάδες  υγείας (εργαστήρια  

και διαγνωστικά  κέντρα).  

 

Στις  αστικές  περιοχές  όπου  ο  πληθυσμός  καλύπτεται  

κατά  60% απο  το  Ι.Κ .Α. ,  25% περίπου  από  τον  Ο .Γ .Α.  και  το  

υπόλοιπο από  άλλους  φορείς ,  η  εξωνοσοκομειακή  περίθαλψη  

παρέχεται  από υπηρεσίες  του  Ι.Κ.Α . και  ελάχιστα  πολυϊατρεία  

των  άλλων  οργανισμών,  από  τα εξωτερικά  ιατρεία  των 

νοσοκομείων,  από  τα  κέντρα  υγιεινής  των  νομαρχιών ,  από  τα 

ιατρεία  του  ΠΙΚΠΑ ,  από  τα  ελάχιστα  δημοτικά  ιατρεία , από  

ιδιώτες  γιατρούς συμβεβλημένους  με  τους  ασφαλιστικούς  

φορείς και από τον ευρύτερο ιδιωτικό φορέα .  

 

Το  ελληνικό  σύστημα  υγείας ανήκει  στα  συστήματα  τύπου  

Bismarck (βάσει  του  1ου  άρθρου  του  νόμου 1397/83, «το  

κράτος  έχει  την  ευθύνη  για  την  παροχή  υγείας στο  σύνολο  

των  πολιτών  και  οι  υπηρεσίες  υγείας παρέχονται  ισότιμα  σε 

κάθε πολίτη  ανεξάρτητα από  την  κοινωνική  και  επαγγελματική 

του  κατάσταση»), με  τους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης  να 
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προσφέρουν  παροχές  σε  είδος  (εξωνοσοκομειακή, 

νοσοκομειακή,  και φαρμακευτική  περίθαλψη), παροχές  σε  

χρήμα  (επιδόματα  ασθενείας  ή  ατυχημάτων) είτε  συνδυασμό 

τους .  

 

Τα  ποσά  που  διατέθηκαν  το  2002 για  την  υγεία ,  από  τους 

προϋπολογισμούς  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Πρόνοιας  αλλά 

και  των  Περιφερειακών  Διοικήσεων ,  ως  επιχορήγηση των 

Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων ή  ως γενικές δαπάνες  του  

Υπουργείου  άγγιξαν  τα  2.344.658 χιλιάδες  ευρώ . Όσων 

αφορά  την  νοσοκομειακή περίθαλψη  αυτή χορηγείται  από τα  

δημόσια  νοσοκομεία ,  από  ιδιωτικά  νοσοκομεία  και  κλινικές 

και  από νοσοκομεία  που συνάπτουν  συμβάσεις  με  τους  

ασφαλιστικούς  φορείς  για  την  περίθαλψη  των ασφαλισμένων 

σε  αυτούς .  

 

Η παροχή  οδοντιατρικής  περίθαλψης  στηρίζεται  κατά  

μεγάλο  ποσοστό  στον  ιδιωτικό  τομέα αφού  παρά  το  γεγονός  

ότι  το  σύνολο  του  ελληνικού  πληθυσμού  καλύπτεται  για  

ασθένεια  από  τους  διάφορους  φορείς κοινωνικής  ασφάλισης, 

μόνο  το 60% διαθέτει  ασφάλιση για  οδοντιατρική περίθαλψη .  

Ωστόσο  τα  τελευταία  χρόνια  αναπτύσσονται  τα κέντρα  υγείας 

που  παρέχουν  οδοντιατρικές  φροντίδες  στα  πλαίσια  του  

Ε .Σ.Υ.  Παράλληλα  η  οδοντιατρική  περίθαλψη  προσφέρεται  

και  από  οδοντιάτρους  των  πολυϊατρείων  του  Ι.Κ .Α .  καθώς  και 

οδοντιάτρους  που  είναι  συμβεβλημένοι  με  τα  ασφαλιστικά 

ταμεία  (Κωλέτση- Κούναρη ,  Κυριόπoυλος,  1992). Τέλος  η  

φαρμακευτική  περίθαλψη  παρέχεται  σχεδόν από  ιδιωτικά 

φαρμακεία  (Κυριόπουλος  κ. συν. ,  1996). 

 

Σε  αυτό το  σημείο θα  έπρεπε  να  αναφερθεί  πως τα  

συστήματα  υγείας βασίζονται  σε μεγάλο βαθμό στους 

ανθρώπινους  πόρους  για αυτό  και θεωρούνται  συστήματα 

εντάσεως εργασίας .  Το  ιατρικό,  νοσηλευτικό  και  λοιπό 
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προσωπικό  αποτελούν  την βάση για  την  ανάπτυξη μεθόδων 

αποτελεσματικότερης  και αποδοτικότερης  χρήσης  των πόρων 

σε  ένα Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  (Simons, Bonnett-Jones, 

1989.Abel-Smith,1986). 
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2.1 Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΑΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η ικανοποίηση  καταναλωτών  συγκεντρώνει  ολοένα  και  

μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  στις επιχειρήσεις  ανά  τον  κόσμο.  Οι  

καταναλωτές  γίνονται όλο και πιο  απαιτητικοί  από  τα 

προϊόντα  και  τις υπηρεσίες  που  αγοράζουν .  Απαιτούν  το 

προϊόν-υπηρεσία  να καλύπτει  τις ανάγκες  τους , να είναι  

ποιοτικό  αλλά  και  να  προσφέρεται  σε  χαμηλή τιμή.  Όλα  αυτά  

σε  συνδυασμό  με  τον  υψηλό  ανταγωνισμό  που  επικρατεί  

μεταξύ  των  επιχειρήσεων  οδηγούν  τις  εταιρείες στην 

υιοθέτηση  πελατοκεντρικής αντίληψης .  Για  το  λόγο  αυτό  η  

ικανοποίηση  πελατών  είναι  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  εργαλείο 

για τις επιχειρήσεις  σήμερα.  

 

Στον  χώρο  των  Υπηρεσιών  Υγείας ,  η  ικανοποίηση  των  

ασθενών  θεωρείται  από  πολλούς  ερευνητές  ως  αναπόσπαστο 

στοιχείο της  ποιότητας  της  φροντίδας  (Chang κ.  συν. ,  

1984.Donabedian, 1982). Κατά  τον Donabedian, η  τελική 

επιβεβαίωση  της  ποιότητας  καθορίζεται  όχι  μόνο από  το 

αποτέλεσμα  της  φροντίδας ,  δηλαδή  το  επιθυμητό  επίπεδο  

υγείας,  αλλά  και  από  την ικανοποίηση  του ασθενούς  που  

είναι  αναπόσπαστο  στοιχείο και  αναγνωρίσιμο  μέτρο  της 

ποιότητας  των  υγειονομικών  υπηρεσιών .  

 

Με  την παραπάνω  άποψη συμφωνεί  και  ο Vuori (1987), ο  

οποίος  ανέφερε ότι η  ικανοποίηση  του  ασθενούς  είναι : (α) 

ιδιότητα  της  ποιότητας  της  φροντίδας  και  ένα  αναγνωρισμένο  

και  επιθυμητό  αποτέλεσμα , (β) δείκτης  της  ποιότητας  της 

φροντίδας  που  εκφράζει  την  άποψη  των ασθενών  για  την 

ποιότητα της  φροντίδας, και ,  (γ) προαπαιτούμενη  και 

αναγκαία συνθήκη  για  την  ποιότητα  των παρεχόμενων  

υπηρεσιών  υγείας.  
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Στην πραγματικότητα ,  σύμφωνα  με  την  άποψη  του  

French (1981), οποιαδήποτε  αξιολόγηση  της  ποιότητας  χωρίς 

την  άποψη  των  ασθενών είναι  ελλιπής . Η Henry κ .  συν . 

(1993), έχουν  προτείνει  ένα βασικό  μοντέλο  έως  ελάχιστο  για  

την  αξιολόγηση  της  ποιότητας  το οποίο  περιλαμβάνει  πέντε 

διαστάσεις :  καταλληλότητα  θεραπείας ,  χρόνο νοσηλείας  και  

άλλες  μετρήσεις χρησιμοποίηση πόρων,  θνησιμότητα , 

κατάσταση υγείας , και  τέλος  ικανοποίηση  των  ασθενών  από 

τις προσφερόμενες  υπηρεσίες  υγείας.  

 

Παρά  το  γεγονός  ότι  ο  Donabedian (1980) αναγνώρισε τη 

σημαντικότητα  της ικανοποίησης ,  διατύπωσε  τις  επιφυλάξεις  

του  για  το  αν  μπορούν  οι  ασθενείς  να  αξιολογήσουν  την 

τεχνική  πλευρά  της  φροντίδας.  Σύμφωνα  με  το  γραφείο 

Αξιολόγησης  της  Τεχνολογίας  του κογκρέσου των ΗΠΑ  (ΟΤΑ,  

1988), οι  ασθενείς  είναι  περισσότερο αρμόδιοι  να 

αξιολογήσουν  την διαπροσωπική  πλευρά  της  φροντίδας ,  ενώ  

για  την  αξιολόγηση  της  τεχνικής  πλευράς  της  φροντίδας  είναι  

απαραίτητες  συμπληρωματικές  πληροφορίες  από  άλλες 

πηγές.  Αντίθετα  οι  Meterko κ.  συν. ,  υποστηρίζουν  ότι οι 

ασθενείς  είναι  ικανοί  να  αξιολογήσουν την  τεχνική  πλευρά  της 

φροντίδας  (Meterko κ. συν. ,  1990). 

 

Υπάρχουν  όμως  και  ερευνητές  που  αμφισβητούν την  

άποψη,  ότι  η  ικανοποίηση των  ασθενών  είναι  έγκυρος δείκτης 

της  ποιοτικής  φροντίδας.  Ο Eriksen (1987), για  παράδειγμα , 

αμφισβητεί  ότι  η  ικανοποίηση  των  ασθενών  συνεπάγεται  και 

ποιοτική φροντίδα ,  γιατί  όπως  ισχυρίζεται  η  άσκηση 

επαγγελματικής  νοσηλευτικής ,  όπως  η  διδασκαλία  για  

αυτοφροντίδα ,  μπορεί  να  προκαλέσει  μείωση στην 

ικανοποίηση  των  ασθενών, λόγω  της  επιδιωκόμενης  αλλαγής  

στον  τρόπο  ζωής.  Γι '  αυτό  το  λόγο  διαφορετικά  επίπεδα 

ικανοποίησης  δείχνουν  διαφορετικές  απόψεις  για την 
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ποιότητα της  νοσηλευτικής φροντίδας ,  και  όχι  διαφορετικά 

επίπεδα  ικανοποίησης  από την νοσηλευτική φροντίδα .  

 

Ο  Vuori (1987) διερεύνησε  τους λόγους που  έχουν  

οδηγήσει  σε  αμφισβήτηση  της  εγκυρότητας  των  μετρήσεων 

ικανοποίησης  των ασθενών και κατέληξε ότι:  (α) Οι  ασθενείς 

δεν  έχουν  τις  επιστημονικές  και  τεχνικές  γνώσεις  να  

αξιολογήσουν  την ποιότητα  της  φροντίδας,  (β) οι  ασθενείς 

μπορεί  να  είναι  σε  τέτοια  φυσική  και  ψυχολογική  κατάσταση 

που  δεν τους  επιτρέπει  να εκφράσουν  αντικειμενικές 

απόψεις, (γ) η ταχύτατη  εναλλαγή  των παρεμβάσεων , 

διαγνωστικών  δοκιμασιών  και  μετρήσεων  δεν  αφήνει  τους 

ασθενείς  να  έχουν  μια  ολοκληρωμένη  και  αντικειμενική  εικόνα  

για  το  τι γίνεται , (δ) οι  επαγγελματίες  και ασθενείς  μπορεί  να 

έχουν  διαφορετικούς  στόχους ,  και,  (ε) η  έννοια  της  ποιότητας 

εξαρτάται  από  τις πολιτισμικές  συνήθειες και  διαφέρει  από 

χώρα  σε  χώρα .  Εξαρτάται ,  ακόμα,  από   χαρακτηριστικά  των 

ασθενών  όπως  η  ηλικία ,  το  φύλο,  το  μορφωτικό  επίπεδο ,  την 

κοινωνική τάξη και  το  επίπεδο  υγείας των  ασθενών. Στην  

Εικόνα  11, απεικονίζεται  η  επίδραση των  ατομικών  διαφορών 

των  ασθενών  στην διαμόρφωση  του  επιπέδου ικανοποίησης  

και αντίδρασης.  

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
1. Χαρακτήρας, προσωπικότητα και αξίες του 

ασθενούς 
2. Εμπειρίες του ασθενούς από τη ζωή και τον τομέα 

υγείας 

Ερέθισμα Προσωπική εκτίμηση 
ασθενούς βάσει αξιών 

Αντίδραση 
Ασθενούς 

 
Εικόνα  11:  Διαμόρφωση  αντίδρασης  ασθενούς  (  Κυριόπουλος ,  2003) 
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Παραδοσιακά ,  οι  λειτουργοί  υγείας  καθόριζαν  τις  ανάγκες  

των  ασθενών  και τον τρόπο  με τον  οποίο θα έπρεπε  να 

ικανοποιηθούν  (ΟΤΑ ,  1988). Ένας λόγος  για  τον  οποίο  οι 

επαγγελματίες  υγείας δείχνουν  ή  έχουν  δείξει  απροθυμία  στο  

να  ρωτούν  τους  ασθενείς  τους  τι  σκέφτονται  για  την  ποιότητα  

της  φροντίδας,  αποφεύγοντας  με  αυτό τον  τρόπο  τον 

εξωτερικό  έλεγχο, είναι  ότι  το  χαρακτηριστικό  κλειδί  ενός  

επαγγέλματος  είναι  εσωτερικός  έλεγχος  πάνω  στο  τι 

θεωρείται  ποιοτικά  αποδεκτή  επαγγελματική συμπεριφορά  

(Vuori, 1982). 

 

Οι  ασθενείς  φαίνεται  να έχουν δυσκολία  στο  να  

διατυπώσουν  ειλικρινά  τις  απόψεις  τους  για  τις  παρεχόμενες  

υπηρεσίες ,  γεγονός  που  μειώνει  την  εγκυρότητα  των 

μετρήσεων  (Ciske,1974). Αυτή  η  δυσκολία είναι  πιθανόν  να  

οφείλεται  στην  τάση για  κοινωνική  συμμόρφωση  ή /και  στην 

εξάρτηση από το προσωπικό  (Pearson κ. συν . ,  1989). 

Μερικές  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  οι  απόψεις  του  προσωπικού 

και  των ασθενών  συμπίπτουν  σε  μεγάλο  βαθμό (Rice κ.  συν ., 

1963.Strasen, 1988), ενώ  άλλες  ότι  το  προσωπικό  

βαθμολογεί  την  ποιότητα  της  φροντίδας  και  την  ικανοποίηση 

των  ασθενών  χαμηλότερα  σε  σχέση  με  τους  ασθενείς 

(Abdellah & Levine, 1957γ .Pascoe & Attkison, 1983).  

 

Η ικανοποίηση  είναι  μια  υποκειμενική  αντίληψη  από  την 

πλευρά  του  ασθενούς ,  την  οποία  οι επαγγελματίες  πρέπει  να  

δουν  σαν  πραγματικότητα ,  ανεξάρτητα  αν  οι  απόψεις  των  

ασθενών  είναι  έγκυρες  ή  όχι .  Αυτό που  είναι  σημαντικό  είναι  

πώς  αισθάνεται  ο  ασθενής ,  ακόμα και αν  η  αντίληψη  του 

προσωπικού  είναι  διαφορετική  (Patersen, 1988), γιατί  η 

αξιολόγηση  της  ικανοποίησης  των  ασθενών  συνδέεται  με  τη  

συμπεριφορά  τους (Linder & Pelz, 1982α) και μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  στη  βελτίωση  των  νοσηλευτικών  υπηρεσιών  

(Bond & Thomas, 1992). 
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Παραφράζοντας  τον  ορισμό του  Peter Senge (1990) για  

την  ποιότητα  που  είναι  «οτιδήποτε  αφορά  τον καταναλωτή» 

(Senge, 1990, σελ .20), θα μπορούσαμε  να πούμε  ότι στο 

χώρο  της  υγείας, ποιότητα  είναι  «οτιδήποτε  αφορά  τον 

ασθενή». Ότι  γίνεται  πηγάζει  από  τον  ασθενή και  γίνεται  για 

τον  ασθενή  ο  οποίος  αποτελεί  την αφετηρία  και  το τέλος. 

Επιτυχημένα  νοσοκομεία  στο  μέλλον  θα  είναι  αυτά  που  θα 

συμπεριλάβουν  την  άποψη  των ασθενών  στο  σύστημα 

αξιολόγησης  της  ποιότητας  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  

και  θα  τη λαμβάνουν  υπόψη  στη  διαδικασία  λήψης  όλων  των 

διοικητικών  και οικονομικών  αποφάσεων  (Strasen, 1988). 
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2.1.1 Ορισμός  Ικανοποίησης  
 

Σύμφωνα  με  τους  ετοιμολόγους  η  λέξη  ικανοποίηση  

(satisfaction) προκύπτει  από  την  λατινική λέξη satis, που 

σημαίνει  αρκετά  και  τη λέξη  facere που  σημαίνει  κάνω ή 

φτιάχνω. Ωστόσο , όπως  και  με την λέξη  ποιότητα , η  έννοια  

της  ικανοποίησης δηλώνει  ευχαρίστηση  και εκπλήρωση.  

 

Η ουσιαστική  όμως  έννοια  της  λέξης  ικανοποίησης  δεν 

έχει  ακόμα  προσδιοριστεί  με  ακρίβεια , ενώ  δεν  υπάρχει  ένας 

κοινά αποδεκτός  ορισμός  για  την  «Ικανοποίηση  καταναλωτή», 

παρά  την εκτεταμένη  έρευνα  που  έχει  γίνει .  Ο  Oliver (1988) 

αναφερόμενος  σε  αυτό  το  θέμα  αναφέρει  ότι όλοι  γνωρίζουν 

τι  είναι  η  « ικανοποίηση» μέχρι  τη  στιγμή  που  θα  τους  ζητηθεί  

να  δώσουν  ένα  ορισμό .  Τότε  φαίνεται  ότι  κανείς  δεν ξέρει . 

(Oliver, 1988, σελ .  495) Ακόμα  και  στην  ορολογία  υπάρχει 

ασυμφωνία . Έτσι  η  ικανοποίηση  καταναλωτών στην  

βιβλιογραφία  συναντάτε  με  τους όρους , Ικανοποίηση 

καταναλωτή (Consumer Satisfaction) για  άλλους  Ικανοποίηση 

πελάτη  (Customer Satisfaction) και για  άλλους  πάλι  απλά 

Ικανοποίηση  (Satisfaction). 

 

Οι  ερευνητές  βασιζόμενοι  στην  αντίληψη  ότι ο  ορισμός  

της  ικανοποίησης έχει  δοθεί ,  συγκεντρώνουν  την προσοχή  

τους  στο  να  ελέγχουν  μοντέλα  ικανοποίησης  καταναλωτή. 

Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  στην  βιβλιογραφία  

αρκετοί  διαφορετικοί  ορισμοί  για το  τι  τελικά  είναι  η 

ικανοποίηση  καταναλωτή.  

 

Μερικοί  από τους δημοφιλέστερους  ορισμούς  

παρατίθενται  στην συνέχεια:  

«Η ικανοποίηση είναι  μια  γνωσιακή  κατάσταση  του  

πελάτη,  όσον  αφορά  την  επαρκή  ή  ανεπαρκή ανταμοιβή  του 
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για  τις  θυσίες  και τις  προσπάθειες  που  έχει  καταβάλλει» 

(Howard & Sheth, 1969, σελ.  6). 

«Η ικανοποίηση είναι  μια  συναισθηματική αντίδραση  στις 

εμπειρίες του  πελάτη ,  οι  οποίες σχετίζονται  είτε με 

συγκεκριμένα  προϊόντα  και  υπηρεσίες ,  είτε  με τις  διαδικασίες  

αγοράς,  είτε  ακόμη  με  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  του 

πελάτη αυτού» (Westbrook & Reil ly, 1983, σελ.  257). 

«Η ικανοποίηση  είναι  μια διαδικασία  αξιολόγησης, η  

οποία  βασίζεται  στο  κατά  πόσο  η  συγκεκριμένη  εμπειρία,  

ήταν τόσο  καλή όσο  ο  πελάτης  πίστευε  ότι  θα  ήταν» (Hunt, 

1977, 459-460). 

«Η ικανοποίηση είναι  μια  αντίδραση  εκπλήρωσης  του  

καταναλωτή.  Είναι  μια  αξιολόγηση ότι  το προϊόν  (ή  η  

υπηρεσία) αυτό  κάθε  αυτό ,  παρείχαν  (ή  παρέχουν) ένα  

απολαυστικό  επίπεδο  εκπλήρωσης  σχετιζόμενο  με  την  

κατανάλωση ,  συμπεριλαμβανομένων  επιπέδων  υπό- ή  υπέρ  

εκπλήρωσης .» (Oliver, 1988, σελ.  496). 

«Μία συνολική  μετά  αγοραστική  αξιολόγηση» (Fornell, 

1992, σελ.  52). 

 

Από  τα παραπάνω  παρατηρούμε  μια  ανομοιομορφία  στον 

ορισμό  της  ικανοποίησης καταναλωτή.  Μπορούμε  όμως  να  

διακρίνουμε  κάποια  κοινά  σημεία .  Σύμφωνα  λοιπόν  με  μια  

εξαντλητική  ανασκόπηση  των  Giese & Cote (2000) η  

ικανοποίηση  πελατών εμπεριέχει  τρία  βασικά  συστατικά :  

 

• η  ικανοποίηση καταναλωτών είναι  μια αντίδραση  

(συναισθηματική  ή  γνωσιακή). Σύμφωνα  με  τους  πιο  

πρόσφατους  ορισμούς  η  ικανοποίηση  είναι  περισσότερο  

συναισθηματική αντίδραση παρά  γνωσιακή. Ο 

συναισθηματικός χαρακτήρας της ικανοποίησης  

επιβεβαιώνεται  από  τις  αντιδράσεις  των  καταναλωτών ,  αφού 

το  77,3% των  καταναλωτών  που  συμμετείχαν  σε  ομαδική 

συνέντευξη  χρησιμοποίησε  συναισθηματικές  αντιδράσεις  για 
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να  περιγράψει  την  ικανοποίηση από  την χρήση ενός  

προϊόντος  ή  υπηρεσίας (Giese & Cote, 2000). Η 

συναισθηματική  αυτή  αντίδραση  διαφέρει  σε  ένταση  ανάλογα  

με  την  περίπτωση  (πολύ  ικανοποιημένος ,  ενθουσιασμένος , 

αδιάφορος ,  ουδέτερος  κ.α.) 

 

• η  αντίδραση  αυτή  εστιάζεται  είτε  σε  προσδοκίες  του  

καταναλωτή,  είτε  στο  προϊόν  ή  υπηρεσία , είτε στην  εμπειρία  

από  την κατανάλωση  κ .τ.λ .  Με  τη βοήθεια  του  στοιχείου 

αυτού  αναγνωρίζεται  η αιτία της  ικανοποίησης  του  

καταναλωτή και συνήθως  περιλαμβάνει  σύγκριση  της  

απόδοσης  του  προϊόντος- υπηρεσίας  με  κάποια  πρότυπα  

(standards). Υπάρχουν  συνήθως  πολλά στοιχεία  στα οποία  

αυτά  τα standards απευθύνονται , συμπεριλαμβάνοντος  το  

προϊόν ,  την  κατανάλωση ,  την  απόφαση  αγοράς , τον  πωλητή  

ή  ακόμα  και  το  κατάστημα .  Ο  καθορισμός  τον  κατάλληλων  

στοιχείων  για  την ικανοποίηση  ποικίλει  από περίπτωση  σε  

περίπτωση .  

 

• η  αντίδραση  αυτή  λαμβάνει  χώρα  σε  μια  συγκεκριμένη  

χρονική  στιγμή  (για  παράδειγμα  μετά  την  κατανάλωση ,  μετά 

την  επιλογή  του  προϊόντος  ή  της  υπηρεσίας,  βασιζόμενη  σε  

συσσωρευμένη  εμπειρία). Είναι  γενικά  αποδεκτό ότι  η 

ικανοποίηση  του  καταναλωτή προκύπτει  μετά  από  την αγορά  

του  προϊόντος- υπηρεσίας .  Παρόλα  αυτά  υπάρχουν  αρκετές 

περιπτώσεις  όπου η  απόφαση  αγοράς αξιολογείται  μετά  την 

επιλογή αλλά πριν  από την αγορά του  προϊόντος- υπηρεσίας . 

Ακόμα  η ικανοποίηση  επιτυγχάνεται  πριν  την  επιλογή  ή  

ακόμα και χωρίς καν  να έχει  αγοραστεί  το προϊόν- υπηρεσία .  
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Στην  Εικόνα  12, απεικονίζεται  ένα  τυπικό  μοντέλο  λήψης 

αποφάσεων  του  καταναλωτή  μετά  την  αγορά  ενός  προϊόντων.  

 

 

Απόρριψη 
Προϊόντος 

Αγορά 
Προϊόντος 

Χρήση 
Κατανάλωση 
Προϊόντος 

Γνωστική 
διαφωνία 
μετά την 
Αγορά

Μη χρήση 
Προϊόντος 

 
Αξιολόγηση 
Προϊόντος 

Δυσαρέσκεια 

Ικανοποίηση 

Καμία 
αντίδραση 

Αντίδραση 

Προσήλωση στη Μάρκα-Επιχείρηση 

Επαναλαμβανόμενες Αγορές 

Αλλαγή Μάρκας 

Αύξηση Βαθμού Χρήσης Μάρκας 

 
Εικόνα  12:  Λήψη  Αποφάσεων  μετά  την  αγορά  (  Σιώμκος ,  2002) 
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2.1.2 Κριτήρια Ικανοποίησης  
 

Σύμφωνα  με  τους  Jones και  Sasser (1995), τέσσερα  

βασικά  στοιχεία έχουν επιπτώσεις  στην  ικανοποίηση 

πελατών. Αυτά  είναι :  

1) τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  ή  της  

υπηρεσίας ,  

2) οι  βασικές  υπηρεσίες υποστήριξης , 

3) οι  διαδικασίας ανάκαμψης στην  κακή εμπειρία  που  

μπορεί  να  έχει  ο πελάτης, και,  

4) η  παροχή  εξαιρετικής υπηρεσίας .  

 

Από  την  άλλη  οι  Jones και  Suh (2000) διαφοροποιούν  

την  ικανοποίηση που  προέρχεται  από  μια  συγκεκριμένη  

συναλλαγή  και τη  γενική ικανοποίηση .  Η γενική  ικανοποίηση 

είναι  βασισμένη  στις πληροφορίες  από  όλη  την  προηγούμενη  

εμπειρία  που  έχει  ο  πελάτης  από το φορέα  παροχής  

υπηρεσιών  και  αντιμετωπίζεται  ως  το αποτέλεσμα  από όλες 

τις  προηγούμενες  συναλλαγές  και  επιμέρους  ικανοποιήσεις  

(Teas, 1993.Parasuraman κ .  συν . ,  1994). Γενικά ,  η 

ικανοποίηση  από  μια  συγκεκριμένη  συναλλαγή με  τον  πάροχο 

της  υπηρεσίας  μπορεί  να μην  σχετίζεται  με  τη  συνολική 

ικανοποίηση  άμεσα .  

 

Από  τα  αποτελέσματα  εμπειρικών  μελετών  καταλήγουμε 

στο  συμπέρασμα  ότι  η  ικανοποίηση  από  μια  συγκεκριμένη  

συναλλαγή  μπορεί  να  διαφοροποιηθεί  από  τη  συνολική 

ικανοποίηση .  Η συνολική  ικανοποίηση είναι  καλύτερος  

δείκτης  της  πρόθεσης  επαναγοράς.  Παρ ’  όλα αυτά  μια ιδεατή  

επιχείρηση ,  οφείλει  να αποτιμά  τόσο τη  συνολική 

ικανοποίηση  όσο και την  ικανοποίηση από επιμέρους  

συναλλαγές .  Ένα  σύστημα  κατανάλωσης  που  αποτελείται  από 

ένα  «πακέτο» αγαθών  και υπηρεσιών ,  τα  οποία  

καταναλώνονται  κατά  τη διάρκεια του  χρόνου  σε πολλές  
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φάσεις κατανάλωσης  έχει  εννοιολογικά τρία  συστατικά  

στοιχεία (Mittal κ. συν ,1999) : 

Α) αξιολόγηση  σε επίπεδο  χαρακτηριστικών  

Β) Ικανοποίηση  

Γ) Πρόθεση  συμπεριφοράς  (Behavioral intention) 

 

Η σχέση ανάμεσα  στην  αξιολόγηση  των επιμέρους  

χαρακτηριστικών  του  «πακέτου» αγαθών  και  υπηρεσιών  και 

της  γενικής  ικανοποίησης από αυτό  είναι  δυναμική  και 

μεταβάλλεται  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου .  Τόσο  η  

ικανοποίηση  από  το  προϊόν  όσο  και από  την  υπηρεσία  έχουν 

ασύμμετρη  επίδραση  στον  καθορισμό  της  πρόθεσης  

συμπεριφοράς του  πελάτη  στον  προμηθευτή .  Αρχικά ,  η 

ικανοποίηση  υπηρεσιών  είναι  σημαντικότερη,  αλλά  κατά  τη 

διάρκεια του  χρόνου , το προϊόν γίνεται  σημαντικότερο .  

 

Ο  συμπληρωματικός  ρόλος  των  υπηρεσιών  και  των 

προϊόντων  έχει  γίνει  κατανοητός  σε  πολλούς  προμηθευτές  και 

έχει  συμβάλει  σημαντικά  στη  δόμηση  της  καταναλωτικής 

εμπειρίας (consumer experience) (Barsky, 1995.Mittal κ . 

συν ., 1999). 

 

Οι  Mittal κ .  συν.  (1999) επισημαίνουν  ότι  όσο  οι 

καταναλωτές  μαθαίνουν  περισσότερα  για ορισμένες  ιδιότητες 

των  προϊόντων που  χρησιμοποιούν ,  το  βάρος των  ιδιοτήτων 

αυτών  στον  καθορισμό  της  γενικής ικανοποίησης  αλλάζει .  

Αυτό  το  είδος  εκμάθησης είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  και 

ειδικότερα  για  προϊόντα  νέας  τεχνολογίας  που  προσφέρουν  

πολλές δυνατότητες  αλλά  οι  καταναλωτές  είναι  σε θέση  να 

γνωρίζουν  μόνο  μέρος  αυτών ,  τις  περισσότερο  διαδεδομένες .  

Συμπερασματικά , η  γνώση  συγκεκριμένων  επιπλέον  

λειτουργιών  ενός προϊόντος /  υπηρεσίας ,  που  δεν ήταν  

γνωστές στον  καταναλωτή, μπορεί  να  συμβάλει  στην αύξηση  

ικανοποίησης  από την  χρήση .  
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Ο  Parasuraman (1997) εξέτασε  αν  τα ίδια  συμπεράσματα  

είναι  πιθανό  να  προκύψουν  από  την  εξακρίβωση  της  αξίας 

που  αντλούν  οι  καταναλωτές  από  ένα  προϊόν  και  του πόσο 

ικανοποιημένοι  είναι  με αυτή.  Η σχέση  όμως  μεταξύ 

ποιότητας  υπηρεσιών  και ικανοποίησης  πελατών  είναι  ένα 

ζήτημα  που  έχει  απασχολήσει  πολλούς  ερευνητές  και  δεν 

μπορούμε  να  πούμε  ότι  έχει  εξακριβωθεί  (Parasuraman κ . 

συν . ,  1994). Από  την  άλλη  μεριά  οι  Zeithaml κ .  συν.  (1996) 

επισημαίνουν  ότι η  σχέση  ανάμεσα  στην ποιότητα  των 

υπηρεσιών  και  στα κέρδη που  προκύπτουν  από  την  ύπαρξή 

της  είναι  μάλλον θετική αν  και  δεν είναι  απλή υπόθεση.  

 

Η αντιλαμβανόμενη  αξία  των  καταναλωτών έχει  πολύ 

στενή  σχέση  με  την  ικανοποίησή τους  (Woodruff, 1997). 

Σύμφωνα  με  τον  Parasuraman (1997), η  συνεχής  παροχή  

υψηλής αξίας στον καταναλωτή  προϋποθέτει  ότι ο  παροχός 

της  υπηρεσίας  έχει  πλήρως αντιληφθεί  την αλυσίδα  αξίας  του  

αγοραστή.  Οι  μεταβλητές  εκείνες  που παρακινούν  τον  πελάτη  

στο  να  αγοράσει  το  προϊόν  για  πρώτη  φορά μπορεί  να 

διαφέρουν  από  εκείνες  που θα  τον  ωθήσουν  στην  επαναγορά  

του  προϊόντος  (Woodruff, 1997). Ο  Reichheld (1996) 

υποθέτει  ότι  οι  μεταβλητές  εκείνες  που  συμβάλλουν  στην 

ικανοποίηση  πελατών  μπορεί  να  μην  είναι  ίδιες  με  εκείνες  

που  δημιουργούν καταναλωτική αφοσίωση (customer loyalty). 

 

Σύμφωνα  με  τους  Zeithaml κ. συν .  (1996), οι  

επιχειρήσεις  πρέπει  να εξετάζουν  την επίδραση  της 

ποιότητας  των υπηρεσιών  στις  αντιδράσεις  των 

καταναλωτών,  διεξάγοντας  έρευνες που  συμπεριλαμβάνουν  

ερωτήματα  όπως:  

•  Ποιο είναι  το επίπεδο  ποιότητας  που  ο  πάροχος 

μιας υπηρεσίας  πρέπει  να  προσφέρει  προκειμένου 

να διατηρήσει  τους πελάτες του ;  
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•  Τι  θα  ήταν  αυτό  που  θα  ενθάρρυνε  τους  πελάτες  να 

προτείνουν  τον πάροχο σε άλλους;  

•  Ποιοι  παράγοντες θα  μείωναν  την  πιθανότητα  οι  

πελάτες να μιλούν  σε  άλλους  με  αρνητικά σχόλια  

για την  επιχείρηση ;  

•  Πιστεύεται  ότι  η  επιχείρηση  πρέπει  να  εστιάσει  σε  

προληπτική  βελτίωση των  υπηρεσιών  που 

προσφέρει  ή  στην  διαχείριση παραπόνων  

προκειμένου  να διατηρήσει  τους  πελάτες της; 

 

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  ποιότητα των  προϊόντων  και 

υπηρεσιών ,  η  ποιότητα  προϊόντος  τείνει  να  συνδέεται  με  την 

μη  ικανοποίηση καταναλωτών  ενώ  η  ποιότητα  υπηρεσιών  

συσχετίζεται  περισσότερο  με  την  ικανοποίηση  καταναλωτών.  

 

Οι  επιχειρήσεις  οφείλουν να  αναλύσουν  προσεκτικά  τις  

προσδοκίες  των καταναλωτών  τους  σε  κάθε  στάδιο 

κατανάλωσης  του  προϊόντος ,  να  αναπτύξουν  υποστηρικτικές  

διαδικασίες,  αξιολόγηση και συστήματα  κινήτρων 

προκειμένου  να  ικανοποιήσουν  τους  καταναλωτές  (Finkelman 

& Goland, 1990). O Well ington (1995), διαχωρίζει  τα στοιχεία  

ικανοποίησης  στο  προϊόν , πωλήσεις ,  διαδικασίες  μετά  την  

πώληση, τοποθεσία ,  χρόνος ,  κουλτούρα .  Στις  διαδικασίες  

μετά  την  πώληση ,  περιλαμβάνεται  το συνεχιζόμενο 

ενδιαφέρον  για  τον  πελάτη και  η αποτελεσματική διαχείριση  

παραπόνων .  

 

Η διαχείριση  των  παραπόνων  πρέπει  να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του  πελάτη  και  να  τον  κρατάει ενήμερο  για  τις 

διαδικασίες διαχείρισης  του  προβλήματός  του .  Ο  πελάτης  

πρέπει  να  νιώθει  ότι  η  επιχείρηση  εκτιμά  το πρόβλημά  του,  

κάνει  ότι καλύτερο  για  την  επίλυσή  αυτού και  δεν τον 

αντιμετωπίζει  σαν πρόβλημα  στη λειτουργία  της  επιχείρησης .  
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2.1.3 Θεωρητική  προσέγγιση  της ικανοποίησης  ασθενών  
 

Πολύ λίγες  προσπάθειες  έχουν  γίνει  για  την  δοκιμή  

παλαιότερων  ή  την  ανάπτυξη  νέων  θεωριών  και  δεν  έχει  

δοθεί  η  δέουσα  προσοχή στο  νόημα  της  ικανοποίησης  των  

ασθενών ( Linder- Pelz, 1982α). Οι  περισσότερες  θεωρίες 

που  έχουν  προταθεί  για να εξηγήσουν  την  ικανοποίηση 

ασθενών  προέρχονται  ή  βασίζονται  στις θεωρίες  υποκίνησης ,  

που  έχουν  αναπτυχθεί  και  χρησιμοποιηθεί  κατά  κύριο λόγο 

στον  εργασιακό  χώρο.  

 

Η θεωρία  ιεράρχησης  των  αναγκών του  Maslow (1943, 

1970), η οποία  προσπαθεί  να δώσει  μια  εξήγηση γιατί  οι 

άνθρωποι  δρουν  με  συγκεκριμένο  τρόπο,  δεν  αναφέρεται  

άμεσα  στην  ικανοποίηση  των  ασθενών.  Η θεωρία  αυτή  έχει  

χρησιμοποιηθεί  συχνά  στην  νοσηλευτική, ως  θεωρητικό 

πλαίσιο  για  την παροχή  φροντίδας , για  την  αξιολόγηση  των  

αναγκών και  τη  μέτρηση  της  ικανοποίησης των  ασθενών, 

καθώς  και  για την  μέτρηση της  ποιότητας  των 

προσφερόμενων  υπηρεσιών .  

 

Σύμφωνα  με  την παραπάνω  θεωρία ,  οι  ανθρώπινες  

ανάγκες  ταξινομούνται  ιεραρχικά  σε  βασικές  ανάγκες ,  οι 

οποίες  περιλαμβάνουν  τις  σωματικές  ανάγκες  (π.χ.  σίτισης, 

ενυδάτωσης ,  ανάπαυσης  κ.τ.λ.) και  την  ανάγκη  για  ασφάλεια 

και  προστασία ,  και  σε ανώτερες  ανάγκες,  οι οποίες 

περιλαμβάνουν  την  ανάγκη  ένταξης  σε  μια  ομάδα ,  την  ανάγκη 

για  αγάπη και εκτίμηση  και τέλος την  ανάγκη για  

αυτοπραγμάτωση , δηλαδή την  ανάγκη για  προσωπική 

ανάπτυξη των  ικανοτήτων  του  ατόμου .  Αν  μια  ομάδα  αναγκών 

ικανοποιηθεί  τότε  το  άτομο  προχωρά  στην  ικανοποίηση 

ανώτερων  ιεραρχικά  αναγκών .  Σε  αντίθετη  περίπτωση ,  το 

άτομο επηρεάζεται  από τις ανικανοποίητες  ανάγκες  που  
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κατευθύνουν  την συμπεριφορά  του . Στην  Εικόνα  13, 

απεικονίζονται  οι ανάγκες των  ατόμων , βάση τη  θεωρία  αυτή.  

ΑΝΩΤΕΡΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ένταξη σε ομάδα 
Αγάπη- Εκτίμηση 
Αυτοπραγμάτωση Σωματικές 

Ασφάλεια 
Προστασία 

 
Εικόνα  13:  Ταξινόμηση  αναγκών  κατά  Maslow (Maslow, 1970) 

 

Η θεωρία  ιεράρχησης  των  αναγκών έχει  ευρέως 

αναγνωριστεί  και  αυτό  ίσως  οφείλεται  στην  απλότητά  της  και 

στην  ευκολία  κατανόησής  της  (Yong & Hayne, 1988). Έχει  

όμως  δεχτεί  έντονη  κριτική, κυρίως  όσον  αφορά  την  ύπαρξη  

ανεξάρτητων  και  συγκεκριμένων  ομάδων  αναγκών,  οι οποίες 

είναι  δυνατό  να  ιεραρχηθούν  και  να ισχύουν για  όλους  τους  

ανθρώπους  (Locke, 1976), καθώς  επίσης  και την  δυνατότητα  

εφαρμογής  της  σε  ασθενείς  (Lawler, 1983). Το σημαντικότερο 

όμως  είναι  ότι,  αν και  ο  ίδιος ο  Maslow επιθυμούσε  πρώτα  

την  απόδειξη  και κατοχύρωση  της  θεωρίας  του  και μετά την 

εφαρμογή της  στην  πράξη, κάτι  τέτοιο δεν  συνέβη  (Lawler, 

1983). 

 

Ο  Alderfer, το  1969, βασιζόμενος  στην  θεωρία  του 

Maslow, πρότεινε  ένα  ελαστικότερο θεωρητικό  πλαίσιο  με 

τρεις  ομάδες  αναγκών  (ύπαρξης,  συγγένειας  και  ανάπτυξης), 

που  δέχεται  ότι  όταν οι  ανώτερες ανάγκες  δεν 

ικανοποιούνται ,  τότε  δίνεται  περισσότερη έμφαση στις 

αμέσως  κατωτέρου επιπέδου  ανάγκες ,  καθώς και  ότι  πολλές 

ανάγκες  είναι  δυνατό  να είναι  ενεργοποιημένες  ταυτόχρονα  
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σε  μια  χρονική  στιγμή.  Με  το  ίδιο σκεπτικό ,  οι  Ross και 

Τurner (1986), χρησιμοποιώντας  πολλά  στοιχεία  από  την 

θεωρία  του  Maslow, πρότειναν  ένα  νέο  θεωρητικό  πλαίσιο  για 

την  νοσηλευτική  φροντίδα  (Human Needs Model of Nursing), 

σύμφωνα  με  το  οποίο , οι ομάδες  των αναγκών  δεν  είναι  

ανεξάρτητες  και ιεραρχήσιμες  με απόλυτο τρόπο .  

 

Η θεωρία  των  δύο  παραγόντων  που  διατύπωσε ο 

Herzberg το  1959, μπορεί , σύμφωνα  με  μερικούς  ερευνητές , 

να  δώσει  μια  πιθανή  ερμηνεία  για τους  παράγοντες  που  

οδηγούν τους  ασθενείς  σε  ικανοποίηση  ή  δυσαρέσκεια 

(Altschul, 1983.Bond & Thomas, 1992). Ο  Herzberg, 

διερευνώντας  το  ερώτημα  τι  θέλουν  οι  εργαζόμενοι  από  την 

εργασία  τους ,  κατέληξε  στο συμπέρασμα ,  ότι υπάρχουν  δύο  

ομάδες παραγόντων  που επηρεάζουν  τη στάση των 

εργαζομένων  απέναντι  στην εργασία  τους  (Herzberg κ.  συν . ,  

1959). Η πρώτη  ομάδα  παραγόντων ,  που τους  ονόμασε 

παράγοντες  υγιεινής  ή δυσαρέσκειας, αναφέρεται  σε  

εξωτερικούς  από  το  άτομο παράγοντες  (όπως  συνθήκες  

εργασίας, ασφάλεια , πολιτική επιχείρησης , μισθός), οι οποίοι  

εάν δεν  ικανοποιηθούν  οδηγούν  σε  δυσαρέσκεια  από την 

εργασία  τους .  Η δεύτερη ομάδα  παραγόντων ,  που τους  

ονόμασε παράγοντες  παρακίνησης  ή  ικανοποίησης, 

αναφέρεται  σε εσωτερικούς  παράγοντες του  εργαζόμενου  

(όπως  αναγνώριση,  ανάπτυξη,  ανάληψη  υπευθυνότητας), οι 

οποίοι  εάν  ικανοποιηθούν  οδηγούν  σε  ικανοποίηση από  την 

εργασία .  Το  σημαντικό  είναι ,  ότι  οι  παράγοντες  δυσαρέσκειας 

και  ικανοποίησης δεν  είναι  τα  αντίθετα  άκρα της  ίδιας 

γραμμής, αλλά αποτελούν  τελείως  ξεχωριστές ,  μη  

συσχετιζόμενες  ομάδες  παραγόντων.  Αυτό  σημαίνει ,  ότι  η  

ικανοποίηση  των  παραγόντων  που  οδηγούν  σε  δυσαρέσκεια 

μπορεί  να  μην  επιφέρει  ικανοποίηση,  αλλά  απλά  να  εξαλείψει 

την  δυσαρέσκεια .  Με  το  ίδιο  σκεπτικό ,  η  μη ικανοποίηση  

παραγόντων  που  οδηγούν  σε  ικανοποίηση  μπορεί  να μην 
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οδηγήσει  σε  δυσαρέσκεια ,  αλλά απλά  να  μην  επιφέρει  

ικανοποίηση  από την εργασία .  

 

Οι  Bond & Thomas (1992), εφαρμόζοντας την θεωρία  του  

Herzberg, προκειμένου  να εξηγήσουν  την  ικανοποίηση  των  

ασθενών από  τις νοσηλευτικές  υπηρεσίες ,  υποστήριξαν ,  ότι 

οι  ασθενείς  είναι  ικανοποιημένοι  όταν ικανοποιούνται  οι 

εσωτερικές  ανάγκες ,  όπως  η  ανάγκη για διαπροσωπικές  

σχέσεις,  αναγνώριση ,  και  συμμετοχή  στις αποφάσεις ,  ενώ 

είναι  δυσαρεστημένοι  όταν οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  και 

οι  ευκολίες  (amenities) που  παρέχονται  δεν  είναι  οι 

κατάλληλες .  Η LaMonica και οι συνεργάτες της (1986), 

κάνοντας παραγοντική  ανάλυση σε  ένα  από  τα  κλασικά  

εργαλεία  μέτρησης της  ικανοποίησης των  ασθενών  από  τις  

νοσηλευτικές  υπηρεσίες,  την  κλίμακα της  Risser (Patients 

Satisfaction Scale, Risser 1975), ταυτοποίησαν έναν 

παράγοντα  δυσαρέσκειας  και  κατέληξαν στο  συμπέρασμα ,  ότι 

η  ικανοποίηση  και η  δυσαρέσκεια  δεν  είναι  τα δύο  άκρα  μιας  

συνεχούς  γραμμής,  επιβεβαιώνοντας  εν  μέρει  την  θεωρία  του  

Herzberg. 

 

Το  διπλό νόημα  που  έχει  δώσει  στην  ικανοποίηση ο  

Herzberg βρίσκεται  σε  αντιστοιχία  με  τον ορισμό  του  Juran 

(1989) για  την  ποιότητα ,  ως  έλλειψη ελαττωμάτων  ή  λαθών 

(που  οδηγούν  σε  δυσαρέσκεια) και  ανταπόκρισης στις 

ανάγκες  των  ασθενών-πελατών  (που οδηγεί  σε ικανοποίηση). 

 

Ο  Lawler (1971), ύστερα  από  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  

της  σχέσεως  μεταξύ ικανοποίησης και αμοιβής από  την 

εργασία ,  διέκρινε τις  ακόλουθες  θεωρίες : προσδοκίας-αξίας  

(expectancy-value theory), ασυμφωνίας  (discrepancy theory), 

ισότητας (equality theory) και  πραγματοποίησης  (fulf i lment 

theory). Πιο  συγκεκριμένα , σύμφωνα  με τη θεωρία  της  αξίας, 

η  προτίμηση  ή  η  ελκυστικότητα  ενός γεγονότος  είναι 
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συνάρτηση  δύο  παραγόντων , της σπουδαιότητας τελικού 

αποτελέσματος  για  το  άτομο  και  της  εκτίμησης της  

πιθανότητας  να  συμβεί  αυτό το  γεγονός  ή  το  αποτέλεσμα .  Στα 

πλαίσια  της  θεωρίας  της  ασυμφωνίας,  η  ικανοποίηση  ορίζεται  

ως  η  αντιλαμβανόμενη  διαφορά  μεταξύ αυτών που  το  άτομο 

επιθυμεί  (προσδοκίες) και  αυτών  που  το  άτομο  πραγματικά 

λαμβάνει . Η θεωρία  της  πραγματοποίησης  διαφοροποιείται  

από  την θεωρία  της  ασυμφωνίας  στο  ότι  λαμβάνει  υπόψη 

μόνο  την απόλυτη  (και  όχι  την  σχετική) διαφορά  μεταξύ 

προσδοκιών  και  αυτών  που  το  άτομο  πραγματικά  λαμβάνει . 

Τέλος,  η θεωρία  της  ισότητας  δίνει  έμφαση στη  σύγκριση  

μεταξύ  ατόμων  και  ομάδων  ως προς  αυτά  τα οποία  

λαμβάνουν . Οι  θεωρίες  αυτές επηρέασαν  αρκετούς  

ερευνητές ,  όπως τη  Linder-Pelz (1982α) και  την  Oberst 

(1984), που  τις  χρησιμοποίησαν  για  να  ερμηνεύσουν  την 

ικανοποίηση  των ασθενών. 

 

Η Linder-Pelz (1982α), κάνοντας  μια  σύνθεση  των  

προηγούμενων  θεωριών από  τον  εργασιακό χώρο , πρότεινε  

το  δικό της  θεωρητικό  πλαίσιο, σύμφωνα  με το οποίο 

αναγνωρίζονται  τέσσερις  προσδιοριστικοί  ψυχοκοινωνικοί  

παράγοντες  της  ικανοποίησης  των  ασθενών  από  τη  φροντίδα  

υγείας  (Εικόνα  14): (α) προσδοκίες ,  που  είναι  η  υποκειμενική  

πιθανότητα  να  συμβεί  ένα  γεγονός  ή  πιο  απλά  τι  περιμένει  ο 

ασθενής, (β) αξία-σπουδαιότητα , που  αντιπροσωπεύει  πόσο 

σπουδαίο είναι  κάτι  για  τον  ασθενή ,  (γ) δικαίωμα , που  

εκφράζει  την  αντίληψη  της  φροντίδας  ή  του  αποτελέσματος 

ως  δικαίωμα ,  (δ) γεγονός,  που  αναφέρονται  στη  σύγκριση  

που  κάνουν  οι ασθενείς  με  άλλους, αλλά και  με  

προηγούμενες  εμπειρίες .  Στη  συνέχεια,  προσπάθησε  να  

δοκιμάσει  τη  θεωρία,  ως  προς τους  τρεις  πρώτους 

παράγοντες  (προσδοκίες ,  αξίες,  δικαίωμα) και την  επίδραση 

τους  στην  ικανοποίηση των  ασθενών  από  την ιατρική 

φροντίδα , με  μια  προοπτική  έρευνα  σε  125 ασθενείς  που 
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νοσηλεύονταν  σε ένα  κέντρο  παροχής  πρωτοβάθμιας  

φροντίδας  υγείας (Linder-Pelz, 1982β). Τα αποτελέσματα  

ανέδειξαν  τις  προσδοκίες ως  το  σπουδαιότερο  παράγοντα . 

Όμως ,  οι τρεις  πρώτοι  παράγοντες εξήγησαν  μόνο  το  10% 

της  μεταβλητότητας της  ικανοποίησης  και  δεν  επιβεβαίωσαν  

το  θεωρητικό  μοντέλο  που  έχει  προταθεί .  Η έρευνα  είχε 

πολλά  μεθοδολογικά  προβλήματα , με  κυριότερο  ότι  δεν 

αναφέρονταν  πουθενά  ο  βαθμός  αξιοπιστίας  και  εγκυρότητας 

της  κλίμακας μέτρησης  που χρησιμοποιήθηκε . 

 

 
 

Γεγονός 

 
 

Δικαίωμα 

 
Αξία 

Σπουδαιότητα 

 
Προσδοκίες

 
 

Ικανοποίηση
Ασθενών 

 
Εικόνα  14: Προσδιοριστικοί  ψυχοκοινωνικοί  παράγοντες  της  

ικανοποίησης  των  ασθενών  από  τη  φροντίδα  υγείας  (L inder-Pelz  

1982α )  
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Η Oberst (1984), βασιζόμενη ,  όπως και  η  Linder-Pelz, 

στις θεωρίες  που προέρχονται  από  τον  εργασιακό  χώρο, 

πρότεινε  ένα  δικό  την  θεωρητικό  πλαίσιο  για  την  ικανοποίηση 

των  ασθενών  από τη  φροντίδα  υγείας . Σύμφωνα  μ ’  αυτό  το 

πλαίσιο, οι  ασθενείς  έρχονται  στο  σύστημα  υγείας με  

διαφορετικά  χαρακτηριστικά , στάσεις  και προηγούμενες  

εμπειρίες.  Αυτά  αλληλεπιδρούν  με  τη  γνώση και  τις  

πληροφορίες  που λαμβάνουν  από  τους  λειτουργούς  υγείας, 

προκειμένου  να  ορίσουν  την  κατάσταση  και τις  ανάγκες  τους . 

Έτσι ,  σχηματίζεται  ένα σύνολο  προσδοκιών  για  τα 

αποτελέσματα  της  φροντίδας ,  τη  συμπεριφορά  των  

λειτουργών  υγείας και  την  απόδοση  του  συστήματος.  Αυτές  οι 

προσδοκίες ,  που  μπορεί  να  αλλάξουν  με  την  εξέλιξη της 

νόσου ,  σχηματίζουν  το  πρότυπο, απέναντι  στο  οποίο η  

φροντίδα  που  πραγματικά  παρέχεται ,  όπως  αυτή γίνεται  

αντιληπτή  από  τον  ασθενή, θα  συγκριθεί  για  να  χαρακτηριστεί  

ως  ικανοποιητική  ή  όχι .  Άνθρωποι  με  χαμηλές  προσδοκίες  

μπορεί  να  εκφράζουν  λίγη ικανοποίηση  και το  αντίθετο .  Η 

Oberst έχει  επίσης προτείνει  ότι  οι  ασθενείς  σχηματίζουν  δύο  

ομάδες  προσδοκιών ,  τις  ιδανικές ,  που  σπάνια  συναντά  κανείς 

σε  καθημερινές  συνθήκες και  μια ομάδα  πιο ρεαλιστικών 

προσδοκιών ,  που  λαμβάνονται  υπόψη  τόσο  περισσότερο  όσο 

οι περιορισμοί  αυξάνουν.  

 

Σημαντικό  είναι  το γεγονός, ότι  σχεδόν  όλοι  οι  ερευνητές  

αναγνωρίζουν  τις  προσδοκίες  ως  ένα  σημαντικό παράγοντα 

στην  διαμόρφωση της  ικανοποίησης των  ασθενών  (Abdellah 

& Levine, 1957α .Abramowitz κ. συν ,  1987.Donabedian, 

1980.LaMonica κ.  συν . ,  1986). Δεν  υπάρχει  όμως  συμφωνία  

για  τον βαθμό και  τον  τρόπο με τον οποίο οι  ακάλυπτες  

προσδοκίες  επιδρούν  στη  συνολική  ικανοποίηση .  Οι  Locker & 

Dunt (1978) υποστήριξαν  ότι  η σχέση  αυτή  δεν  είναι 

απαραίτητα  αναλογική .  
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2.1.4 Ικανοποίηση  Ασθενών: Εννοιολογικός  Ορισμός  
 

Αν  και  η ικανοποίηση  των  ασθενών από  τις υπηρεσίες  

υγείας  αποτελεί  έννοια  που  γίνεται  εύκολα  αντιληπτή  από  την  

κοινή  λογική , δεν έχει  διερευνηθεί  όσο  θα  έπρεπε  (Bond & 

Thomas, 1992) και δεν  έχει  διατυπωθεί  ένας κοινά  αποδεκτός  

εννοιολογικός ορισμός.  Συχνά ,  οι  έννοιες  της ικανοποίησης  

των  ασθενών  και την  αντίληψής  τους  για την  ποιότητα 

χρησιμοποιούνται  εναλλακτικά,  ενώ  σύμφωνα  με  την  Oberst 

(1984), υπάρχει  διαφορά  μεταξύ των  δύο  εννοιών . Κατά τους 

Wrigleworth & Wil l iams (1975, σελ.  125), ο  όρος  ικανοποίηση 

έχει  διαφορετικό νόημα  για  το  κάθε  άτομο ,  όπως  π .χ. 

ευχαρίστηση ,  εμπιστοσύνη , ευτυχία  και  για τον  λόγο  αυτό 

οποιαδήποτε  αξιολόγηση  είναι  πολύ υποκειμενική .  

 

Στην  πρώτη  έρευνα  που έγινε ,  η  ικανοποίηση  των 

ασθενών ορίστηκε με  βάση της  αντιλαμβανόμενες  από τους  

ασθενείς παραλείψεις  στη φροντίδα  (Abdellah & Levine, 

1957α). 

 

Σύμφωνα  με  τον  Donabedian (1980, σελ.  32-37, 48), η  

ικανοποίηση  του  ασθενούς είναι  μια γνώμη  για  την  ποιότητα  

φροντίδας  και  αντιπροσωπεύει  συγκεκριμένα  στοιχεία  της 

ποιότητας ,  που  σχετίζονται  κυρίως  με  τις  προσδοκίες  και  τις 

αξίες  του ασθενούς .  Η ικανοποίηση , σύμφωνα  πάντα  με  τον 

ίδιο  ερευνητή,  είναι  ουσιαστικά  ο  εξατομικευμένος  ορισμός  

της  ποιότητας σε  αντιδιαστολή  με  τον  απόλυτο  (τεχνικό) και 

τον κοινωνικό  ορισμό .  

 

Ο  Pascoe (1983, σελ .  189), όρισε την  ικανοποίηση των  

ασθενών ως  μια  γενική αντίδραση  του αποδέκτη  της  

φροντίδας  υγείας σε  σημαντικές  περιοχές  της  δομής ,  των  

διαδικασιών  και  των  αποτελεσμάτων  της  εμπειρίας  του  από 

τις  υπηρεσίες  υγείας.  Η αντίδραση  αυτή  είναι  εσωτερική , 
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μοναδική και  εκδηλώνεται  με  παρατηρήσιμες  μεταβολές  στη 

συμπεριφορά  των ασθενών. 

 

Σύμφωνα  με  τον  Guzman και  τους  συνεργάτες  του  (1988, 

σελ .  230), η  ικανοποίηση  των  ασθενών  είναι  το  αποτέλεσμα  

της  αλληλεπίδρασής  τους  με  τη φροντίδα  υγείας,  η οποία 

καθορίζει  εν  μέρει  τη  μελλοντική χρήση  των  υπηρεσιών  

υγείας  την  οποία  θα  κάνουν,  καθώς  και  τη  συμμόρφωσή τους  

με  την θεραπευτική  αγωγή . 

 

Ο  Petersen (1988, σελ .  33), υποστήριξε  ότι  η  

ικανοποίηση  είναι  μια  γενική  αντίληψη  του  ασθενή  για  τον 

τρόπο με τον  οποίο  παρέχεται  η  φροντίδα ,  χωρίς ο  ασθενής  

να  λαμβάνει  υπόψη  τα  αποτελέσματα  ή την καταλληλότητα  

της  φροντίδας.  Κατά  τον  Smith (1992, σελ .  175), η 

ικανοποίηση  των ασθενών  είναι  ένας  συνδυασμός των  

αντιλαμβανόμενων  αναγκών,  προσδοκιών  και  εμπειρίας από  

την φροντίδα  υγείας.  

 

Στον  νοσηλευτικό χώρο, ο  πιο ευρέως αποδεκτός  

ορισμός  είναι  της Risser (1975, σελ .  50), σύμφωνα  με  τον  

οποίο ,  η ικανοποίηση  των ασθενών  από  τη  νοσηλευτική 

φροντίδα  είναι  ο  βαθμός  σύγκλισης  μεταξύ  των  προσδοκιών  

που  έχουν  οι  ασθενείς  για  την  ιδανική  φροντίδα  και  της  

αντίληψής  τους  για  την  φροντίδα  που  πραγματικά  

προσφέρεται .  

 

Από  τους παραπάνω  ορισμούς ,  φαίνεται  ότι  δεν  υπάρχει  

συμφωνία  για  το  αν  η  ικανοποίηση  του  ασθενή  είναι  στάση, 

αντίληψη , ή  απλά  μια  γνώμη  για  την  φροντίδα  υγείας. 

Σύμφωνα  με  τον  Robbins (1993, σελ .  32), στάση  είναι  η  

αξιολόγηση  (θετική  ή  αρνητική) γεγονότων, αντικειμένων  ή 

ανθρώπων ,  και  συμπεριλαμβάνει  τρία  στοιχεία : το  γνωσιακό, 

το  συναισθηματικό  και τη συμπεριφορά , σε  αντιδιαστολή  με  
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την  αντίληψη,  που αναφέρεται  στη  διαδικασία  οργάνωσης  και  

ερμηνείας  των  εξωτερικών  ερεθισμάτων  με  στόχο  να δοθεί  

νόημα στο  περιβάλλον  και  η οποία  είναι  δυνατό  να 

επηρεαστεί  από  τις  στάσεις  του  κάθε  ατόμου .  Κατά την 

Linder-Pelz (1982α,  σελ.  588), η  ικανοποίηση των  ασθενών  

είναι  στάση ,  η  οποία  αναφέρεται  κύρια  στο  συναισθηματικό 

χώρο  και επηρεάζεται  από τις  πληροφορίες που  δίνονται  

στους  ασθενείς  και την  αξιολόγηση  των  υπηρεσιών  την  οποία 

κάνουν.  

 

Συχνά  τίθεται  το  ερώτημα  κατά  πόσο η  ικανοποίηση  των  

ασθενών από  τις  υπηρεσίες  υγείας  αντανακλά στάσεις  

απέναντι  στη  ζωή  γενικότερα  ( ικανοποίηση  με  τη ζωή), 

παρόλο  που  δεν υπάρχουν  επαρκή  στοιχεία  τα  οποία  να 

επιβεβαιώνουν  ένα  τέτοιο συμπέρασμα  (ΟΤΑ,  1988). 
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2.1.5 Μέτρηση  Ικανοποίησης  των Ασθενών- Λειτουργικοί  
Ορισμοί  

 

Έχουν  προταθεί  διάφορες  διαστάσεις  ή  περιοχές  για  την  

μέτρηση της  ικανοποίησης των  ασθενών  από τις υπηρεσίες  

υγείας.  Το  κύριο  ερώτημα  είναι  αν,  κατά  πόσο  και ποιες  

περιοχές  της  φροντίδας  υγείας  μπορούν  να  περιγράψουν  ή  να 

ξεχωρίσουν  οι ασθενείς .  

 

 

 

Φυσικό περιβάλλον… 
Νοσηλευτική φροντίδα… 
Ιατρική φροντίδα… 
Συνθήκες διαβίωσης… 

Αποτέλεσμα νοσηλείας… 
Διαπροσωπικές 
σχέσεις… 

Εικόνα  15:  Η  ικανοποίηση  του  ασθενούς ,  διαμορφώνεται… 

 

Τα  βιβλιογραφικά  δεδομένα  υποστηρίζουν  την  έλλειψη 

ερευνών  ποιοτικού τύπου  για  την  μελέτη του  ερωτήματος 

αυτού.  Οι  ερευνητές  έχουν  εφαρμόσει  κυρίως  ποσοτικές 

μεθόδους για  να εκτιμήσουν  εάν οι  ασθενείς  διακρίνουν  

ξεχωριστές  περιοχές  της  φροντίδας .  Τα  αποτελέσματα  των 

ποσοτικών  ερευνών  που έχουν γίνει  ποικίλουν.  Γενικά , 

υπάρχουν  ενδείξεις ,  ότι  οι ασθενείς  διακρίνουν  ξεχωριστές 

περιοχές  της  φροντίδας,  αλλά  οι  ενδείξεις  αυτές  πιθανόν  να  

οφείλονται  στη  μεθοδολογία  που ακολουθείται  (Rubin, 1990). 

Οι  περισσότερες  μελέτες στηρίζονται  στα αποτελέσματα  

παραγοντικής  ανάλυσης ή  στην  συσχέτιση των  διαφόρων  

περιοχών  της  φροντίδας μεταξύ τους ,  για  την  διερεύνηση  της 
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ικανότητας  των  ασθενών  να διακρίνουν  ξεχωριστές  περιοχές  

της  φροντίδας.  Αρκετοί  ερευνητές  έχουν  υπογραμμίσει  την 

ανάγκη αξιολόγησης  της σχετικής  σπουδαιότητας των 

διαφόρων διαστάσεων  ή ακόμα και των  ερωτήσεων , 

προκειμένου  να  υπάρξουν  συντελεστές  βαρύτητας  και  να  

διευκολυνθεί  ο  υπολογισμός  μιας συνολικής  βαθμολόγησης 

(Hall & Dornan, 1988). 

 

Οι  Ware & Snyder (1975), ύστερα  από  εκτενή  

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  ανέφεραν  δέκα περιοχές 

ικανοποίησης  από  την  φροντίδα  υγείας . Στη  συνέχεια , 

εφαρμόζοντας παραγοντική  ανάλυση,  κατέληξαν σε  οκτώ  

περιοχές : τεχνική, τέχνη  της  φροντίδας  (διαπροσωπικές  

σχέσεις), φυσικό περιβάλλον ,  διαθεσιμότητα ,  πρόσβαση, 

συνέχεια , αποτελεσματικότητα  και  οικονομικά . Αν και  στη 

διαδικασία  αξιολόγησης  της  εγκυρότητας  του  περιεχομένου  δε  

συμμετείχαν  ασθενείς και δεν  έγινε  αξιολόγηση της 

σπουδαιότητας  αυτών  των  περιοχών ,  οι  περιοχές  αυτές  έχουν 

χρησιμοποιηθεί  ευρέως  στη μέτρηση της  ικανοποίησης των  

ασθενών από  τη  νοσοκομειακή, την  ιατρική  και  τη  

νοσηλευτική  φροντίδα  (Oberst, 1984). 

 

Σύμφωνα  με  τους  Greeneich, Long & Mil ler (1992), 

τέσσερις  από  τις  διαστάσεις  που  έχουν  προταθεί  από τους  

Ware & Snyder (1975), για  την φροντίδα  υγείας,  έχουν 

εφαρμογή στη  νοσηλευτική :  τέχνη ,  τεχνική ,  φυσικό 

περιβάλλον  και  αποτελεσματικότητα .  Οι  ίδιοι  ερευνητές, 

ύστερα  από  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  πρότειναν  πέντε 

νοσηλευτικές  διαστάσεις στην  ικανοποίηση  του  ασθενούς :  α) 

χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας  του νοσηλευτικού  

προσωπικού  (όπως  ευγένεια ,  ενδιαφέρον , σεβασμός), β) 

χαρακτηριστικά  νοσηλευτικής  φροντίδας  (όπως ,  διδασκαλία , 

εμπιστοσύνη ,  συνέχεια,  φροντίδα ,  υπεράσπιση  δικαιωμάτων  

του  ασθενούς  και  τεχνικές  επικοινωνίας), γ) νοσηλευτική 
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ικανότητα (όπως  τεχνική,  γνώσεις  και οργανωτική  ικανότητα), 

δ) περιβάλλον (όπως θόρυβος ,  ευκολίες ,  φαγητό, 

καθαριότητα), και ε) προσδοκίες  των ασθενών.  

 

Οι  Parasuraman κ .  συν.  (1988), βασιζόμενοι  στην  

προσέλκυση  πελατών  (marketing), πρότειναν  πέντε  

διαστάσεις  για  την ικανοποίηση  των χρηστών- πελατών  με 

οργανισμούς  παροχής υπηρεσιών :  φυσικό  περιβάλλον,  

αξιοπιστία , ανταπόκριση, σιγουριά  και  ενδιαφέρον .  Οι  

προτεινόμενες  διαστάσεις  δεν  αφορούν  την  τεχνική  πλευρά , 

έχουν  δοκιμαστεί  σε  διάφορους  οργανισμούς, όπως  τράπεζες ,  

τηλεφωνικές  υπηρεσίες  κ.τ.λ .  και τελευταία  έχουν  εφαρμοστεί  

στην  ικανοποίηση των  ασθενών  από  τη νοσοκομειακή 

(Babacus & Mangold, 1992) και τη  νοσηλευτική  φροντίδα  

(Scardina, 1994). Η ανάλυση  παραγόντων  δεν  επιβεβαίωσε  

αυτές  τις διαστάσεις,  αλλά αντίθετα έδειξε την  ύπαρξη  ενός  

παράγοντα  ο  οποίος  δεν  ήταν  δυνατό  να  χαρακτηριστεί .  Αυτό 

το  αποτέλεσμα  ίσως  να οφείλεται  στην  αμφισβητούμενη ,  από 

πολλούς, όπως  θα  δούμε  σε  επόμενο  κεφάλαιο, εγκυρότητα 

της  μεθόδου  βαθμολόγησης ,  σύμφωνα  με την  οποία  η 

ικανοποίηση  των  ασθενών  υπολογίστηκε  με βάση  τη διαφορά  

μεταξύ  προσδοκιών  και  αντιλήψεων . Σημαντικό  είναι  επίσης, 

ότι  αν  και  το  δείγμα  ήταν  αρκετά  μεγάλο (Ν=2.036), η 

συμμετοχή  ήταν πολύ  μικρή (22%). 

 

Στην αξιολόγηση  της  ικανοποίησης των  ασθενών  από την  

νοσοκομειακή  φροντίδα ,  έχουν  επικρατήσει  τρεις  διαφορετικοί 

λειτουργικοί  ορισμοί .  

 

Οι  Abramowitz κ.  συν .  (1987) έχουν  αναγνωρίσει  δέκα 

περιοχές  ικανοποίησης: ικανοποίηση  από  την ιατρική  

φροντίδα , τη  νοσηλευτική  φροντίδα ,  το  βοηθητικό 

προσωπικό , τους  βοηθούς  νοσηλευτές,  την  επάρκεια  

επεξηγήσεων  του προσωπικού  για  τις  διαδικασίες  και 
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θεραπείες ,  το θόρυβο,  την  καθαριότητα , το  φαγητό , τις  

υπηρεσίες  συνοδών  και  τέλος  τις  προσδοκίες  για  την 

ποιότητα και  το  είδος  των  υπηρεσιών .  Σύμφωνα  με  τους  

Meterko κ .  συν .  (1990), υπάρχουν  οκτώ περιοχές  

ικανοποίησης :  υποδοχή  των  ασθενών ,  καθημερινή  φροντίδα  

στο  νοσοκομείο, νοσηλευτική  φροντίδα ,  ιατρική  φροντίδα ,  

υπόλοιπο προσωπικό,  περιβάλλον  νοσοκομείου  και  συνθήκες 

διαβίωσης ,  διαδικασίες  εξιτηρίου  και  χρέωσης .  Τέλος ,  οι 

Carey & Seibert (1993) ανέφεραν  την  ύπαρξη  οκτώ  περιοχών  

ικανοποίησης :  ευγένεια , ιατρικό  προσωπικό ,  νοσηλευτικό 

προσωπικό ,  φαγητό,  άνετο  περιβάλλον  και  καθαριότητα, 

διαδικασίες εισαγωγής-χρέωσης ,  θρησκευτικές  ανάγκες  και 

αποτέλεσμα  ιατρικής  φροντίδας .  

 

 Οι  παραπάνω  λειτουργικοί  ορισμοί  είναι  αποτέλεσμα  

εμπειρικών  δεδομένων  και βασίζονται  κύρια  στα  

αποτελέσματα  της  στατιστικής ανάλυσης .  Κανένας 

λειτουργικός  ορισμός  δεν  στηρίζεται  σε  κάποιο θεωρητικό  

πλαίσιο  και  το  κυριότερο , δεν  αναφέρεται  ο  αντίστοιχος 

εννοιολογικός  ορισμός  της ικανοποίησης  ασθενών.  Αυτός  

είναι  ο  λόγος  για τον οποίο οι  λειτουργικοί  αυτοί  ορισμοί  

βασίζονται  σε  γενικές  και  αλληλοκαλυπτόμενες  περιοχές  

φροντίδας  που  δεν  έχουν  μεγάλη  χρησιμότητα ,  με  εξαίρεση,  

ίσως,  την προσέλκυση  πελατών (marketing). 

 

Στην  ικανοποίηση  των  ασθενών από  την  ιατρική  

φροντίδα , εκτός  των  περιοχών  που  έχουν  προτείνει  οι  Ware & 

Snyder (1975), οι  οποίοι  έχουν  βρει  αρκετή  απήχηση , 

αναφέρονται  αρκετά  συχνά  και  οι  τρεις  περιοχές  που  έχουν 

προτείνει  η  Hulka κ .  συν . (1975): τεχνική, διαπροσωπικές  

σχέσεις και  κόστος-ευκολία. 

 

Ο  παλαιότερος  λειτουργικός  ορισμός  της  ικανοποίησης  

των  ασθενών  από  τις  νοσηλευτικές  υπηρεσίες  είναι  των 

 84



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

Abdellah & Levine ( 1957α.β.γ.δ .ε. ,  1964), ο  οποίος 

αναφέρεται  σε  επτά  διαστάσεις: ανάπαυση ,  διαιτητικές  

συνήθειες ,  τουαλέτα ,  προσωπική  υγιεινή και υποστηρικτική 

φροντίδα , αντίδραση  στη θεραπεία  και  επαφή  με  το  

νοσηλευτικό  προσωπικό .  Ο  ορισμός  αυτός ,  όπως είναι  

φυσικό, δίνει  έμφαση στον  υποστηρικτικό  ρόλο  του  

νοσηλευτικού  προσωπικού  και  αντανακλά  τον  τρόπο 

οργάνωσης  της φροντίδας  τη συγκεκριμένη εποχή, 

δείχνοντας ,  ότι  δεν  είναι  δυνατό να  γίνει  αναφορά  στις 

διαστάσεις  φροντίδας  χωρίς να  ληφθεί  υπόψη ο  τρόπος  που  

η  νοσηλευτική  ορίζεται  και οργανώνεται  στο συγκεκριμένο  

τοποχρόνο .  

 

Ένας  ακόμη  λειτουργικός  ορισμός ,  που  αρχικά  

κατασκευάστηκε  από  την Risser για  εξωνοσοκομειακούς 

ασθενείς το  1975, βρήκε αρκετή  απήχηση στο  χώρο  της 

νοσηλευτικής  τα  επόμενα  χρόνια .  Σύμφωνα  με  αυτόν  τον 

ορισμό , αναγνωρίζονται  τρεις περιοχές  ικανοποίησης:  

τεχνική-επαγγελματική ,  διαπροσωπική-εκπαιδευτική και 

διαπροσωπική- εμπιστοσύνης .  

 

Η LaMonica και  οι  συνεργάτες  της  (1986), βασιζόμενοι 

στο  εργαλείο  μέτρησης  ικανοποίησης  ασθενών  της Risser, 

κατέληξαν  μετά από  παραγοντική  ανάλυση σε  τρεις 

διαστάσεις :  δυσαρέσκεια , υποστήριξη  σε διαπροσωπικό  

επίπεδο και καλή εντύπωση .  

 

Μια  μεγάλη  έρευνα  που  έγινε  στην Φιλανδία ,  ανέδειξε 

ένα  θεωρητικό  πλαίσιο  για  την  μέτρηση  της  ικανοποίησης  των  

ασθενών από  τις νοσηλευτικές  υπηρεσίες ,  σύμφωνα  με  το  

οποίο  αναγνωρίζονται  οι  ακόλουθες  περιοχές : χαρακτηριστικά  

του  προσωπικού , τεχνικές δραστηριότητες , διαπροσωπικές 

σχέσεις, προαπαιτούμενες  συνθήκες,  περιβάλλον, 

διαδικασίες εισόδου  και  εξόδου  του  ασθενούς  από  το 
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νοσοκομείο  και στρατηγικές  ενίσχυσης  (Leino-Kilpi, 1996). 

Σημαντικό  στοιχείο  αυτού  του  θεωρητικού  πλαισίου  είναι ,  ότι 

η  μέτρηση  βασίζεται  στη  σύγκριση  μεταξύ  προσδοκιών  των 

ασθενών κατά  την  είσοδό τους  και  της  αξιολόγησης των 

υπηρεσιών  που  έκαναν  κατά  την  έξοδό τους  από  το 

νοσοκομείο.  

 

Από  τα  παραπάνω  είναι  φανερό,  ότι  η τεχνική  πλευρά  και  

οι  διαπροσωπικές  σχέσεις  αναφέρονται  στους  περισσότερους  

λειτουργικούς  ορισμούς .  Στον  όρο  τεχνική  αντιστοιχούν  οι  

τεχνικές  ικανότητες,  οι  γνώσεις,  η δεξιοτεχνία ,  η  φυσική 

φροντίδα  και  η εμπειρία  στην εφαρμογή  της  ιατρικής  

φροντίδας ,  ενώ  στον  όρο διαπροσωπικές  σχέσεις,  αντιστοιχεί  

η  θεραπευτική  σχέση  η  οποία  συμπεριλαμβάνει  την ευγένεια , 

τη  λεκτική και  μη  επικοινωνία ,  και  τη  δυνατότητα  του 

ασθενούς να  συμμετέχει  στη  φροντίδα  υγείας (Mil ler- Bader, 

1988). Σε  μια  έρευνα ,  ζητήθηκε  από  τους  ασθενείς  να 

περιγράψουν  τι  θεωρούν  ως  σπουδαιότερο  δείκτη  της  καλής 

νοσηλευτικής  φροντίδας.  Οι  απαντήσεις  ομαδοποιήθηκαν με 

βάση  τα  επίθετα  και  τις  εκφράσεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  σε 

δύο  μεγάλες  κατηγορίες:  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  και 

της  ιατρικής-φυσικής  φροντίδας,  αν  και  μερικές  λέξεις 

μπορούσαν  να  ταξινομηθούν  και  στις δύο  κατηγορίες  (Ciske, 

1974). Από  τη  χρησιμοποίηση  ανοικτού  τύπου  ερωτήσεων  και 

περιγραφών  των ασθενών ,  έχει  βρεθεί ,  ότι  οι  ασθενείς 

ξεχωρίζουν  την  τεχνική  και  τη  διαπροσωπική  πλευρά  της 

φροντίδας  για  διαφορετικές  υπηρεσίες  και  κατηγορίες  

προσωπικού ,  όπως  πρώτος  όρισε ο  Donabedian (Rubin, 

1990). Σύμφωνα ,  όμως ,  με τον  Doering (1983), παρόλο  που 

έχει  δοθεί  πολύ  μεγάλη  έμφαση  στις  δύο  αυτές  διαστάσεις, 

είναι  αμφίβολο  εάν οι  ασθενείς  είναι  ικανοί  να  διακρίνουν  τις  

δύο  αυτές  πλευρές  της φροντίδας.  
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2.1.6 Ποιότητα  και  Ικανοποίηση  Ασθενών  
 

Η ικανοποίηση  του ασθενή,  κατά  τον  Yucelt, αποτελεί  την  

επιβεβαίωση  ή  μη  των  επιδιώξεων σχετικά  με  την  ποιότητα  

και  την  απόδοση των  υπηρεσιών . Παρόλο που  αυτό  που  

χρειάζεται  ένας ασθενής από  ένα  νοσοκομείο  είναι  η 

θεραπεία , υπάρχει  πλήθος  άλλων  παραγόντων που  

επηρεάζουν  την κρίση  του  (Sureshchandar, 2001). Οι  

ασθενείς κρίνουν  την  ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  

από  τις  μεθόδους  διαχείρισης  παραπόνων,  την  συμπεριφορά  

ιατρικού  και  νοσηλευτικού προσωπικού , την  άμεση ή  μη 

παροχή  της  υγειονομικής  φροντίδας  και  την  συνολική  εικόνα 

του  οργανισμού. Άλλωστε ,  η αδυναμία  των  ασθενών  να 

εκτιμήσουν  την  ποιότητα  της  κλινικής  φροντίδας  που τους 

παρέχεται ,  τους  οδηγεί  στο να  κρίνουν  ένα  νοσοκομείο  από  

τις  ώρες παροχής  υπηρεσιών ,  τις ξενοδοχειακές  ανέσεις 

(τηλεόραση ,  λουτρά) και την  εξυπηρέτηση  (Mostafa,  2005). 

Κατά  την Laing, (2002), η εκτίμηση  των  ασθενών  για  την 

ποιότητα στην  υγεία  είναι  πιο  περίπλοκη  από  την  εκτίμηση 

αυτών  για  άλλες υπηρεσίες για τους ακόλουθους  λόγους :   

 

1. Η χρήση  των υπηρεσιών  υγείας  χαρακτηρίζεται  από 

αβεβαιότητα  (Seid, 2003),  

2. Οι  ασθενείς  δεν  μπορούν  να προγραμματίσουν  τις 

ανάγκες  τους  για αυτού  του  είδους τις υπηρεσίες ,  

3. Οι  ασθενείς  δεν  μπορούν  να  συγκρίνουν  τις  υπηρεσίες 

υγείας  που  λαμβάνουν  σε  σύγκριση με  υπηρεσίες  από  

ανταγωνιστικούς  οργανισμούς  (Mosialos, 1991),  

4. Συνήθως ,  ένας ασθενής δεν  γνωρίζει  πότε, που  και  πώς 

πρέπει  να  θεραπευτεί  (Eastaugh, 1987),  

5. Η χρήση  των  υπηρεσιών  υγείας  είναι  ανεπιθύμητη  και 

δημιουργεί  ανασφάλεια  και  άγχος  (Lake, 2003),  

6. Το  επάγγελμα  του  ιατρού  θεωρείται  από  τα πιο 

προστατευμένα  και ελεγχόμενα  στην  Ελλάδα ,  στο  οποίο 
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υπάρχουν  περιορισμοί  για  την προστασία  του 

κοινωνικού  συνόλου  (Maniadakis, 1996).  

 

Εμπειρικές  έρευνες καταδεικνύουν  ότι οι  επικοινωνιακές 

ικανότητες των θεραπευτών  βελτιώνουν  το αντιληπτό επίπεδο  

ικανοποίησης  των ασθενών.  Οι  ιατροί  εφόσον  αντιληφθούν  τις  

παραπάνω  ανάγκες  και  απαιτήσεις  και  τον  βαθμό  που  

επηρεάζουν  την αντίληψη  των ασθενών ,  δύνανται  να 

βελτιώσουν  τις λεκτικές  και μη  επικοινωνιακές  τους 

ικανότητες (Angelopoulou, 1999).  

 

Η στενή  παρακολούθηση  της  ικανοποίησης των  ασθενών  

μέσω  ενός  καθημερινού  και απλού  συστήματος  αποτελεί  ένα 

αποδοτικό  πρόγραμμα  βελτίωσης ποιότητας  (Rosenthal, 

2005). Η βιβλιογραφία  για  την  ποιότητα  στον  κλάδο  της  

υγείας  εστιάζει  ιδιαίτερα  στην  ικανοποίηση  του  ασθενή 

(Pakdil,  2005), καθιστώντας  την  ικανοποίηση  αυτή  ως  

δυναμικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  για  τις  μονάδες υγείας. 

Η ποιότητα  στις υπηρεσίες  αναγνωρίστηκε  διεθνώς  ως  

σημαντικό  βοήθημα  για τον κλάδο  της  υγείας (Ridgely, 2002).  
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2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

Ο  Royer (1999) αναφέρει  σχετικά  με  την  ποιότητα  στις  

υπηρεσίες  υγείας  «Αν  δεν  μπορείς  να  μετρήσεις  κάτι, απλά  

μην  το  κάνεις». Με την  παραπάνω  φράση,  τονίζεται  η  ανάγκη 

για  μετρήσεις  κατά την  εφαρμογή  προγραμμάτων  ποιότητας.  

Οι  οργανισμοί  που  έχουν  σωστή  πληροφόρηση  και 

τεκμηριωμένες  μετρήσεις  πιθανόν  να  διαχειριστούν  πολύ  

καλύτερα  τους  διαθέσιμους  πόρους τους  από  εκείνους  που  

δεν  διαθέτουν  τις  απαιτούμενες  απαντήσεις.  

 
Επιπλέον ,  ο  Betka (1993) συμπληρώνει  ότι  οι managers 

των  κλινικών  που  θέλουν  να  διευθύνουν  την  ποιότητα  πρέπει  

να  εγκαταστήσουν  συστήματα  και  διαδικασίες που  μετρούν 

την  ποιότητα, αντί  να βασίζουν  τις αποφάσεις  τους στην  

διαίσθηση .  Η ύπαρξη δεικτών  αποδοτικότητας  και 

αποτελεσματικότητας  για  τις  διαδικασίες  του  οργανισμού  θα 

βοηθήσει  ουσιαστικά  στην  πορεία  προς  την  ποιότητα . Από  τις 

εργασίες  εισαγωγής  ενός  ασθενή,  την μεθοδολογία  νοσηλείας  

του  μέχρι  και  την φροντίδα  μετά  την  έξοδο του  από  την  

κλινική  πρέπει  να υπάρχουν  δείκτες  μέτρησης .  Οι  δείκτες 

αυτοί  θα  χρησιμοποιούνται  σε  όλα  τα στάδια  εφαρμογής  αφού 

θα  αποτελούν  τους  πιλότους  ανεύρεσης  των προβληματικών  

διαδικασιών .  Ο  επανασχεδιασμός  προβληματικών  

διαδικασιών  αλλά  και  οριοθέτηση  των στόχων  του 

οργανισμού  απαιτούν  την ύπαρξη πληροφορίες  για  την 

λειτουργία  του οργανισμού.  

 
Η National Committee for Quality Assurance των  ΗΠΑ  

στην  ετήσια  έκθεσή  της  το  1999 για  την  υγεία  αναφέρει  για 

την ανάγκη μετρήσεων :  

•  Ιδρύματα  παροχής  νοσηλευτικών  υπηρεσιών  που 

σταθερά  παρακολουθούν  και  δημοσιεύουν  στοιχεία  
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και  δείκτες  που αφορούν  την ποιότητά  τους , 

παρουσιάζουν  σημαντική  βελτίωση  στην  ποιότητα.  Η 

βελτίωση αυτή  έχει  θετικό  αντίκτυπο  στην  δημόσια  

υγεία .  

•  Ιδρύματα  που  εξασφαλίζουν  υψηλές βαθμολογίες σε 

μετρήσεις ποιότητας έχουν  τους  πιο 

ικανοποιημένους  πελάτες.  

•  Ιδρύματα  που  ασχολήθηκαν  με την  μέτρηση 

στοιχείων  ποιότητας  τα  τελευταία  χρόνια  ξεπερνούν 

σε  απόδοση  ιδρύματα  που  μόλις ξεκίνησαν  να 

εφαρμόζουν  την στρατηγική αυτή.  

•  Οι  μετρήσεις  αφορούν 12 δείκτες  κλινικής 

αποτελεσματικότητας  και  8 δείκτες  ικανοποίησης 

πελατών. Οι  ασθενείς  αξιολογούν  τις  υπηρεσίες  που 

λαμβάνουν  τόσο  σε  επίπεδο  θεραπείας  όσο  και  σε 

επίπεδο  ξενοδοχειακών  ανέσεων.  Αξιολογούν  την 

αμεσότητα  στην  νοσηλεία , την  αξιοπιστία  και  την 

επιστημονική  κατάρτιση  των  ιατρών ,  την  προθυμία  

του  νοσηλευτικού προσωπικού ,  την  διαχείριση  

παραπόνων  αλλά  και  την  συνολική  εικόνα  του 

οργανισμού .  

 

Η μέτρηση  της  ποιότητας  μίας  νοσηλευτικής  μονάδας 

μπορεί  να  επεκταθεί  στα ακόλουθα  πεδία :  

1. Απόδοση  υγειονομικής  φροντίδας: είναι  ο  

σημαντικότερος  τύπος  απόδοσης ,  αφού αποτελεί  και  τον  

σκοπό  του  οργανισμού .  Αφορά  τα  ιατρικά  αποτελέσματα  και 

μετρήσεις για  την θνησιμότητα,  τον έλεγχο  των  λοιμώξεων  

κλπ.  

2. Λειτουργική  απόδοση: αφορά την  μέτρηση  της 

απόδοσης  του  ιατρικού, νοσηλευτικού  και  βοηθητικού 

προσωπικού  αλλά και  της αποδοτικότητας  της  οργάνωσης 

του  ανθρώπινου δυναμικού.  

 90



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

 

3. Απόδοση  ως  προς  τους  πελάτες :  αφορά  την  

ικανοποίηση  του  ασθενή  ως  προς  τις  υπηρεσίες  που  δέχονται  

και  μετράται  με  την βοήθεια  ερωτηματολογίου  και 

συνεντεύξεων .  

4. Οικονομική  απόδοση  και  θέση  στην  αγορά:  αφορά  την  

θέση  του  οργανισμού  στην αγορά ,  την  κερδοφορία  του ,  την  

αξιοποίηση  των  κεφαλαίων κ .λ.π . .  

 
Μετρώντας  την  αποτελεσματικότητα  των  διαδικασιών και 

των  συστημάτων των  εργασιών  τους  πριν και  μετά  την 

εισαγωγή προγραμμάτων  ποιότητας,  οι managers των  

μονάδων  υγειονομικής περίθαλψης μπορούν  να  

ποσοτικοποιήσουν  πλέον τις  αλλαγές  που  έγιναν  στον 

οργανισμό  τους  και  να  σχεδιάσουν  τις  μελλοντικές 

στρατηγικές  κινήσεις  τους.  
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2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL 
 

Η ποιότητα  των καταναλωτικών αγαθών μπορεί  να 

μετρηθεί  με  ένα σύνολο  αντικειμενικών  δεικτών,  όπως  η 

αντοχή  στο  χρόνο,  αριθμός  ελαττωμάτων  ή ελαττωματικών  

προϊόντων  κ .τ .λ .. Οι  υπηρεσίες  αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι  στο  μίγμα  marketing των  επιχειρήσεων .  Αυτό γιατί  η 

ποιοτική υπηρεσία  γίνεται  αντιληπτή  καλύτερα  όταν δεν 

υπάρχει  παρά όταν υπάρχει .  Η ποιότητα  των  υπηρεσιών  

όμως  είναι  μια  αφηρημένη  και  αόριστη  έννοια,  διότι  έχει  τα 

εξής  μοναδικά  χαρακτηριστικά :   ασάφεια,  ετερογένεια  και  μη  

δυνατότητα  διάκρισης ανάμεσα  σε  παραγωγή  και 

κατανάλωση .  Για  το  λόγο  αυτό ,  η εκτίμηση της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών  μπορεί  να  βασιστεί  στις αντιλήψεις  των πελατών 

για την  ποιότητα . (Abramowitz, 1987) 

 

Η μέτρηση  ικανοποίησης  πελατών  εστιάζεται , στον  τρόπο  

υλοποίησης  των αποτελεσμάτων  μέσα  στην  επιχείρηση  

(σχεδιασμός ,  παραγωγή προϊόντων  και  υπηρεσιών), στον  

τρόπο με τον  οποίο  μορφοποιείται  η  ικανοποίηση  πελατών  

και  στην επίδραση  πάνω  στη  μελλοντική  συμπεριφορά  του  

καταναλωτή.  Η βελτίωση  της  ποιότητας  των  προσφερομένων  

προϊόντων  και  υπηρεσιών  δεν  μπορεί  να  βασίζεται  μόνον  σε 

εσωτερικούς  δείκτες  της  επιχείρησης  ή  του  οργανισμού αλλά 

και  στην εκδήλωση  με  τρόπους  σχετικούς  και  αντιληπτούς, 

γνώμης  και  απόψεων ,  από  το  σύνολο  των  πελατών  της 

επιχείρησης  (Wong, 2002). Ο  Deming (1993) αναφέρει  ότι  οι 

έρευνες  ικανοποίησης  πελατών  μπορούν  να  καταγράψουν  τον 

παλμό  πελατείας  μιας επιχείρησης  δεδομένου  ότι  αναλύουν 

και  εξηγούν  τις  αντιδράσεις  και  απαιτήσεις  των καταναλωτών.  

Το  ελικοειδές προόδου ποιότητας  του Juran (1988) 

φανερώνει  τη  φιλοσοφία  συνεχούς  βελτίωσης  (continuous 

improvement). Η ικανοποίηση  πελατών  θεωρείται  αναγκαία  
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προϋπόθεση  για  την  παροχή  υψηλού  επιπέδου  ποιότητας  

προϊόντων  και  υπηρεσιών  ενώ  σημαντική  προσφορά  στην  

εξέλιξη  της  μέτρησης  ικανοποίησης προσφέρουν  οι  μελέτες 

και  έρευνες  προσωπικού  μίας  επιχείρησης  ή  ενός  οργανισμού  

(Deming, 1993.Juran, 1988, 1993.Jones, 2000.Chang, 

1984.Blume, 1992.Eriksen, 1987.Giese, 2000.Hall,  

1988.Kahn, 2003.Kang, 2004.Lake, 2003.Mark, 2004.Mostafa, 

2005). 

 

Αναφορές για  την ικανοποίηση  των πελατών  και  την  

παροχή  ποιοτικών  υπηρεσιών  αναδύονται  σε  πρωτόγονη 

μορφή , στους  κλάδους  εκπαίδευσης  και βιομηχανίας,  αρχές 

δεκαετίας του  ΄80. Τρεις  ακαδημαϊκοί  ερευνητές  χαράσσουν 

πορεία  ποιοτικών  υπηρεσιών  σε ποικίλες επιχειρησιακές  

μονάδες. Οι  Parasuraman, Leonard Berry και  Valarie 

Zeithaml δημοσιεύουν  το  1985 το  πρώτο  πλαίσιο  Ποιότητας  

Υπηρεσιών ,  στη  φθινοπωρινή  έκδοση  Journal of Marketing. 

Τρία χρόνια  αργότερα  ορίζουν  στο  Journal of Retail ing, τη  

μέτρηση της  ποιότητας SERVQUAL, τις προσδοκίες  των 

πελατών  (Ε) και  την  αντιλαμβανόμενη  απόδοση  (Ρ), με  τη  

συλλογιστική  ελλειμματικών  μετρήσιμων  μεγεθών. 

Συγκεκριμένα , υπολογίζονται  οι διαφορές στις:  

• Προσδοκίες  καταναλωτών  και  αντιλήψεις  διαχείρισης  

των επιθυμητών προσδοκιών  

• Αντιλήψεις  διαχείρισης επιθυμητών  προσδοκιών  και  

διαστάσεις  ποιότητας  των υπηρεσιών  

• Διαστάσεις  ποιότητας  των  υπηρεσιών  και  τρέχουσες 

πραγματικές  παρεχόμενες υπηρεσίες 

• Τρέχουσες  πραγματικές παρεχόμενες  υπηρεσίες  και 

επικοινωνιακές τακτικές για την  παρεχόμενη ποιότητα  

• Προσδοκίες και αντιλήψεις  των  καταναλωτών 

Το  μοντέλο  SERVQUAL πρωτοχρησιμοποιήθηκε  σε  

επιχειρήσεις  τραπεζοπιστωτικών  ιδρυμάτων και 

τεχνοεπισκευαστικών  τηλεφωνικών εταιριών  (Grapentine, 
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1998.Parasuraman κ .  συν .  1985, 1988, 1991, 1994.Zeithaml 

κ .  συν.  1990). Αποτελεί  επέκταση της  προσέγγισης  του  

ιδεώδους σημείου , διότι  εστιάζεται ,  στη  συγκριτική ανάλυση 

των  προσδοκιών των  πελατών  με  τις  προσφερόμενες  

υπηρεσίες .  Το  μέτρο  εκτίμησης  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  

δίδεται  από  την εξίσωση:  

 
n 

i=1 
Gj=∑wi · ( Eij-Ii)             [1] 

Όπου,  

Gj: Το  χάσμα  ποιότητας της  εταιρείας  j  από  την  

«εξαιρετική» εταιρεία .  

Wi: Το  επίπεδο  σημαντικότητας του  χαρακτηριστικού  

ποιότητας  i .  

Ε i j :  Η αντίληψη  της  απόδοσης  της  εταιρείας  j  για το  

χαρακτηριστικό i.  

I i :  Η προσδοκία  του  πελάτη  για  το εξαιρετικό  επίπεδο  

απόδοσης  του χαρακτηριστικού  i.  

n: Ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών  ποιότητας .  

  

Το  βασικότερο  ίσως  πλεονέκτημα  του  μοντέλου  αυτού  

είναι  ότι η  ποιότητα  προσδιορίζεται  από  τους  ίδιους  τους  

καταναλωτές  (αντιλαμβανόμενη  ποιότητα) και  όχι  βάσει  

κάποιων  προδιαγραφών  (quality standards) που  έχει  θέσει  η 

επιχείρηση .  Αυτή η  πελατοκεντρική  αντίληψη  δίνει  τη 

δυνατότητα  σε  οποιαδήποτε  επιχείρηση  παροχής  υπηρεσιών  

να  μετρήσει  την  ποιότητα των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  

βασιζόμενη  σε  δεδομένα  που  έχουν  συλλεχθεί  από τους 

ίδιους  της  τους  πελάτες. Οι  πελάτες είναι  αυτοί  στους  

οποίους  παρέχονται  οι  υπηρεσίες , με  σκοπό την  κάλυψη  των  

αναγκών τους ,  οπότε είναι  οι μόνοι  που  μπορούν  να  

καθορίσουν  το  επίπεδο  ποιότητας  των υπηρεσιών .   Τα  

επίπεδο  της  ποιότητας  που καθορίζουν  οι  πελάτες  διαφέρει  
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από  την  αντικειμενική  ποιότητα αφού  είναι  μια  μορφή στάσης 

του  πελάτη  η  οποία  σχετίζεται  αλλά δεν  είναι  ταυτόσημη  με  

την  ικανοποίηση του  πελάτη .  (Cuthbert, 1996) Η ικανοποίηση 

περιλαμβάνει  εκπλήρωση  αναγκών, ευχαρίστηση 

(δυσαρέσκεια), αλληλεπιδράσεις  προσδοκιών και  απόδοσης ,   

εκτίμηση  της  αγοράς  και  της  κατανάλωσης ,  αξιολόγηση  του  

οφέλους  κατανάλωσης .   Έτσι  η  ποιότητα υπηρεσιών  είναι  μια 

στάση  ή  μια  ολική αξιολόγηση  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας . 

(Wisniewski, 1996) 

 

Η αντιλαμβανόμενη  ποιότητα  προκύπτει  από  τη  σύγκριση  

των  προσδοκιών  του  πελάτη  για  τις  υπηρεσίες  που  πρόκειται  

να  λάβει  με  τις  αντιλήψεις  του  για  την  απόδοση  της  εταιρείας 

που  παρέχει  τις  συγκεκριμένες  υπηρεσίες.  (Lam, 1997) Στην 

προκειμένη  περίπτωση  η προσδοκία  αναφέρεται  με  την  

έννοια  της  επιθυμίας  του  πελάτη  και όχι  με  την  έννοια  της  

πρόβλεψης  για το  αποτέλεσμα  της  συναλλαγής , όπως  

εμφανίζεται  στη  βιβλιογραφία  της  ικανοποίησης  του  πελάτη .  

Για  το  λόγο αυτό,  ενώ  η  ικανοποίηση  και  η  ποιότητα  των  

υπηρεσιών  έχουν  την  ίδια  δομή- δηλαδή  και οι  δύο  έννοιες  

βασίζονται  στη διάψευση  των  προσδοκιών- διαφέρουν  

εννοιολογικά  λόγω  του διαφορετικού ορισμού  των 

προσδοκιών  του  πελάτη . (Liosa κ . συν ., 1998) 

 

Η μεθοδολογία SERVQUAL είναι  ένα  ανεκτίμητο  εργαλείο  

των  οργανισμών  για  να  κατανοήσουν καλύτερα  τι  εκτιμούν  οι 

πελάτες  και  πόσο καλά οι ήδη  υπάρχουσες  επιχειρήσεις  

καλύπτουν  τις  ανάγκες  και  τις  προσδοκίες  των  πελατών. 

(Butt le, 1995) Η SERVQUAL παρέχει  ένα  σχέδιο  που  

βασίζεται  στις απόψεις των  πελατών  για μια  επιχείρηση 

(αξιόλογη επιχείρηση ,  για  την  ακρίβεια), στην  σπουδαιότητα 

της  αξιολόγησης των  βασικών  πόρων ,  και  στην  σύγκριση 

μεταξύ  του  τι πιστεύουν  οι  εργαζόμενοι  και  τι  νιώθουν  οι  
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πελάτες. Παρέχει  επίσης αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά  

(Kilbourne κ. συν., 2004) :  

•  Με  τις προοπτικές  για υπηρεσία  που  έχουν  οι  

πελάτες  

•  Με  τα  επίπεδα  απόδοσης  της  επιχείρησης  όπως  τα 

αντιλαμβάνονται  οι πελάτες 

•  Με τα σχόλια  και τις προτάσεις πελατών  

•  Με  τις εντυπώσεις  υπαλλήλων  με σεβασμό  στις 

προσδοκίες  των πελατών και την  ικανοποίηση  τους .  
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2.3.1 Διαστάσεις  Ποιότητας  Υπηρεσιών  βάση  SERVQUAL 
 
 

Το  μοντέλο  SERVQUAL (Service Quality) περιλαμβάνει  5 

καθορισμένες  διαστάσεις  και  22 επιμέρους  υποκριτήρια  

ικανοποίησης  που  εστιάζονται  κυρίως  στην  αξιολόγηση  της 

ποιότητας  υπηρεσιών  και  όχι  σε  καταναλωτικά  ή βιομηχανικά 

προϊόντα . Για  τη συλλογή  των  απαιτούμενων  δεδομένων  

χρησιμοποιείται  ένα  προκαθορισμένο  ερωτηματολόγιο  το 

οποίο  περιλαμβάνει  μέτρηση  των  προσδοκιών  του  πελάτη  με 

βάση  το  εξαιρετικό  επίπεδο  μίας διάστασης  ικανοποίησης  (I i), 

μέτρηση  της  σημαντικότητας  των  διαστάσεων  ικανοποίησης 

(Wi) και εκτίμηση  της  αντίληψης του  πελάτη,  για  την 

προσφερόμενη  υπηρεσία , για  κάθε  διάσταση  ικανοποίησης 

(Eij). Τόσο  οι προσδοκίες I i  όσο  και η  αντίληψη  του  πελάτη  

Ei j  μετρώνται  με  χρήση  είτε μιας  κλίμακας  Likert της  μορφής 

Διαφωνώ απόλυτα  – Συμφωνώ απόλυτα  είτε  με  τις  

ποσοτικοποιημένες  ποιοτικές  κλίμακες  του  μοντέλου 

ιδεώδους σημείου. ( Saleh κ. συν. ,  1991) 

 

Η αρχή  του  ιδεώδους  σημείου  είναι  από  τις  πλέον  απλές  

προσεγγίσεις  συγκριτικής ανάλυσης προτύπων  στο χώρο  του  

marketing και βασίζεται  στη διαδικασία  σύγκρισης  

χαρακτηριστικών  του  προσφερόμενου  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  

με  την απόδοση  κάποιου  « ιδανικού» προϊόντος  όπως 

καθορίζεται  από τους  πελάτες. Κατά τη  διαδικασία 

αξιολόγησης  της  ικανοποίησης  όπου  το  συγκεκριμένο  μοντέλο 

εστιάζεται  στη μεταγοραστική  συμπεριφορά  των 

καταναλωτών,  είναι  δυνατό  να  γίνει  η υπόθεση  ότι, ο  πελάτης  

ήδη  έχει  παρατηρήσει  το  επίπεδο  απόδοσης του  προϊόντος  

και  γνωρίζει  με βεβαιότητα  αν το  συγκεκριμένο  προϊόν  

διαθέτει  το  ιδανικό χαρακτηριστικό  ποιότητας (Ginter, 

1974.Jan-Benedict & Steenkamp, 1990). Το ιδανικό προϊόν 

μπορεί  να  είναι  είτε  ένα  φανταστικό προϊόν  που 

αντικατοπτρίζει  τις  ανάγκες  και  τις  προσδοκίες  των  πελατών,  
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είτε  το  κυρίαρχο  από  άποψη  ποιότητας  προϊόν  στην  αγορά, 

το  οποίο αποτελεί  πρότυπο  σύγκρισης  για τους  πελάτες  

(Cadotte κ . συν. ,  1987). 

 

Βασικό  χαρακτηριστικό  του μοντέλου  SERVQUAL είναι  η 

παροχή  ενός  σταθερού  αριθμού  διαστάσεων  ικανοποίησης  

ώστε  να  είναι  εφικτή  η  συγκριτική  ανάλυση των  επιδόσεων 

των  επιχειρήσεων  και  μαζί  η  παρακολούθηση  των  μεταβολών  

της  ποιότητας κατά  την  πάροδο  του χρόνου.  Άλλοι  ερευνητές  

(Cronin & Taylor, 1992, 1994.Teas, 1993) πρότειναν  

πρόσθετα  κριτήρια  ικανοποίησης για  τη μέτρηση  της 

ποιότητας  των  υπηρεσιών  αλλά,  πρέπει  να  τονισθεί ιδιαίτερα  

ότι τα  βαρόμετρα  ικανοποίησης  πελατών  δε στοχεύουν  στην 

κατάργηση  των  μεμονωμένων  ερευνών  που  διεξάγονται  από  

τις  επιχειρήσεις , δεδομένου ότι , το  μέσο  δείγμα  ανά  εταιρεία  

που  χρησιμοποιείται ,  δεν  είναι  αξιόπιστο  (100-250 

καταναλωτές  ανά  επιχείρηση) (Naumann & Giel, 1995), ενώ 

και  τα προσφερόμενα  αποτελέσματα , δεν είναι  

προσαρμοσμένα  στην  οργανωτική  δομή ,  τους  στόχους  και  τον 

τρόπο  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων .  Καίριος  στόχος  είναι  να  

υποδεικνύονται  οι τάσεις  του  συνόλου  των  πελατών  και  να  

παρέχεται  ένα  γενικευμένο  μέτρο  σύγκρισης  για  τα  

αποτελέσματα  των εταιρικών ερευνών  ικανοποίησης .  

 

Οι  διαστάσεις ποιότητας  με  παραδείγματα ερωτήσεων  

που  αναφέρονται  σε  αυτές  προκειμένου  να  απαντήσουν  στην  

παροχή  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  ακολουθούν στον  

παρακάτω  Πίνακα 1: 

 

 

 

 

 

 

 98



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

Πίνακας 1: Διατάσεις ποιότητας με παραδείγματα ερωτήσεων 
Διαστάσεις Ποιότητας Παραδείγματα ερωτήσεων 

Απτή Διάσταση: 
Εμφάνιση φυσικών 
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, 
προσωπικού κ.λ.π.  

• Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές; 
• Είναι το προσωπικό ντυμένο 

κατάλληλα;   
• Η τεχνολογία είναι μοντέρνα; 

Αξιοπιστία: 
Η ικανότητα να παρέχεται η 
υπηρεσία αξιόπιστα και 
εύστοχα. 

• Η υπηρεσία παρέχεται σωστά την 
πρώτη φορά;  

• Το επίπεδο υπηρεσιών είναι ίδιο 
όλες τις ώρες τις ημέρας και για 
όλα τα μέλη του προσωπικού;  

Ανταπόκριση: 
Η θέληση για βοήθεια των 
πελατών προκειμένου να 
τους παρασχεθεί η υπηρεσία.

• Όταν υπάρχει πρόβλημα, η 
επιχείρηση ανταποκρίνεται σε αυτό 
γρήγορα; 

• Το προσωπικό είναι διατεθειμένο 
να απαντήσει σε απορίες των 
πελατών;  

• Οι δημόσιες καταστάσεις 
αντιμετωπίζονται με φροντίδα και 
σοβαρότητα; 

Ικανότητα : 
Η κατοχή των απαραίτητων 
δεξιοτήτων και γνώσης για 
την παροχή της υπηρεσίας. 

• Μπορεί  το προσωπικό να παρέχει 
υπηρεσία χωρίς να χρονοτριβεί;  

• Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
είναι τα κατάλληλα και τα πιο 
μοντέρνα;  

• Μπορεί το προσωπικό να 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
γρήγορα και ικανότατα; 

• Το προσωπικό γνωρίζει τι κάνει;  

Ευγένεια: 
Ευγένεια, σεβασμός,  
φιλικότητα του προσωπικού 
που έρχεται σε επαφή με τον 
πελάτη. 

• Το μέλος του προσωπικού είναι 
ευχάριστο απέναντι στον πελάτη;  

• Το μέλος του προσωπικού δέχεται 
τις τυχόν ερωτήσεις του πελάτη 
χωρίς να γίνεται αγενής; 

• Τα άτομα που απαντούν στο 
τηλέφωνο θεωρούνται ευγενή;  

  

Εμπιστοσύνη: 
Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια του 
παροχέα των υπηρεσιών. 

• Ο Οργανισμός που παρέχει τις 
υπηρεσίες έχει καλή φήμη;  

• Ο Οργανισμός εγγυάται για την 
ποιότητα των υπηρεσιών του; 
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Ασφάλεια: 
Ελευθερία απο κίνδυνο, 
ρίσκο,αμφιβολία 

• Είναι ασφαλής η χρήση του 
εξοπλισμού;  

• Είναι τα έγγραφα και οι 
πληροφορίες που παρέχονται στον 
πελάτη ασφαλείς;  

• Είναι τα  αρχεία των πελατών 
ασφαλή από παράνομη χρήση; 

• Μπορεί ο πελάτης να είναι 
σίγουρος ότι η υπηρεσία που 
παρασχέθηκε, έγινε σωστά; 

Προσέγγιση: 
Ευκολία στην επαφή.  

• Πόσο εύκολο είναι να μιλήσει 
κανείς σε κάποιο μέλος του 
προσωπικού όταν έχει κάποιο 
πρόβλημα;  

• Είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς 
το κατάλληλο μέλος του 
προσωπικού: 

o Ιδιαιτέρως; 
o Τηλεφωνικά;  
o μέσω e-mail;  

Επικοινωνία: 
Το να κρατά κανείς τους 
πελάτες πληροφορημένους 
σε μια γλώσσα που 
καταλαβαίνουν. 

• Μπορεί το μέλος του προσωπικού 
να ακούσει το πρόβλημα του 
πελάτη και να επιδείξει κατανόηση 
και ενδιαφέρον;  

• Το προσωπικό αποφεύγει να 
χρησιμοποιεί τεχνικούς όρους όταν 
μιλά με τους πελάτες;  

• Το μέλος του προσωπικού θα 
ενημερώσει αν κάποιο ραντεβού 
ακυρωθεί; 

Κατανοώντας τον πελάτη: 
Η προσπάθεια να μάθουν 
τους πελάτες και τις ανάγκες 
τους. 

• Υπάρχει περίπτωση κάποιος από 
το προσωπικό να αναγνωρίζει κάθε 
τακτικό πελάτη και χρησιμοποιεί το 
μικρό του όνομα; 

• Το προσωπικό προσπαθεί να 
κατανοήσει ποιοι είναι οι 
συγκεκριμένοι στόχοι του πελάτη; 

• Το επίπεδο της υπηρεσίας και του 
κόστους της υπηρεσίας συμβαδίζει 
με το τι απαιτεί και τι έχει να δώσει 
ο πελάτης; 
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Οι  5 πιο  αντιπροσωπευτικές  από  τις παραπάνω 

διαστάσεις  για  το  εργαλείο  μέτρησης  της  ποιότητας 

υπηρεσιών  SERVQUAL είναι  κατά σειρά  σημαντικότητας :  

 
•  Η Αξιοπιστία  (Reliabil i ty) - το  να  κάνουν  αυτό  που 

λένε  ότι θα  κάνουν ,  στην  ώρα  τους και 

συγκεκριμένα .  

•  Η Ετοιμότητα /  Ανταπόκριση  (Responsiveness) - η 

θέληση  για  παροχή βοήθειας και η  ανταπόκριση σε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις  

•  Η Ασφάλεια  (Assurance) - η κατοχή των 

απαιτούμενων  ικανοτήτων  για  την  παροχή  της  

υπηρεσίας  καθώς και μετάδοση  της εμπιστοσύνης .  

•  Κατανόηση  (Empathy)-δείχνει  την  κατανόηση  των 

αναγκών των  πελατών  και  την παροχή  της 

συγκεκριμένης  υπηρεσίας  

•  Εμπράγματα  / Υλικά στοιχεία  (Tangibil i ty)-

περιλαμβάνει  φυσική  εμφάνιση  των  ατόμων  και  των 

εγκαταστάσεων  

Στην Εικόνα  15, απεικονίζεται  το μοντέλο SERVQUAL. 

 

 
Εικόνα  16:  Το  μοντέλο  SERVQUAL (Badr i ,  2005) 
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2.3.2 Κριτική  του Μοντέλου  SERVQUAL 
 

Η μέθοδος  SERVQUAL εφαρμόστηκε  σε πολλές και  

διαφορετικού  είδους  υπηρεσίες  έτσι  ώστε  να  δοκιμαστεί  η 

αποτελεσματικότητα  και  η  καθολικότητα της  εφαρμογής  της . 

Σε  μερικές  εφαρμογές διαπιστώθηκαν  προβλήματα  

αντιλήψεως  και μεθοδολογίας  σε  ότι  αφορά  την  μέτρηση  της  

αντιλαμβανόμενης ποιότητας  και των  διαστάσεων  της  

αναμενόμενης  ποιότητας . Πολλοί  ερευνητές  συστρατεύτηκαν  

με  την  άποψη  του  Parasuraman και  των  συνεργατών  του 

(1988) και  υιοθέτησαν  τον  ορισμό της  αντιλαμβανόμενης  

ποιότητας  ως  την  διαφορά  μεταξύ της  αντίληψης  και  της 

προσδοκίας .  Αυτός ο  ορισμός  της  ποιότητας  είναι  αποδεκτός 

ακόμη  και  από  επιστήμονες  οι  οποίοι  εξέφρασαν  κριτική 

απέναντι  στην μέθοδο  SERVQUAL (Carman, 

1990.Koelemeijer, 1991.McDougall & Levesque, 1992.Finn & 

Lamb, 1991.Babakus & Mangold, 1989.Bouman & Van der 

Wiele, 1992.Vandamme & Leunis,1992.Peter, Churchil l  & 

Brown, 1993). 

 

Αρχικά ,  οι  επικριτές  της  μεθόδου  SERVQUAL στράφηκαν 

κατά  τον  ορισμό  της  αντιλαμβανόμενης ποιότητας.  Ο  

Parasuraman και  οι  συνεργάτες  του  το  1991 σε  ένα άρθρο 

τους  υποστήριξαν  ότι  από  μόνη της  η μέτρηση  της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας  θα  μπορούσε  να  είναι  ένα  

γενικό  μέτρο  αξιολόγησης της  παρεχόμενης  ποιότητας 

υπηρεσιών . Οι  Cronin & Taylor (1992), οι οποίοι  κατέληξαν 

στην  μέθοδο  SERVPERF,  υποστήριξαν  ότι  όταν  ζητείτε  από 

τον  καταναλωτή να καταγράψει  την  αντίληψη  του  σε  σχέση  με  

την  ποιότητα  των υπηρεσιών ,  αυτομάτως  στο  μυαλό  του  κάνει  

την  σύγκριση ανάμεσα  στο ιδεατό / προσδοκόμενο  και  την 

πραγματικότητα . Οπότε οι  Cronin & Taylor (1992) 

υποστηρίζουν  ότι είναι  περιττό  να  μετράτε  ξεχωριστά  η  

προσδοκία  των  καταναλωτών.  Οι  Parasuraman κ. συν . 
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(1993), απάντησαν πως  με  την  χρήση  μόνο  των  αντιλήψεων  

χάνετε  ένα  μεγάλο  μέρος  της επιπλέον  πληροφόρησης  για την  

εξεταζόμενη  εταιρεία /οργανισμό.  Υποστήριξαν  ακόμη ότι  ο  

βασικός στόχος  της  κάθε  εταιρείας είναι  να καλύψει  το  κενό 

ανάμεσα  στο  προσδοκόμενο  και  την αντίληψη  του  

καταναλωτή,  οπότε  είναι  πολύ  χρήσιμο  να είναι  

ποσοτικοποιημένη αυτή η διαφορά .  

 

Στην  συνέχεια  οι επικριτές  της  μεθόδου  SERVQUAL, 

υποστήριξαν  ότι  η  μέθοδος  θα  μπορούσε  να  εφαρμοστεί  μόνο  

σε  περιπτώσεις  όπου  ο  ερωτώμενος  είχε  προηγούμενη  

εμπειρία  από  παρεχόμενη υπηρεσία .  Εφόσον ο  ερωτώμενος  

έχει  εμπειρία  από  παρόμοια  υπηρεσία  επηρεάζεται  η 

προσδοκία  του  για την ιδεατή  υπηρεσία . Οι  Swan & Trawick 

(1979), δημιούργησαν  δύο  κατηγορίες  για  τις  προσδοκόμενες 

υπηρεσίες .  Η πρώτη  κατηγορία  συμπεριλαμβάνει  τις  

« ιδεατές» προσδοκίες ,  όπου  συναντάτε  το  ιδανικό  επίπεδο 

παρεχόμενων  υπηρεσιών , και  η δεύτερη  κατηγορία  τις  

«αναμενόμενες» προσδοκίες  καθώς υπάρχει  προηγούμενη  

εμπειρία , όπου  συναντάτε  ουσιαστικά  μία  πρόβλεψη  για  την  

αναμενομένη  ποιότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών .  Η μέθοδος  

SERVQUAL φαινόταν να  αδυνατούσε  να  συμπεριλάβει  στα 

πλαίσια  του  θεωρητικού  της  υπόβαθρου  τους  παραπάνω  

ορισμούς για  την προσδοκόμενη  ποιότητα  υπηρεσιών . 

 

Ας  μην  ξεχνάμε  ότι κατά  το  πρώτο  στάδιο της  εφαρμογής  

της  μεθόδου  SERVQUAL παρουσιάστηκε  πρόβλημα  κατά  τη 

μέτρηση της  προσδοκόμενης  ποιότητας,  καθώς  οι 

Parasuraman κ.  συν .  (1991) είχαν ταυτίσει  την προσδοκόμενη 

ποιότητα  με  την  ιδεατή προσδοκόμενη  ποιότητα . Οπότε κατά  

την  εφαρμογή  της μεθόδου  παρουσιαστήκαν  αποτελέσματα  

μέσων  όρων  πολύ  πάνω  από  το  πέντε  για τις  μεταβλητές  της 

προσδοκόμενης  ποιότητας ,  στην  επταβάθμια  κλίμακα  του 

Likert. Αυτή η  διαπίστωση οδήγησε  τον  Parasuraman και  τους 
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συνεργάτες  του (1993) σε μία αλλαγή που μετέφερε  τις 

μεταβλητές  από  την  περιοχή  των  « ιδεατών» προσδοκιών  στις 

«ρεαλιστικές» προσδοκίες.  

 

Στην  περίπτωση  όπου  ο  ερωτώμενος  είχε  προηγούμενη  

εμπειρία  και ζητείται  η  προσδοκία  του  για  το  επίπεδο 

παρεχόμενης  υπηρεσίας  τότε  πολλές φορές  καταγράφεται  η 

«αναμενόμενη» προσδοκία .  Αυτό  συχνά  οδηγεί  στην  μείωση  

της  διαφοράς  ανάμεσα  στην  αντίληψη για  το πραγματικό  και 

το  προσδοκόμενο  επίπεδο  υπηρεσιών ,  χωρίς  όμως  να 

σημαίνει  ότι  έχουμε  φτάσει  στην  ικανοποίηση  του 

καταναλωτή.  Για παράδειγμα ,  ένας  καταναλωτής που  

χρησιμοποίει  συχνά  το  αεροπλάνο  για  τις  μετακινήσεις  του 

έχει  συνήθως  χαμηλή  προσδοκία  για  το  παρεχόμενο  επίπεδο 

υπηρεσιών  μιας αεροπορικής  εταιρίας,  καθώς  από  την 

προηγούμενη  εμπειρία  του αναμένει  να  υπάρχουν  κάποιες  

καθυστερήσεις .  Η διαφορά  ανάμεσα  στην  αντίληψη και στην 

προσδοκία  σε  αυτό  το  παράδειγμα  είναι  μικρή ,  ωστόσο  αυτό 

δεν  σημαίνει  ότι  ο  καταναλωτής  είναι  ευχαριστημένος  από  την 

υπηρεσία  που του παρέχετε .    

 

Ακολούθως ,  οι  Cronin & Taylor (1992), συνέχισαν  να 

υποστηρίζουν  ότι  το  μοντέλο  SERVQUAL είναι  ακατάλληλο 

καθώς έδινε περισσότερη  έμφαση στην  διαδικασία  παροχής  

υπηρεσιών  παρά  στο  αποτέλεσμα .  Κατά  τους Cronin & Taylor 

(1992) είναι  πολύ  πιο  σημαντικό να  κατασκευαστεί  ένα 

μοντέλο  το  όποιο  να  καταγράφει  πρωτίστως  την  ποιότητα  του 

αποτελέσματος  (outcome) και  στην συνέχεια  την  ποιότητα  της 

παρεχόμενης  διαδικασίας  (process). 

 

Πολλές  ενστάσεις  εμφανίστηκαν  κατά  τον  προσδιορισμό  

του  αριθμού  και  της  φύσης των  διαστάσεων  που  απάρτιζαν 

την  μέθοδο  SERVQUAL. Κατά  την  εφαρμογή της  μεθόδου  

SERVQUAL σε  διαφορετικού  είδους υπηρεσίες  φάνηκε  ότι  ό 
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αριθμός  των  απαιτούμενων διαστάσεων  ήταν κυμαινόμενος .  

Για  παράδειγμα ,  οι   Finn & Lamb (1991) ανακάλυψαν  ότι  ο 

αριθμός  των  διαστάσεων  αυξομειωνόταν  ανάλογα  με  την 

πολυπλοκότητα  της  σύνθεσης  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας . 

Οι  McDougall &  Levesque (1992), o Koelemeijer (1991) και 

οι   Bourman &  Van der Wiele (1992) κατέληξαν  ότι   ο 

επαρκής  αριθμός  των  διαστάσεων  είναι  τρεις,  ενώ  στο  άλλο  

άκρο  ο  Carman (1990) υποστήριξε  ότι  ο  αναγκαίως  αριθμός  

των  διαστάσεων  είναι  εννέα .  Θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  

ο  Carman (1990) είχε  ως  πεδίο εξέτασης  το  επίπεδο 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  σε  μονάδες υγείας.  Η μόνη  

διάσταση που  συναντάτε στο  σύνολο  των  εναλλακτικών 

προτάσεων  της  μεθόδου  SERVQUAL είναι  η διάσταση  των 

Εμπράγματων  / Υλικών  στοιχείων.  

 

Είναι  φανερό  ότι όσο  πιο  μεγάλη  συμμετοχή  έχει  ο 

καταναλωτής  στην τελική  παρεχόμενη  υπηρεσία  τόσο  πιο  

περίπλοκό  γίνεται  το  σύστημα των  διαστάσεων . Όπως 

υποστήριξαν  οι  Babakus & Boller (1992) ο  αριθμός  των 

αναγκαίων  διαστάσεων  εξαρτάται  από  το  είδος  και  την 

πολυπλοκότητα  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας .  Οι  Salen & 

Ryan (1992) εξετάζοντας  τις  ξενοδοχειακές  μονάδες  διέκριναν  

πέντε  διαστάσεις  και  οι  Gagliano & Hathcote (1994) που 

διερεύνησαν  τον κλάδο της  λιανικής πώλησης ρούχων  

διέκριναν τέσσερεις  διαστάσεις.  Ακόμα  λιγότερες  διαστάσεις, 

σε  αριθμό  τρεις,  διέκριναν  οι  Bouman & van der Wiele (1992) 

οι  οποίοι  ασχολήθηκαν  με  μετρήσεις ποιότητας  στον  τομέα 

της  πώλησης  και  συντήρησης  αυτοκίνητων .    

 

Η μέθοδος  SERVQUAL δέχθηκε  κριτική  καθώς  

θεωρήθηκε  μικρός  ο  αριθμός  των προσδιοριστικών  

παραγόντων  της κάθε  μεταβλητής .  Κατά  την μέθοδο  

SERVQUAL η  κάθε  μεταβλητή  έχει  τέσσερεις  με  πέντε 

προσδιοριστικούς  παράγοντες ,  ένας αριθμός  μικρός  για  τον 
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πλήρη προσδιορισμό  των πολύπλοκων  μεταβλητών που  

αναλύονται ,  σε  αντίθεση  με  τον  Carman (1992), ο  οποίος  

δημιούργησε  σαράντα προσδιοριστικούς  παράγοντες για  την  

αξιολόγηση  του κλάδου των υπηρεσιών  υγείας.  

 

Τέλος,  έντονη κριτική  ασκήθηκε για  το μέγεθος  του  

ερωτηματολογίου  και  τον  χωρισμό του  σε  δύο  μέρη .  Ο  

Carman (1992) θεώρησε  το  ερωτηματολόγιο  ως  ιδιαίτερα  

περίπλοκο  και χρονοβόρο , γι ’  αυτόν  τον  λόγο και  προχώρησε  

σε  τροποποιήσεις  στην  ανάπτυξη  των  ερωτήσεων .              
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ΣΥΝΟΨΗ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ  
 

Κατά  καιρούς  έχουν  δοθεί  αρκετοί  ορισμοί  για  την  έννοια  

της  ποιότητας,  όπως  ο  ορισμός  του Juran ως  η  «εναρμόνιση  

με  τον  σκοπό  ή  την  χρήση  που  προορίζεται» και  του  Crosby 

ως  η  «ταύτιση με  τις  απαιτήσεις  των  αποδεκτών  των 

υπηρεσιών». Πιο σύνθετη  είναι  η  έννοια της  ποιότητας 

υπηρεσιών  υγείας, η  οποία διαμορφώνεται  από  την  γέννηση  

της  επιστήμης  της  υγείας και  ορίζεται  από το  Αμερικάνικο  

Ινστιτούτο  Ιατρικής  ως  «ο  βαθμός  στον  οποίο  οι  υπηρεσίες  

υγείας  αυξάνουν  την πιθανότητα  του  επιθυμητού 

αποτελέσματος  και  είναι  σε  συμφωνία  με  τη  σύγχρονη 

επαγγελματική  γνώση». 

 

Η ποιότητα  στον τομέα της υγείας συνδέεται  άρρηκτα με  

την  ικανοποίηση του  ασθενή,  το επίπεδο  παρεχόμενων 

υπηρεσιών  και  το  ύψος  του  κόστους . Η συνεχής  βελτίωση  της 

ποιότητας  τονίζει  την  δυναμική προσέγγιση  για  την 

διασφάλιση  του  επιπέδου ποιότητας ,  αναδεικνύοντας  τα  

οφέλη  για  τον  ασθενή,  τους  εργαζόμενους  στον  τομέα  της 

υγείας,  τις  μονάδες  παροχής  υπηρεσιών  υγείας ,  τα  

ασφαλιστικά ταμεία  και το  κράτος  ως σύνολο .  

 

Το  κόστος  των  μονάδων  υγείας συνεχώς  αυξάνει  και  το  

σύστημα  χρηματοδότησής  του  τείνει  να διευρυνθεί . Οι  βασικοί 

πόροι  χρηματοδότησης  είναι  ο  δημόσιος  τομέας ,  η  ασφάλιση 

των  εργαζομένων ,   η  βοήθεια  από  άλλες  χώρες  και  

κοινωφελείς  οργανισμούς.  Σημαντικό  μέτρο  για  την  μείωση 

του  κόστους  θεωρείται  η αύξηση του επιπέδου ποιότητας .  

 

Ένα  από  τα σημαντικότερα  προβλήματα  που 

παρουσιάζονται  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  υγείας  στην 

Ελλάδα  είναι  ο  υπερπληθυσμός  των γιατρών με  παράλληλη  

ανισομερή  γεωγραφική κατανομή.  Ενώ  επιπρόσθετα , 
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παρουσιάζεται  έλλειψη  γιατρών  και  νοσηλευτών  στις μονάδες 

υγείας.  

Η ικανοποίηση  του  πελάτη-ασθενή  χρησιμοποιείται  σαν 

κριτήριο  ποιότητας .  Κατά  τον  Fornell  « ικανοποίηση  είναι  μία 

συνολική μετά  αγοραστική αξιολόγηση», ενώ  κατά  τον  Hunt 

«Η ικανοποίηση είναι  μια  διαδικασία  αξιολόγησης,  η οποία  

βασίζεται  στο  κατά πόσο  η  συγκεκριμένη  εμπειρία,  ήταν  τόσο 

καλή όσο ο  πελάτης  πίστευε  ότι  θα ήταν». Συμπερασματικά  

ικανοποίηση  είναι  μία  αντίδραση του  καταναλωτή τόσο  

συναισθηματική όσο  και γνωσιακή.  

 

Η ποιότητα  διαμορφώνει  την  ικανοποίηση  του ασθενή  και 

επηρεάζεται  από  ένα  σύμπλεγμα  παραγόντων. Η μέτρηση  της 

ποιότητας  συμπεριλαμβάνει  την  απόδοση  της  υγειονομικής 

φροντίδας ,  την  λειτουργική  απόδοση, την  απόδοση  ως  προς 

τον πελάτη  και την οικονομική  απόδοση .  

 

Μία από τις  πιο  διαδεδομένες  μεθόδους  μέτρησης  του  

επιπέδου ποιότητας  υπηρεσιών  των  μονάδων  υγείας  είναι  το 

μοντέλο  SERVQUAL. Το  μοντέλο  SERVQUAL, μέσα  από  ένα 

σύνθετο  ερωτηματολόγιο,  μπορεί  να  συγκρίνει  το  ιδεατό  

επίπεδο  παρεχόμενων  υπηρεσιών  με  το  πραγματικό  επίπεδο .  

Εάν  και δέχθηκε κριτική τόσο  σε  θεωρητικό  όσο και σε  

πρακτικό επίπεδο,  το  μοντέλο  SERVQUAL μπορεί  να φέρει  

στην  επιφάνεια  προβλήματα  και ελλείψεις  κατά  την παροχή 

υπηρεσιών  υγείας.  
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3. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1.1. Στόχος της έρευνας 

 

Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  μέτρηση  του  επιπέδου  της  

ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γενικό  Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης  Παπαγεωργίου  (Γ.Ν.Θ.Π.). Μέσα  από  την 

ανάλυση των  στοιχείων  που  συλλέχθηκαν ,  μπόρεσε  να 

απεικονιστεί  η  πραγματική  εικόνα  των παρεχόμενων  

υπηρεσιών  του Γ.Ν.Θ.Π.  αλλά και  η  ιδεατή εικόνα  ενός  

άριστου  νοσοκομείου.  Με  την εφαρμογή  της μεθόδου  

SERVQUAL, εντοπίστηκαν τα  προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν  οι  νοσηλευόμενοι  στο  νοσοκομείο  και 

δόθηκαν οι  απαραίτητες συμβουλές  για  την  αύξηση  του  

επίπεδο  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών .  Οι  ερωτώμενοι  

διατύπωσαν την άποψη τους  με  βάση  τους  ακόλουθους πέντε 

άξονες αξιολόγησης :  

 

1. Τα  Εμπράγματα  /  Υλικά  στοιχεία  (Tangibles).  
Περικλείονται  η  λειτουργικότητα  και  η  ελκυστικότητα  των  

φυσικών εγκαταστάσεων,  του  εξοπλισμού ,  των  υλικών  και  

των  εργαλείων   που  χρησιμοποιούνται  κατά την  νοσηλεία  

των  ασθενών.  Επιπρόσθετα ,  συμπεριλαμβάνεται  και  η 

εμφάνιση του προσωπικού  του  νοσοκομείου .  

 

2. Η Αξιοπιστία  (Reliability).  Αφορά  την  ικανότητα  του  

νοσοκομείου  να διεκπεραιώνει  τις  νοσηλευτικές του  

λειτουργίες  με ακρίβεια  και  αξιοπιστία .  
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3. Η Ετοιμότητα  / Ανταπόκριση  (Responsiveness).  Ο 

άξονας  αυτός ,  αφορά  την  προθυμία  των  υπαλλήλων  του  

νοσοκομείου  να  βοηθούν  και  να  καλύπτουν  τις  ανάγκες  

των νοσηλευόμενων  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα .  

 

4. Η Ασφάλεια  (Assurance).  Σε αυτό τον  άξονα  

αντικατοπτρίζονται  οι γνώσεις,  η  συμπεριφορά  του  

προσωπικού , καθώς  και το  αίσθημα  ασφάλειας και 

σιγουριάς που εμπνέουν  στους  νοσηλευόμενους .   

 

5. Η Κατανόηση  (Empathy).  Προσδιορίζεται  ο  βαθμός  

εξατομικευμένης  νοσηλείας σε  κάθε ασθενή .  
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3.1.2. Μεθοδολογία  

 

Το  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  ανάπτυξη  της  

έρευνας  είναι  η  τελική  μορφή  της  μεθόδου  SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml και  Berry, 1991). Η μέθοδος  

SERVQUAL προσαρμόστηκε  στις  ιδιαιτερότητες  του  

νοσηλευτικού  τομέα,  όπου  και  σχηματίστηκαν 22 

εξειδικευμένες  ερωτήσεις  καθώς  και  πέντε διαστάσεις  που 

προσδιορίζουν  το επίπεδο  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στα 

νοσοκομεία .  Το  ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε  δοκιμαστικά  σε 

είκοσι  ασθενείς  για  να διαπιστωθούν  τυχόν  προβλήματα 

κατανόησης  ή δυσκολία στην  καταχώρηση  των δεδομένων .  
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3.1.3. Δειγματοληψία  

 

Το  δείγμα  προέρχεται  από τους  νοσηλευόμενους  της Α΄ 

Γυναικολογικής  και  Μαιευτικής  κλινικής  του  Α .Π.Θ.  του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου  

(Γ.Ν.Θ.Π.). Στο  δείγμα  συμπεριλήφθηκαν  μόνον  γυναίκες 

λόγο  της  ειδικότητας  της κλινικής .  Το  ηλικιακό φάσμα  

εκτείνεται  από  την  ηλικία  των  δεκαπέντε  έως  και  των 

εβδομήντα  πέντε χρόνων,  καθώς περιστατικά   ασθενών 

μεγαλύτερης  ηλικίας  δεν  μπορούσαν  να  κατανοήσούν  την  ροή 

του  ερωτηματολογίου.  Το  κάθε  ερωτηματολόγιο,  το οποίο 

θεωρήθηκε  από  τους  ερωτώμενους  ιδιαίτερα  πολύπλοκο,  

συμπληρώθηκε  μετά  από  προσωπική  συνέντευξή  με  τον  κάθε 

ασθενή.  Η προσωπική  συνέντευξη  αποδείχθηκε  απροσδόκητα  

αποτελεσματική ,  καθώς  οι  νοσηλευόμενοι  εξέφρασαν  με 

μεγαλύτερη  προσοχή  και  προθυμία  την   άποψη  τους για  τις 

υπηρεσίες  που  δέχονται .  Ωστόσο ,   το  κύριο μειονέκτημα  της  

προσωπικής  συνέντευξης  είναι  η  κατανάλωση  πολύ  χρόνου ,  ο 

μέσος  όρος  συμπλήρωσης  του  ερωτηματολογίου ήταν 

δεκατέσσερα  λεπτά .  

 

Ο  συνολικός  αριθμός  των  ασθενών  που  συμπλήρωσε  το 

ερωτηματολόγιο  ανήλθε  στους  διακόσιους  πέντε  και  η  

συλλογή  των  ερωτηματολογίων  έγινε από τις  03/05/2007 έως 

τις 06/06/2007. 

 

Κατά  πλειοψηφία , οι ερωτώμενοι  ήταν πρόθυμοι  να  

συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο  καθώς μπορούσαν  να 

αντιληφθούν  την χρησιμότητα  της  παρούσας  μελέτης. 

Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  αρκετοί  από  τους  νοσηλευόμενους  

παρότρυναν  την προσπάθεια  μου  και εκδήλωσαν  την 

επιθυμία  να  ενημερωθούν  για  τα  τελικά  αποτελέσματα  της 

έρευνας.   
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3.1.4. Δομή  Ερωτηματολογίου  

 

Το  ερωτηματολόγιο  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β) αποτελείται  από  τις  

ακόλουθες  τέσσερις  θεματικές  ενότητες :     

 

1η  Ενότητα :  Καταγράφηκαν  οι  προσδοκίες  των  ασθενών  

για  ένα  ιδεατό  / άριστο  νοσοκομείο.  Η παρούσα  ενότητα 

συμπεριλαμβάνει  είκοσι  δύο  ερωτήσεις ,  οι οποίες  

αντιστοιχούν  σε  είκοσι  δύο  μεταβλητές  που  αντικατοπτρίζουν  

την  άποψη  των νοσηλευομένων  για  ένα  ιδεατό/  τέλειο 

νοσοκομείο.   Οι  προσδοκίες  των  ερωτώμενων  μετρήθηκαν 

μέσω  της ακόλουθης  επταβάθμιας  κλίμακας  LIKERT: 

1: Διαφωνώ  Απόλυτα  

2: Διαφωνώ  Σχεδόν  Απόλυτα  

3: Διαφωνώ   

4: Διαφωνώ  και Συμφωνώ (Αναποφάσιστος) 

5: Συμφωνώ  

6: Συμφωνώ  Σχεδόν  Απόλυτα  

7: Συμφωνώ  Απόλυτα  

 

2η  Ενότητα :  Σε  αυτή  την ενότητα  ζητήθηκε  από  τους  

νοσηλευόμενους  να  απαντήσουν  σε  ερωτήσεις  με  βάση  τις 

εντυπώσεις  και  τα αισθήματα  που  έχουν  δημιουργηθεί  κατά  

την  νοσηλεία  τους  στο  Γενικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Παπαγεωργίου  (Γ .Ν.Θ.Π.).  Και  σε  αυτή  την  ενότητα  έχουμε 

τις  είκοσι  δύο  ερωτήσεις ,  οι  οποίες αντιστοιχούν  σε  είκοσι  

δύο  μεταβλητές που  αντικατοπτρίζουν  την  άποψη  των  

νοσηλευομένων  για  την  πραγματική  εικόνα  του  Γ .Ν.Θ.Π. .  Οι  

απόψεις  των  ερωτώμενων  μετρήθηκαν  μέσω  της  παραπάνω  

επταβάθμιας  κλίμακας  LIKERT. Όπου  το  1 αντιστοιχεί  στο 

«Διαφωνώ  Απόλυτα» έως  το  7 που  ταυτίζεται  με  το  

«Συμφωνώ  Απόλυτα». 
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3η  Ενότητα :  Οι  ερωτώμενοι  διατύπωσαν  την  άποψη  τους 

με  βάση τους  πέντε  άξονες  αξιολόγησης  (Τα  Εμπράγματα / 

Υλικά  στοιχεία ,  την Αξιοπιστία , την Ετοιμότητα / Ανταπόκριση , 

την  Ασφάλεια  και  την  Κατανόηση). Ζητήθηκε  να  κατανείμουν  

ένα σύνολο εκατό  πόντων  ανάμεσα  στους  πέντε αυτούς 

άξονες,  σύμφωνα  με  το  πόσο  σημαντικός  είναι  ο  καθένας  από 

αυτούς  για  την  προσφορά  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών 

υγείας.  Επιπλέον , επέλεξαν  ποιος  από  τους  πέντε  άξονες 

είναι  ο πιο  σημαντικός  και ποιος ο λιγότερο σημαντικός. 

 

4η  Ενότητα : Ζητούνται  κάποια  δημογραφικά  

χαρακτηριστικά  των  ερωτώμενων .  Μερικά  από  αυτά  είναι  η 

ηλικία,  το ασφαλιστικό  τους  ταμείο,  το  μορφωτικό  επίπεδο  και 

ο  τόπος  διαμονής.  
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3.1.5. Οι Άξονες Αξιολόγησης  και οι Μεταβλητές 

 

Η κάθε  ερώτηση  του  ερωτηματολογίου  αντιστοιχεί  σε  μία  

μεταβλητή .  Η μεταβλητή  αυτή  προσδιορίζει  έναν  από  τους 

πέντε άξονες  αξιολόγησης .  

 

Η αντιστοιχία  των  ερωτήσεων  με  τους  άξονες 

αξιολόγησης  στην 1η  Θεματική  Ενότητα  ( ιδεατό / άριστο  

νοσοκομείο)  παρουσιάζεται  μέσω του  Πίνακα  2. 

 
Πίνακας 2: 1η Θεματική Ενότητα 

1η  Θεματική Ενότητα

1. Τα Εμπράγματα  / Υλικά στοιχεία  (Tangibles)  

ΕΧ1 Τα νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  έχουν σύγχρονο 

εξοπλισμό  και εγκαταστάσεις .  

ΕΧ2 Οι  εγκαταστάσεις  των  νοσοκομείων θα  πρέπει  να είναι  

οπτικά  ελκυστικές και λειτουργικές .  

ΕΧ3 Οι  στολές των  εργαζόμένων  των νοσοκομείων  θα 

πρέπει  να  είναι  ομοιόμορφες ,  καθαρές  και  να 

δηλώνουν  την ειδικότητα .  

ΕΧ4 Τα υλικά και τα εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  κατά 

την νοσηλεία  στα νοσοκομεία  θα πρέπει  να είναι  

καθαρά  και  τακτοποιημένα .  

2. Η Αξιοπιστία  (Reliability)  

ΕΧ5 Οι  εργαζόμενοι  των νοσοκομείων  θα πρέπει  να τηρούν 

το  υποσχόμενο χρονοδιάγραμμα  παρεχόμενων  

υπηρεσιών .  

ΕΧ6 Οι  εργαζόμενοι  των νοσοκομείων  θα πρέπει  να 

αντιμετωπίζουν  άμεσα το πρόβλημα  που θα 

παρουσιαστεί  σε έναν ασθενή .  

ΕΧ7 Τα νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  παρέχουν  σωστές  

υπηρεσίες  από την πρώτη φορά.  
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1η  Θεματική Ενότητα

2. Η Αξιοπιστία  (Reliability)  

ΕΧ8 Τα νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  έχουν αυτοματοποιημένη 

και λειτουργική  αρχειοθέτηση .  

3. Η Ετοιμότητα  /  Ανταπόκριση  (Responsiveness)  

ΕΧ9 Το  προσωπικό  των  νοσοκομείων  θα πρέπει  να  

φροντίζει  για την  συνεχή ενημέρωση  του  ασθενή .  

ΕΧ10 Το  προσωπικό  των  νοσοκομείων  θα πρέπει  να  

παρέχει  γρήγορα  τις  υπηρεσίες  στους ασθενείς.  

ΕΧ11 Το  προσωπικό  των  νοσοκομείων  θα πρέπει  να  είναι  

πάντα πρόθυμο  να εξυπηρετήσει  τους  ασθενείς .  

ΕΧ12 Το  προσωπικό  των  νοσοκομείων  θα πρέπει  να  

ανταποκρίνεται  πάντα στα αιτήματα  των  ασθενών  

ανεξάρτητα  από το φόρτο  εργασίας .  

ΕΧ13 Η συμπεριφορά  των  εργαζομένων  θα πρέπει  να  

εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους  ασθενείς. 

4. Η Ασφάλεια  (Assurance)  

ΕΧ14 Οι  ασθενείς θα  πρέπει  να νοιώθουν  ασφάλεια  κατά τις 

συναλλαγές  με τους  υπαλλήλους  των νοσοκομείων.  

ΕΧ15 Οι  εργαζόμενοι  των νοσοκομείων  θα πρέπει  να είναι  

ευγενικοί  και καλοδιάθετοι  κατά την εξυπηρέτηση  των  

ασθενών. 

ΕΧ18 Στα νοσοκομεία  θα πρέπει  να  υπάρχουν  οι 

εξειδικευμένοι  υπάλληλοι  για  το κάθε  πεδίο 

υπηρεσιών .  

ΕΧ19 Οι  υπάλληλοι  των νοσοκομείων θα πρέπει  να 

επιμορφώνονται  συνεχώς για τις νέες  ιατρικές  

εξελίξεις και την  άριστη χρήση  του νέου  τεχνολογικού 

εξοπλισμού .  

5. Η Κατανόηση  (Empathy)  

ΕΧ16 Ο κάθε ασθενής  των  νοσοκομείων θα  πρέπει  να 

αντιμετωπίζεται  ως  ξεχωριστό  περιστατικό.  
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1η  Θεματική Ενότητα

5. Η Κατανόηση  (Empathy)  

ΕΧ17 Οι  υπάλληλοι  των νοσοκομείων θα πρέπει  να ακούν 

τον ασθενή  και να καταλαβαίνουν  τις  ιδιαίτερες 

ανάγκες  του , δείχνοντας ειλικρινές ενδιαφέρον . 

ΕΧ20 Τα νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  δίνουν την δυνατότητα  

διενέργειας  εξετάσεων  την χρονική στιγμή που  θα 

επιλέξει  ο κάθε ασθενής .  

ΕΧ21 Τα νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  είναι  ανοιχτά σε 

επικοινωνία  επί  24ώρου βάσεως .  

ΕΧ22 Τα νοσοκομεία  πρέπει  να διασφαλίζουν  τα 

συμφέροντα  των ασθενών.  

 

Ακολούθως ,  στον Πίνακα  3, καταγράφεται  η  αντιστοιχία  

των  ερωτήσεων  με  τους άξονες αξιολόγησης  στην  2η  
Θεματική Ενότητα  (Γ .Ν.Θ.Π.).  

 
Πίνακας 3: 2η Θεματική Ενότητα 

2η  Θεματική Ενότητα

1. Τα Εμπράγματα  / Υλικά στοιχεία  (Tangibles)  

PE1 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  έχει  σύγχρονο εξοπλισμό  και 

εγκαταστάσεις .  

PE2 Οι  εγκαταστάσεις  του  Γ.Ν.Θ.Π.  είναι  οπτικά  ελκυστικές  

και λειτουργικές .  

 PE3 Οι  στολές των  εργαζόμένων  του  Γ.Ν.Θ.Π. είναι  

ομοιόμορφες,  καθαρές  και να  δηλώνουν  την 

ειδικότητα .  

PE4 Τα υλικά και τα εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  κατά 

την νοσηλεία  στο Γ .Ν.Θ.Π. είναι  καθαρά και  

τακτοποιημένα .  
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2η  Θεματική Ενότητα

2. Η Αξιοπιστία  (Reliability)  

PΕ5 Οι  εργαζόμενοι  του Γ.Ν.Θ.Π.  τηρούν το  υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα  παρεχόμενων  υπηρεσιών .  

PΕ6 Οι  εργαζόμενοι  του Γ.Ν.Θ.Π. αντιμετωπίζουν  άμεσα το 

πρόβλημα  που θα παρουσιαστεί  σε έναν ασθενή .  

PΕ7 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  παρέχει  σωστές υπηρεσίες  από την  

πρώτη  φορά.  

PΕ8 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  έχει  αυτοματοποιημένη και  λειτουργική  

αρχειοθέτηση .  

3. Η Ετοιμότητα  /  Ανταπόκριση  (Responsiveness)  

PΕ9 Το  προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π.  φροντίζει  για την  συνεχή 

ενημέρωση  του ασθενή .  

PΕ10 Το  προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π.  παρέχει  γρήγορα  τις  

υπηρεσίες  στους ασθενείς .  

PΕ11 Το  προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π.  είναι  πάντα  πρόθυμο  να 

εξυπηρετήσει  τους ασθενείς.  

PΕ12 Το  προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π.  ανταποκρίνεται  πάντα 

στα αιτήματα  των ασθενών ανεξάρτητα  από  το φόρτο 

εργασίας. 

PΕ13 Η συμπεριφορά  των  εργαζομένων  του  Γ.Ν.Θ.Π.  

εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους  ασθενείς. 

4. Η Ασφάλεια  (Assurance)  

PΕ14 Οι  ασθενείς νοιώθουν  ασφάλεια  κατά τις συναλλαγές 

με  τους υπαλλήλους  του Γ.Ν.Θ .Π. .  

PΕ15 Οι  εργαζόμενοι  του Γ.Ν.Θ.Π. είναι  ευγενικοί  και 

καλοδιάθετοι  κατά την εξυπηρέτηση  των ασθενών.  

PΕ18 Στο Γ.Ν.Θ.Π. υπάρχουν  οι εξειδικευμένοι  υπάλληλοι  

για το κάθε  πεδίο  υπηρεσιών .  

PΕ19 Οι  υπάλληλοι  του  Γ .Ν.Θ.Π. επιμορφώνονται  συνεχώς 

για τις νέες  ιατρικές  εξελίξεις  και  την άριστη  χρήση  του 

νέου  τεχνολογικού εξοπλισμού .  
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2η  Θεματική Ενότητα

5. Η Κατανόηση  (Empathy)  

PΕ16 Ο κάθε ασθενής  του  Γ.Ν.Θ.Π.  αντιμετωπίζεται  ως 

ξεχωριστό  περιστατικό .  

PΕ17 Οι  υπάλληλοι  του  Γ .Ν.Θ.Π. ακούν τον  ασθενή και 

καταλαβαίνουν  τις  ιδιαίτερες ανάγκες του , δείχνοντας 

ειλικρινές ενδιαφέρον .  

PΕ20 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  δίνει  την  δυνατότητα  διενέργειας 

εξετάσεων  την χρονική  στιγμή  που θα  επιλέξει  ο κάθε 

ασθενής. 

PΕ21 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  είναι  ανοιχτό σε επικοινωνία  επί  24ώρου 

βάσεως.  

PΕ22 Το  Γ.Ν.Θ.Π.  διασφαλίζει  τα συμφέροντα  των ασθενών.  

 

Οι  άξονες  αξιολόγησης  στην  3η  Θεματική Ενότητα   
αποτελούν  ξεχωριστές  μεταβλητές, όπως  φαίνεται  και  από 

τον  Πίνακα  4. Οι  ασθενείς  κλήθηκαν να  κατανείμουν  ένα 

σύνολο  100 πόντων  ανάμεσα  στους πέντε  άξονες σύμφωνα  

με  το  πόσο  σημαντικός  είναι  ο  κάθε  ένας, για  ένα σωστό 

επίπεδο ποιότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  

Νοσοκομείου.(όσο πιο  σημαντικός είναι  για  αυτούς,  τόσο  

περισσότερους  πόντους  θα έπρεπε να  του βάλουν).  

 
Πίνακας 4: Οι πέντε άξονες αξιολόγησης 

3η  Θεματική Ενότητα

Β1 Η εικόνα του  Γ. Ν.  Θ.  Π. σε ότι αφορά  τις  φυσικές  

εγκαταστάσεις  και την εικόνα  του προσωπικού .  

Β2 Η ικανότητα του νοσοκομείου  να διεκπεραιώνει  τις 

υποσχόμενες  υπηρεσίες  με αξιοπιστία  και ακρίβεια .  

Β3 Η προθυμία  του προσωπικού  να βοηθά τους ασθενείς 

και να προσφέρει  υπηρεσίες στον  προσυμφωνημένο  

χρόνο (γρήγορη  ανταπόκριση). 

 

 137



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

3η  Θεματική Ενότητα

Β4 Υπάλληλοι  με γνώσεις,  με καλούς τρόπους  και με 

ικανότητα να εμπνέουν  εμπιστοσύνη , ασφάλεια  και  

σιγουριά. 

Β5 Η εξατομικευμένη προσοχή  των μελών  του  

νοσοκομείου για  τα προβλήματα  και την  θεραπεία  του 

κάθε ασθενή .  

 

Στην  3η  Θεματική Ενότητα  προστέθηκαν  οι ακόλουθες 

δύο  μεταβλητές, όπως  βλέπουμε  στον  Πίνακα 5. 

 
Πίνακας 5: Οποίο σημαντικός και ο λιγότερο σημαντικός άξονας 

3η  Θεματική Ενότητα

 

HIGH Ποιος από  τους παραπάνω πέντε άξονες  είναι  ο  ποιο 

σημαντικός  για εσάς  στον καθορισμό  της 

ικανοποίησης  σας σχετικά  με  την ποιότητα  των  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  το Γ. Ν. Θ . Π. .    

LOW Ποιος από  τους παραπάνω πέντε άξονες  είναι  ο  

λιγότερο σημαντικός  για εσάς  στον καθορισμό της 

ικανοποίησης  σας σχετικά  με  την ποιότητα  των  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  το Γ. Ν. Θ . Π. .    

 

  
 

Στην  4η  Θεματική  Ενότητα  ζητούνται  κάποια  

δημογραφικά  χαρακτηριστικά  των ερωτώμενων .  Οπότε  και  

σχηματίζονται  οι ακόλουθες εννέα  μεταβλητές του  Πίνακα  6. 
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Πίνακας 6: Δημογραφικά στοιχεία 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Φύλο 
 1� Άνδρας   2� Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 
1� κάτω των 15  (για μικρά παιδιά συμπληρώνεται από τους γονείς)      
2� 15 - 34 
3� 35 - 49    
4� 50 - 64  
5� άνω των 65   
                  
3. Μορφωτικό επίπεδο 
  1� Δημοτικό     4� Τ.Ε.Ε.       7� Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.         10� Αγράμματος/η    
       
  2� Γυμνάσιο    5� Κολέγιο      8� Μεταπτυχιακό 
 3� Λύκειο         6� ΙΕΚ             9� Διδακτορικό 

 
4. Τόπος Κατοικίας 
1� Ν. Θεσσαλονίκής       2� Άλλοι Νομοί 
 
5. Ασφαλιστικό Ταμείο 

              1� ΟΓΑ        4� ΔΗΜΟΣΙΟΥ     7� ΤΥΔΚΥ       10� ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ     
              2� ΙΚΑ          5�  NAT               8�  ΤΣΕΜΔΕ    11� ΑΠΟΡΡΟΙΑΣ            
              3� ΤΕΒΕ      6�  ΤΑΠΟΤΕ (ΟΣΕ) 9�  ΔΕΗ            12�  ___________     

   
6. Απασχόληση 
1� Ελεύθερος επαγγελματίας  5� Ιδ. υπάλληλος     9� Αγρότης  
2� Φοιτητής                              6�Δημ. υπάλληλος  10� Οικιακά            

            3� Άνεργος               7� Ανώτατο διοικ. στέλεχος  11� Συνταξιούχος     
4� Αυτοσυντήρητος                  8� Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
7. Από πότε προσέρχομαι στο Γ. Ν. Θ. Π.   
1� Εδώ και 6 μήνες                
2� 6 μήνες – 1,5 χρόνο   
3�1,5 χρόνο – 3 χρόνια          
4� 3 – 8 χρόνια 
 
         
8. Έχετε επισκεφτεί άλλα Νοσοκομεία; 

               1� ναι           2� όχι  
  
Εάν  ΝΑΙ αναφέρετε  Νοσοκομείο: _________________________       
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

3.2.1. Επιπρόσθετες  Μεταβλητές  

 

Δεδομένου  ότι  χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  SERVQUAL για  

την  μέτρηση  του επιπέδου  της  ποιότητας  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  στο  Γενικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Παπαγεωργίου  (Γ.Ν.Θ.Π.), έπρεπε  να  υπολογιστούνε , από  τα 

δεδομένα  που  συγκεντρώθηκαν ,  επιπρόσθετα  είκοσι  δύο  νέες  

μεταβλητές .  Οι  νέες  αυτές  μεταβλητές  μετρούν  την διαφορά  

μεταξύ των  αντιλήψεων  που  έχουν δημιουργηθεί  κατά  την 

νοσηλεία  των  ασθενών  στο Γ .Ν.Θ.Π.  και  των  προσδοκιών  των 

ασθενών  για  ένα ιδεατό /  άριστο  νοσοκομείο  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α,  

Πίνακας Π1). 

 

Η αντιστοιχία  των  νέων  μεταβλητών  με  τους  πέντε  άξονες  

αξιολόγησης  παρουσιάζεται  στον Πίνακα 7. 

 
Πίνακας 7: Η αντιστοιχία των 22 νέων μεταβλητών στους άξονες  

1. Τα Εμπράγματα  / Υλικά στοιχεία  (Tangibles)  

SER1 PE1 - EX1 

SER2 PE2 - EX2 

SER3 PE3 - EX3 

SER4 PE4 - EX4 

2. Η Αξιοπιστία  (Reliability)  

SER5 PE5 - EX5 

SER6 PE6 - EX6 

SER7 PE7 - EX7 

SER8 PE8 - EX8 
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3. Η Ετοιμότητα  /  Ανταπόκριση  (Responsiveness)  

SER9 PE9 – EX9 

SER10 PE10 – EX10 

SER11 PE11 – EX11 

SER12 PE12 – EX12 

SER13 PE13 – EX13 

4. Η Ασφάλεια  (Assurance)  

SER14 PE14 – EX14 

SER15 PE15 – EX15 

SER18 PE18 – EX18 

SER19 PE19 – EX19 

5. Η Κατανόηση  (Empathy)  

SER16 PE16 – EX16 

SER17 PE17 – EX17 

SER20 PE20 – EX20 

SER21 PE21 – EX21 

SER22 PE22 – EX22 
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3.2.2. Προσδοκίες για ένα Ιδεατό / Άριστο  νοσοκομείο  
& Αντιλήψεις για το επίπεδο  ποιότητας  
παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ.Ν.Θ.Π. 

 

Συνολικά έχουμε δημιουργήσει :  

 

•  Είκοσι  δύο  μεταβλητές  που  αντικατοπτρίζουν  τις 

προσδοκίες  των  ασθενών  για  ένα  ιδεατό  /  άριστο 

νοσοκομείο.  

 

•  Είκοσι  δύο  μεταβλητές  που  προσδιορίζουν  την 

άποψη των  ασθενών  για την  εικόνα  του  Γ.Ν.Θ.Π. .  

 

•  Πέντε  μεταβλητές  που  προσδιορίζουν  την  

σημαντικότητα  του  κάθε  άξονα  αξιολόγησης  για  

την  προσφορά  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών  

υγείας στα  νοσοκομεία .  

 

•  Δύο  μεταβλητές  που  καταγράφουν  αντίστοιχα  τον 

πιο σημαντικό  άξονα  αξιολόγησης  και τον λιγότερο  

σημαντικό  άξονα  αξιολόγησης .  

 

•  Είκοσι  δύο  μεταβλητές  που  μετρούν  την  διαφορά  

μεταξύ  των  αντιλήψεων  που  έχουν δημιουργηθεί  

κατά  την  νοσηλεία  των  ασθενών  στο Γ .Ν.Θ.Π. και  

των  προσδοκιών  των  ασθενών  για ένα  ιδεατό  /  

άριστο  νοσοκομείο. 

 

•  Εννέα  μεταβλητές που  απεικονίζουν  δημογραφικά  

στοιχεία. 
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 Η καταχώριση  και  ανάλυση  των  δεδομένων  έγινε  με  την 

βοήθεια  του  στατιστικού  προγράμματος  SPSS 15.0 for 

Windows. Μέσω  του  στατιστικού προγράμματος  έγινε η  

ανάλυση των  μεταβλητών ,  καθώς και  η  καταγραφή  των  

μέτρων  θέσεως  και διασποράς  της κάθε  μεταβλητής .  

 

Στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας  Π1) είναι  συγκεντρωμένο  το 

σύνολο  των  μέσων  όρων  όλων  των  μεταβλητών.  Και  στους  

πέντε άξονες  αξιολόγησης, οι  προσδοκίες  των  ασθενών  για 

ένα  ιδεατό  /  άριστο  νοσοκομείο ξεπερνούν  τις αντιλήψεις  τους 

για  την  πραγματική  εικόνα  του  Γ .Ν.Θ.Π. .  Αυτό  συμβαίνει  λόγο 

της  προσδοκίας  των νοσηλευόμενων  για  ένα καλύτερο 

επίπεδο ποιότητας  υπηρεσιών  κατά την νοσηλεία  τους. 

 

 Θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  είναι  πολύ σπάνιες οι  

περιπτώσεις  όπου  οι  αντιλήψεις  ξεπερνούν  τις προσδοκίες.  Ο 

καταναλωτής  προσδοκά  πάντοτε  μία  υψηλότερου  επιπέδου  

παρεχόμενη  ποιότητα  υπηρεσιών .   Οπότε,  κάνοντας  χρήση 

της  μεθόδου  SERVQUAL, η  καλύτερη  ποιότητα  υποδηλώνετε  

μέσα  από  τα  μικρότερα  αρνητικά  αποτελέσματα ,  δηλαδή 

αποτελέσματα  κοντά  στο μηδέν .  
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3.2.3. Οι Υψηλότερες  Προσδοκίες των ασθενών για 
ένα Ιδεατό  / Άριστο νοσοκομείο   

 

Με  την βοήθεια του  στατιστικού προγράμματος  SPSS 

15.0 for Windows, υπολογίστηκαν  οι μέσοι  όροι  των 

μεταβλητών ,  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας Π3),  έτσι  ώστε  να 

μπορούμε  να  διακρίνουμε  τις  πέντε  υψηλότερες  προσδοκίες  

των ασθενών για  ένα ιδεατό νοσοκομείο, Γράφημα  1.  

 
Γράφημα 1: Οι πέντε υψηλότερες προσδοκίες 

6,95

6,955

6,96

6,965

6,97

6,975

6,98

EX4 EX22 EX3 EX7 EX10

Οι Υψηλότερες Προσδοκίες

 
 

Όπως  μπορούμε να  παρατηρήσουμε  δύο  από  τις 

υψηλότερες  προσδοκίες  συγκαταλέγονται  στον  άξονα  των 

Εμπράγματων  στοιχείων  (ΕΧ3, ΕΧ4), ενώ  από μία  προσδοκία  

στους  άξονες  που προσδιορίζουν  την  Αξιοπιστία  (ΕΧ7), την 

Ετοιμότητα  (ΕΧ10) και την  Κατανόηση (ΕΧ22).   

 

Παρατηρούμε ,  ότι ο  μόνος άξονας  αξιολόγησης ,  οπού  οι 

μεταβλητές  που  τον  χαρακτηρίζουν  δεν  συμπεριλαμβάνονται  

στις πέντε  υψηλότερες  προσδοκίες ,  είναι  αυτός  της  

Ασφάλειας .  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  νοσηλευόμενοι  θεωρούν  ότι 

ακόμη  και  σε  ένα  άριστο  νοσοκομείο  είναι  πολύ  δύσκολο  να  

διατηρηθεί  το  αίσθημα  ασφάλειας  και  σιγουριάς που  
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εμπνέουν στους  νοσηλευόμενους  οι  γιατροί  και  οι 

νοσηλευτές .  

 

Οι  δύο  υψηλότερες  προσδοκίες ,  που συγκεντρώνουν  και  

την  ίδια βαθμολογία,  μας  δείχνουν  ότι οι  νοσηλευόμενοι  

περιμένουν ,  σε  ένα  ιδεατό  νοσοκομείο,  να  είναι  πάντα  

καθαρά  και  τακτοποιημένα  τα  υλικά  και  τα  εργαλεία  που  

χρησιμοποιούνται , και  επιπλέον  σε  κάθε  περίπτωση  να 

διασφαλίζονται  τα συμφέροντα  τους .  Επιπρόσθετα , οι 

νοσηλευόμενοι  σε ένα  άριστο  νοσοκομείο  αναμένουν   το 

προσωπικό  να  είναι  ντυμένο  με   ομοιόμορφες  και  καθαρές 

στολές, κάτι  το  οποίο συμπεριλαμβάνεται  στα υλικά  

χαρακτηριστικά  του  νοσηλευτικού  ιδρύματος.   

 

Τον  ίδιο  μέσο  όρο σε  ένα  ιδεατό  νοσοκομείο,  παρουσιάζει  

η  μεταβλητή  που αντικατοπτρίζει  την  σωστή  αντιμετώπιση 

ενός  προβλήματος  υγείας από  τη πρώτη επίσκεψη  στο 

νοσοκομείο.  Οι  νοσηλευόμενοι  θεωρούν  ότι ένα  από  τα  

βασικά  χαρακτηριστικά  ενός άριστου  νοσοκομείου  είναι  η 

παροχή  σωστών  υπηρεσιών  από  την  πρώτη φορά.  Κάτι  το 

οποίο ήταν αναμενόμενο, καθώς  ο βαθμός  

αποτελεσματικότητας  ενός  νοσοκομείου  είναι  συνυφασμένος 

με  την μείωση των  πιθανοτήτων ενδεχόμενων  ιατρικών 

σφαλμάτων .  Ας  μην  ξεχνάμε  ότι  κατά  την  παροχή  υπηρεσιών  

υγείας,  ένα  λάθος  από  την  μεριά  των  γιατρών  ή των  

νοσηλευτών  μπορεί  να  στοιχίσει  ακόμη  και  την  ίδια  την  ζωή 

του  ασθενή .  

 

   Η Πέμπτη  υψηλότερη  προσδοκία  εντάσσεται  στον άξονα 

της  Ετοιμότητας /  Ανταπόκρισης.  Πιο  συγκεκριμένα  σε  ένα 

ιδεατό  νοσοκομείο,  αναμένεται  ότι  οι  ανάγκες  των  

νοσηλευόμενων  καλύπτονται  άμεσα.  Άλλωστε ,  η  γρήγορη 

αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  υγείας συντελεί  στην  έγκαιρη 

ίαση  και στην  πρόληψη επιπλοκών .  
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3.2.4. Οι Χαμηλότερες Προσδοκίες των ασθενών για 
ένα Ιδεατό  / Άριστο νοσοκομείο   

 

Οι  έξι  χαμηλότερες  προσδοκίες  των  ασθενών  για  ένα 

ιδεατό  νοσοκομείο ,  όπως  συμπεραίνεται  και  από  τα 

αποτελέσματα  του  ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α  (Πίνακα Π3), 

παρουσιάζονται  στο  Γράφημα  2.   

 
Γράφημα 2: Οι χαμηλότερες προσδοκίες 

6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

7

EX12 EX20 EX2 EX17 EX9&EX16

Οι Χαμηλότερες Προσδοκίες

 
 

Όπως  μπορούμε  να παρατηρήσουμε ,  από τις 

χαμηλότερες  προσδοκίες  τρεις  συγκαταλέγονται  στον  άξονα  

της  Κατανόησης  (ΕΧ20, ΕΧ17, ΕΧ16), δύο  συγκαταλέγονται  

στον  άξονα  της  Ετοιμότητας /  Ανταπόκρισης  (ΕΧ9, ΕΧ12) και  

μία  στον άξονα  των  Εμπράγματων  / Υλικών στοιχείων (ΕΧ2).  

 

Όπως  βλέπουμε,  μεταβλητές  των  αξόνων  της Αξιοπιστίας 

και  της Ασφάλειας  δεν συμπεριλαμβάνονται  στις  έξι 

χαμηλότερες  προσδοκίες .  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι νοσηλευόμενοι 

θεωρούν  την Ασφάλεια  και την  Αξιοπιστία  ως βασικά 

χαρακτηριστικά  ενός ιδεατού   νοσηλευτικού  ιδρύματος.  Οπότε 

και  οι  προσδοκίες  για  τις  επιδόσεις  των  αξόνων  σε  αυτούς 

τους  τομείς  θα  πρέπει  να είναι  τουλάχιστον  στον μέσο  όρο  
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του  επιπέδου  ποιότητας  υπηρεσιών  σε  ένα ιδεατό 

νοσοκομείο.  

 

Η χαμηλότερη  προσδοκία  συγκαταλέγεται  σε  μεταβλητή  

του  άξονα  της  Ετοιμότητας  /  Ανταπόκρισης.  Οι  νοσηλευόμενοι  

φαίνεται  να  δείχνουν  κατανόηση  σε  τυχόν  καθυστερήσεις  

κατά  την παροχή υπηρεσιών  όταν  υπάρχει  κάποιο  έκτακτο 

περιστατικό  ή  όταν  ο  αριθμός  των  νοσηλευόμενων  είναι 

μεγαλύτερος  από  τον  αναμενόμενο.  Ακόμη  και  σε  ένα  ιδεατό 

νοσοκομείο  δεν  προσδοκάτε  το  προσωπικό  των  νοσοκομείων  

να  ανταποκρίνεται  πάντα  στα  αιτήματα  των ασθενών 

ανεξάρτητα  από το φόρτο  εργασίας .  

 

Ακολούθως ,  οι  νοσηλευόμενοι  σε  ένα  άριστο νοσοκομείο 

δεν  αναμένουν  την  δυνατότητα διενέργειας  εξετάσεων  την  

χρονική  στιγμή  που  θα  επιλέξουν  οι  ίδιοι .  Οι  περισσότεροι  

πιστεύουν  ότι  οι γιατροί είναι  αυτοί  που θα  πρέπει  να 

ορίσουν  την  χρονική  στιγμή  διενεργείας  των εξετάσεων  και 

πως  οι ίδιοι  δεν θα έπρεπε  να  έχουν καμία άποψη.  

 

Η Τρίτη χαμηλότερη  προσδοκία  αφορά τα  Υλικά  στοιχεία  

του  ιδεατού  νοσοκομείου. Οι  ασθενείς  διατηρούν  σχετικά  

χαμηλά  τις  προσδοκίες  τους  για την  αισθητική  και  την 

λειτουργικότητα  των  εγκαταστάσεων  των νοσοκομείων .  Αυτό , 

όπως  θα  αναλύσουμε  στην συνέχεια , μπορεί  να  δικαιολογηθεί  

από  την  χαμηλή  σημαντικότητα  που  δίνουν  στον  άξονα  των 

Εμπράγματων  / Υλικών  στοιχείων.  

 

Η Τέταρτη  χαμηλότερη  προσδοκία  αφορά τον άξονα 

αξιολόγησης  της  Κατανόησης .  Η μεταβλητή  ΕΧ12 υποστήριζε  

πως  οι   υπάλληλοι  του  ιδεατού  νοσοκομείου θα  πρέπει  να 

ακούν  τον  ασθενή  και  να  καταλαβαίνουν  τις  ιδιαίτερες  

ανάγκες  του ,  δείχνοντας  ειλικρινές  ενδιαφέρον .  Η ένσταση 

των  περισσότερων  νοσηλευόμενων  ήταν  στην λέξη 
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«ειλικρινές». Οπότε  και  ο  μέσος  όρος  της  μεταβλητής  

κατέληξε να είναι  σε  σχετικά  χαμηλό επίπεδο .   

    

Οι  τελευτές  δύο  από  τις  χαμηλότερες  προσδοκίες  ενός  

ιδεατού  νοσοκομείου  έχουν μέσο  όρο  πολύ  κοντά  στο 7. Η 

μεταβλητή  ΕΧ9 υποστήριζε  ότι  το  προσωπικό  ενός ιδεατού 

νοσοκομείου  θα πρέπει  να  φροντίζει  για  την  συνεχή 

ενημέρωση  του  ασθενή .  Ο μέσος  όρος  αυτής  της  μεταβλητής 

βρέθηκε σχετικά  χαμηλά,  καθώς  αρκετοί  από  τους 

ερωτώμενους  υποστήριξαν  ότι  η  ενημέρωση  πρέπει  να  γίνεται  

όταν χρειάζεται ,  και  πως την  συχνότητα  θα  έπρεπε  να  την 

ορίζουν οι γιατροί .      

 

Τέλος,  οι  νοσηλευόμενοι  ακόμη και  σε  ένα  ιδεατό  

νοσοκομείο,  δεν  περιμένουν  να  έχουν  αντιμετώπιση  ως  

ξεχωριστό  περιστατικό . Οι  περισσότεροι  από  τους 

ερωτηθέντες  θεώρησαν αυτή  την  ερώτηση  ως ουτοπική. 
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3.2.5. Οι Υψηλότερες  Αντιλήψεις των ασθενών για το 
επίπεδο ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών 
στο Γ.Ν.Θ.Π. 

 

Στην συνέχεια  έγινε  η  ανάλυση  των  μεταβλητών  όπου  οι 

νοσηλευόμενοι  απαντήσουν  σε  ερωτήσεις  με  βάση  τις 

εντυπώσεις  και  τα αισθήματα  που  έχουν  δημιουργηθεί  κατά  

την  νοσηλεία  τους  στο  Γ .Ν.Θ.Π. .  Οι  μέσοι  όροι  των 

μεταβλητών  αυτών,  παρατίθενται  στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας 

Π1),  έτσι  ώστε να  μπορούμε  να  διακρίνουμε  τις  πέντε  

υψηλότερες  αντιλήψεις  των  ασθενών  (ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α ,  Πίνακας  

Π4) για  την  ποιότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.  ,  

Γράφημα  3.  

 
Γράφημα 3: Οι υψηλότερες αντιλήψεις 
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Όπως  παρατηρούμε  από  το  Γράφημα  3, οι  τέσσερεις  από  

τις  πέντε μεταβλητές  που  συγκεντρώνουν  τον  μεγαλύτερο 

μέσο  όρο ,  στις αντιλήψεις  για  το επίπεδο παρεχόμενων  

υπηρεσιών  στο   Γ.Ν.Θ.Π. ,  είναι  αυτές  που  απαρτίζουν  τον 

άξονα  αξιολόγησης  των  Εμπράγματων  /  Υλικών  στοιχείων 

(ΡΕ1, ΡΕ2, ΡΕ3, ΡΕ4). Η πέμπτη  υψηλότερη  αντίληψη  

εμφανίζεται  στον άξονα της Αξιοπιστίας  (ΡΕ5). 
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Η μεταβλητή  με  την  υψηλότερη  αντίληψη  υποδηλώνει  ότι 

οι  στολές  των  εργαζόμενων  του Γ .Ν.Θ.Π.  είναι  πάντα  

ομοιόμορφες,  καθαρές και δηλώνουν  την  ειδικότητα . Στην  

συνέχεια , ακολουθεί  η  μεταβλητή που  χαρακτηρίζει  τις 

εγκαταστάσεις  του  Γ .Ν.Θ.Π.  οπτικά  ελκυστικές και  

λειτουργικές .  

 

Η τρίτη  υψηλότερη αντίληψη  συναντάτε  στην  μεταβλητή 

ΡΕ4, όπου βλέπουμε  τους περισσότερους  ερωτώμενους  να  

απαντούν ότι  συμφωνούν  απόλυτα  ότι  τα   υλικά και  τα  

εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την νοσηλεία  στο 

Γ .Ν.Θ.Π.  είναι  καθαρά  και  τακτοποιημένα.  Ανάλογο  ποσοστό  

ερωτώμενων  απάντησαν  ότι συμφωνούν  απόλυτα  ότι το 

Γ .Ν.Θ.Π. έχει  σύγχρονο εξοπλισμό  και  εγκαταστάσεις .  

 

Τέλος,  πολύ  ψηλά στις αντιλήψεις  των  νοσηλευόμενων  

για  το  επίπεδο παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.,  

βρίσκεται  η  μεταβλητή  ΡΕ5, που  συμπεριλαμβάνεται  στον 

άξονα  της  Αξιοπιστίας.  Οι  ασθενείς ,  υποστηρίζουν  ότι  οι  

εργαζόμενοι  του Γ .Ν.Θ.Π.   τηρούν  το  υποσχόμενο 

χρονοδιάγραμμα  παρεχόμενων  υπηρεσιών .  

  

Ως  γενικότερο  σχόλιο,  μπορούμε να πούμε  ότι οι 

νοσηλευόμενοι  του Γ .Ν.Θ.Π. είναι  πολύ  ευχαριστημένοι  από 

την  όψη των  κτιριακών  εγκαταστάσεων . Θεωρούν  ότι  το 

νοσοκομείο  είναι  λειτουργικά  σχεδιασμένο  και  διατηρείται  

καθαρό  και  περιποιημένο.  Περιποιημένες  είναι  και  οι  στολές 

του  προσωπικού,  από  τις  στολές  του προσωπικού  ασφαλείας 

του  κτιρίου  μέχρι  των  γιατρών .  Οι  κλίνες  νοσηλείας  είναι  

ευχάριστες  και εξοπλισμένες  με  σύγχρονα ιατρικά 

μηχανήματα .  Τέλος ,  αρκετοί  από τους  νοσηλευόμενους  

θεωρούν  ιδανική  την  τοποθεσία  του  νοσοκομείου,  στα  δυτικά 

της  Θεσσαλονίκης παράπλευρα  του περιφερειακού .  
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3.2.6. Οι Χαμηλότερες Αντιλήψεις των ασθενών για το 
επίπεδο ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών 
στο Γ.Ν.Θ.Π. 

 

Ακολούθως ,  παρουσιάζονται  οι έξι  χαμηλότερες  

αντιλήψεις  των  νοσηλευόμενων  για  το  παρεχόμενο  επίπεδο  

ποιότητας  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π. .  Οι  μέσοι  όροι  των 

μεταβλητών  αυτών  παρατίθενται  στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας 

Π4),  και  παρακάτω  αυτές οι  τιμές απεικονίζονται  με την  

βοήθεια ενός  ραβδογράμματος  στον  Γράφημα  4.  

 
Γράφημα 4: Οι χαμηλότερες αντιλήψεις 
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Εύκολα  μπορούμε  να  δούμε από  το  Γράφημα  4, ότι  οι 

χαμηλότερες  αντιλήψεις  μοιράζονται  στους  τέσσερις άξονες, 

αφήνοντας  έξω  τον άξονα  των  Υλικών  Στοιχείων .  Αυτό  βέβαια  

ήταν αναμενόμενο,  καθώς  στον  άξονα  των Υλικών Στοιχείων  

εμφανίζονται  οι  μεταβλητές  που  έχουν  κατά μέσο  όρο  την 

μεγαλύτερη  βαθμολογία.  

 

Στις  έξι  χαμηλότερες  αντιλήψεις  συμπεριλαμβάνονται  

δύο  του  άξονα  της  Κατανόησης  (ΡΕ20, ΡΕ16), δύο  του  άξονα  

της  Ετοιμότητας /  Ανταπόκρισης  (ΡΕ9, ΡΕ12), μία  του  άξονα  
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της  Ασφάλειας  (ΡΕ15) και  τέλος μία  του  άξονα της 

Αξιοπιστίας  (ΡΕ6).   

 

Τον  μικρότερο  μέσο όρο  συγκεντρώνει  η  μεταβλητή  που  

μετρά  την  αντίληψη  των  νοσηλευόμενων  για την  δυνατότητα  

διενέργειας  εξετάσεων  την χρονική  στιγμή  που  θα  επιλέξει  ο  

κάθε  ασθενής .  Στο Γ .Ν.Θ.Π. ,  όπως  και  σε  όλα  τα  δημόσια  

νοσοκομεία , οι  γιατροί  είναι  αυτοί  που  ανάλογα  με  την  ανάγκη 

του  κάθε  ασθενή  ορίζουν  τις  ανάλογες  ιατρικές  εξετάσεις  και 

εργαστηριακές  αναλύσεις.  Το  γεγονός  αυτό  φαίνεται  εν μέρει   

να  το  αποδέχονται  οι  νοσηλευόμενοι ,  καθώς  όπως  έχουμε 

αναλύσει μέσα  από  το  Γράφημα  2, ακόμη και  σε  ένα  ιδεατό 

νοσοκομείο  οι ασθενείς  δεν προσδοκούν  να  έχουν  μία  τέτοια 

δυνατότητα .    

 

Τον  δεύτερο μικρότερο  μέσο  όρο  τον εμφανίζει  η 

μεταβλητή  που  υποστηρίζει  ότι  το  προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π. 

ανταποκρίνεται  πάντα  στα  αιτήματα  των  ασθενών  ανεξάρτητα  

από το φόρτο εργασίας.  Και  σε αυτή την περίπτωση,  όταν  οι 

ασθενείς κλίθηκαν  να  απαντήσουν για  τις  προσδοκίες  που 

έχουν  για ένα ιδεατό  νοσοκομείο,  κατέταξαν πολύ  χαμηλά  την 

δυνατότητα  να ανταποκρίνεται στα  αιτήματα  ανεξαρτήτου 

φόρτου εργασίας.  

 

Στην  συνέχεια ,  μικρό  μέσο  όρο συγκέντρωσε  η  

μεταβλητή  που  προσδιορίζει  τον  άξονα  της  Ανταπόκρισης, 

οπότε  συμπεραίνουμε  ότι το  προσωπικό δεν  έχει  την  

δυνατότητα  ή  δεν  είναι  αρκετά  πρόθυμο να  ενημερώνει 

συνεχώς για την  πορεία  της υγείας των  ασθενών .  

 

Η τέταρτη  χαμηλότερη  προσδοκία  δείχνει  ότι οι 

νοσηλευόμενοι  αντιλαμβάνονται  πως δεν  αντιμετωπίζονται  ως  

ξεχωριστό  περιστατικό.   Ωστόσο, οι  ίδιοι  δεν  αναμένουν 
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εξατομικευμένη  αντιμετώπιση  ακόμη  και  αν  νοσηλευόταν  σε 

ένα ιδεατό  νοσοκομείο.     

 

Τέλος,  στην  Πέμπτη  χαμηλότερη θέση  των  αντιλήψεων  

για  το  επίπεδο παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.,  

ισοβαθμούν  οι  ακόλουθες  δύο  μεταβλητές .  Η πρώτη 

μεταβλητή  συμπεριλαμβάνεται  στον  άξονα  της  Αξιοπιστίας  και 

εμφανίζεται  η  άποψη  πως  οι  εργαζόμενοι  του Γ .Ν.Θ.Π.  δεν  

αντιμετωπίζουν  πάντα  το  πρόβλημα  που  θα παρουσιαστεί  σε  

έναν  ασθενή  άμεσα . Η δεύτερη  μεταβλητή ,  που  

συμπεριλαμβάνεται  στον  άξονα  της  Ασφάλειας ,  συγκεντρώνει  

σχετικά  μικρό  μέσο  όρο ,  οπότε  και  συμπεραίνουμε  ότι  οι 

εργαζόμενοι  του  Γ .Ν.Θ.Π. δεν  είναι  πάντα  ευγενικοί  και 

καλοδιάθετοι  κατά την  εξυπηρέτηση  των  ασθενών.  Θα  πρέπει  

να  σημειώσουμε  ότι σε  αυτή  την μεταβλητή  υπήρχε  ένσταση 

για  την  λέξη  καλοδιάθετοι .  Δηλαδή,  οι  περισσότεροι  από  τους 

ασθενείς υποστήριξαν  ότι το  προσωπικό  του  νοσοκομείου 

είναι  πάντα  ευγενικό  αλλά δεν  είναι  πάντα  σε καλή διάθεση .  
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3.2.7. Οι μεγαλύτερες  διαφορές μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ  

 

Στην  συνέχεια ,  παρουσιάζονται  οι επτά  μεγαλύτερες 

διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων  των  ασθενών για το 

επίπεδο  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.  και 

των  προσδοκιών  για  ένα ιδεατό / άριστο  νοσοκομείο .   Το  

σύνολο  των  τιμών των  μεγαλύτερων  διαφορών  βρίσκεται  στο  

ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α (Πίνακας Π5).  

 

Συνολικά μπορούμε  να  δούμε  το  σύνολο  των  διαφορών  

μεταξύ  ΡΕΨ-ΕΧΨ στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α  (Πίνακας  Π1),  ενώ  

παρακάτω  απεικονίζονται  οι  επτά  μεγαλύτερες  διαφορές  με  

την βοήθεια  ενός ραβδογράμματος στο  Γράφημα  5. 

 
Γράφημα 5: Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ 

Οι Μεγαλύτερες Διαφορές μεταξύ: PEΨ - EXΨ
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Από  το  Γράφημα  5, παρατηρούμε ότι  οι  μεγαλύτερες 

διαφορές ανάμεσα  στο  προσδοκόμενο  και  την  αντίληψη  

μοιράζονται  ως ακολούθως  στους  άξονες  αξιολόγησης .  Δύο 

από  τις  μεγαλύτερες  διαφορές  συναντιόνται στον  άξονα  της  

Κατανόησης ,  τρεις  στον άξονα της  Ετοιμότητας  / 

Ανταπόκρισης,  μία  στης  Αξιοπιστίας και  τέλος  μία  στον  άξονα  

της  Ασφάλειας.  
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Ο  άξονας των Εμπράγματων  / Υλικών  στοιχείων  είναι  ο  

μόνος  που  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στο  Γράφημα  5. Αυτό  που 

αναδεικνύεται  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  μεγάλη  διαφορά  ανάμεσα  

στις αντιλήψεις  και τις  προσδοκίες  των  νοσηλευόμενων  για  τα 

εμπράγματα  στοιχεία .  Όπως  βλέπουμε  στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α 

(Πίνακας Π1), οι διαφορές  ανά  ζευγάρι  μεταβλητών  είναι  

ΡΕΨ1-ΕΧΨ1=-0,42, ΡΕΨ2-ΕΧΨ2=-0,27, ΡΕΨ3-ΕΧΨ3=-0,36, 

ΡΕΨ4-ΕΧΨ4=-0,44. Οι  τιμές  αυτές είναι  πολύ  κοντά  στο  

μηδέν  και  δείχνουν  ότι  οι  νοσηλευόμενοι  έχουν σχεδόν 

ταυτίσει  το  Γ .Ν.Θ.Π.  με  το  ιδεατό  νοσοκομείο  σε  ότι  αφορά  τη 

λειτουργικότητα  και  την ελκυστικότητα  των φυσικών 

εγκαταστάσεων,  του  εξοπλισμού και  των  υλικών  που  

χρησιμοποιούνται .  

 

Η μεταβλητή  που  μετρά  την  δυνατότητα  διενέργειας 

εξετάσεων  την  χρονική στιγμή  που  θα επιλέξει  ο κάθε 

ασθενής, όπως  βλέπουμε  από  τα Γραφήματα  2 και  4, 

συγκεντρώνει  τον μικρότερο  μέσο  όρο  των αντιλήψεων  και 

των  προσδοκιών. Ωστόσο , η  διαφορά  μεταξύ  ΡΕΨ20-ΕΧΨ20 

είναι  η  μεγαλύτερη  καταγεγραμμένη  ανάμεσα  και  στους πέντε  

άξονες  αξιολόγησης .  Αυτό σημαίνει  ότι  οι  νοσηλευόμενοι  θα  

ήθελαν  να  βελτιωθεί  το  σύστημα  οργάνωσης  του  Γ.Ν.Θ.Π. 

έτσι  ώστε  να  υπάρχει  μία  μερική δυνατότητα  διενέργειας 

εξετάσεων  την χρονική  στιγμή  που οι ίδιοι  θα επιλέξουν .  

 

Η ίδια  εικόνα  εμφανίζεται  και  για  την  μεταβλητή  που 

καταγράφει  κατά  πόσο  είναι  συνεχής  η  ενημέρωση  των 

ασθενών. Όποτε  βλέπουμε  ότι  το  Γ.Ν.Θ.Π.  δεν  καλύπτει  την  

σχετικά  μικρή  προσδοκία  για  το  ιδεατό  νοσοκομείο,  καθώς  η  

αντίληψη των  νοσηλευόμενων  για  την  ενημέρωση  στο 

Γ .Ν.Θ.Π. είναι  αρκετά  χαμηλή .  

 

Τρίτη  μεγαλύτερη  διαφορά  μεταξύ  των  αντιλήψεων  των 

ασθενών  για  το  επίπεδο  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  
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στο  Γ .Ν.Θ.Π.  και  των  προσδοκιών  για  ένα  άριστο  νοσοκομείο  

είναι  η  ΡΕ12-ΕΧ12. Το  γεγονός  αυτό  οφείλεται  στην πολύ  

χαμηλή  αντίληψη  των  νοσηλευόμενων  για   την  ανταπόκριση 

του  προσωπικού του  Γ.Ν.Θ .Π.  στα  αιτήματα  των  ασθενών  

ανεξάρτητα  από  το  φόρτο  εργασίας. Η ασθενής  θα  ήθελαν  να  

βελτιωθεί  ο  βαθμός  ετοιμότητας από  την  μεριά  του 

προσωπικού .  

 

Η τέταρτη  μεγαλύτερη διαφορά  είναι  η ΡΕ17-ΕΧ17. Αν  

και  οι  υπάλληλοι  του  Γ.Ν.Θ.Π.  φαίνεται  να  ακούν  τις  

ιδιαίτερες ανάγκες  του  ασθενή, υπάρχουν  περιθώρια  

βελτίωσης  έτσι  ώστε  ο  νοσηλευόμενος  να αισθάνεται  ότι 

υπάρχει  ειλικρινές  ενδιαφέρον  από  την  μεριά  του 

προσωπικού  του  νοσοκομείου .  

 

Τέλος,  από τις μεγαλύτερες αλλά όχι  και τόσο 

σημαντικές  διαφορές  μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ ,  είναι  οι  ΡΕ6-ΕΧ6, 

ΡΕ10-ΕΧ10 και  ΡΕ15-ΕΧ15. οι  διαφορές  αυτές  είναι  της 

τάξεως  των  -0,72 βαθμών, δηλαδή  βαθμολογίας πολύ κοντά 

στο  μηδέν  που  είναι  και  η  ζητούμενη  διαφορά  έτσι  ώστε  να 

χαρακτηρίσουμε  την  ποιότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  

Γ .Ν.Θ.Π.   ως  άριστη .  Μέσα  από  την  μικρή  αυτή  διαφορά  από 

το  άριστο ,  οι  νοσηλευόμενοι  φαίνεται  να  επιζητούν  από  το 

προσωπικό  του  Γ.Ν.Θ.Π.  να  παρέχει  πιο  άμεσα ,  γρήγορα  και 

ευγενικά  τις υπηρεσίες υγείας.  
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3.2.8. Οι μικρότερες διαφορές μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ  

 

Ακολούθως ,  παρουσιάζονται  οι πέντε μικρότερες 

διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων  των  ασθενών για το 

επίπεδο  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.  και 

των προσδοκιών  για  ένα  ιδεατό /  άριστο  νοσοκομείο.    

 

Όπως  προείπαμε ,  το  σύνολο  των  διαφορών  μεταξύ ΡΕΨ-

ΕΧΨ  είναι  καταγεγραμμένο  στο  ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας Π1), 

ενώ  οι  τιμές  των  μικρότερων  διαφορών  βρίσκεται  στο 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ  Α (Πίνακας  Π6). Παρακάτω απεικονίζονται  οι 

πέντε  μικρότερες  διαφορές  με  την βοήθεια  του 

ραβδογράμματος του  Γραφήματος 6. 

 
Γράφημα 6: Οι μικρότερες διαφορές μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ 
 

Οι Μικρότερες Διαφορές μεταξύ: PEΨ - EXΨ

-0,27

-0,36

-0,42

-0,44

-0,47

PE2 – EX2 

   PE3 – EX3 

PE1 – EX1

PE4 – EX4

PE5 – EX5 

 
 

Το  Γράφημα  6 μας δείχνει  ότι οι  τέσσερις  από  τις  πέντε  

μικρότερες  διαφορές  ανάμεσα  στο  προσδοκόμενο  και  την 

αντίληψη αφορούν  των  άξονα  των Εμπράγματων  /  Υλικών 

στοιχείων .  Η πέμπτη  σε  σειρά  μικρότερη  διαφορά  βρίσκεται 

στον  άξονα  της  Αξιοπιστίας .  Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι 

οι  παραπάνω  διαφορές ,  του  Γραφήματος 6, αγγίζουν  το  

μηδέν,  όποτε  και  το  παρεχόμενο  επίπεδο  ποιότητας  
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υπηρεσιών  αγγίζει  το  ιδεατό για τις  μεταβλητές που 

συμπεριλαμβάνονται  σε αυτές  τις διαφορές .  

 

Η μικρότερη  διαφορά  σημειώνεται  όταν  αφαιρείται  η  

αντίληψη από  την  προσδοκία  για οπτικά  ελκυστικές  και 

λειτουργικές  εγκαταστάσεις.  Αρκετοί  από τους  

νοσηλευόμενους  παρομοίασαν  το  νοσοκομείο με  ξενοδοχείο , 

θέλοντας να  δείξουν  τον ενθουσιασμό τους  για  τον  χώρο που 

τους  περιέβαλε .   Θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  η  διαφορά  

ΕΧ2-ΡΕ2 είναι  μόλις  -0,27 και  θεωρείτε  αμελητέα ,  δεδομένου  

της  τάσεις  των  νοσηλευόμενων  να  προσδοκούν  όλο  και  

υψηλότερο  επίπεδο  ποιότητας  υπηρεσιών .     Πολύ μικρή  είναι 

και  η διαφορά  ΕΧ3-ΡΕ3, μόλις -0,36. Αυτό δείχνει  ότι οι  

ασθενείς  αναγνωρίζουν  πως οι  στολές  των  εργαζομένων  του 

Γ .Ν.Θ.Π. είναι  ομοιόμορφες ,  καθαρές  και να  δηλώνουν  την  

ειδικότητα , όπως άλλωστε αναμενόταν να  είναι  και σε  ένα 

ιδεατό νοσοκομείο. 

 

Μικρές  διαφορές ανάμεσα  στο ιδεατό και  στην  

κατάσταση που  επικρατεί  στο  Γ .Ν.Θ.Π. ,  παρατηρούνται  και 

στις άλλες  δύο  μεταβλητές  του  άξονα  των  εμπράγματων  

στοιχείων .  Οπότε, μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  το 

Γ .Ν.Θ.Π. έχει  εξοπλισμό  και  υλικά  και  εργαλεία  νοσηλείας 

που  είναι  σχεδόν του  ίδιου επιπέδου ποιότητας  με  αυτά  που 

θα χρησιμοποιούνταν σε ένα  ιδεατό  νοσοκομείο.  

 

Τέλος,  αρκετά  μικρή  διαφορά ,  της  τάξεως  -0,47, 

εμφανίζεται  ανάμεσα  στην ιδεατή  κατάσταση τήρησης  του  

υποσχόμενου  χρονοδιαγράμματος  παρεχόμενων  υπηρεσιών  

και  στην πραγματική  του Γ .Ν.Θ.Π. .  Όπως  τόνισαν  οι  

νοσηλευόμενοι  «όλα  λειτουργούν  ρολόι  στο  τμήμα της  

μαιευτικής  κλινικής» και  αυτό  είναι  κάτι  που  ενισχύει  το  

αίσθημα  ασφαλείας  και  σιγουριάς  απέναντι  στους  νοσηλευτές 

και τους γιατρούς.  

 158



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

3.2.9. Οι Μέσοι Όροι Ανά Άξονα μεταξύ ΡΕΨ-ΕΧΨ  

 

Σε  αυτή την  ενότητα  συγκεντώνουμε  ανά  άξονα  

αξιολόγησης  τους  μέσους  όρους της  διαφοράς των 

Αντιλήψεων  των ασθενών  για το  επίπεδο  ποιότητας  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  Γ .Ν.Θ.Π.  και  των  προσδοκιών  

για  ένα ιδεατό  / άριστο  νοσοκομείο.  Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

(Πίνακας  Π7) μπορούμε  να  δούμε  τις τιμές  των  διαφορών  ανά 

άξονα  αξιολόγησης  και  παρακάτω  παραθέτουμε  τα  στοιχεία 

αυτά  σχηματικά  μέσω  του ραβδογράμματος, Γράφημα  7. 

 
Γράφημα 7: Οι μέσοι όροι ΡΕΨ-ΕΧΨ ανά άξονα αξιολόγησης 

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

1ος  Υλικά στοιχεία

2ος   Αξιοπιστία

3ος   Ανταπόκριση

4ος  Ασφάλεια

5ος  Κατανόηση

Μέσοι Όροι ΡΕΨ-ΕΧΨ ανά ΆΞΟΝΑ

 
 

Όσο  πιο κοντά στο  μηδέν  είναι  ο  μέσος  όρος  των 

διαφορών μεταξύ  προσδοκιών  και  αντιλήψεων  ανά άξονα  

αξιολόγησης ,  τόσο  πιο υψηλό επίπεδο  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  συναντάμε  σε  αυτόν  τον  άξονα  και τόσο  πιο κοντά 

φτάνουμε στο  ιδεατό  σημείο παρεχόμενων  υπηρεσιών  ανά 

άξονα  αξιολόγησης.  

 

Ο  μέσος όρος  [(ΡΕΨ1-ΕΧΨ1)*(ΡΕΨ2-ΕΧΨ2)*(ΡΕΨ3-

ΕΧΨ3)*(ΡΕΨ4-ΕΧΨ4)]/4, συμβολίζει  τον  μέσο  όρο  της  

διαφοράς των  Αντιλήψεων  των  ασθενών  για  το  Γ .Ν.Θ .Π.  και 
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των  προσδοκιών  για  ένα ιδεατό νοσοκομείο,  στον άξονα  

αξιολόγησης  των  Εμπράγματων  /  Υλικών  στοιχείων . Όπως  

ήταν αναμενόμενο,  σε αυτόν  τον  άξονα  παρουσιάζεται  η 

μικρότερη  διαφορά ,  που είναι  της  τάξεως  των -0,3725 

μονάδων , και  πλέον  μπορούμε  να πούμε  ότι το  επίπεδο  

ποιότητας  των  εμπράγματων  στοιχείων  του  Γ .Ν.Θ.Π.  είναι  σε 

επίπεδο ποιότητας  ενός  άριστου  νοσοκομείου .  Θα  πρέπει  να  

σημειωθεί  ότι  κατά  την  διάρκεια των  συνεντεύξεων  οι 

νοσηλευόμενοι  ήταν  ενθουσιασμένοι  με  τα  υλικά  στοιχεία  του 

νοσοκομείου,  αλλά παράλληλα  και προβληματισμένοι  για  το 

κατά  πόσο  θα  διατηρηθούν  τα  εμπράγματα  στοιχεία  σε αυτήν 

την τόσο καλή κατάσταση .  

 

Ο  δεύτερος  μικρότερος  μέσος  όρος  των  διαφορών  ΡΕΨ-

ΕΧΨ  παρουσιάζεται  στον  άξονα της  Αξιοπιστίας  και  

παράγεται  από  την  ακόλουθη  μαθηματική  εξίσωση :  [(ΡΕΨ5-

ΕΧΨ5)*(ΡΕΨ6-ΕΧΨ6)*(ΡΕΨ7-ΕΧΨ7)*(ΡΕΨ8-ΕΧΨ8)]/4. Το 

αποτέλεσμα  της εξίσωσης  είναι  -0,575. Και  αυτό  το 

αποτέλεσμα  είναι  πολύ  κοντά  στο  μηδέν ,  οπότε  μπορούμε  να  

συμπεράνουμε  ότι το  Γ.Ν.Θ.Π. είναι  σε  πολύ καλό επίπεδο  σε 

θέματα  που  αφορούν  την  Αξιοπιστία .  Ας  μην  ξεχνάμε  ότι  οι 

ερωτώμενοι  συμπεριέλαβαν  στις πέντε  υψηλότερες  

αντιλήψεις  την  μεταβλητή, του  άξονα  της  Αξιοπιστίας ,  που  

υποδείκνυε  πως  οι   εργαζόμενοι  του  Γ .Ν.Θ.Π.  τηρούν  το 

υποσχόμενο  χρονοδιάγραμμα  παρεχόμενων  υπηρεσιών .  

 

Ακολούθως ,  μέσω  της  εξίσωσης [(ΡΕΨ14-ΕΧΨ14)* 

(ΡΕΨ15 - ΕΧΨ15) * (ΡΕΨ18 - ΕΧΨ18) * (ΡΕΨ19 - ΕΧΨ19)]/4, 

εξάγεται  ο  μέσος  όρος των  διαφορών  ανάμεσα  στις 

αντιλήψεις  και  τις  προσδοκίες  του  άξονα  της  Ασφάλειας .  Το 

αποτέλεσμα  της  εξίσωσης  ισούται  με  -0,655, και φέρνει  τον 

μέσω  όρο των διαφορών του άξονα  της  Ασφάλειας  στην  τρίτη 

θέση .  Σε  γενικές  γραμμές ,  οι  νοσηλευόμενοι  νιώθουν  

ασφάλεια  και  σιγουριά  πως  σε  κάθε  περίπτωση ,  εφόσον 

 160



Χαριζοπούλου Όλγα                                    Διπλωματική Εργασία (MBA) 

βρίσκονται  μέσα  στο  Γ.Ν.Θ.Π. ,  θα αντιμετωπιστεί  έγκαιρα 

οποιαδήποτε  επιπλοκή  της υγείας τους ,  από τους  γιατρούς  

και  τους  νοσηλευτές .  Σημαντικό  είναι  να  αναφέρουμε ότι  η 

πλειοψηφεία  των ασθενών  πιστεύει  ότι στο  Γ .Ν.Θ.Π.  

υπάρχουν  μερικοί  από  τους  καλύτερους  γιατρούς  της  

Θεσσαλονίκης , και  για αυτόν  τον  λόγω  αυξάνεται  και  το  

αίσθημα  ασφάλειας  και  σιγουριάς κατά  την νοσηλεία.  

 

Στην  συνέχεια ,  μέσω  της  εξίσωσης  [(ΡΕΨ9-ΕΧΨ9)* 

(ΡΕΨ10–ΕΧΨ10)*(ΡΕΨ11-ΕΧΨ11)*(ΡΕΨ12-ΕΧΨ12)*(ΡΕΨ13-

ΕΧΨ13)]/5, εξάγεται  ο μέσος  όρος των  διαφορών ανάμεσα  

στις αντιλήψεις  και  τις προσδοκίες  του  άξονα  της 

Ετοιμότητας .  Το  αποτέλεσμα  της  εξίσωσης  ισούται  με  -0,816, 

και  βλέπουμε  ότι απομακρύνεται  αρκετά  από  το  μηδέν  και 

αγγίζει  την  μονάδα,  φέρνοντας  τον  μέσω  όρο  των  διαφορών  

του  άξονα  της  Ετοιμότητας στην  τέταρτη  θέση .  Το  Γ .Ν.Θ.Π.  

συγκεντρώνει  σχετικά  μικρό  μέσο  όρο ,  κάτι  που  φανερώνει  

πως  οι  νοσηλευόμενοι  επιζητούν  μεγαλύτερη  προθυμία  από  

την  μεριά  του προσωπικού  για την  έγκαιρη  κάλυψη  των 

αναγκών τους .  

 

Τέλος,  στην  πέμπτη  θέση  έρχεται  ο  άξονας  της 

Κατανόησης ,  ο  οποίος  μέσω  της  εξίσωσης  [(ΡΕΨ16-ΕΧΨ16)* 

(ΡΕΨ17–ΕΧΨ17)*(ΡΕΨ20-ΕΧΨ20)*(ΡΕΨ21-ΕΧΨ21)*(ΡΕΨ22-

ΕΧΨ22)]/5, συγκεντρώνει  -0,952 μονάδες.  Ο  μέσος  όρος  των  

διαφορών ανάμεσα στις αντιλήψεις  και  τις  προσδοκίες  του 

άξονα  της  Κατανόησης πλησιάζει  την  μονάδα . Ως 

συμπέρασμα  μπορούμε  να  διατυπώσουμε  ότι  οι 

νοσηλευόμενοι  θεωρούν  ότι  υπάρχει  μεγάλο  χάσμα  στην  

ποιότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών  σε  ότι  αφορά  τον  βαθμός  

εξατομικευμένης  νοσηλείας  του  κάθε  ασθενούς,  ανάμεσα  στο  

ιδεατό και στο Γ.Ν.Θ.Π. .  
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3.2.10. Η σημαντικότητα κάθε άξονα αξιολόγησης 

 

Στην τρίτη  ενότητα  του  ερωτηματολογίου, οι 

νοσηλευόμενοι  κατένειμαν εκατό  πόντους ανάμεσα  στους 

πέντε  άξονες  αξιολόγησης ανάλογα  με  το  πόσο  σημαντικός 

είναι  ο καθένας από  αυτούς  για την  προσφορά  υψηλής 

ποιότητας  υπηρεσιών  υγείας .  Τα στοιχεία  που  

συγκεντρώθηκαν , επεξεργάστηκαν  μέσου  του  στατιστικού 

προγράμματος  SPSS 15.0 for Windows, και  παρουσιάζονται  

στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας  Π8). Παρακάτω ,  παρατίθεται  

και  το  Γράφημα  8, που  σχηματοποιεί  τα  αποτελέσματα  μέσω  

ενός  γραφήματος τύπου  πίτας .  

 
Γράφημα 8: Οι μέσοι όροι της βαρύτητας ανά άξονα αξιολόγησης 

Μέσοι Όροι της Βαρύτητας ανά Άξονα 
Αξιολόγησης

1ος Υλικά 
στοιχεία

14%

2ος   Αξιοπιστία
23%

3ος   Ετοιμότητα
19%

4ος  Ασφάλεια
28%

5ος  Κατανόηση
16%

 
 

Όπως  βλέπουμε από  το Γράφημα  8, οι  ερωτώμενοι  

δίνουν  την  μεγαλύτερη  βαρύτητα  στον  άξονα  της  Ασφάλεια ,  

με  ποσοστό  28,06%. Το  πιο σημαντικό  για τους 

νοσηλευόμενους  είναι   να  νοιώθουν  ασφάλεια  και  σιγουριά  ότι 

το  προσωπικό  του  νοσοκομείου  είναι  άριστα  εκπαιδευμένο , 

έχει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  και  είναι  σε  θέση  να 

αντιμετωπίσει  οποιοδήποτε  πρόβλημα  προκύψει .  
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Στην  συνέχεια ,  ο δεύτερος  άξονας  αξιολόγησης που 

θεωρείτε  πολύ  σημαντικός  είναι  ο  άξονας  της  Αξιοπιστίας .  Το  

ποσοστό που  συγκεντρώνει  είναι  23,44% και όπως 

παρατηρούμε  είναι  πολύ κοντά με  το  ποσοστό  που 

συγκέντρωσε  ο  άξονας  της  Ασφάλειας.  Οι  ασθενείς δίνουν 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην διεκπεραίωση  της  ιατρικής  φροντίδας 

με  ακρίβεια  και αξιοπιστία .  

 

Τρίτος  σε  σειρά  άξονας  για  την  παροχή  υψηλής 

ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  νοσοκομείο,  είναι  ο 

άξονας  της  Ετοιμότητας  / Ανταπόκρισης.  Ο  άξονας  αυτός,  

αφορά  την  προθυμία  και ικανότητα  του  προσωπικού  να 

καλύπτει  τις  ανάγκες  των νοσηλευόμενων  μέσα  σε εύλογο 

χρονικό  διάστημα . Ο  τρίτος  σε  σειρά  βαρύτητας  άξονας  

συγκεντρώνει  ποσοστό  ίσο με  18,67, το  οποίο  είναι  αρκετά  

χαμηλό  σε  σύγκριση με  τα  δύο παραπάνω  ποσοστά  των 

αξόνων.  

 

Στην συνέχεια,  η  βαρύτητα  που  δίνουν  οι  νοσηλευόμενοι 

στους  άξονες  της  Κατανόησης  και  των  Εμπράγματων  /  Υλικών 

στοιχείων ,  είναι  πολύ  χαμηλότερη.  Ό  άξονας  της  Κατανόησης 

συγκεντρώνει  ποσοστό  βαρύτητας ίσο  με 15,74% και  ο  

άξονας  των  Εμπράγματων  /  Υλικών  στοιχείων  ποσοστό  

βαρύτητας  ίσο  με  14,09%. Οπότε,  ο  βαθμός  εξατομικευμένης  

νοσηλείας  σε  κάθε  ασθενή  έχει  κάποια σημασία  στην  

καλύτερη  λειτουργία  ενός  νοσοκομείου ,  ωστόσο  δεν  είναι  από  

τα  βασικά  ζητούμενα  ενός ασθενούς .  Τέλος, η  εικόνα  των  

εγκαταστάσεων,  του  εξοπλισμού,  του  προσωπικού  και  των 

γενικότερων  υλικών  νοσηλείας  φαίνεται  να  είναι  ζητούμενο 

των  νοσηλευόμενων ,  αλλά  όπως  καταγραφικέ  από  αρκετούς 

από  μόνο του  ένα  ωραίο κτίριο  δεν παρέχει  καμία  υπηρεσία , 

το  προσωπικό  είναι  αυτό που  κάνει  χρηστικό το  κτίριο.     
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3.2.11. Ο πιο & ο λιγότερο σημαντικός άξονας  

 

Σε  αυτή  την  ενότητα  παρουσιάζεται  ο  πιο  σημαντικός  και  

ο  λιγότερο  σημαντικός  άξονας  αξιολόγησης  από  την  μεριά  

των  νοσηλευόμενων . Τα ποσοστά  που  συγκεντρώθηκαν  

παρουσιάζονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας Π9 και  Π10). 

Παρακάτω ,  βλέπουμε  τα  αποτελέσματα  σχηματοποιημένα  στα 

Γραφήματα  9 και  10, μέσω δύο  γραφήματων  τύπου  πίτας .   

 
Γράφημα 9: Ο πιο σημαντικός άξονας αξιολόγησης 

Ο πιο Σημαντικός Άξονα Αξιολόγησης

1ος  
Εμπράγματα / 
Υλικά στοιχεία

3% 2ος   
Αξιοπιστία

33%

3ος   
Ετοιμότητα / 
Ανταπόκριση

10%

4ος  Ασφάλεια
44%

5ος  Κατανόηση
10%

 
 

Στο  Γράφημα  9 βλέπουμε  ότι  ως  πιο  σημαντικό  άξονα  

αξιολόγησης  οι  νοσηλευόμενοι  θεωρούν  τον  άξονα  της 

Ασφάλειας ,  με  το  συντριπτικό  ποσοστό  του  44%. Είναι  πλέον, 

αδιαμφισβήτητο το  γεγονός  ότι  οι  ασθενείς πάνω  από  όλα 

αναζητούν  το  αίσθημα  ασφάλειας  και  σιγουριάς  μέσα  σε  κάθε 

νοσηλευτικό  ίδρυμα .   Δεύτερος  σε  σημαντικότητα  έρχεται  ο  

άξονας  της  Αξιοπιστίας,  ενώ  στην  Τρίτη  θέση σημαντικότητας 

ισοβαθμούν  με  μικρό  ποσοστό  ο  άξονας της  Κατανόησης  και 

αυτός  της  Ετοιμότητας. Τελευταίος  σε σημαντικότητα 

συναντάτε  ο  άξονας  των  Εμπράγματων  στοιχείων ,  δείχνοντας 

για  ακόμα  μία  φορά  πως  σίγουρα  δεν  αποτελεί  προτεραιότητα  

για τους νοσηλευόμενους .  
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Ακολούθως  αναλύουμε το  Γράφημα  10, το  οποίο  

συγκεντρώνει  τα  αποτελέσματα  της ερώτησης :  Ποιος  από 

τους  παραπάνω  πέντε  άξονες  είναι  ο λιγότερο σημαντικός  για  

εσάς στον  καθορισμό  της  ικανοποίησης  σας  σχετικά  με  την 

ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  από το Γ . Ν. Θ.  Π. .   

  
Γράφημα 10: Ο λιγότερο σημαντικός άξονας αξιολόγησης 

Ο λιγότερο Σημαντικός Άξονα Αξιολόγησης

1ος Εμπράγματα / Υλικά στοιχεία 77,6% 

2ος Αξιοπιστία 3,9%

3ος Ετοιμότητα / Ανταπόκριση 3,9%

4ος  Ασφάλεια 3,4%

5ος Κατανόηση 11,2% 

 

Όπως  παρατηρούμε  από  το  Γράφημα  10, ο  λιγότερο 

σημαντικός  άξονας  θεωρείται  αυτός  των  Εμπράγματων  / 

Υλικών  στοιχείων . Ουσιαστικά  με αυτή  την ερώτηση γίνεται  

μία  επαλήθευση της  ορθότητας  των προηγούμενων 

αποτελεσμάτων , τα  οποία  έφερναν  τον άξονα  των 

εμπράγματων  στοιχείων  στην  τελευταία  θέση  σημαντικότητας. 

Εντυπωσιακό  άλλωστε  είναι  και  το ποσοστό  που 

συγκεντρώνεται  και  αναδεικνύει  ότι  το  77,6% των 

ερωτηθέντων  υποστηρίζει  αυτή  την άποψη.  
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3.2.12. Η σχέση Βαρύτητας & Παρεχόμενης ποιότητας   

 
Στην  παρούσα  ενότητα  θέλουμε  να  τοποθετήσουμε  στο 

ίδιο  σύστημα  συντεταγμένων  τις  δύο  παραμέτρους  που 

χαρακτηρίζουν  τον κάθε άξονα  αξιολόγησης .  Όπως  βλέπουμε 

από  το  Γράφημα  11, οι  παράμετροι  αυτοί  είναι  η  παρεχόμενη 

ποιότητα  (δηλαδή  η  διαφορά  ΡΕΨ-ΕΧΨ) και  η σημαντικότητα .  

Τα  στοιχεία  για  την  δημιουργία  του  Γραφήματος  11 έχουν 

παρθεί  από  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  (Πίνακας Π11). 

 
Γράφημα 11: Η σχέση μεταξύ σημαντικότητας των αξόνων αξιολόγησης και 
παρεχόμενης ποιότητας ανά άξονα 

Σχέση μεταξύ Βαρύτητας & Παρεχόμενης 
Ποιότητας

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Βαρύτητα

Π
αρ

εχ
όμ

εν
η 
Π
οι
ότ
ητ
α 1ος  Εμπράγματα /

Υλικά στοιχεία
2ος   Αξιοπιστία

3ος   Ετοιμότητα /
Ανταπόκριση
4ος  Ασφάλεια

5ος  Κατανόηση

 
 

Μέσα  από  το  Γράφημα  11, παρατηρούμε  την  σχέση  

μεταξύ  σημαντικότητας και διαφοράς  ΡΕΨ-ΕΧΨ  ανά  άξονα  

αξιολόγησης .  Ο  πιο  σημαντικός  άξονας  αξιολόγησης, αυτός  

της  Ασφάλειας,  έχει  τιμή  ΡΕΨ-ΕΧΨ  που  βρίσκεται  στην  μέση  

των  τιμών  ΡΕΨ-ΕΧΨ  των  υπολοίπων  αξόνων .   Από  την  άλλη  

μεριά ,  ο  λιγότερο  σημαντικός άξονας ,  αυτός  των  

Εμπράγματων  στοιχείων ,  έχει  και  την  μικρότερη  τιμή ΡΕΨ-

ΕΧΨ ,  η οποία  είναι  πολύ  κοντά στο  μηδέν . Αυτό  σημαίνει  ότι 

ενώ  οι  νοσηλευόμενοι  φαίνεται  να  είναι  πολύ ευχαριστημένοι  

από  τα  Υλικά  στοιχειά  του  Γ .Ν.Θ.Π.  δεν  θεωρούν  ότι  είναι  
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από  τους σημαντικότερους  άξονες  για  την  προσφορά  υψηλής 

ποιότητας  υπηρεσιών  υγείας .   

 

Μία  πιο  ισορροπημένη  εικόνα  παρουσιάζεται  μέσα  από  

τα  αποτελέσματα  του  άξονα  της  Κατανόησης .  Η βαρύτητα 

που  δίνουν  οι  νοσηλευόμενοι  σε  αυτόν  τον  άξονα  είναι  

δεύτερη από  το  τέλος και  η διαφορά  ανάμεσα  στην 

πραγματικότητα  και  στην προσδοκία  είναι  η  μεγαλύτερη 

μεταξύ  των  πέντε αξόνων . Οι  ασθενείς  δεν θεωρούν  τον 

άξονα  της  Κατανόησης  τόσο  σημαντικό  και  η  παρεχόμενη  

ποιότητα υπηρεσιών  του Γ.Ν.Θ.Π.  σε  ότι  αφορά  αυτόν  τον 

άξονα  είναι  αρκετά  χαμηλή.  

 

Ποιο αναλυτικά τα  αποτελέσματα  συσχέτισης  του  

επιπέδου της  παρεχόμενης  ποιότητας  και  της  βαρύτητας  ανά 

άξονα  αξιολόγησης  παρουσιάζονται  στον Πίνακα 8, τα 

στοιχεία πάρθηκαν  από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α (Πίνακας Π11). 

 
Πίνακας 2: Βαρύτητα και διαφορά μεταξύ ΡΕΨ - ΕΧΨ  ανά άξονα  

Άξονες Αξιολόγησης Βαρύτητα Διαφορά μεταξύ: 
PEΨ – EXΨ   

1ος  Εμπράγματα / 
Υλικά στοιχεία 

14,09 %max5 - 0,3725min1 

2ος   Αξιοπιστία 23,44 %max2 - 0,575min2 
3ος   Ετοιμότητα / 
Ανταπόκριση 

18,67 %max3 - 0,816min4 

4ος  Ασφάλεια 28,06 %max1 - 0,655min3 
5ος  Κατανόηση 15,74 %max4 - 0,952min5 
 

Συνολικά από  τον Πίνακα  8 μπορούμε  να  δούμε  πως  ο 

κάθε  άξονας αξιολόγησης συγκεντρώνει  ξεχωριστά  ένα 

αξιοσημείωτο  ποσοστό  κατά  τον  καταμερισμό της  βαρύτητας,  

κάτι  που κάνει  εμφανές  το γεγονός ότι  και  οι  πέντε  άξονες 

αξιολόγησης  θεωρούνται  αρκετά  σημαντικοί  για  την σωστή 

αξιολόγησης  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  υγείας.  Επιπλέον,  η  

γενική  εικόνα  του  Πίνακα  8 καταδεικνύει  ότι  οι  νοσηλευόμενοι  

του  Γ .Ν.Θ .Π.  είναι  σχετικά  ικανοποιημένοι  από το  
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παρεχόμενο  επίπεδο  υπηρεσιών  καθώς  ούτε  ένας  από τους  

μέσους  όρους  των διαφορών  ανά άξονα  δεν  είναι  μικρότερος 

από το -1. 

 

Η τελική και καθολική  εικόνα  του  επιπέδου ποιότητας  

υπηρεσιών  του Γ.Ν.Θ.Π.   εμφανίζεται  μέσα  από το  τελικό  

αποτέλεσμα  SERVQUAL που  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  9. 

Το  τελικό αποτέλεσμα  SERVQUAL που  είναι  κατά  προσέγγιση  

ίσο  με  -0,67 μονάδες  θεωρείται  πολύ  χαμηλό,  κάτι  που  

επιβεβαιώνει  και το  υψηλό  επίπεδο  ποιότητας  υπηρεσιών 

που  αναδείχθηκε μέσα  από  τα  μεμονωμένα  αποτελέσματα  

κατά  την  ανάλυση των αξόνων  αξιολόγησης .  

 
Πίνακας 3: Αποτέλεσμα SERVQUAL 

 
SERVQUAL = ΣΑ1 + ΣΑ2 + ΣΑ3 + ΣΑ4 + ΣΑ5 
                   = -0,0524852 –0,13478 –0,1523472 -0,183793 –0,1498448 
                   = - 0,6732502 
 

 

Για  την  εξαγωγή του  τελικού  αποτελέσματος SERVQUAL 

χρειάστηκε  να  προστεθούν  τα  σταθμισμένα  αποτελέσματα 

ανά  άξονα  αξιολόγησης,  το  σύνολο των οποίων  

παρουσιάζονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  στον  Πίνακας  Π1. 
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3.3. Προτάσεις προς τη διοίκηση 

 

Η διοίκηση  του  Γ.Ν.Θ.Π.  αρχικά  θα έπρεπε να  εξετάσει  

τον  λόγο  ύπαρξης  των χαμηλών  μέσων  όρων   των 

μεταβλητών  σε  ότι  αφορά  την  αντίληψη  των  ασθενών  για  το 

παρεχόμενο  επίπεδο  υπηρεσιών  υγείας.  Ο  μικρότερος  μέσος  

όρος  παρουσιάζεται  στην μεταβλητή που  μετρά  την  αντίληψη  

των  νοσηλευόμενων  για την  δυνατότητα  διενέργειας 

εξετάσεων  την  χρονική στιγμή  που  θα επιλέξει  ο κάθε 

ασθενής.  Ενώ  ο  δεύτερος  μικρότερος μέσος  όρος  εμφανίζεται  

στη  μεταβλητή  που  υποστηρίζει  ότι  το  προσωπικό  του 

Γ .Ν.Θ.Π. ανταποκρίνεται  πάντα  στα αιτήματα  των  ασθενών 

ανεξάρτητα  από το φόρτο  εργασίας .  

 

Και  στις δύο  παραπάνω  περιπτώσεις  η  αντίληψη  του  

ασθενή μπορεί  να μεταβληθεί  εάν  το  Γ .Ν.Θ.Π.   αυξήσει  τον 

αριθμό  των  υπαλλήλων  του  και  παράλληλα  επεκτείνει  τα 

εργαστήρια  και  τα  ιατρεία  εξέτασης  των  νοσηλευόμενων . 

Εφόσον  αυξηθεί  το  νοσηλευτικό  και το  ιατρικό  προσωπικό  

δεν  θα  παρατηρούνται  καινά  κατά  την  παροχή  ιατρικής  και 

νοσηλευτικής  φροντίδας  κατά  τις  ώρες  που  εμφανίζεται  φόρτο 

εργασίας. 

 

Μία  ακόμη  μεταβλητή  που  συγκεντρώνει  σχετικά  χαμηλό  

μέσο  όρο  είναι  αυτή  που  προσδιορίζει  τον  άξονα  της 

Ανταπόκρισης, και  δείχνει  ότι  το προσωπικό  δεν έχει  την  

δυνατότητα  ή  δεν  είναι  αρκετά  πρόθυμο να  ενημερώνει 

συνεχώς  για  την  πορεία  της υγείας  των  ασθενών .  Η διοίκηση 

αρχικά  θα  πρέπει  να  εξακριβώσει  ποιο από  τα  δύο 

ενδεχόμενα  λαμβάνει  χώρα  και είτε να αυξήσει  τον  αριθμό 

των  υπαλλήλων  είτε  να  εκπαιδεύσει  καλύτερα  τους  ήδη  

υπάρχοντες  υπαλλήλους  μέσω  σεμιναρίων  ή  ημερίδων. 
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Γενικότερα ,  χαμηλά  αποτελέσματα  μέσων  όρων  

μεταβλητών  που  απεικονίζουν  την αντίληψη για  τον βαθμό 

εξατομίκευσης  κατά  την  παροχή της υπηρεσίας  ή  προθυμίας  

και  αμεσότητας κατά  την  εξυπηρέτηση  των  νοσηλευόμενων , 

μπορούν  να  βελτιωθούν  με την  αύξηση  του  προσωπικού  του 

νοσοκομείου  και  την  συνεχή  εκπαίδευση  τους  τόσο  σε  θέματα  

τεχνολογίας  όσο  και  σε θέματα γνώσεων  και συμπεριφοράς .  

 

Η διοίκηση  θα  πρέπει  να  εξετάσει  καλύτερα  την  ποιότητα 

της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  που  προσφέρει  κυρίως  σε  ότι 

αφορά  τον  άξονα  της  Κατανόησης ,  ο  οποίος συγκεντρώνει  

κατά  μέσο  όρο  την  μεγαλύτερη  διαφορά  ανάμεσα  στις 

αντιλήψεις  και τις προσδοκίες . Η εξατομικευμένη  νοσηλεία 

είναι  πλέον  το  πρώτο  ζητούμενο  από  την  μεριά  των  ασθενών 

και  για  αυτόν  τον  λόγο  θα  πρέπει  να  είναι  και  προτεραιότητα  

κατά  τον  σχεδιασμό  από την  διοίκηση  του νοσοκομείου. 

 

Τέλος,  η δεύτερη  μεγαλύτερη  διαφορά  εμφανίζεται  

ανάμεσα  στις αντιλήψεις  και  τις  προσδοκίες  του  άξονα  της 

Ετοιμότητας .  Αυτό  δείχνει  ότι  οι ασθενείς  αναμένουν 

μεγαλύτερη  προθυμία  από  την  μεριά  του  προσωπικού  για  την 

έγκαιρη κάλυψη  των  αναγκών  τους.  Η διοίκηση  του  Γ .Ν.Θ.Π. 

θα  πρέπει  πρώτα  να  εξετάσει  τον  λόγο  ύπαρξης αυτής  της 

διαφοράς και  αναλόγως  είτε να  επανδρώσει  το  νοσοκομείο με  

περισσότερο  προσωπικό  είτε  να  εκπαιδεύσει  καλύτερα  τους 

ήδη  υπάρχοντες υπαλλήλους .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 170



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χαριζοπούλου  Όλγα                            Διπλωματική Εργασία  (MBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 173



Χαριζοπούλου  Όλγα                            Διπλωματική Εργασία  (MBA) 

Πίνακας  Π1: Αποτελέσματα  από  SPSS 15.0 

Μέσοι  Όροι Σταθμισμένα Αποτελέσματα Ανά Άξονα Αξιολόγησης 
EX1 6,95 
PE1 6,53 

PE1 - EX1 
- 0,42 

EX2 6,87 
PE2 6,60 

PE2 – EX2 
-0,27 

EX3 6,97 
PE3 6,61 

PE3 – EX3 
-0,36 

EX4 6,98 
P4 6,54 

PE4 – EX4 
-0,44 

 
 
 

B1 
 

0,1409 

 
 
 

ΣΑ1 
 

0,1409 * (-0.42 -0,27 -0,36 -0,44) / 4 

EX5 6,94 
P5 6,47 

PE5 – EX5 
-0,47 

EX6 6,94 
P6 6,22 

PE6 – EX6 
-0,72 

EX7 6,97 
PE7 6,37 

PE7 – EX7 
-0,60 

EX8 6,95 
PE8 6,44 

PE8 – EX8 
-0,51 

 
 
 
 

B2 
 

0,2344 

 
 
 
 

ΣΑ2 
 

0,2344 * (-0,47 –0,72 –0,60 –0,51) / 4 

EX9 6,91 
PE9 5,81 

PE9 – EX9 
-1,10 

EX10 6,96 
PE10 6,24 

PE10 – EX10 
-0,72 

EX11 6,95 
PE11 6,27 

PE12 - EX11 
-0,68 

EX12 6,45 
PE12 5,54 

PE12 - EX12 
-0,91 

EX13 6,95 
PE13 6,28 

PE13 - EX13 
-,0,67 

 
 
 
 
 

B3 
 

0,1867 

 
 
 
 
 

ΣΑ3 
 

0,1867 * (-1,10 –0,72 –0,68 –0,91 –0,67) / 5 

EX14 6,93 
PE14 6,24 

PE14 - EX14 
-0,69 

EX15 6,94 
PE15 6,22 

PE15 - EX15 
-0,72 

EX18 6,94 
PE18 6,38 

PE18 - EX18 
-0,56 

EX19 6,94 
PE19 6,29 

PE19 - EX19 
-0,65 

 
 
 
 

B4 
 

0,2806 

 
 
 
 

ΣΑ4 
 

0,2806 * (-0,69 –0,72 – 0,56 –0,65) / 4 

EX16 6,91 
PE16 6,21 

PE16 - EX16 
-0,70 

 
EX17 6,88 
PE17 6,09 

PE17 - EX17 
-0,79 

EX20 6,62 
PE20 4,63 

PE20– EX20 
-1,99 

EX21 6,93 
PE21 6,25 

PE21 – EX21 
-0,68 

EX22 6,98 
PE22 6,38 

PE22 – EX22 
-0,60 

 
 
 
 
 

B5 
 

0,1574 

 
 
 
 
 

ΣΑ5 
 

0,1574 * (-0,70 –0,79  –1,99 –0,68 –0,60) / 5 
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Πίνακας  Π2: Αποτέλεσμα  SERVQUAL 

 
SERVQUAL  = ΣΑ1 + ΣΑ2 + ΣΑ3 + ΣΑ4 + ΣΑ5 
             = -0,0524852 –0,13478 –0,1523472 -0,183793 –0,1498448
             = - 0,6732502 
 
 
Πίνακας  Π3: Οι  υψηλότερες  και  οι  χαμηλότερες  προσδοκίες  

Οι  Υψηλότερες  Προσδοκίες  Οι  Χαμηλότερες  Προσδοκίες  
EX4    : 6,98 EX12           : 6,45 
EX22  : 6,98 EX20           : 6,62 
EX3    : 6,97 EX2             :  6,87 
EX7    : 6,97 EX17           : 6,88 
EX10  : 6,96 EX9 & EX16 : 6,91 

 
Πίνακας  Π4: Οι  υψηλότερες  και  οι  χαμηλότερες  αντιλήψεις  

Οι  Υψηλότερες  Αντιλήψεις  Οι  Χαμηλότερες  Αντιλήψεις  
PE3  : 6,61 PE20           : 4,63 
PE2  : 6,60 PE12           : 5,54 
PE4  : 6,54 PE9             :  5,81 
PE1  : 6,53 PE16           : 6,21 
PE5  : 6,47 PE6 & PE15 : 6,22 

 
Πίνακας  Π5: Οι  μεγαλύτερες  διαφορές  μεταξύ  PEΨ  -  ΕΧΨ  

Οι  Μεγαλύτερες Διαφορές  μεταξύ: PEΨ  - EXΨ  
PE20 – EX20 : - 1,99 
   PE9 – EX9 : - 1,10 
PE12 – EX12 : - 0,91  
PE17 – EX17 : - 0,79 

PE6 – EX6  &  PE10 – EX10  &  PE15– EX15 : - 0,72 
 
Πίνακας  Π6: Οι  μικρότερες  διαφορές  μεταξύ  PEΨ  -  ΕΧΨ  

Οι  Μικρότερες  Διαφορές  μεταξύ: PEΨ  - EXΨ  
PE2 – EX2 : - 0,27 

   PE3 – EX3 : - 0,36 
PE1 – EX1 : - 0,42  
PE4 – EX4 : - 0,44 
PE5– EX5 : - 0,47 
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Πίνακας  Π7: Οι  μέσοι  όροι  των  διαφορών  μεταξύ  ΡΕΨ  -  ΕΧΨ   ανά  άξονα  

Μέσοι  Όροι  των Διαφορών  μεταξύ: PEΨ  – EXΨ   ανά Άξονα  
1ος   Εμπράγματα  /  Υλικά στοιχεία  - 0,3725 (μικρότερη  διαφορά) 
2ος    Αξιοπιστία   - 0,575 
3ος    Ετοιμότητα  / Ανταπόκριση   - 0,816 
4ος   Ασφάλεια   - 0,655 
5ος   Κατανόηση   - 0,952 (μεγαλύτερη  διαφορά) 
 

Πίνακας  Π8: Οι  μέσοι  όροι  της  βαρύτητας  ανά  άξονα  αξιολόγησης  

Μέσοι  Όροι  της Βαρύτητας  ανά Άξονα  Αξιολόγησης  
1ος   Εμπράγματα  /  Υλικά στοιχεία   0,1409 (μικρότερη  βαρύτητα) 
2ος    Αξιοπιστία    0,2344 
3ος    Ετοιμότητα  / Ανταπόκριση    0,1867 
4ος   Ασφάλεια    0,2806 (μεγαλύτερη  βαρύτητα) 
5ος   Κατανόηση    0,1574 
 
Πίνακας  Π9: Ο  πιο  σημαντικός  άξονας  αξιολόγησης   

Ο πιο  Σημαντικός  Άξονα  Αξιολόγησης  
1ος   Εμπράγματα  /  Υλικά στοιχεία 3,4% 
2ος    Αξιοπιστία  32,7% 
3ος    Ετοιμότητα  / Ανταπόκριση  10,2% 
4ος   Ασφάλεια  43,4% 
5ος   Κατανόηση  10,2% 
 
Πίνακας  Π10: Ο  λιγότερο  σημαντικός  άξονας  αξιολόγησης  

Ο λιγότερο Σημαντικός  Άξονα Αξιολόγησης  
1ος   Εμπράγματα  /  Υλικά στοιχεία 77,6% 
2ος    Αξιοπιστία  3,9% 
3ος    Ετοιμότητα  / Ανταπόκριση  3,9% 
4ος   Ασφάλεια  3,4% 
5ος   Κατανόηση  11,2% 
 
Πίνακας  Π11: Βαρύτητα  και  διαφορά  μεταξύ  ΡΕΨ  -  ΕΧΨ   ανά  άξονα   

Άξονες 
Αξιολόγησης  

Βαρύτητα  Διαφορά  μεταξύ: 
PEΨ  – EXΨ    

1ος   Εμπράγματα  /  
Υλικά στοιχεία  

14,09 % - 0,3725 

2ος    Αξιοπιστία  23,44 % - 0,575 
3ος    Ετοιμότητα  / 
Ανταπόκριση  

18,67 % - 0,816 

4ος   Ασφάλεια  28,06 % - 0,655 
5ος   Κατανόηση  15,74 % - 0,952 
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Διατμηματικό 
Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  
 

 
 

Διπλωματικής Διατριβής με θέμα : 
 
 
« Νέες διαπιστώσεις σχετικά με τις τεχνικές μέτρησης 
της ικανοποίησης και δυσαρέσκειας των πελατών και 

η εφαρμογή τους στο νοσηλευτικό τομέα. » 
 
 

Το  ακόλουθο  ερωτηματολόγιο  δημιουργήθηκε  ώστε  να 
μετρηθεί  η  ικανοποίηση των  ασθενών  και  του επιπέδου  ποιότητας  
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στο  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  (Γ .Ν.Θ.Π.). Μέσω  της  μέτρησης  
της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  υγείας  επισημαίνονται  οι  καλύτερες  
πρακτικές  νοσηλευτικής  φροντίδας , οι οποίες  συμβάλουν στην  
υλοποίηση  του  στόχου  του  νοσοκομείου .  Ο  στόχος  του  Γ.  Ν.  Θ.  Π .  
είναι  η  παροχή  των  πιο σύγχρονών ιατρικών υπηρεσιών  μέσα  σε  
ένα φιλικό  και ανθρώπινο περιβάλλον .  

 
Το  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο και  οι  απαντήσεις  είναι  

άκρως  εμπιστευτικές .  Θα  σας  παρακαλούσαμε  να  απαντάτε  σε  
κάθε  ερώτηση  με  ξεχωριστή  προσοχή ,  καθώς  στόχος  είναι  ο  
αντικατοπτρισμός της  πραγματικής  εικόνας  του  νοσοκομείου .  
Εφόσον  δεν  το επιθυμείται ,  μπορείτε  να  μην  συμπληρώσετε  το  
ερωτηματολόγιο.   
 
 

Σας ευχαριστούμε  εκ  των προτέρων  
 
 

Όλγα Χ . Χαριζοπούλου  
Μεταπτυχιακή  Φοιτήτρια  του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .  
E-Mail : mba0615@uom.gr
Τηλ . Επικοινωνίας : 2310-862619 
 
 
Επιβλέπων  :  
Δρ. Χρήστος  Α. Βασιλειάδης 
Επίκουρος  Καθηγητής  του τμήματος  Οργάνωσης  και Διοίκησης    
Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας .  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από τέσσερις  
ενότητες . Στην  πρώτη  ενότητα εξετάζεται  το 
επίπεδο ποιότητας των  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  σε  ένα  ιδεατό / ιδανικό  νοσοκομείο, στη  δεύτερη  
ενότητα  αξιολογείται  η παρούσα  κατάσταση  στο  ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  και στην  τρίτη  
ενότητα  ζητείται  να  τοποθετηθούν  κατά  σειρά  σημαντικότητας  τα  
πέντε χαρακτηριστικά  που προσδιορίζουν  τα Νοσοκομεία  και τις 
υπηρεσίες  που  προσφέρουν .  Τέλος ,  στην  τέταρτη  ενότητα  
συμπληρώνονται  τα δημογραφικά  χαρακτηριστικά  του 
ερωτώμενου .  

 
 

 
 

1ο ΜΕΡΟΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΕΑΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 
 
Στο  πρώτο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  θα  πρέπει  να  

συμπληρωθούν  οι είκοσι  δύο  ερωτήσεις  που αφορούν το  ιδεατό-
άριστο  νοσοκομείο .  Στο μυαλό σας θα δημιουργήσετε  την εικόνα  
του  άριστου  νοσοκομείου  που  κατά  την  γνώμη σας  προσφέρει  το 
υψηλότερο  επίπεδο  ποιότητας  κατά  την  παροχή  των  νοσηλευτικών  
υπηρεσιών .  Ακολούθως ,  σημειώστε τον  βαθμό  αναγκαιότητας 
ύπαρξης των  ακολούθων  είκοσι  δύο  χαρακτηριστικών  του  ιδεατού  
νοσοκομείου.  Αν  πιστεύεται  ότι  ένα χαρακτηριστικό  είναι  πολύ  
σημαντικό  για  την  άριστη παροχή των  υπηρεσιών  υγείας  του  
νοσοκομείου  κυκλώστε  το  νούμερο 7. Αντίθετα,  αν  πιστεύεται  ότι 
ένα  χαρακτηριστικό  δεν  είναι  απαραίτητο  για την  άριστη  παροχή  
των  υπηρεσιών  υγείας  κυκλώστε  το νούμερο 1. Στην  περίπτωση  
που  οι  απόψεις  σας  για  τα παρακάτω  χαρακτηριστικά  δεν  είναι  
τόσο  ακραίες  κυκλώστε  έναν  από  τους  ενδιάμεσους  αριθμούς  ( 2, 
3, 4, 5, 6 ). Στο  παρόν  ερωτηματολόγιο δεν  υπάρχουν  σωστές  ή  
λάθος  απαντήσεις, οπότε  επιλέξτε  τον  αριθμό  που  εσείς  πιστεύετε  
ότι  πραγματικά  δείχνει  την σημαντικότητα του  κάθε 
χαρακτηριστικού σε  ένα ιδεατό νοσοκομείο.  
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1ο ΜΕΡΟΣ : ΙΔΕΑΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
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Προσδοκώμενες  Υπηρεσίες  

1  2  3  4  5  6  7  
1 .  Τα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  

έχουν  σύγχρονο  εξοπλισμό  
και  εγκαταστάσεις .(κτίρια ,  
μηχανολογικός  εξοπλισμός ,  
εργαστηριακός  εξοπλισμός) 

1 2 3 4 5 6 7 

2 .  Οι  εγκαταστάσεις  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
είναι  οπτικά  ελκυστικές  και  
λειτουργικές .(χώρος  
στάθμευσης ,  τμήμα  
αναμονής ,  ιατρεία ,  θάλαμοι  
ασθενών)  

1 2 3 4 5 6 7 

3 .  Οι  στολές  των  εργαζόμένων  
των  νοσοκομείων  θα  πρέπει  
να  είναι  ομοιόμορφες ,  
καθαρές  και  να  δηλώνουν  
την  ειδικότητα .  

1 2 3 4 5 6 7 

4 .  Τα  υλικά  και  τα  εργαλεία  
που  χρησιμοποιούνται  κατά  
την  νοσηλεία  στα  
νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  
είναι  καθαρά  και  
τακτοποιημένα .   

1 2 3 4 5 6 7 

5 .  Οι  εργαζόμενοι  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
τηρούν  το  υποσχόμενο  
χρονοδιάγραμμα  
παρεχόμενων  
υπηρεσιών .(ώρα  φαρμάκου/  
φαγητού /  εξέτασης)  

1 2 3 4 5 6 7 

6 .  Οι  εργαζόμενοι  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
αντιμετωπίζουν  άμεσα  το  
πρόβλημα  που  θα  
παρουσιαστεί  σε  έναν  
ασθενή .  

1 2 3 4 5 6 7 

7 .  Τα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  
παρέχουν  σωστές  υπηρεσίες  
από  την  πρώτη  φορά .  

1 2 3 4 5 6 7 
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Προσδοκώμενες  Υπηρεσίες  

1  2 3 4 5 6 7 
8 .  Τα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  να  

έχουν  αυτοματοποιημένη  
και  λειτουργική  
αρχειοθέτηση .(τήρηση  
ιστορικού  ασθενούς ,  
ραντεβού ,  περίθαλψη) 

1 2 3 4 5 6 7 

9 .  Το  προσωπικό  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
φροντίζει  για  την  συνεχή  
ενημέρωση  του  
ασθενή .(αποτελέσματα  
εξετάσεων ,  πορεία  υγείας ,  
χρονοδιάγραμμα)  

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Το  προσωπικό  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
παρέχει  γρήγορα  τις  
υπηρεσίες  στους  ασθενείς .  

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Το  προσωπικό  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
είναι  πάντα  πρόθυμο  να  
εξυπηρετήσει  τους  
ασθενείς .  (πρόθυμο  να  
βοηθά  και  να  παρέχει  
συμβουλές) 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Το  προσωπικό  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
ανταποκρίνεται  πάντα  στα  
αιτήματα  των  ασθενών  
ανεξάρτητα  από  το  φόρτο  
εργασίας .   

1 2 3 4 5 6 7 

13.  Η  συμπεριφορά  των  
εργαζομένων  θα  πρέπει  να  
εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους  
ασθενείς .   

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Οι  ασθενείς  θα  πρέπει  να  
νοιώθουν  ασφάλεια  κατά  τις  
συναλλαγές  με  τους  
υπαλλήλους  των  
νοσοκομείων .(σχέσεις  
εμπιστοσύνης  και   
ειλικρίνειας) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Προσδοκώμενες  Υπηρεσίες  

1  2 3 4 5 6 7 
15.  Οι  εργαζόμενοι  των  

νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
είναι  ευγενικοί  και  
καλοδιάθετοι  κατά  την  
εξυπηρέτηση  των  
ασθενών .(χαμόγελο&καλοί  
τρόποι  συμπεριφοράς) 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Ο  κάθε  ασθενής  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
αντιμετωπίζεται  ως  
ξεχωριστό  περιστατικό .    

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Οι  υπάλληλοι  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
ακούν  τον  ασθενή  και  να  
καταλαβαίνουν  τις  
ιδιαίτερες  ανάγκες  του ,  
δείχνοντας  ειλικρινές  
ενδιαφέρον .  

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Στα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  
να  υπάρχουν  οι  
εξειδικευμένοι  υπάλληλοι  
για  το  κάθε  πεδίο  
υπηρεσιών .(εξειδικευμένες  
γνώσεις ,  υποειδικότητες)  

1 2 3 4 5 6 7 

19.  Οι  υπάλληλοι  των  
νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  
επιμορφώνονται  συνεχώς  
για  τις  νέες  ιατρικές  
εξελίξεις  και  την  άριστη  
χρήση  του  νέου  
τεχνολογικού  εξοπλισμού .  

1 2 3 4 5 6 7 

20.  Τα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  
να  δίνουν  την  δυνατότητα  
διενέργειας  εξετάσεων  την  
χρονική  στιγμή  που  θα  
επιλέξει  ο  κάθε  ασθενής .  

1 2 3 4 5 6 7 

21.  Τα  νοσοκομεία  θα  πρέπει  
να  είναι  ανοιχτά  σε  
επικοινωνία  επί  24ώρου  
βάσεως .  (τηλεφωνικό  
κέντρο  και  e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

22.  Τα  νοσοκομεία  πρέπει  να  
διασφαλίζουν  τα  
συμφέροντα  των  ασθενών .  
(καλύτερη  ιατρική  φροντίδα  
και  βελτίωση  υγείας) 

1 2 3 4 5 6 7 
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2ο ΜΕΡΟΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ( Γ. Ν. Θ. Π. )  
 
 
Στο  δεύτερο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  θα  πρέπει  να  

συμπληρωθούν  οι είκοσι  δύο  ερωτήσεις  που  αφορούν το  ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ( Γ .  Ν.  Θ.  Π.  ).  
Σας  ζητείτε  να  απαντήσετε  στις ερωτήσεις  με  βάση  τις  εντυπώσεις 
και  τα αισθήματα  που  σας  έχουν  δημιουργηθεί  κατά  την  νοσηλεία  
σας  στο  νοσοκομείο.  Προσδιορίστε  τον  βαθμό  που  πιστεύετε  ότι  
καλύπτετε   κάθέ  ένα  από  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά  στο  Γ.  Ν.  
Θ.  Π. .  Αν  συμφωνείτε απόλυτα  ότι ένα από τα  είκοσι  δύο  
χαρακτηριστικά  προσδιορίζουν  το  νοσοκομείο  που  νοσηλεύεστε  
κυκλώστε το  νούμερο  7. Αντίθετα,  αν διαφωνείτε  πλήρως  πως  το  
Γ .  Ν.  Θ.  Π.  διαθέτει  το  συγκεκριμένο χαρακτηριστικό  κυκλώστε  το  
νούμερο  1. Στην  περίπτωση  που  οι  απόψεις  σας  για  τα  παρακάτω  
χαρακτηριστικά  δεν  είναι  τόσο  ακραίες  κυκλώστε  έναν  από  τους  
ενδιάμεσους  αριθμούς  ( 2, 3, 4, 5, 6 ). Στο  παρόν  ερωτηματολόγιο 
δεν  υπάρχουν  σωστές  ή  λάθος  απαντήσεις, οπότε  επιλέξτε  τον  
αριθμό  που  εσείς  πιστεύετε  ότι  πραγματικά  δείχνει  τις  αντιλήψεις  
σας  για  το  επίπεδο  ποιότητας των προσφερόμενων  υπηρεσιών  
του  Γ. Ν.  Θ.  Π. .  
 
 
2ο ΜΕΡΟΣ  : ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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Παρεχόμενες  Υπηρεσίες  

1  2 3 4 5 6 7 
1 .  Τα  νοσοκομείο  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  

έχει   σύγχρονο  εξοπλισμό  
και  εγκαταστάσεις .(κτίρια ,  
μηχανολογικός  εξοπλισμός ,  
εργαστηριακός  εξοπλισμός)

1 2 3 4 5 6 7 

2 .  Οι  εγκαταστάσεις  του  Γ .  Ν .  
Θ .  Π .  είναι  οπτικά  
ελκυστικές  και  
λειτουργικές .(χώρος  
στάθμευσης ,  τμήμα  
αναμονής ,  ιατρεία ,  θάλαμοι  
ασθενών) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Παρεχόμενες  Υπηρεσίες   

1  2 3 4 5 6 7 
3 .  Οι  στολές  των  

εργαζόμένων  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  είναι  ομοιόμορφες ,  
καθαρές  και  δηλώνουν  την  
ειδικότητα .  

1 2 3 4 5 6 7 

4 .  Τα  υλικά  και  τα  εργαλεία  
που  χρησιμοποιούνται  κατά  
την  νοσηλεία  στο  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .   είναι  καθαρά  και  
τακτοποιημένα .  

1 2 3 4 5 6 7 

5 .  Οι  εργαζόμενοι  του  Γ .  Ν .  
Θ .  Π .  τηρούν  το  
υποσχόμενο  
χρονοδιάγραμμα  
παρεχόμενων  
υπηρεσιών .(ώρα  φαρμάκου/  
φαγητού /  εξέτασης) 

1 2 3 4 5 6 7 

6 .  Οι  εργαζόμενοι  του  Γ .  Ν .  
Θ .  Π .  αντιμετωπίζουν  
άμεσα  το  πρόβλημα  που  θα  
παρουσιαστεί  σε  έναν  
ασθενή .  

1 2 3 4 5 6 7 

7 .  Το  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  παρέχει  
σωστές  υπηρεσίες  από  την  
πρώτη  φορά .  

1 2 3 4 5 6 7 

8 .  Το  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  έχει  
αυτοματοποιημένη  και  
λειτουργική  
αρχειοθέτηση .(τήρηση  
ιστορικού  ασθενούς ,  
ραντεβού ,  περίθαλψη) 

1 2 3 4 5 6 7 

9 .  Το  προσωπικό  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  φροντίζει  για  την  
συνεχή  ενημέρωση  του  
ασθενή .(αποτελέσματα  
εξετάσεων ,  πορεία  υγείας ,  
χρονοδιάγραμμα) 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Το  προσωπικό  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  παρέχει  γρήγορα  τις  
υπηρεσίες  στους  ασθενείς .  

1 2 3 4 5 6 7 
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Παρεχόμενες  Υπηρεσίες   

1  2 3 4 5 6 7 
11.  Το  προσωπικό  του  Γ .  Ν .  Θ .  

Π .  είναι  πάντα  πρόθυμο  να  
εξυπηρετήσει  τους  
ασθενείς .  (πρόθυμο  να  
βοηθά  και  να  παρέχει  
συμβουλές) 

1 2 3 4 5 6 7 

12.  Το  προσωπικό  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  ανταποκρίνεται  πάντα  
στα  αιτήματα  των  ασθενών  
ανεξάρτητα  από  το  φόρτο  
εργασίας .  

1 2 3 4 5 6 7 

13.  Η  συμπεριφορά  των  
εργαζομένων  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  εμπνέει  εμπιστοσύνη  
στους  ασθενείς .  

1 2 3 4 5 6 7 

14.  Οι  ασθενείς  νοιώθουν  
ασφάλεια  κατά  τις  
συναλλαγές  με  τους  
υπαλλήλους  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π . .(σχέσεις  εμπιστοσύνης  
και   ειλικρίνειας) 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  Οι  εργαζόμενοι  του  Γ .  Ν .  
Θ .  Π .  είναι  ευγενικοί  και  
καλοδιάθετοι  κατά  την  
εξυπηρέτηση  των  
ασθενών .(χαμόγελο  και  
καλοί  τρόποι  
συμπεριφοράς) 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  Ο  κάθε  ασθενής  του  Γ .  Ν .  
Θ .  Π .  αντιμετωπίζεται  ως  
ξεχωριστό  περιστατικό .    

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Οι  υπάλληλοι  του  Γ .  Ν .  Θ .  
Π .  ακούν  τον  ασθενή  και  
καταλαβαίνουν  τις  
ιδιαίτερες  ανάγκες  του ,  
δείχνοντας  ειλικρινές  
ενδιαφέρον .  

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Στο  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  υπάρχουν  
οι  εξειδικευμένοι  
υπάλληλοι  για  το  κάθε  
πεδίο  
υπηρεσιών .(εξειδικευμένες  
γνώσεις ,  υποειδικότητες) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Παρεχόμενες  Υπηρεσίες   

1  2 3 4 5 6 7 
19.  Οι  υπάλληλοι  του  Γ .  Ν .  Θ .  

Π .  επιμορφώνονται  συνεχώς  
για  τις  νέες  ιατρικές  
εξελίξεις  και  την  άριστη  
χρήση  του  νέου  
τεχνολογικού  εξοπλισμού .  

1 2 3 4 5 6 7 

20.  Το  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  δίνει  την  
δυνατότητα  διενέργειας  
εξετάσεων  την  χρονική  
στιγμή  που  θα  επιλέξει  ο  
κάθε  ασθενής .  

1 2 3 4 5 6 7 

21.  Το  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  είναι  
ανοιχτό  σε  επικοινωνία  επί  
24ώρου  βάσεως .  
(τηλεφωνικό  κέντρο  και  e-
mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

22.  Το  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  διασφαλίζει  
τα  συμφέροντα  των  
ασθενών .(παροχή  της  
καλύτερης  ιατρικής  
φροντίδας  και  βελτίωση  της  
υγείας  των  ασθενών) 

1 2 3 4 5 6 7 
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3ο ΜΕΡΟΣ  

Τα πέντε χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα 
Νοσοκομεία 

 
 

Ακολούθως ,  παραθέτονται  πέντε  χαρακτηριστικά  που  
προσδιορίζουν  τα  Νοσοκομεία και  τις υπηρεσίες  που  
προσφέρουν . Θα θέλαμε  να  ξέρουμε  πόσο σημαντικό  είναι  για  
εσάς  το  κάθε  ένα χαρακτηριστικό  όταν  αξιολογείτε  την  ποιότητα  
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ενός  Νοσοκομείου .  Σας  
παρακαλούμε  να  κατανείμετε  ένα  σύνολο  100 πόντων  ανάμεσα  
στα  πέντε  αυτά  χαρακτηριστικά  σύμφωνα  με  το  πόσο  σημαντικό 
είναι  το  κάθε  ένα  από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό  είναι  για 
εσάς,  τόσο  περισσότερους  πόντους  πρέπει  να  του  βάλετε). 
Παρακαλούμε  επιβεβαιώστε  ότι  το σύνολο των  πόντων  έχουν  
άθροισμα  100.  
 
 
 Τα  πέντε  Βασικά  Χαρακτηριστικά  Βαθμολογία  
1.  Η  εικόνα  του  Γ .  Ν .  Θ .  Π .  σε  ότι  αφορά  τις  

φυσικές  εγκαταστάσεις  και  την  εικόνα  
(εμφάνιση) του  προσωπικού .  

 

2.  Η  ικανότητα  του  νοσοκομείου  να  διεκπεραιώνει  
τις  υποσχόμενες  υπηρεσίες  με  αξιοπιστία  και  
ακρίβεια .  

 

3.  Η  προθυμία  του  προσωπικού  να  βοηθά  τους  
ασθενείς  και  να  προσφέρει  υπηρεσίες  στον  
προσυμφωνημένο  χρόνο  (γρήγορη  ανταπόκριση).  

 

4.  Υπάλληλοι  με  γνώσεις ,  με  καλούς  τρόπους  και  
με  ικανότητα  να  εμπνέουν  εμπιστοσύνη ,  
ασφάλεια  και  σιγουριά .  

 

5.  Η  εξατομικευμένη  προσοχή  των  μελών  του  
νοσοκομείου  για  τα  προβλήματα  και  την  
θεραπεία  του  κάθε  ασθενή .  

 

 Συνολική  Βαθμολογία  100 
 
 

Ανάμεσα  στα παραπάνω  πέντε χαρακτηριστικά , ποιο  είναι  το 
ποιο σημαντικό για  εσάς στον  καθορισμό  της ικανοποίησης  σας 
σχετικά  με  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  από το Γ. 
Ν.  Θ. Π.  _______ 

Ποιο χαρακτηριστικό  είναι  το  λιγότερο  σημαντικό  για 
εσάς;_____  
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4ο ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Φύλο 
 1� Άνδρας   2� Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 
1� κάτω των 15  (για μικρά παιδιά συμπληρώνεται από τους γονείς)       
2� 15 - 34 
3� 35 - 49    
4� 50 - 64  
5� άνω των 65   
                  
3. Μορφωτικό επίπεδο 
  1� Δημοτικό     4� Τ.Ε.Ε.         7� Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.           10� Αγράμματος/η           
  2� Γυμνάσιο     5� Κολέγιο      8� Μεταπτυχιακό 
3� Λύκειο         6� ΙΕΚ             9� Διδακτορικό 

 
4. Τόπος Κατοικίας 
1� Ν. Θεσσαλονίκής       2� Άλλοι Νομοί 

 
5. Ασφαλιστικό Ταμείο 

              1� ΟΓΑ                    4� ΔΗΜΟΣΙΟΥ              7� ΤΥΔΚΥ           10� ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ          
              2� ΙΚΑ                     5�  NAT                          8�  ΤΣΕΜΔΕ        11� ΑΠΟΡΡΟΙΑΣ                  
              3� ΤΕΒΕ                  6�  ΤΑΠΟΤΕ (ΟΣΕ)       9�  ΔΕΗ                12�  ___________           

 
6. Απασχόληση 
1� Ελεύθερος επαγγελματίας   5� Ιδ. υπάλληλος                               9� Αγρότης  
2� Φοιτητής                              6�Δημ. υπάλληλος                            10� Οικιακά             

               3� Άνεργος                               7� Ανώτατο διοικητικό στέλεχος     11� Συνταξιούχος     
4� Αυτοσυντήρητος                  8� Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
7. Από πότε προσέρχομαι στο Γ. Ν. Θ. Π.   
1� Εδώ και 6 μήνες                
2� 6 μήνες – 1,5 χρόνο   
3� 1,5 χρόνο – 3 χρόνια          
4� 3 – 8 χρόνια 
 
         
8. Έχετε επισκεφτεί άλλα Νοσοκομεία; 

               1� ναι           2� όχι  
  
Εάν  ΝΑΙ αναφέρετε  Νοσοκομείο: _________________________       
           

 

Ευχαριστούμε  για  τον  χρόνο  που  αφιερώσατε για  την  
συμπλήρωση  του ερωτηματολογίου.  
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