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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της ποιότητας, της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και την αναζήτηση τρόπων βελτίωσής της στον τομέα 
των Υπηρεσιών Υγείας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. 
Επικεντρώνεται, δε, κυρίως στα όσα συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο και στο 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

Η δομή της διακρίνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, οι οποίες εξετάζουν το 
θέμα της ποιότητας ξεκινώντας από θεωρητική βάση και συνεχίζοντας με περιγραφή 
της πραγματικότητας και με παρουσίαση αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας 
εξερευνώντας τους επιμέρους επιλεγέντες ποιοτικούς παραμέτρους με την μέθοδο της 
GAP-Analysis, χρησιμοποιώντας την SERVQUAL ανάλυση.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στην έννοια 
της ποιότητας, και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε θεωρητικό επίπεδο. Στο 
δεύτερο μέρος εξετάζεται η σχέση της Ποιότητας με τον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. 
Τέλος, στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται αποτελέσματα από εμπειρική έρευνα στον 
τομέα των Υπηρεσιών Υγείας στο Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» βασισμένη στην 
SERVQUAL ανάλυση.
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Μέρος 1°:

Η έννοια της Ποιότητας 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.)



Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.1 Η ποιότητα στην Ελλάδα : παρελθόν, παρόν και μέλλον

Η ποιότητα, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών ανθρώπινων ενεργειών, 
υπήρξε παράγοντας εξαιρετικής σημασίας στον ελληνικό, αλλά και στον παγκόσμιο 
πολιτισμό, από την αρχαιότητα. Απασχόλησε, δε, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τα 
μαθηματικά, την φιλοσοφία, πριν να απασχολήσει την διοίκηση και τις επιχειρήσεις. 
Υπήρξε ένα βασικό «συστατικό αριστείας» αυτού που έμεινε γνωστό ως Κλασικός 
Ελληνικός Πολιτισμός, ο οποίος έφτασε στην αποκορύφωση του τον 5ο αιώνα π.Χ. 
επίσης, η φιλοσοφία της ποιότητας βοήθησε στην δημιουργία του Ελληνικού και του 
Ρωμαϊκού πολιτισμού, και διαμόρφωσε τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού της 
Δύσης.

Μετά από μια μακρά περίοδο ξένης κατοχής, τα τελευταία 160 χρόνια, η 
Ελλάδα αντιμετώπισε την πρόκληση της επιβίωσης και της αναδόμησης των θεμελίων 
ενός νέου κράτους. Ιδίως, μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρήθηκε 
μια σταδιακή ενδυνάμωση της σημασίας της ποιότητας στην οικονομική, αλλά και 
στην πολιτιστική ζωή των περισσοτέρων χωρών. Η Ελλάδα, μετά την είσοδο της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες να βελτιώσει την ποιότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Μεγαλύτερες πρωτοβουλίες λήφθηκαν από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, από 
επαγγελματίες και από τα δημόσια πανεπιστήμια και ινστιτούτα που παρείχαν 
εκπαίδευση στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα στελέχη των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Τελευταία, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλετε από το ελληνικό δημόσιο, 
για την εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π. στους διάφορους τομείς της, όπως σε αυτόν 
της Δημόσιας Υγείας και Περίθαλψης.

Στο μέλλον, η επιτυχία και τα οφέλη της ποιότητας θα εξαρτηθούν κατά πολύ 
από την πολιτική βούληση των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων στο να εφαρμόσουν 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που θα στηρίζουν σημαντικές πρωτοβουλίες στον 
τομέα της ποιότητας. Τέτοιες πολιτικές θα μπορούσαν να είναι η θέσπιση ενός Εθνικού 
Βραβείου Ποιότητας, την θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συμβουλίου (Επιτροπής) 
Ποιότητας και άλλες ενέργειες και δομές που σχετίζονται με την ποιότητα και την 
εποικοδομητική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
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1.2 Ορισμός Ποιότητας

Η ποιότητα, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας, έχει οριστεί από 
διαφορετικά πρίσματα, ανάλογα από το ποιος προσπαθεί και υπό ποια έννοια, να την 
ορίσει. Οι ορισμοί που παραθέτονται παρακάτω είναι ενδεικτικοί και προέρχονται από 
διάφορες πηγές, οι οποίες και παραθέτονται:

• Σύμφωνα με το Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Σταματάκου, η ρίζα της λέξης 
ποιότητα ανάγεται στο ρήμα ποιέω-ποιώ = πλάττω, δημιουργώ, παράγω

• Σύμφωνα με το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ήλιος, ποιότητα σημαίνει “το ποιόν, η 
φύσις, η εσωτερική υπόστασις πράγματος τίνος, εν τη έννοια της αξίας αυτού 
και κατ’ αντιδιαστολήν προς την ποσότητα”

• Σύμφωνα με το Λεξικό Πάπυρος-Λαρούς, ποιότητα σημαίνει “η κατ’ αξίαν 
φύσις πράγματος τίνος, το ποιόν”

• Σύμφωνα με το Λεξικό Εννοιών τον Αρ. Ματάκια, η λέξη ποιότητα προέρχεται 
από την αρχαία ελληνική λέξη ποιότης, που σημαίνει “η εσωτερική κατάσταση 
κάποιου (προσώπου ή αντικειμένου), η ιδιότητα του και η αξία του”

• Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ποιότητα σημαίνει “οι ιδιότητες, τα 
χαρακτηριστικά ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, που το διαφοροποιούν από άλλα 
όμοια”

• Κατά την αρχαία περίοδο της Ελληνικής κοσμολογικής φιλοσοφίας, ο 
Δημόκριτος διέκρινε τις ποιότητες των εξωτερικών όντων, σε εκείνες, τις οποίες 
αποδίδει στα όντα η ανθρώπινη αντίληψη και σε εκείνες, οι οποίες εκ φύσεως 
ενυπάρχουν σε αυτά.

• Κατά τον Αριστοτέλη η ποιότητα, την οποία αποκαλεί ποιόν, περιλαμβάνεται 
μέσα στις δέκα κατηγορίες του. Το ποιόν, μαζί με το ποσόν χαρακτηρίζουν 
κατά τον πλέον άμεσο τρόπο την αντίληψη των αντικειμένων

• Κατά τον Ford, η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη: οι πελάτες επιθυμούν 
προϊόντα και υπηρεσίες που καθ’ όλη την χρήσιμη ζωή τους, ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των πελατών σε ένα κόστος που αντιπροσωπεύει την αξία τους 
(Denting, SPC Press)1.

• Κατά τον Juran2 (Quality Control Handbook), η λέξη ποιότητα έχει πολλαπλές 
έννοιες. Δυο όμως από αυτές κυριαρχούν κατά την χρήση της λέξης : (α) 
ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πληρούν τις ανάγκες του 
πελάτη και επομένως του παρέχουν ικανοποίηση από το προϊόν, και (β) η 
ποιότητα έγκειται στην απαλλαγή από ελάττωμα ή ατέλεια. •

• Επίσης κατά τον Juratι2 (Quality Control Handbook), η έννοια της ποιότητας 
συνοψίζεται στο εξής : “Καταλληλότητα για χρήση”
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• Κατά τον Η.L. Gilmore3 (Product Conformance control, Quality Progress), η 
ποιότητα σημαίνει : “ο βαθμός με τον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν 
συμμορφώνεται με τον σχεδίασμά και την αρχική θεώρηση”

• Κατά τον επίσημο ορισμό του ΕΛΟΤ* (ΕΝ 150 8402) ποιότητα σημαίνει “το 
σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (οντότητα = αυτό το οποίο μπορεί 
να περιγράφει και να θεωρηθεί εξατομικευμένα), που της αποδίδουν την 
ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες”

• Κατά τον επίσημο ορισμό της American Society for Quality1 (Heizer J. /Render 
B, 2004) ποιότητα σημαίνει “το σύνολο των γνωρισμάτων και των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, το οποίο εμπεριέχει την 
ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες”

• Κατά τους T.L. Wheelen και J.D. Hunger6, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σημαίνει 
“διοικητική φιλοσοφία λειτουργιών, η οποία είναι αφοσιωμένη στην 
ικανοποίηση του πελάτη και στην συνεχή βελτίωση”
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1.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.)

Η εξέλιξη των συστημάτων ποιότητας έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία 
χρόνια. Από την επιθεώρηση της ποιότητας, οι επιχειρήσεις προχώρησαν στον έλεγχο 
της ποιότητας. Μετέπειτα, άρχισε να διαδίδεται η διασφάλιση και η πιστοποίηση 
ποιότητας κατά τα διάφορα διεθνή πρότυπα, με κυριότερο αυτό του ISO 9000. Σήμερα, 
πλέον, πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει συνειδητά και έχουν εφαρμόσει 
ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.).

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
στρέφονται σε νέα πρότυπα και φιλοσοφίες διοίκησης προκειμένου να ικανοποιήσουν 
τους πελάτες τους, έχει περαιτέρω επίδραση στο να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη 
παραγωγής και κατά συνέπεια να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, λοιπόν, αποτελεί μια σχετικά νέα φιλοσοφία 
διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα της. Η νέα 
αυτή φιλοσοφία, με τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προσφέρει στις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που την εφαρμόζουν την δυνατότητα να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους μακροχρόνια μέσω της ικανοποίησης των 
αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών μιας 
επιχείρησης ή οργανισμού για την βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων, των 
υπηρεσιών και του τρόπου εργασίας. Επίσης, αναμφισβήτητα προσφέρει στις 
επιχειρήσεις την απαραίτητη δυναμική για βελτίωση και τα απαραίτητα μέσα για 
ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους.

Υπάρχουν δύο διακριτές διαστάσεις στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας7 (Wild, 1995), οι οποίες είναι:

• Η διοίκηση ποιότητας (quality management) στο κύκλο ζωής του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας

• Η δέσμευση και εμπλοκή, στα προγράμματα διασφάλισης και ελέγχου της 
ποιότητας, από ολόκληρο τον οργανισμό

Η Δ.Ο.Π. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με στρατηγικές 
προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή 
βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών διαδικασιών του οργανισμού. Για την 
ικανοποίηση του πελάτη η Δ.Ο.Π. διαθέτει τεχνικές με την εφαρμογή των οποίων 
αποσπούν τις ανάγκες που έχει ο πελάτης, άλλες με τις οποίες μεταφράζονται οι 
ανάγκες σε προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η διαδικασία παραγωγής και το 
προϊόν, έχει τεχνικές που ελέγχουν τη διαδικασία και το προϊόν για να διασφαλίσουν 
ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και τέλος διαθέτει τεχνικές για την έγκαιρη 
παράδοση του προϊόντος και την εξυπηρέτηση /υποστήριξη του πελάτη.

Στα πλαίσια του συστήματος της Δ.Ο.Π. εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι, από 
τον κατώτερο ως τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η βελτίωση της ποιότητας των 
διαδικασιών απαιτεί εμπλοκή όλων, από την ανώτατη διοίκηση ως τον τελευταίο 
εργαζόμενο, διαφορετικά αποτελεί μεμονωμένες προσπάθειες επίλυσης κάποιων
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προβλημάτων και θα αποτύχει. Για την επίτευξη του στόχου του και την επίλυση 
προβλημάτων η Δ.Ο.Π. έχει να επιδείξει ποσοτικές μεθόδους και εργαλεία. 
Αποτελέσματα της εφαρμογής ενός συστήματος Δ.Ο.Π. είναι διαδικασίες χωρίς λάθη 
οι οποίες παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις τω 
πελατών,-παραδίδονται έγκαιρα, σε ανταγωνιστική τιμή8.

Για να εκπληρωθεί ο στόχος πρέπει το σύστημα να υιοθετηθεί από όλες τις 
λειτουργίες ενός οργανισμού. Από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, την παραγωγή και 
τις υπηρεσίες, τμήματα τα οποία αποτελούν ισοδύναμους κρίκους στην αλυσίδα της 
ποιότητας.

Τέλος, συνοπτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ως κάποια από τα κυριότερα 
συστατικά για την επιτυχία της εφαρμογής της Δ.Ο.Π. τα εξής :

• εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη
• διοίκηση στηριζόμενη σε αντικειμενικά στοιχεία
• συνολική και συστηματική συμμετοχή εργαζόμενων
• αποτελεσματική εκπαίδευση
• αποτελεσματική εφαρμογή και εμπλοκή της ανώτερης διοίκησης
• δέσμευση της ανώτερης διοίκησης για τη τήρηση των αρχών και των στόχων 

της Δ.Ο.Π.8.

9



Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ελλάδα

Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των παγκοσμίων 
προκλήσεων, προϋποθέτει τη διατύπωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, το οποίο θα 
απαντά σε βασικές παραμέτρους που αφορούν σε θέματα αποστολής, επιλογής 
στρατηγικής, επιλογής οργανωτικού προτύπου και επιλογής κατάλληλων λειτουργιών 
και διαδικασιών. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η 
ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στον 
τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στην ίδια τη φύση της 
εργασίας. Οι αλλαγές αυτές αναπόφευκτα επηρεάζουν τον άνθρωπο ως εργαζόμενο, ως 
καταναλωτή, ως πολίτη σε τέτοιο βαθμό που σήμερα η διοίκηση να βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια σειρά προβλημάτων που αφορούν στις αυξημένες απαιτήσεις που 
δημιουργούν οι νέες συνθήκες, ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και τις 
προσκλήσεις της νέας εποχής που ανατέλλει.

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκόσμια 
οικονομία επέβαλαν την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέα δεδομένα που έχουν 
ένα κοινό συστατικό, αυτό της ποιότητας. Η ποιότητα σήμερα ως έννοια έχει ξεφύγει 
πλέον από την παραδοσιακή της μορφή και το καθαρά τεχνοκρατικό της περιεχόμενο, 
και δεν αποτελεί πλέον έναν μηχανισμό ελέγχου και μιας ακόμη περιφερειακής 
λειτουργίας της επιχείρησης9.

Στην προσπάθεια καθορισμού των παραγόντων εκείνων που θα επιτρέπουν στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ελκυστικές η ποιότητα έχει αποτελέσει και συνεχίζει 
να αποτελεί καταλυτικό παράγοντα αναφοράς. Παράλληλα αποτελεί βασικό εργαλείο 
στη διοίκηση ως ένα δομημένο σύστημα αξιών, αρχών, προτύπων και μεθόδων δράσης 
που εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού την ικανοποίηση 
των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών), των προμηθευτών, των μετόχων, ακόμα 
και του κοινωνικού συνόλου.

Αναμφισβήτητα, όμως, η επιτυχής εφαρμογή της έχει και οικονομικά 
αποτελέσματα, μιας και πρόκειται για επιχειρήσεις που επιδιώκουν τελικά το κέρδος, 
και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης. 
Αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι ότι η ποιότητα δεν αποτελεί ένα μεταφυσικό 
φαινόμενο, αλλά έχει μετρήσιμα και πρακτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να 
αποτελούν το πεδίο διερεύνησης και διαρκούς βελτίωσης από την πλευρά των 
επιχειρήσεων10.

Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται με την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), η οποία σαν έννοια πρωτοαναπτύχθηκε από τον Deming στη 
δεκαετία του 1950. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισμούς και αυτή τη στιγμή 
είναι από τις βασικότερες διοικητικές τεχνικές όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε 
Αμερική και Ευρώπη. Η Δ.Ο.Π. είναι επίσης, κατά μεγάλο ποσοστό υπεύθυνη για τον 
μετασχηματισμό της ποιότητας των Ιαπωνικών προϊόντων και για τη φήμη τους.
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1.5 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ευρώπη

"...η μάχη για την Ποιότΐ]τσ. αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των 
επιχειρήσεων σας και για. την επιτυχία, όλων μας "

Jacques Delors, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

15 Σεπτεμβρίου 1988

Η Ευρώπη έχοντας αναγνωρίσει την αξία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 
μετά από την Ιαπωνία και την Αμερική, αλλά πολύ πριν την Ελλάδα, συγκρότησε το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση Ποιότητας (E.F.Q.M.)Π στις 15 Σεπτεμβρίου του 
1988. Σκοπός του ιδρύματος είναι να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
συμμετάσχουν σε δράσεις και διαδικασίες οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην 
επιχειρηματική τελειότητα και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουν την συνεισφορά της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τον Οκτώβριο του 1991, το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για την Διοίκηση Ποιότητας δημιούργησε, κατά τα πρότυπα του Αμερικανικού 
Βραβείου Ποιότητας (Malcom Baldridge) 12, αλλά και του Ιαπωνικού Βραβείου 
Ποιότητας, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award)1 . To 
βραβείο αυτό αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις 
μια μέθοδο για την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς και ένα 
σύστημα μέτρησης των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων τους το οποίο συντελεί στην 
κατανόηση των αδυναμιών τους και ταυτόχρονα συνεισφέρει στην εύρεση 
αποτελεσματικών λύσεων.

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο μοντέλο 
επιδιώκουν την βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της εμπλοκής όλων 
των ενδιαφερομένων μελών (εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών), την βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με απώτερο στόχο την 
αύξηση της ευελιξίας την προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τους.

Η λογική και οι στόχοι τόσο του Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση 
Ποιότητας, όσο και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότητας συμπίπτουν με αυτούς της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ευελιξίας και της 
δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας.
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1.6 Φιλοσοφίες και «Gurus» της Ποιότητας :

1.6.1 Edwards W. Denting (Η.Π.Α. 1900-1993)

Θεωρείται ο πατέρας της Δ.Ο.Π. Οι σπουδές του ήταν στις επιστήμες της 
Ψυχολογίας και της Στατιστικής. Το 1950 κλήθηκε από την Ιαπωνική Κυβέρνηση να 
βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της ιαπωνικής βιομηχανίας, η οποία αντιμετώπιζε 
σοβαρά προβλήματα. Η εφαρμογή της φιλοσοφίας του από την Ιαπωνία, είχε σαν 
αποτέλεσμα την αναγέννηση της ιαπωνικής βιομηχανίας και οι Ιάπωνες, οι πρώτοι που 
αναγνώρισαν και εκτίμησαν την προσφορά του, θέσπισαν ετήσιο βραβείο ποιότητας με 
το όνομα του (Deming Application Prize -1951-)14. Η επιτυχία του Deming στην 
Ιαπωνία, οι Αμερικάνοι άρχισαν να υιοθετούν την φιλοσοφία του και μέχρι και τον 
θάνατο του ο Deming παραχωρούσε συνεχώς συνεντεύξεις, διαλέξεις και σεμινάρια για 
την εφαρμογή του συστήματος Δ.Ο.Π.

Ο Deming πίστευε ότι η βασική ευθύνη για την ποιότητα ανήκει πρωταρχικά 
στην διοίκηση. Επίσης, τόνιζε ότι για να αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων πρέπει να υιοθετηθούν οι 14 αρχές, που παρουσιάζονται 
επιγραμματικά παρακάτω :

> Συνέπεια στον σκοπό
> Κατανόηση και υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας
> Τέλος στην εξάρτηση από τον μαζικό έλεγχο και τις επιθεωρήσεις
> Τέλος στην χρησιμοποίηση της τιμής ως μοναδικό κριτήριο επιλογής 

προμηθευτή
> Συνεχής, ατέρμονη βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών
> Συνεχής εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης
> Καθιέρωση της αρχηγίας / καθοδήγησης
> Εξάλειψη φόβου- δημιουργία εμπιστοσύνης
> Εξαφάνιση εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών 

τμημάτων
> Κατάργηση στόχων με μορφή σλόγκαν σαν μέσο πίεσης για αύξηση της 

παραγωγικότητας
> Κατάργηση αριθμητικών προδιαγραφών-στόχων απόδοσης για τους 

υπάλληλους και κατάργηση αριθμητικών προδιαγραφών για το management
> Εξάλειψη εμποδίων που στερούν από τον εργαζόμενο το δικαίωμα να 

αισθάνεται περήφανος για την δουλειά του
y Παρότρυνση για συνεχή επιμόρφωση και προσωπική βελτίωση όλων των 

εργαζομένων
> Δραστηριοποίηση για την επίτευξη της μεταβολής / Δημιουργία ομάδων που θα 

δουλεύουν για την εφαρμογή των 14 σημείων

Εκτός από τις 14 αρχές που προαναφέρθηκαν, ο Deming πίστευε ότι για να
είναι δυνατή η εισαγωγή της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. πρέπει να ισχύουν και τα εξής
παρακάτω 7 σημεία:
> Εφαρμογή των 14 σημείων
> Θετική αλλαγή της ψυχολογίας της διοίκησης
> Αποσαφήνιση και πλήρης παρουσίαση από τη διοίκηση στους εργαζόμενους 

των λόγων που επιβάλλεται η αλλαγή της φιλοσοφίας της επιχείρησης
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> Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του οργανισμού σε φάσεις και 
προσδιορισμός των εκάστοτε πελατών και προμηθευτών

> Εφαρμογή του κύκλου του Deming
> Ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα
> Οργανωτική δομή πλήρως προσανατολισμένη στην ποιότητα

Τέλος, γνωστές στην φιλοσοφία του Deming είναι και 5 θανάσιμες επιδημίες, οι 
οποίες δυσχεραίνουν την μετατροπή του συστήματος και παρουσιάζονται εν συντομία 
παρακάτω :

> Έλλειψη συνέπειας
> Έμφαση σε βραχυπρόθεσμα κέρδη
> Μέτρηση συνολικής και ατομικής απόδοσης με νούμερα
> Μετακίνηση του management και του προσωπικού
> Διοίκηση της επιχείρησης με χρήση μόνο των φανερών μεγεθών

1.6.2 Joseph Μ. Juran

Γεννήθηκε στα Βαλκάνια και οι σπουδές του ήταν πάνω στην επιστήμη της 
Μηχανικής με ειδικές γνώσεις ως εργατολόγος. Όπως και ο Deming, έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην διδασκαλία των Ιαπώνων και βοήθησε στην αναγέννηση της ιαπωνικής 
βιομηχανίας. Η αναγνώριση του από την Αμερική ήρθε μετά την καριέρα του στην 
Ιαπωνία. Υπήρξε πολυγραφότατος, περισσότερα από 18 βιβλία, και πολλά άρθρα για 
την ποιότητα.

Ο Juran εξέταζε την διοίκηση της ποιότητας σαν ένα οργανωμένο σύνολο 
βασικών λειτουργιών και θεωρούσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι 
η στήριξη, η συμμετοχή και η ορατή παρουσία της ανώτατης διοίκησης. Επίσης, 
πιστεύει ότι το κόστος ποιότητας αποτελεί βασικό δείκτη του επιπέδου ποιότητας μιας 
επιχείρησης και ότι η απόδοση της επένδυσης είναι κριτήριο επιλογής των προτάσεων 
για την βελτίωση ποιότητας.

Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του Juran είναι ότι υποστήριζε πως η ποιότητα 
σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία. Επίσης, θεμέλιο της φιλοσοφίας του αποτελεί η 
γνωστή τριλογία του Juran, που παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:
• Σγεδιασιιόο Ποιότητας

Αποτελεί διαδικασία προετοιμασίας για την ικανοποίηση των στόχων ποιότητας. 
Είναι κρίσιμη η απόφαση για το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, καθώς και ο 
κατάλληλος σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών για την παραγωγή προϊόντων 
σύμφωνα με τις ορισθείσες προδιαγραφές και τα επιθυμητά από τον πελάτη ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.
• Έλεγγος Ποιότητας

Αποτελεί διαδικασία ικανοποίησης των στόχων ποιότητας στην παραγωγή. Σε 
αυτό το σημείο εντοπίζονται οι ανάγκες και οι ευκαιρίες βελτίωσης. Πρέπει να υπάρχει 
σαφής καθορισμός του τι θα ελεγχθεί, να υπάρχει ανάπτυξη μέσων μέτρησης για την 
αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων καθώς και καθορισμός των επιθυμητών 
προτύπων απόδοσης. Επίσης, καθοριστική είναι η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης 
και η σύγκριση με την επιθυμητή. Τέλος, σημαντική είναι η αιτιολόγηση της πιθανής 
απόκλισης και η λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
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• Βελτίωση Ποιότητας
Αποτελεί διαδικασία βελτίωσης του προηγούμενου σταδίου ποιότητας, μέσα 

από ετήσιες βελτιώσεις. Η διαδικασία ακολουθεί την εξής σειρά:
(1) ανακάλυψη
(2) οργάνωση
(3) διάγνωση
(4) θεραπεία
(5) έλεγχος

1.6.3 Phillip Β. Crosby

Ο Crosby ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την θεωρία «κάνε το σωστά με την 
πρώτη φορά» και την αρχή των «μηδέν ελαττωματικών» (Zero Defects -ZD-)15. Η 
αρχή της επίτευξης των «μηδέν ελαττωματικών» τονίζει ότι οποιοδήποτε επίπεδο 
ελαττωματικών είναι υψηλό και οι επιχειρήσεις πρέπει να εισάγουν στις παραγωγικές 
τους διαδικασίες προγράμματα που στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης ο Crosby καθιέρωσε την έννοια του κόστους ποιότητας και καθιστούσε 
τον κάθε εργαζόμενο υπεύθυνο για την ποιότητα αυτού που παράγει. Όμως, σύμφωνα 
με την θεωρία του, και η διοίκηση έχει υποχρέωση να παρέχει επαρκή εκπαίδευση στο 
δυναμικό της και να προμηθεύει τους εργαζόμενους με όλα τα απαραίτητα μέσα.

Γνωστές στην θεωρία του Crosby είναι οι τέσσερις απόλυτες θέσεις του, οι 
οποίες παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω :

• Ποιότητα σηιιαίνει σοιιαόρφωση στκ απαιτήσεις του πελάτη και όγι οιιορφιά 
Μόλις ορισθούν οι απαιτήσεις, που αποτελεί υπευθυνότητα της διοίκησης, 
πρέπει να ορισθούν τα μέσα μέτρησης που θα ελέγχουν την συμμόρφωση σε 
αυτές
• Δεν υπάρνει τέτοιο πράνιια, όπως πρόβληιια ποιότητας
Η ποιότητα δημιουργείται στα διάφορά τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης 
και άρα υπεύθυνοι για τα προβλήματα που παρουσιάζονται, είναι αυτά τα 
τμήματα και όχι το τμήμα ποιότητας
• Το να γίνεται κάθε εργασία σωστά από την πρώτη φορά, είναι πάντα η 
φθηνότερη λύση
Η ποιότητα δεν κοστίζει. Αυτό που κοστίζει είναι όλες οι ενέργειες που γίνονται 
όταν τα πράγματα δεν γίνονται σωστά από την πρώτη φορά
• Το ιιόνο ιιέσο ιιέτρησηα tnc απόδοσης είναι το κόστος ποιότητας, που είναι το 
kootoc της συιιυόρφακηκ
Προτείνεται η μέτρηση του κόστους κακής ποιότητας για την παρακολούθηση 
της πορείας της ποιότητας και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης

Τέλος, ο Crosby διατύπωσε και αυτός, αντίστοιχα με τον Deming, 14 σημεία για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της ποιότητας στους οργανισμούς, γνωστά ως τα 14 
Βήματα του Crosby, που παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω :

> Δέσμευση της διοίκησης
> Δημιουργία ομάδας βελτίωσης της ποιότητας
> Μέτρηση της ποιότητας
> Αξιολόγηση του κόστους ποιότητας
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> Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα
> Διορθωτικές ενέργειες
> Θέσπιση επιτροπής για προώθηση των «Μηδέν Ελαττωματικών»
> Εκπαίδευση των επιθεωρητών
> Καθιέρωση ημέρας «Μηδέν Ελαττωματικών»
> Θέσπιση στόχων
> Απομάκρυνση των αιτιών και των προβλημάτων
> Αναγνώριση και επιβράβευση
> Ανάπτυξη συμβουλίων ποιότητας
> Ξεκίνημα όλων των βημάτων από την αρχή

1.6.4 Armand V. Feigenbaum

Υπήρξε ο πρώτος που ανέπτυξε την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 
της έννοιας του Ελέγχου της Ολικής Ποιότητας1 (βιβλίο «Total Quality Control», 
1951).0 Feigenbaum διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ποιότητας17 
(International Academy of Quality) και έχει δώσει διαλέξεις για την ποιότητα σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Υποστηρίζει ότι η υπευθυνότητα για την ποιότητα πρέπει να 
δίνεται σε αυτούς που εκτελούν τις διάφορες εργασίες στα πλαίσια της λειτουργικής 
οργάνωσης της επιχείρησης.

Η φιλοσοφία του Feigenbaum συνοψίζεται στα εξής τρία σημεία, γνωστά και ως 
Τρία Βήματα προς την Ποιότητα18 (Feigenbaum’s Three Steps to Quality):

• Ηγεσία Ποιότητας
Δίνεται συνεχής έμφαση από το management στον προγραμματισμό, παρά στην 
αντίδραση στις αποτυχίες. To management πρέπει να διατηρεί την διαρκή 
εστίαση στα προβλήματα και να ηγείται της προσπάθειας για την ποιότητα.

• Σύγγρονες Τεγνολογίες Ποιότητας
Το παραδοσιακό τμήμα ποιότητας δεν μπορεί να επιλύσει το 80% με 90% των 
προβλημάτων ποιότητας. Αυτό το εγχείρημα απαιτεί την υπέρβαση των 
υπαλλήλων γραφείου, των μηχανικών, καθώς και των εργατών γραμμής 
παραγωγής, όλοι εκ των οποίων πρέπει συνεχώς να αξιολογούν και να 
εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί ο πελάτης 
μελλοντικά.

• Οργανωσιακύ Δέσαευση
Η συνεχής εκπαίδευση και υποκίνηση ολόκληρου του δυναμικού μιας 
επιχείρησης, καθώς και η υπέρβαση της ποιότητας στον επιχειρηματικό 
σχεδίασμά, φανερώνουν την σημασία της ποιότητας και παρέχει τα μέσα για να 
περιληφθεί η ποιότητα σε όλες τις ενέργειες της επιχείρησης.

1.6.5 Kaoru Ishikawa

Γεννήθηκε το 1915 στο Τόκιο, όπου και διετέλεσε καθηγητής Πανεπιστημίου. 
Θεωρείται ο πατέρας του «διαγράμματος αιτίου-αποτελέσματος» ή αλλιώς γνωστό και 
ως «διαγράμματος ψαροκόκαλου»19 (Heizer Jay/Render Barry, 2004) και πολλών 
άλλων εργαλείων για την βελτίωση ποιότητας. Τα διαγράμματα αυτά, σε συνδυασμό
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με τα διαγράμματα Pareto, χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά εργαλεία για την επίλυση 
προβλημάτων ποιότητας που παρουσιάζονται εντός του οργανισμού.

Η συνεισφορά του Ishikawa στην βελτίωση ποιότητας είναι σημαντική και 
επηρέασε του μετέπειτα «Gurus» της ποιότητας με τα βιβλία του, και ιδίως με το 
βιβλίο του «Guide for the Control of Quality». Είναι ο πρώτος που εργάστηκε πάνω 
στον τρόπο εφαρμογής και προώθησης των κύκλων ποιότητας, όχι ως προς την 
σύλληψη τους (αυτή έγινε από τον Deming), αλλά ως προς την μεθοδολογία 
υιοθέτησης και εφαρμογής τους.

Μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία της φιλοσοφίας του Ishikawa 
παρουσιάζονται επιγραμματικά ακολούθως :

• Η ποιότητα ξεκινά με εκπαίδευση και τελειώνει με εκπαίδευση
• Το πρώτο βήμα στην ποιότητα είναι να γνωρίζεις τις απαιτήσεις του πελάτη
• Το ιδανικό στάδιο του ποιοτικού ελέγχου είναι όταν πλέον η επιθεώρηση δεν 

είναι πλέον απαραίτητη
• Πρέπει να εξαλειφθούν οι ρίζες των αιτίων και όχι τα συμπτώματα
• Ο ποιοτικός έλεγχος είναι αρμοδιότητα όλων των εργαζόμενων και όλων των 

τμημάτων
• Πρέπει να είναι διακριτά και να μην συγχέονται τα μέσα με τους σκοπούς
• Πρέπει να τοποθετείτε η ποιότητα ως προτεραιότητα και να καθορίζονται οι 

βλέψεις των μακροπρόθεσμων κερδών
• To marketing αποτελεί την είσοδο και την έξοδο για την ποιότητα
• To top management δεν πρέπει να αντιτίθεται όταν τα δεδομένα 

παρουσιάζονται από υφιστάμενους
• Το 95% των προβλημάτων σε μια επιχείρηση μπορούν να λυθούν με απλά 

εργαλεία για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
• Δεδομένα χωρίς διασπορά πληροφοριών (π.χ. μεταβλητότητα) είναι 

λανθασμένα δεδομένα

1.6.6 Genichi Taguchi

Ο Taguchi έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε οργανισμούς όπως η 
IBM και η Ford, όπου βοήθησε στην ανάπτυξη συστημάτων βελτιωμένου στατιστικού 
έλεγχου των παραγωγικών διαδικασιών. Η φιλοσοφία του δίνει μεγάλη έμφαση στην 
πρόληψη της ποιότητας κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 
πιστεύει στην σημαντικότητα του βελτιωμένου στατιστικού έλεγχου των διαδικασιών.

Ο Taguchi χρησιμοποίησε μια συνάρτηση δευτέρου βαθμού για να συνδέσει τις 
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές με την μείωση απωλειών και την βελτίωση της 
ποιότητας. Η εξίσωση του Taguchi είναι η εξής :

L = C(X-T)2 + K

L = απώλειες επιχείρησης σε χρήμα 
C = μεταβλητή κόστους
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X = το υπό εξέταση χαρακτηριστικό του προϊόντος 
Τ = η επιθυμητή τιμή του χαρακτηριστικού 
Κ = η ανεκτή απώλεια της επιχείρησης σε κόστος

Τέλος ο Taguchi αναφέρει στην φιλοσοφία του ότι πιστεύει πως είναι πιο 
σημαντικός ο έλεγχος που λαμβάνει χώρα εκτός της γραμμής παραγωγής, και όχι αυτόν 
που γίνεται εντός γραμμής παραγωγής, και αναλύει αυτόν το έλεγχο σε τρεις επιμέρους 
φάσεις :

=> Σχεδιασμός συστήματος 
=> Σχηματισμός παραμέτρων 
=> Προσδιορισμός ανοχών

1.6.7 Parasuraman. Berry, Zeithaml

Οι Parasuraman, Berry20, Zeithaml21 (22, 36), αναγνώρισαν τις διαφορές μεταξύ 
της παραγωγής και των υπηρεσιών μέσω των μεγεθών της αϋλότητας (intangibility), 
της αδιαιρετότητα (inseparability), της ανομοιογένειας (heterogenity) και της 
αναλωσιμότητας (consumption) των προϊόντων υπηρεσίας και έδωσαν την δυνατότητα 
στους επιφορτισμένους με την διαχείριση της ποιότητας (quality-management 
practitioners), να αναπτύξουν προσεγγίσεις που οδήγησαν στην βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(quality of service) ή αλλιώς SERVQUAL αποτελεί πλέον στοιχείο κλειδί για την 
επιτυχία οργανισμών παροχής υπηρεσιών.
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Μέρος 2°:

Η Ποιότητα 
στον

Τομέα των Υπηρεσιών Υγείας
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2.1 Ιστορική αναδρομή της έννοιας της ποιότητα στον χώρο των 
Υπηρεσιών Υγείας (23’24,25)

Από την εποχή του Ιπποκράτη αναγνωρίζεται η ανάγκη για προσφορά υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζοντας δεοντολογικούς κανόνες και ηθικούς 
κώδικες, οι οποίοι έδιναν έμφαση στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τον ασθενή όπως διαφαίνεται και από τον όρκο του Ιπποκράτη (Όρκος 
του Ιπποκράτη) (Παράρτημα 3).

Η άμεση σύνδεση της υγείας με την ίδια την ύπαρξη και επιβίωση του 
ανθρώπου, έχει σαν αποτέλεσμα, τον χαρακτηρισμό των αναγκών του ανθρώπου για 
πρόληψη της ασθένειας, αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση της καλής 
κατάστασης της υγείας του και απαίτηση ανάλογων υπηρεσιών υγείας που θα 
καλύπτουν τις ανάγκες αυτές, πρωταρχικής σημασίας.

Από τους πρώτους που προσδιόρισαν την ποιότητα στο χώρο της υγείας ήταν ο 
καθηγητής Avedis Donabedian26 (Donabedian, 1980) της σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου του Michigan.

Η μέθοδός του Avedis Donabedian στηρίζεται στον διαχωρισμό της 
υγειονομικής περίθαλψης στο εξής τρίπτυχο :

δομή - διαδικασία - αποτέλεσμα

Η δομή (κτιριακή, εξοπλισμός, υλικά, πόροι, αριθμός εργαζομένων, οργανωτική 
δομή) είναι μετρήσιμο μέγεθος προσδιορισμού της ποιότητας, άλλα δεν αποτελεί από 
μόνη της, ένα επαρκές και ασφαλές εργαλείο για τον προσδιορισμό της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Η διαδικασία δια μέσου της οποίας παρέχεται η υπηρεσία υγείας και 
προσδιορίζεται από την μέτρηση δεικτών όπως είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας, η 
μέση διάρκεια αναμονής, η χρησιμοποίηση αντιβιοτικών, και

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, η έκβαση δηλ. της υγείας του ασθενή, ο βαθμός 
ενημέρωσης και ικανοποίησής του κ.α. Υπάρχουν περιπτώσεις δυσκολίας 
προσδιορισμού του αποτελέσματος και τότε η κατά προσέγγιση αξιολόγηση της 
διαδικασίας αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας.

Η συνεχή μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, στα πλαίσια ενός 
προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας μιας μονάδας παροχής υπηρεσία-υγείας, 
δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς και αυξάνει το κύρος και την 
αξιοπιστία αυτής της υπηρεσίας-υγείας.

Σύμφωνα με τον Donabedian η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ορίζεται ως η 
μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κέρδη και τις 
ζημιές που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης και επιδιώκοντας την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας και στους τρεις προαναφερόμενους τομείς (δομή -διαδικασία - 
αποτέλεσμα).
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Η ποιότητα στον τομέα της υγείας είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση από ότι στον 
χώρο της βιομηχανίας και η διαφορά έγκειται στον προσδιορισμό της «ποιότητας» και 
στον τρόπο επίτευξής της.

Στην βιομηχανία η ποιότητα ταυτίζεται με την απόλυτη τήρηση των 
προδιαγραφών του προϊόντος και στόχος είναι ο μηδενισμός των αποκλίσεων και των 
ελαττωματικών στην παραγωγική διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής.

Στην υγεία όμως η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής για την 
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία 
διαφοροποιείται κατά περίπτωση και στην οποία υπεισέρχεται πλήθος παραγόντων.

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια μορφή προσωπικών υπηρεσιών, των οποίων 
ο χρήστης προσδοκά πολλά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη προσωπική υπηρεσία. 
Είναι ίσως η μόνη περίπτωση που η ικανοποίηση του πελάτη (χρήστη) δεν μπορεί να 
μετρηθεί από το πόσες φορές θα ξαναεπιστρέψει στην επιχείρηση ή στον οργανισμό.

Η διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της υγείας προσδιορίζεται από την 
ετοιμότητα παροχής της υπηρεσίας, την δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτή των πολιτών, 
την καταλληλότητα της, την αξιοπιστία της, από παράγοντες που σχετίζονται με την 
έγκαιρη και σωστή διάγνωση, την άμεση και αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση, την 
υψηλή τεχνολογία, τον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια του χρήστη.

Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, για 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σ’ αυτούς υπηρεσιών, αποτελούν πλέον 
κοινωνική απαίτηση και προσδιορίζουν τις συνθήκες της λειτουργίας των μονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολύ-ιατρεία).

Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και κατ’ επέκταση η κοινωνία στο σύνολό της, 
θεωρεί δεδομένες κάποιες βασικές προσδοκίες των υπηρεσιών υγείας :

> την ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς κοινωνικές ή άλλου είδους 
αποκλίσεις ή απαγορεύσεις.

> την διαγνωστική, θεραπευτική ή συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών υγείας από 
τους φορείς υγείας με τις σύγχρονες γνώσεις και μεθόδους αντιμετώπισης και 
καταπολέμησης των προβλημάτων υγείας.

> την επαρκή πληροφόρηση και το δικαίωμα επιλογής
> την ρύθμιση του κόστους σε λογικά πλαίσια ή την κάλυψη αυτού από 

ασφαλιστικούς φορείς ή από το Κράτος.

Οι αρχικές αυτές προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών υγείας διευρύνθηκαν 
περαιτέρω με την απαίτηση για :

> ανθρώπινες συνθήκες μεταχείρισης στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων 
τους με τους επαγγελματίες της υγείας, σεβασμό των ατομικών τους 
δικαιωμάτων και της προσωπικότητάς τους

> πολιτισμένες-άνετες συνθήκες διαβίωσης στους χώρους διαμονής-διατροφής 
και περιβάλλοντος των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Κάθε παρέκκλιση από την κάλυψη αυτών των προσδοκιών, δημιουργεί στον 
«χρήστη» την αίσθηση κακής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ η 
προσπάθεια πολλές φορές από την πλευρά των φορέων της υγείας για κάλυψη των
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προσδοκιών αυτών κατά τον καλύτερο τρόπο δημιουργεί συχνά κατάχρηση εξουσίας 
και αυξημένο κόστος.

Η αρχική προσδοκία του ασθενή για φροντίδα υγείας εξελίχθηκε διαχρονικά σε 
προσδοκία-απαίτηση να έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση, με την χρήση της πιο 
σύγχρονης τεχνολογίας, γνώσης και επιστημονικής προόδου.

Σήμερα, οι στόχοι των πολιτικών υγείας όλων των αναπτυγμένων κοινωνιών 
συνοψίζονται στο τρίπτυχο : εκσυγχρονισμός - χαμηλό κόστος - ποιότητα

Την δεκαετία του 1950 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η ασφάλιση στον τομέα 
της υγείας. Σύμφωνα με τον στόχο που τέθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
το 1980, με το πρόγραμμα «Υγεία για όλους το 2000», όλα τα Κράτη-Μέλη θα έπρεπε 
στα πλαίσια των Υγειονομικών τους συστημάτων, να είχαν εγκαταστήσει μέχρι το 
1990 αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων φροντίδων υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί εθνικά προγράμματα 
δράσης για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία και Δανία) 
ενώ σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) έχουν συμπεριλάβει 
σχετικές διατάξεις στην νομοθεσία τους.

Στην Ελλάδα η θεώρηση της υγείας σαν κοινωνικό αγαθό και η οργάνωση του 
υγειονομικού της συστήματος, παρουσίασε μια χρονική καθυστέρηση όχι τόσο λόγω 
κοινωνικο-οικονομικών δυσκολιών αλλά λόγω προβλημάτων μετά το τέλος του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1974, καθιερώνεται η ισότητα των πολιτών απέναντι στο αγαθό «υγεία» ως 
συνταγματικό δικαίωμα. Το 1983, με τον νόμο 1397 ξεκινά η εφαρμογή του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Το 1997, επιχειρείται για πρώτη φορά συστηματική και 
οργανωμένη κρατική προσπάθεια στο τομέα της υγείας με την σύσταση Ινστιτούτου 
Έρευνας και Ελέγχου της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας.
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2.2 Η ποιότητα στον σύγχρονο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας(23,24,25)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θεωρεί ποιότητα27 στον τομέα της υγείας, 
την παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της υγείας, μέσα στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, καθώς και στην μέγιστη δυνατή 
ικανοποίηση του ασθενή από πλευράς διαδικασιών και αποτελεσμάτων. Η προσπάθεια 
αυτή αρχικά επικεντρώθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις, στην κλινική 
μεταβλητότητα και στις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η αξιοπιστία και η 
επαναληψημότητα των ιατρικών εξετάσεων αποτέλεσαν αντικείμενα μελέτης των 
πρώτων ποιοτικών ελέγχων. Τα ιατρικά μηχανήματα πρέπει να ελέγχονται και να 
ρυθμίζονται σωστά και τακτικά ώστε οι ενδείξεις να μην αποκλίνουν σημαντικά από 
τις πραγματικές τιμές.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αφορά τόσο τους επαγγελματίες 
υγείας οι οποίοι παρέχουν την υγειονομική περίθαλψη, όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία 
και βεβαίως το Κράτος και την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της, με άμεσα 
ουσιαστικά υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αντίστοιχα.

Η αντίληψη που έχουν για την ποιότητα όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή, 
παροχή και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας (θεσμικά όργανα, φορείς, 
επαγγελματίες υγείας και χρήστες) αλλά και τα κριτήρια με τα οποία εκτιμούν και 
επιδιώκουν αυτή την ποιότητα, δεν είναι ενιαία.

Τα κριτήρια αποτελούν δείκτες ποιότητας, και θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, 
εξειδικευμένα, λεπτομερή, κατανοητά, εφικτά και επανεξετάσιμα. Υπάρχει διάκριση 
των κριτηρίων σε αυτά που αφορούν τις υποδομές (περιβάλλον, εξοπλισμός, 
προσωπικό κ.α.) σε κριτήρια που αφορούν τις διαδικασίες (διαγνωστικές διαδικασίες, 
ιατρικές και νοσηλευτικές μέθοδοι) και κριτήρια που αφορούν το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ποσοστό επιτυχίας εγχειρήσεων, βελτίωση της υγείας των ασθενών κ.α.)

Οι δείκτες με βάση τους οποίους διαμορφώνονται τα κριτήρια, είναι ένας 
καθαρός αριθμός που ορίζεται σαν ποσοστιαία αναλογία συχνότητας ενός 
συγκεκριμένου γεγονότος. Οι δείκτες μπορούν να υποδείξουν βασικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι η καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών, αλλά και των υπολοίπων παροχών 
των υπηρεσιών υγείας. Οι δείκτες, όπως και τα κριτήρια, μπορεί να αφορούν την 
υποδομή, τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα. Όταν οι δείκτες εκφράζουν την συχνότητα 
ενός γεγονότος που αποτελεί μέρος της θεραπευτικής αγωγής, ονομάζονται κλινικοί 
δείκτες, ενώ μπορεί και να σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες των υπηρεσιών 
υγείας, όπως είναι η ξενοδοχειακή φροντίδα, η διοίκηση κ.α.

Στους δείκτες υποδομής περιλαμβάνονται δείκτες επάρκειας κλινών, 
εκπαίδευσης προσωπικού, αντικατάστασης ιατρικού εξοπλισμού κ.α.

Στους δείκτες διαδικασίας περιλαμβάνονται δείκτες παραγωγικότητας που 
αφορούν την διάρκεια παραμονής, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, τις λίστες 
αναμονής, την εγκυρότητα και αξιοπιστία των διαγνωστικών εξετάσεων, το ημερήσιο 
κόστος νοσηλείας κ.α.
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Στους δείκτες αποτελέσματος ή έκβασης περιλαμβάνονται δείκτες που 
εκφράζουν την αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς σαν αποτέλεσμα των 
υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί ο δείκτης 
θνητότητας (θάνατοι ανά ασθενή) ενός νοσοκομείου συνολικά ή κατά κατηγορία 
νοσημάτων.

Εκτός από τους παραπάνω, άλλοι δείκτες αποτελέσματος μπορούν να θεωρηθούν 
οι εξής :

=> Ανεπιθύμητες ενέργειες
Μη προγραμματισμένες επεμβάσεις 

=> Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε φάρμακα 

=> Μη προγραμματισμένες επανεισαγωγές 
=> Προβλήματα από μεταγγίσεις

Άλλωστε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας 
σε διεθνές επίπεδο είναι παρόμοια και αφορούν περιπτώσεις όπως περιγράφονται από 
τον Often28 και αναφέρονται παρακάτω:

• Κακής διάγνωσης
• Μη αναγκαίας εγχείρισης
• Λανθασμένης λήψης φαρμάκων και υπερδοσολογίας
• Μόλυνσης στα νοσοκομεία
• Λανθασμένων εργαστηριακών αποτελεσμάτων
• Λανθασμένων ιατρικών συμβουλών
• Εξάρτησης ιατρών από αλκοόλ και ναρκωτικών

Πρότυπο θεωρείται ο αποδεκτός βαθμός απόκλισης από ένα κριτήριο ή ο 
ακριβής προσδιορισμός του επιπέδου ενός δείκτη. Τα κλινικά πρότυπα αποτελούν 
προσυμφωνημένα επίπεδα εκτέλεσης του κλινικού έργου για συγκεκριμένη κατηγορία 
ασθενών. Θεωρείται δεδομένο ότι τα πρότυπα θα πρέπει να είναι κατανοητά, αποδεκτά, 
εφικτά, παρατηρήσιμα και μετρήσιμα.

Οι οδηγίες, αποτελούν προδιαγραφές κλινικής πρακτικής, επιτυγχάνουν τον 
περιορισμό των ανεπιθύμητων παρενεργειών, βελτιώνουν την επικοινωνία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, αλλά και με τους ασθενείς 
και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και την αξιολόγηση του 
κόστους νοσηλείας.

Τα κλινικά πρωτόκολλα αποτελούνται από πρότυπα και οδηγίες και 
χαρακτηρίζονται σαν χρονοδιαγράμματα ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών που 
οφείλουν να παρασχεθούν κατά την νοσηλεία ενός ασθενούς με μια συγκεκριμένη 
ασθένεια σε κάποιο νοσοκομείο. Τα κλινικά πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν αρχικά στα 
τέλη της δεκαετίας 1980 και στοχεύουν στην παροχή της περίθαλψης στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα, με την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διαδικασία.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
και έχει ξεχωριστή σημασία για όλους. Δεν αφορά μόνο το ιατρικό έργο, αλλά
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επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και φροντίδων. Η ποιότητα δεν 
επικεντρώνεται μόνο στην ικανοποίηση του ασθενούς αλλά όλων των «πελατών» των 
υπηρεσιών υγείας, μεταξύ αυτών των συγγενών και επισκεπτών των ασθενών, του 
κοινωνικού περίγυρου αλλά και των εργαζομένων στους φορείς των υπηρεσιών υγείας, 
οι οποίοι θεωρούνται «εσωτερικοί πελάτες» των υπηρεσιών.

Οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας επιδιώκουν την σωστή και γρήγορη 
αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που έχουν με την χρησιμοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Οι επαγγελματίες υγείας (εργαζόμενοι στις υπηρεσίες-υγείας) επιδιώκουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα στην εργασία τους, οδηγούμενοι πολλές φορές σε υπέρμετρη και 
αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους της υπηρεσίας που παρέχουν.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα ασφαλιστικά ταμεία, επιδιώκουν την 
κατάκτηση της φήμης της καλύτερα παρεχόμενης υπηρεσίας με τον περιορισμό κατά 
το δυνατόν του κόστους της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας-υγείας, στους 
ασφαλισμένους τους.

Το κοινωνικό σύνολο επιδιώκει την ικανοποίηση του από την παρεχόμενη 
υπηρεσία-υγείας, στο μεγαλύτερο βαθμό που αυτό είναι επιτυχές, χωρίς να θεωρεί 
πάντα αναγκαία την συνεισφορά του στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η πολιτεία επιδιώκει να συνδυάσει όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη της 
καλύτερα παρεχόμενης υπηρεσίας, κερδίζοντας έτσι την έξωθεν καλή φήμη, με την 
συμπίεση κατά το δυνατόν του απαιτούμενου λειτουργικού κόστους.

Ο Οργανισμός Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει την διεύρυνση των 
προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο την διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ποιότητας 
στις υπηρεσίες-υγείας, υπό τον περιοριστικό παράγοντα του οικονομικού, 
τεχνολογικού και πολιτισμικού επιπέδου της κάθε χώρας. Μια υπηρεσία υγείας δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν υπηρεσία ποιότητας, όταν έρχεται σε αντίθεση με την 
ισχύουσα νομοθεσία ή τις επικρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής. 
Κλασικό παράδειγμα θεωρείται η περίπτωση της ευθανασίας.
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2.3 Οφέλη ενδιαφερομένων για τις Υπηρεσίες Υγείας(23,24,25)

Η εφαρμογή της ποιότητας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας οδηγεί 
δημιουργεί υγειονομικά, οικονομικά, λειτουργικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη 
για όλους όσους ενδιαφέρονται ή/και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας.

Α. Χρήστης υπηρεσιών-υγείας (ασθενής):

=> Υγειονοιιικά οφέλη: έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος της υγείας, 
αποτελεσματική αντιμετώπιση, αποτροπή των επιπλοκών λόγω 
καθυστερημένης ή λανθασμένης αγωγής, λοιμώξεων.

=> Ψυγολογικά οωέλη: περιβάλλον του φορέα παροχής υπηρεσίας-υγείας, διάρκεια 
παραμονής του ασθενή σ’ αυτόν και η επίδραση της επίτευξης καλής 
ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή, που αναμφισβήτητα επηρεάζει την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας του.
Οικονοιιικά οωέλη: μείωση του οικονομικού κόστους για τον ασθενή, λόγω 
έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματος του και αποτελεσματικής αντιμετώπισής 
του.

Β. Επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι, τεχνικοί, διοικητικοί) :

=> Αποτελεσματικότητα της εργασίας τους
=> Νομική κατοχύρωση και ασφάλεια της εργασίας τους
=> Ικανοποίηση που παίρνουν από την άσκηση της εργασίας τους
=> Σεβασμό, εκτίμηση και εμπιστοσύνη που εισπράττουν από τους ασθενείς και 

συγγενείς αυτών
=> Έλλειψη σύγχυσης και αδικαιολόγητου άγχους και έντασης
=> Ανοχή σε τυχόν επουσιώδη λάθη και παραλείψεις λόγω υψηλής ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας.

Γ. Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας):

=> Οικονοιιικά οφέλη: μείωση του λειτουργικού κόστους. Η έγκαιρη διάγνωση και 
η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στην εξοικονόμηση 
σημαντικών πόρων. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών οδηγεί σε 
περιορισμό του χρόνου νοσηλείας και σε αποφυγή άσκοπων διαγνωστικών 
εξετάσεων. Οι πόροι που εξοικονομούνται μπορούν να διατεθούν για την 
κάλυψη άλλων αναγκών, όπως για έρευνα, για βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας κ.α.

=> Λειτουργικά Οφέλη: μείωση της άσκοπης επιβάρυνσης των υπηρεσιών και 
τμημάτων του φορέα της υπηρεσίας-υγείας.

=> Αναγνώριση και φήμη του φορέα.
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Δ. Κράτος και Κοινωνικό Σύνολο :

=> Οικονοιχικά οφέλη : περικοπή αδικαιολόγητων δαπανών στον τομέα υγείας, 
συντόμευση του χρόνου παραμονής των ασθενών και επομένως αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους.

=> Υγειονομικά οφέλη : αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη των υπηρεσιών 
υγείας, αύξηση της παραγωγικότητας του χρήστη με έμμεσο τρόπο, λόγω 
μείωσης του χρόνου παραμονής του στην μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας.

=> Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του αισθήματος ασφάλειας
=> Βελτίωση της εικόνας του Κράτους και της Κοινωνίας εσωτερικά και διεθνώς.
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2.4 Η προοπτική της ποιότητας στον τομέα των Υπηρεσιών 
Υγείας*23’24’25*

Η προσδοκία-απαίτηση για ποιότητα στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας από 
τους χρήστες, προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται συνεχώς, σε παγκόσμιο 
και τοπικό επίπεδο.

Ο ρόλος των διοικήσεων των φορέων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών υγείας 
(νοσοκομεία, κέντρα υγείας) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σε συνδυασμό βέβαια και με την κατάλληλη 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών-υγείας και των χρηστών- 
πολιτών.

Στις υπηρεσίες υγείας, η Διοίκηση Ποιότητας είναι επικεντρωμένη στον ασθενή, 
προσανατολισμένη στο προϊόν, στηρίζεται σε μετρήσεις και αφορά όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της υπηρεσίας.

Τα νοσοκομεία, που αποτελούν τους κύριους φορείς παροχής των υπηρεσιών 
υγείας, θα πρέπει να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης της ποιότητας 
των υπηρεσιών που παρέχουν με την δυνατότητα μέτρησης και βελτίωσης της 
ποιότητας της υπηρεσίας πριν και μετά την ιατρονοσηλευτική περίθαλψη.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει καλύτερη εφαρμογή σε σύνθετες 
παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν υψηλά ποιοτικά standards. Η εφαρμογή της στο 
χώρο της υγείας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας 1990 σε μεγάλα νοσοκομεία.

Από επιστημονικές παρατηρήσεις29, (university of Malta, health dept.) 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά στην προσδοκία για ποιότητα των υπηρεσιών- 
υγείας, για την χρήστη, μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών- 
υγείας. Οι απαιτήσεις-προσδοκίες βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο στον ιδιωτικό 
τομέα σε σχέση με τον δημόσιο.

Η χρήση του διαδικτύου30 (internet) αναδεικνύεται σε σημαντική πηγή άντλησης 
πληροφοριών στο πλέον σύντομο διάστημα για θέματα που αφορούν την υγεία και την 
αντιμετώπιση ασθενειών με τα τελευταία δεδομένα ιατρικά επιτεύγματα. Αποτελεί μια 
πηγή ιατρικών πληροφοριών που ανανεώνεται συνεχώς και είναι προσβάσιμη στους 
ενδιαφερομένους φορείς της υγείας. Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας σχετίζεται 
με την συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό των πληροφοριών, καταγράφοντας την 
εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προοπτική για τα επόμενα χρόνια σχετικά με την «υγεία» και την 
αντιμετώπιση της «ασθένειας», είναι η διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
πληροφόρηση απευθείας στο σπίτι ή σε οποιαδήποτε επιλεγμένο σημείο, σε 
ηλεκτρονική μορφή και μέσω e-mail.

Το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την διαχείριση της ποιότητας 
0EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT SERVICES) 
θεωρεί ότι ένας οργανισμός παρέχει αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την
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ύπαρξη συντελεστών διευκόλυνσης. Αναφορικά, για τον υγειονομικό τομέα, 
η προσαρμογή των συντελεστών διευκόλυνσης και των αποτελεσμάτων, 
πραγματοποιήθηκε31 από το Salford Royal Hospital, 1997.

Οι συντελεστές διευκόλυνσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος περιλαμβάνουν τα εξής :

• Τις διεργασίες, τις κεντρικές δραστηριότητες δηλ. για την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τις διαδικασίες, τις οδηγίες 
τις πρακτικές που έχουν καταγραφεί, τις ερευνητικές αναφορές και τα πρότυπα 
των υπηρεσιών.

• Την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με την καλύτερη χρήση του 
προσωπικού, με μεθόδους που διασφαλίζουν την υποκίνησή του, την 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία και εμπλοκή του προσωπικού στην λήψη 
αποφάσεων.

• Την διαχείριση μη-ανθρώπινων πόρων, αφορά την χρησιμοποίηση των υλικών, 
του εξοπλισμού, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην 
διαδικασία.

• Την ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής του οργανισμού, η οποία σχετίζεται 
με το όραμα και τις αξίες του οργανισμού και την διαρκή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Την κλινική και διαχειριστική ηγεσία, η οποία εξετάζει την συμπεριφορά των 
ατόμων που έχουν την ευθύνη και ηγούνται μέσα σε έναν οργανισμό, ώστε να 
εμπνέουν και να καθοδηγούν του εργαζόμενους σε διαρκή βελτίωση.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
εξετάζουν σε μετρήσιμους όρους τα εξής:

• Την ικανοποίηση του ασθενή, του παραπέμποντα γιατρού και των αγοραστών- 
προμηθευτών. Το επίπεδο ικανοποίηση των ασθενών σε σχέση με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί μέτρο της επιτυχίας του οργανισμού.

• Την ικανοποίηση του προσωπικού που εισπράττει από την άσκηση των 
καθηκόντων του.

• Την επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζει την επιτυχία του οργανισμού 
στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας, αξιολογώντας 
την ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευση, την υποστήριξη αγαθοεργιών, την 
προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση των αποβλήτων και την 
ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

• Τα κλινικά και οικονομικά αποτελέσματα

Από το 1991 με την υποστήριξη του European Organisation for Quality (EOQ) 
και της Ευρωπαϊκής επιτροπής, θεσμοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 
που χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την διαχείριση της 
ποιότητας (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT).
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2.5 Διερεύνηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών για την βελτίωση 
του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι αποδεκτές στην επιστημονική κοινότητα μεθοδολογίες επικεντρώνονται στις 
δύο παρακάτω τεχνικών αναλύσεων:

2.5.1 Σκανδιναβικό υπόδειγμα
Το υπόδειγμα αυτό γνωστό και ως blueprint (ή αλλιώς contact point analysis), 

αποτελεί μία “ad hoc” μεθοδολογία.

2.5.2 “SERVQUAL” Analysis
Η μεθοδολογία αυτή είναι έργο των Parasuraman, Zeithaml και Berry, όπως 

προαναφέρθηκε επανειλημμένα και στο παρόν πόνημα (ή αλλιώς ΡΖΒ ανάλυση).

Από τις δύο παραπάνω μεθοδολογίες, η πλέον κατάλληλη για την έρευνά μας 
είναι αυτή των ΡΖΒ (“SERVQUAL” Analysis), γιατί τα αποτελέσματά της μπορούν να 
συγκριθούν με αυτά αντίστοιχων άλλων εμπειρικών μελετών. Αυτό οφείλεται στο ότι η 
μεθοδολογία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ακολουθεί μια τυποποιημένη 
διαδικασία βαθμολόγησης π.χ των προτάσεων σε κλίμακες τύπου Likert 7 βαθμιδών.
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2.6 Μεθοδολογία της Έρευνας (SERVQUAL Analysis) για την 
Βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, γενικότερα.

2.6.1 Ορισμοί των υπηρεσιών.

Οι Kotler32 και συν., (1996) ορίζουν τις υπηρεσίες ως «..κάθε δραστηριότητα ή 
ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλο και που είναι κατά βάση άϋλη 
και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. Η παραγωγή της μπορεί ή δεν 
μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή ενός φυσικού αγαθού...».

Ο Palmer33 (1998) ορίζει τις υπηρεσίες ως «..τη παραγωγή μίας ουσιαστικά 
άϋλης ωφέλειας, είτε καθεαυτής είτε ως σημαντικού μέρους ενός φυσικού προϊόντος, η 
οποία μέσω κάποιας μορφής ανταλλαγής ικανοποιεί μία διαπιστωμένη ανάγκη...»

Ο Berry34 (1980) προσδιορίζει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά που αποτελούν 
κοινά στοιχεία αναφοράς για όλες τις υπηρεσίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

• Περισσότερη αϋλότητα,
• Ταυτόχρονη παραγωγή και υπηρεσία (κατά Bateson3:> 1995 χαρακτηρίζεται ως 

servuction κατά το service και consumption ή άλλως στα ελληνικά παρεσία 
από τις λέξεις παραγωγή και υπηρεσία) και τέλος

• Λιγότερη τυποποίηση και ενιαία προσέγγιση.

Η φύση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών όπως τα αναφέρει ο 
Zeithaml36 μπορούν να λάβουν την επωνυμία των 4 Α'ς

«Αϋλότητα: Ανυπαρξία αποθήκευσης, αδυναμία νομικής προστασίας, δυσκολία 
επίδειξης και προβολής, δυσκολία τιμολόγησης
«Αδιαιρετότητα: Επιρροή της παραγωγικής διαδικασίας από τον πελάτη, τόπος 
και τρόπος παραγωγής, επιρροή λόγω ύπαρξης τρίτων, αδυναμία μαζικής 
παραγωγής
•Αναλωσιιιότητα: Δεν αποθηκεύονται καταναλώνονται τη στιγμή που 
παράγονται
«Ανοαοιογένεια: Συχνά παρουσιάζεται υψηλότερη ή χαμηλότερη Ζήτηση από 
την ισχύουσα προσφορά.
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Την αϋλότητα και την δυσκολία αξιολόγησης των υπηρεσιών σε σχέση με 
αυτήν των προϊόντων φανερώνει το παρακάτω σχήμα (σχήμα 1) των Ruston και 
Carson (1989)37.

Εύκολη
Αξιολόγηση

Περισσότερα
χαρακτηριστικά

έρευνας

Περισσότερα
χαρακτηριστικά

εμπειρίας

Περισσότερα
χαρακτηριστικά

πίστης

Σχήμα 1: Αξιολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών (Ruston Α. Μ., Carson D.J., 1989, "The 
Marketing Services: Managing the Intagibles", European Journal of Marketing, 23, 8, P.2)

2.6.2 Η ανάπτυξη των υπηρεσιών

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat38 (1995) οι υπηρεσίες στην Κοινότητα 
προσέγγιζαν τις 1,5 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 1980-1992. Οι 
υπηρεσίες αναλογούν στο 48,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσίασαν αύξηση 10 μονάδων κατά την 20ετία 1970- 
1990.
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Παρατηρείται επίσης ότι όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μια οικονομία να 
απασχολείται όλο και περισσότερος πληθυσμός εργαζομένων στις υπηρεσίες. Για το 
1992 όπως αναφέρει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat, 1995)38, η 
ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού σε διάφορες χώρες παρουσιάζεται ως 
εξής:

ΗΠΑ: 75%,
Μεγάλη Βρετανία 73%,
Ισπανία 59%,
Ελλάδα 49%,
Μεξικό 30%,
Αιθιοπία 9%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ιατρικό Προσωπικό 
Εισαγωγή Ασθενούς 
Διάγνωση Ασθενούς 
Παροχή φροντίδας υγείας 
Έλεγχος χρήσης υπηρεσιών 
Δικαιώματα ασθενών 
Ποιοτικός έλεγχος 
Εκπαίδευση ασθενών 
Διαχείριση ασθενούς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Τομέας νοσηλείας
Διατροφή-Διαιτολογία
Αναπνευστικά νοσήματα-
Επαγγελματικά νοσήματα
Φαρμακοθεραπεία
Φυσιοθεραπεία
Παθολογικό
Εργαστηριακό
Ακτινολογικό
Αλλα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τεχνική υπηρεσία 
Περιποίηση κήπων 
Υπηρεσίες καθαριότητας 
Υπηρεσίας τροφοδοσίας 
Διεύθυνση προσωπικού 
Προμήθειες
Διοικητικές & οικονομικές
υπηρεσίες
Διεύθυνση
Διοίκηση

Σχήμα 2: Περιβάλλον, εισροές και εκροές του νοσοκομείου (Γείτονα Μαίρη, 1997, Πολιτική 
και Οικονομία της Υγείας", ΕΞΑΝΤΑΣ/ΠΟΑΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 6-30).

Στο νοσοκομειακό σύστημα όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα {σχήμα 2) της 
Γείτονα Μ39 (1997), σαν εισροές χαρακτηρίζονται ο ασθενής, οι γνώσεις και 
επιδεξιότητες των ιατρών, ο εξοπλισμός, το σύνολο του προσωπικού, ενώ σαν εκροές, 
το σύνολο των θεραπευόμενων ασθενών, η ικανοποίησή τους και κατ' επέκταση την 
βελτίωση του επιπέδου υγείας του συνολικού πληθυσμού των ασθενών του 
νοσοκομείου.
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Τα νοσηλευτικά ιδρύματα παρέχουν συχνά κοινές υπηρεσίες αλλά δεν 
παρέχουν παράλληλα και κοινό επίπεδο ποιότητας προς τους ασθενείς τους40.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαίτησης της παροχής υπηρεσίας μπορούν να 
αναλυθούν και να αξιολογηθούν σε τρεις διαστάσεις, ανάλογα με την επιχείρηση ή 
οργανισμό. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ή οργανισμών εντοπίζονται, 
στο εάν αυτές είναι εντάσεως εργασίας, κεφαλαίου ή τεχνολογίας, όπως επίσης και σε 
πιο βαθμό.

• Βαθμός έντασης εργασίας (Νοσοκομεία, ξενοδοχεία..)
• Βαθμός έντασης κεφαλαίου (Μέσα μαζικής μεταφοράς..)
• Βαθμός έντασης τεχνολογίας (ψηφιακές ίνες, φαρμακευτικές εταιρίες...)

Κατά την ταξινόμηση που προτείνουν οι Haywood and Farmer41 (1988) 
περικλείονται:

• Βαθμός Αλληλεπίδρασης
• Βαθμός Προτυποποίησης
■ Βαθμός Έντασης Εργασίας

Μετά την δεκαετία του 90’ η ερευνητική αρθρογραφία σε θέματα ικανοποίη
σης πελατών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών άρχισε να διευρύνεται. Σημαντικό 
μέρος των ερευνητικών εργασιών αναφέρονταν στις μεταβλητές «ικανοποίησης 
ασθενών» και «Επιπέδου αντιλαμβανόμενης ποιότητας» σχετικά με νοσηλευτικές 
μονάδες και μονάδες ιατρικής Φροντίδας (Nelson et al. 1992)4 .

2.6.3 Το ερευνητικό έργο των Parasuraman, Zeithaml και Berry,

Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, στην προσπάθειά της να επιτύχει τους 
στόχους της, καταβάλλει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα της επιτρέψουν να 
παραμείνει ανταγωνιστική και ταυτόχρονα να αποκτήσει ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα (competitive advantages) προς όφελος της. Οι ενέργειες αυτές, 
εστιάζονται πρωταρχικά στους πελάτες και στον τρόπο με τον οποίο η παραπάνω 
επιχείρηση θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών. To mo 
σημαντικό σημείο σ’ όλη αυτή την προσπάθεια, βρίσκεται εκεί ακριβώς που τερματίζει 
(ολοκληρώνεται) η εξυπηρέτηση που προσφέρεται από την επιχείρηση ως τελικός 
αποδέκτης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Είναι πράγματι σημαντικό, από την άποψη ότι 
ο ίδιος ο πελάτης θα προσπαθήσει να διαμορφώσει τη δική του αντίληψη (perception) 
για την ποιότητα των υπηρεσιών που δέχθηκε. Πρόκειται βασικά για μια αντίληψη, που 
προσεγγίζεται μέσα από την ανάλυση των πέντε διαφορετικών διαστάσεων 
(παράγοντες), έτσι όπως αυτές προτάθηκαν από την ερευνητική ομάδα του 
Parasuraman, (Zeithaml u.a,1992, s. 149). Οι διαστάσεις αυτές αφορούν: την 
αξιοπιστία (reliability), τα εμπράγματα στοιχεία (tangibles), την ευαισθησία - 
ανταπόκριση (responsiveness), την αυτοπεποίθηση (assurance) και την κατανόηση 
(empathy) (Δερβιτσιώτης, 1993)43.

Οι ερευνητές44,45,46 Parasuraman, Zeithaml και Berry, πρότειναν ένα τυπο
ποιημένο υπόδειγμα προσδιορισμού του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας το οποίο 
χαρακτηρίστηκε ως μοντέλο χασμάτων, ("Gap Model"), (Berry, κ.ά. ό.π., 1985).
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Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο παριστάνει τέσσερα τυποποιημένα χάσματα 
(Gaps) απ'τα οποία, τα τρία αποτελούν δείκτες διάστασης μεταξύ της αντίληψης του 
προσφορέα / παροχέα υπηρεσιών και του καταναλωτή / χρήστη της υπηρεσίας.

Τα χάσματα μπορούν να προκύψουν π.χ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στο πρώτο χάσμα, οι προσδοκίες των πελατών/ καταναλωτών γίνονται λανθασμένα 

αντιληπτές.
• Στο δεύτερο χάσμα, κατά το στάδιο μετατροπής των καταναλωτικών προσδοκιών 

σε μια σύμφωνη προσφορά παροχής υπηρεσιών λαμβάνονται λανθασμένες 
αποφάσεις.

• Στο τρίτο χάσμα εμφανίζονται προβληματικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια 
παραγωγής μίας υπηρεσίας.

Το υπόδειγμα των αποκλίσεων (χασμάτων) των Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985)

Εικόνα της εταιρείας Ανάγκες Παλιές εμπειρίες

Προσδοκώμενες

Αντιληπτές 
υπηρεσίες

^3
Πραγματικά

προαφερόμενη
υπΐ|ρεα(α

Εξωτερική
επικοινωνία

Προδιαγραφές 
της εταιρείας 

για την ποιότητα 
της υπη ρεβίας

Αντίληψη της Διοίκησης 
για τις προσδοκίες 

_______του πελάτη_______

Σχήμα 3: Σχηματική παράσταση των αποκλίσεων (Gaps) των ΡΖΒ44 (1985)

34



Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Σχήμα 4: Σχηματική παράσταση του Κύκλου Σχεδιασμού Υπηρεσιών (Κ.Σ.Υ)

Για την διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς την αντιλαμβανόμενη 
ποιότητα στο Νοσοκομείο της έρευνας μας, κάναμε χρήση του υποδείγματος 5 
διαστάσεων «SERVQUAL» διερευνώντας παράλληλα και τις προσδοκίες των ασθενών 
αλλά και του προσωπικού του νοσοκομείου.
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2.7 Ιστορική διαδρομή της SERVQUAL μεθοδολογίας

38Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurostat, 1995), η μέθοδος SEVQUAL αποκτά συνεχώς και μεγαλύτερη σημασία, 
εφόσον η ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών είναι επακόλουθο της ανάπτυξη των 
κρατών. Η μέχρι τώρα χρήση της μεθόδου με την ιστορική της διαδρομή παρά την 
κατά καιρούς κριτική την οποία δέχτηκε, δείχνει ότι είναι σε θέση να αξιολογήσει σε 
σημαντικό βαθμό την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών γενικότερα, όπως και στην 
ειδική περίπτωση της παροχής υπηρεσιών υγείας.

2.7.1 Η πρώτη αναφορά στην μέθοδο

Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry44 (ΡΖΒ, 1985) το 1985 μετά από μία έρευνα με 
την χρήση ερωτηματολογίων σε καταναλωτές και παραγωγούς τεσσάρων κλάδων 
υπηρεσιών, αναγνώρισαν τέσσερις αποκλείσεις ή χάσματα (Gaps), τα οποία είναι 
δυνατόν να συναντήσουμε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και που δημιουργούν 
σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα. Τα προβλήματα αυτά της ποιότητας οδηγούν 
στην παρουσία ενός πέμπτου κενού από την πλευρά των καταναλωτών, το οποίο είναι 
η διαφορά μεταξύ της προσδοκώμενης υπηρεσίας από το σύνολο των επιχειρήσεων του 
κλάδου και της αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας από έναν συγκεκριμένο παραγωγό. Το 
χάσμα αυτό το ονόμασαν ποιότητα υπηρεσιών. Για την μέτρηση του 5 χάσματος {βλέπε 
σχήμα 3), ανέπτυξαν 10 μεταβλητές (ή διαστάσεις), τις οποίες χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών για να αξιολογήσουν την ποιότητα 
που λαμβάνουν. Οι 10 αυτές μεταβλητές είναι:

1. Αξιοπιστία - Σταθερότητα (Reliability)
2. Ετοιμότητα (Responsiveness)
3. Ικανότητα (Competence)
4. Πρόσβαση (Access)
5. Περιποιητικότητα (Courtesy)
6. Επικοινωνία (Communication)
7. Αξιοπιστία (Credibility)
8. Ασφάλεια (Security)
9. Κατανόηση του πελάτη (Understanding/Knowing)
10. Υλικά (Tangibles)

2.7.2 Η διαμόρφωση του μοντέλου της SERVQUAL ανάλυσης

Η χρήση της εμπειρικής έρευνας σε πέντε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
οδήγησε τους Parasuraman, Zeithaml και Berry47 (ΡΖΒ, 1988) να διαμορφώσουν ένα 
μοντέλο μειώνοντας τις δέκα μεταβλητές (διαστάσεις) στις πέντε παρακάτω:

1. Υλικά (Tangibles)
2. Αξιοπιστία - Σταθερότητα (Reliability)
3. Ετοιμότητα (Responsiveness)
4. Ασφάλεια (Security)
5. Κατανόηση (Empathy)
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Οι μεταβλητές Υλικά και Αξιοιαστία-Σταθερότητα όπως και η Ετοιμότητα 
παρέμειναν οι ίδιες, ενώ οι υπόλοιπες 7 διαφοροποιήθηκαν και διαμόρφωσαν δύο νέες 
αθροιστικές μεταβλητές ή παράγοντες (Factors), την Ασφάλεια και την Κατανόηση. Με 
στόχο την μέτρηση των προσδοκιών (expectations) και των αντιλήψεων (perceptions) 
των πελατών - καταναλωτών ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο 22 τυποποιημένων 
προτάσεων (ερωτήσεων) που αποτελούν και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
“SERVQUAL”. Κατά διάσταση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις έως πέντε προτάσεις 
(items) όπου κάθε προσδιοριστικός παράγοντας πήρε δύο μορφές. Η μία μορφή ήταν 
υποβοηθητική για να μπορέσουν να μετρηθούν οι προσδοκίες των καταναλωτών και η 
δεύτερη για να μπορέσουν να μετρηθούν οι αντιλήψεις τους από την εμπειρία τους. Για 
την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε “7βαθμη κλίμακα τύπου Likert” (με τιμές από 1 = 
Διαφωνώ Απόλυτα, έως 7 = Συμφωνώ Απόλυτα), δίνοντας την δυνατότητα τους 
ερωτώμενους να επιλέξουν τον βαθμό προτίμησής τους.
Το παραπάνω μοντέλο βρήκε εφαρμογή και χρήση σε πολλούς κλάδους οι οποίοι 
ερευνήθηκαν και μετρήθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και 
σε θεωρητικό επίπεδο αξιολογήθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του σαν εργαλείο 
μέτρησης.

2.7.3 Η αναθεώρηση της μεθοδολογίας SERVQUAL

Μετά από σειρά κριτικών οι ΡΖΒ δημοσίευσαν το 1991 μελέτη - έρευνα με 
την οποία βελτίωσαν το μοντέλο του 1988. Οι βασικές αλλαγές εντοπίζονται στον 
τρόπο διατύπωσης των προτάσεων χρησιμοποιώντας τον όρο «άριστο» σε σχέση με τις 
προσδοκίες των καταναλωτών. Η αρνητική διατύπωση πήρε θετική μορφή και 
αντικαταστάθηκαν δύο προσδιοριστικοί παράγοντες. Τέλος στην νέα μορφή, τα 
επίπεδα σημαντικότητας της κάθε διάστασης αξιολογούνται πλέον από του 
καταναλωτές οι οποίοι μοιράζουν 100 πόντους μεταξύ των 5 διαστάσεων ή 
παραγόντων (Factors).
Η νέα μορφή της SERVQUAL, εφαρμόζεται αυτούσια σε διάφορους κλάδους, με τις 
απαιτούμενες παραλλαγές.

2.7.4 Οι κριτικές που δέχτηκε η τεχνική SERVQUAL

Τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο η μεθοδολογία SEVQUAL 
δέχτηκε κριτικές όπως

1. Λανθασμένη βάση στήριξης δεδομένων49 (Cronin και Taylor, 1992) όπου όμως 
σε απάντηση των ΡΖΒ, δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν την άποψή τους.

2. Μέτρηση της ποιότητας με την μορφή διαφοράς50 (Babakus και Boler, 1992), 
όπου οι ΡΖΒ προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι υποτιθέμενες αδυναμίες της 
μεθόδου δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε σχέση με τα πρακτικά της 
πλεονεκτήματα.

3. Έμφαση στην διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα49 (Cronin και Taylor, 1992 )
4. Αριθμός των μεταβλητών50 (Babakus και Boiler, 1992), θα πρέπει εξαρτάται 

κάθε φορά από την υπηρεσία που εξετάζεται και ότι πολλοί από τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες παρουσιάζουν υψηλή αυτοσυσχέτιση.

5. Προσδοκίες51 (Teas, 1993) είναι μία έννοια πολυδιάστατη και οι καταναλωτές 
χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια παρά τις προσδοκίες τους, για να αξιολογήσουν 
κάποιες υπηρεσίες.
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6. Ο αριθμός προσδιοριστικών παραγόντων32 (Carman, 1990), είναι λίγοι κατά 
μεταβλητή.

7. Το μέγεθος του ερωτηματολογίου και ο διαχωρισμός του σε δύο μέρη για 
αξιολόγηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων των ερωτώμενων52 (Carman, 
1990), κάνει τους συμμετέχοντες να βαριούνται και να μπερδεύονται, 
λαμβάνοντας τελικά αποτελέσματα λανθασμένα.

8. Η αξιολόγηση των μεταβλητών (διαστάσεων) με συντελεστές βαρύτητας53 
(Carman, 2000) από τους ασθενείς, όπου οι ασθενείς αξιολογούν τις τεχνικές 
διαστάσεις (νοσηλευτική φροντίδα, ιατρική φροντίδα και αποτέλεσμα) ως 
περισσότερο σημαντικές από τις λειτουργίες φιλοξενίας όπου μεταξύ των 
τεχνικών διαστάσεων υφίσταται σημαντική συσχέτιση.

2.7.5 Τελικά συμπεράσματα για την SERVQUAL

Η SERVQUAL, όπως αναπτύχθηκε από τους ΡΖΒ, μέσω της κριτικής την 
οποία έχει δεχτεί εξελίχθηκε σήμερα σε μία μέθοδο αποτελεσματική τόσο από πλευράς 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας όσο και από εύκολης εφαρμογής ή υιοθέτησής της, σε 
διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας, 
υπολογίζοντας την διαφορά ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούν (προσδοκίες) οι ασθενείς 
- χρήστες υγείας και σε αυτό που λαμβάνουν κατά τις αντιλήψεις τους. Η υιοθέτηση 
της SERVQUAL από την εκάστοτε διοίκηση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, 
μπορεί να γίνει σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ποιοτικής αναβάθμισης της 
μονάδας προς όφελος των ασθενών.
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2.8 Μεθοδολογία της Έρευνας για την Βελτίωση των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Υγείας (SERVQUAL Analysis).

Τις τελευταίες δεκαετίες (δεκαετία ‘90 και μετά) παρουσιάζεται η ανάγκη 
εστίασης στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στον 
ορισμό και την μέτρηση.
Στον κύκλο σχεδιασμού υπηρεσιών (ΚΣ.Υ) παρατηρούμε (σχήμα 4) τρεις ομάδες 
ανθρώπων:

1. Αυτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες (γιατροί-νοσηλευτές)
2. Αυτοί που διοικούν τις μονάδες υγείας
3. Οι πελάτες των μονάδων (ασθενείς - χρήστες υγείας)

2.8.1 Πρακτικές εφαρμογές της SERVQUAL στην παροχή υπηρεσιών σε μονάδες 
υγείας.

Οι παρακάτω αναφορές επικεντρώνονται σε έρευνες που έχουν διενεργηθεί σε 
μονάδες υγείας, με στόχο την άντληση στοιχείων για την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουν.

1. Οι Fayek Ν. Youssef, Deon Nel και Tony Bovaired54 (1996), διερεύνησαν 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μονάδες υγείας της περιοχής West 
Midlands.
Στην έρευνα συμμετείχαν 175 ασθενείς οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματα 
αποφάνθηκαν ότι αναφορικά με τις πέντε μεταβλητές της SERVQUAL οι προσδοκίες 
τους ξεπερνούσαν τις αντιλήψεις τους, με βάση την εμπειρία τους.

2. Οι Ε. Eric Reidenbach και Beverly Sandifer-Smallwood55 (1990), στην 
μελέτη τους χρησιμοποίησαν ένα διαφοροποιημένο τύπο του μοντέλου SERVQUAL, 
όπου συμμετείχαν εξωτερικοί ασθενείς, εσωτερικοί ασθενείς και ασθενείς του 
τμήματος επειγόντων περιστατικών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η 
αντιλαμβανόμενη ποιότητα των παραπάνω ασθενών, την ικανοποίηση τους με τις 
υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν, όπως και την προθυμία τους να προτείνουν το 
συγκεκριμένο νοσοκομείο και σε άλλους ασθενείς. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν 
διαφορετικά για τα τρία διαφορετικά τμήματα της μελέτης και εντοπίστηκε η 
μεταβλητή της "αυτοπεποίθησης των ασθενών”, η οποία επηρεάζει άμεσα την 
ικανοποίηση τους όπως και την αξιολόγηση της ποιότητας και στα τρία υπό έρευνα 
τμήματα.

3. Η Nigel Sewell56 (1997), ερεύνησε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας 
με την μέθοδο της SERVQUAL, όπου συμμετείχαν ασθενείς και προσωπικό του 
νοσοκομείου. Στα συμπεράσματά της αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια 
και συμμετοχή των γιατρών και του διοικητικού προσωπικού, πως και καλύτερη 
συνεργασία με τους ασθενείς. Στην μελέτη της εντοπίζει την έλλειψη χρόνου και 
χρηματικών πότων σαν βασικά εμπόδια στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
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4. Οι Puay Cheng Lim και Nelson K.H Tang57 (2000) με την μέθοδο 
SERVQUAL ερευνώντας νοσοκομεία της Σιγκαπούρης, ανέλυσαν ερωτηματολόγια 
252 ασθενών χρησιμοποιώντας 7 μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
εντοπίζουν κενό ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ασθενών όπου 
εξακριβώνεται η ανάγκη βελτίωσης στις 7 μεταβλητές που ερευνήθηκαν.

5. Η Elizabeth A. Anderson5^ 1996), μελέτησε την ποιότητα των υπηρεσιών 
υγείας σε τέσσερις διαφορετικές κλινικές του University of Texas M.D Anderson 
Cancer Center. Η έρευνα εντόπισε ότι τα βασικότερα προβλήματα ήταν ο χρόνος 
αναμονής και το υψηλό κόστος χρεώσεων του νοσοκομείου. Οι διαφορές 
αποτελεσμάτων ανάμεσα στις κλινικές οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές 
προσδοκίες των ασθενών, οι οποίες και επηρεάζουν άμεσα την αξιολόγηση της 
ποιότητας και όχι στις αντιλήψεις τους.

6. Οι Pirko Vartiainen και Mike Hart59 (1996), διερεύνησαν την ικανοποίηση 
εξωτερικών ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και στην Φινλανδία (FIN), σε μία 
συγκριτική μελέτη με την μεθοδολογία SERVQUAL. Μελετήθηκαν 5 μεταβλητές με 
72 ερωτηματολόγια από τέσσερις κλινικές εξωτερικών ασθενών στο Leicestershire 
(UK) και 135 ερωτηματολόγια από τρεις κλινικές στην Vaasa (FIN). Η συγκριτική 
μελέτη καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι ενώ υπάρχει μια γενική ομοιότητα μεταξύ των 
στοιχείων από UK και FIN, εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των ερωτηθέντων ασθενών 
όπως: Οι FIN δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητή υλικά από ότι οι UK, οι 
οποίοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητή αξιοπιστία. Οι FIN έχουν 
μεγαλύτερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τα υλικά παρουσιάζοντας έτσι και 
μεγαλύτερο χάσμα. Οι UK έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για την μεταβλητή 
αξιοπιστία.

7. Ο Sadid Sohail60 (Sadid Sohail, 2003) διερεύνησε και μέτρησε την ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικά νοσοκομεία στην Μαλαισία, έχοντας 
στην διάθεσή του 150 ερωτηματολόγια (από 1000 που απεστάλησαν σε ασθενείς 5 
ιδιωτικών νοσοκομείων). Σε σύγκριση με ένα κρατικό νοσοκομείο το οποίο έλαβε 
πιστοποίηση των λειτουργιών του (Accreditation based on Australian health care 
standards) οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων ασθενών ξεπερνούν τις προσδοκίες τους 
στα ιδιωτικά νοσοκομεία και αυτό οφείλεται στο ότι στην Μαλαισία οι ασθενείς έχουν 
χαμηλές προσδοκίες υπηρεσιών στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ίσως επειδή οι περισσότεροι 
πολίτες εμπιστεύονται τις υπηρεσίες των κρατικών νοσοκομείων όπου το κόστος λόγω 
κρατικών επιδοτήσεων είναι χαμηλότερο κατά 90% των ιδιωτικών.

8. Η Καμπούτα Δήμητρα61 (Καμπουτα Δ, 2002), μελέτησε με την μέθοδο 
SERVQUAL, την ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις 
προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο «Ν. 
Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με βάση τους 5 γενικότερους άξονες ποιότητας 
(Υλικά, Αξιοπιστία, Ετοιμότητα, Ασφάλεια και Κατανόηση). Στην μελέτη συμμετείχαν 
52 εσωτερικοί ασθενείς τεσσάρων κλινικών του νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα της 
περιγραφικής στατιστικής σύμφωνα με τα σταθμισμένα αποτελέσματα της μεθόδου 
SERVQUAL, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τον βαθμό σημαντικότητας όπως τον 
ορίζουν οι ίδιοι οι ερωτηθέντες ασθενείς, οδήγησαν στα παρακάτω αποτελέσματα:

• Υλικά: Η μοναδική μεταβλητή με θετικά αποτελέσματα ποιότητας, αν και 
αξιολογείται από τους ασθενείς ως η λιγότερη σημαντική από όλες.
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• Αξιοπιστία: Ορίζεται ως η δεύτερη πιο σημαντική στην αξιολόγηση της 
ποιότητας. Το 71% των ερωτηθέντων εντοπίζουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις 
ώστε να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες προσδοκίες τους.

• Ετοιμότητα: Τρίτη σε σειρά σημαντικότητας. Το 73% των ασθενών 
σημειώνουν ότι οι αντιλήψεις τους υπολείπονται των προσδοκιών τους.

• Ασφάλεια: Ορίζεται ως η πρώτη σε σημαντικότητα από τους ερωτηθέντες 
ασθενείς. Το 73% αναφέρει οι αντιλήψεις τους είναι χαμηλότερες των 
προσδοκιών τους.

• Κατανόηση: Οι ερωτηθέντες ασθενείς έθεσαν την μεταβλητή αυτή τέταρτη σε 
σειρά σημαντικότητας. Οι μισοί των ασθενών νιώθουν ικανοποιημένοι 
αναφερόμενοι στις αντιλήψεις τους συγκριτικά με τις αντίστοιχες προσδοκίες 
τους.
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Μέρος 3°:

Έρευνα αξιολόγησης των 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας 

στο Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

“SERVOUAL” Analysis
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3. Αξιολόγηση της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Θεαγένειο 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με την χρήση του 
υποδείγματος SERVQUAL.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα παρέχουν συχνά κοινές υπηρεσίες αλλά δεν 
παρέχουν παράλληλα και κοινό επίπεδο ποιότητας προς τους ασθενείς τους40 (Youssef, 
Nel και Bovaird, 1996). Ο αποδέκτης που κρίνει αυτό τα επίπεδο παρεχόμενης 
υπηρεσίας είναι ο ίδιος ο τελικός αποδέκτης της δηλαδή ο ασθενής. Η ανακοίνωση που 
ακολουθεί εστιάζει σ’ αυτήν την διαπίστωση. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε την εαρινή 
περίοδο του 2004 στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
(Θ.Α.Ν.Θ). Κάνοντας χρήση της τεχνικής ανάλυσης SERVQUAL συγκρίθηκαν οι 
αναμονές (expectations) και οι αντιλήψεις (perceptions) μεταξύ των ασθενών (πα=151) 
και του προσωπικού (nn-155). Τα συμπεράσματα στηρίχθηκαν στην ανάλυση των 
πέντε διαστάσεων ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, που είναι ονομαστικά, η 
αξιοπιστία (reliability), τα εμπράγματα στοιχεία (tangibles), η ευαισθησία - 
ανταπόκριση (responsiveness), η αυτοπεποίθηση (assurance) και η κατανόηση 
(empathy).

3.1 Εισαγωγή

Όπως αναλύθηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, τα χάσματα
που μπορούν να προκόψουν εστιάζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στο πρώτο χάσμα, οι προσδοκίες των πελατών/ καταναλωτών γίνονται λανθασμένα 

αντιληπτές.
• Στο δεύτερο χάσμα, κατά το στάδιο μετατροπής των καταναλωτικών προσδοκιών σε 

μια σύμφωνη προσφορά παροχής υπηρεσιών λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις.
• Στο τρίτο χάσμα εμφανίζονται προβληματικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια 

παραγωγής μίας υπηρεσίας.

3.2 Ερευνητική υπόθεση της εργασίας

Ποια χαρακτηριστικά των 5 διαστάσεων του υποδείγματος SERVQUAL 
παρουσιάζουν σημαντικές στατιστικά διαφορές ως προς τις Αναμονές και Αντιλήψεις 
των Ασθενών και του Προσωπικού στο Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»;
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3.3 Μεθοδολογία.

Για την διεκπεραίωση της έρευνας ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1. Αρχικά σχεδιάστηκε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που περιείχε 11 προτάσεις 
προσδιορισμού αντιλήψεων και αναμονών, κατανεμημένες στις πέντε διαστάσεις 
ποιότητας του υποδείγματος SERVQUAL (Πίνακας 1) (βλέπε Παράρτημα 2).

Πίνακας 1: Οι διαστάσεις της SERVQUAL και η αντιστοιχία των ερωτήσεων της 
έρευνας.

Tangibles (Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία)
1. Το νοσοκομείο έχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που φαίνεται σύγχρονος
2. Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του νοσοκομείου είναι προσεγμένος
3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου είναι σύγχρονες

Reliability (Αξιοπιστία)
1. Όταν κάποιος ασθενής είχε κάποιο πρόβλημα, το νοσοκομείο έδειξε ειλικρινές 
ενδιαφέρον για την επίλυση του
2. Το νοσοκομείο έκανε τα σωστά πράγματα από την πρώτη φορά.
3. Το νοσοκομείο επιμένει στη διατήρηση ολοκληρωμένων φακέλων των ασθενών

Responsiveness (Ανταπόκριση)
1. Το προσωπικό του νοσοκομείου είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετεί

Assurance (Αυτοπεποίθηση)
1. Η συμπεριφορά του προσωπικού του νοσοκομείου εμπνέει σιγουριά
2. Το προσωπικό του νοσοκομείου έχει τη γνώση και απάντά στις ερωτήσεις των 
ασθενών

Empathy (Κατανόηση)
1. Αισθάνεστε ότι το νοσοκομείο έχει σαν πρώτη προτεραιότητα το καλό του ασθενή
2. Το προσωπικό του νοσοκομείου κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών

2. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο περιέχονταν και ερωτήσεις βαθμολόγησης της βαρύτητας 
των πέντε διαστάσεων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε δοκιμαστικά σε 30 ασθενείς 
για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα κατανόησης ή δυσκολίες στην καταγραφή των 
πληροφοριών. Στην συνέχεια έγιναν κάποιες διορθώσεις σε δυσνόητες εκφράσεις με 
σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των εννοιών από τους ασθενείς. Το τελικό 
τυποποιημένο διανεμήθηκε στο προσωπικό (Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό) και 
στους ασθενείς (Εξωτερικοί και Εσωτερικοί).

3. Για την αξιολόγηση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 7 βαθμιδών. Οι 
συνεντεύξεις έγιναν από στελέχη του διοικητικού τμήματος τα οποία καταρτίστηκαν 
πριν την διανομή του ερωτηματολογίου στα θέματα διερεύνησης του 
ερωτηματολογίου.
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4. Τελικά συγκεντρώθηκαν 151 ερωτηματολόγια ασθενών και 155 ερωτηματολόγια 
προσωπικού, η κατανομή των οποίων φαίνεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πίνακας περιγραφής του δείγματος της Έρευνας.

Έρευνα ανάλυσης των διαστάσεων και παραγόντων επιρροής της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο «ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ)», (Εαρινή περίοδος 2004).
%

Δείγμα ασθενών (ηΑ)
- Εσωτερικοί: 69 46
- Εξωτερικοί: 82 54

π α=151 (49%) 700
Δείγμα προσωπικού (ηΠ)

- Διοικητικό: 30 19
- Νοσηλευτικό: 60 39
- Ιατρικό: 65 42

ηπ=755 (51%) 100
ΣΥΝΟΛΟ (ηΑ+π) = 3 )6 Παρατηρήσεις

5. Το δείγμα ανάλυσης περιελάμβανε συνολικά 306 παρατηρήσεις. Το 49% των 
παρατηρήσεων ήταν ασθενείς και το 51% αποτελούνταν από μέλη του Προσωπικού 
του Θ.Α.Ν.Θ. Το δείγμα των ασθενών περιελάμβανε κατά 46% εσωτερικούς ασθενείς 
και 54% εξωτερικούς ασθενείς. Αντίστοιχα το δείγμα προσωπικού περιελάμβανε κατά 
19% μέλη του Διοικητικού τμήματος, κατά 39% μέλη του Νοσηλευτικού τμήματος και 
κατά 42% μέλη του Ιατρικού τμήματος.

6. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν και περάστηκαν σε αρχείο Excel για περαιτέρω ανάλυση. 
Η ανάλυση των διαφορών στις αναμονές και αντιλήψεις μεταξύ του προσωπικού και 
των ασθενών έγινε μετά από μεταφορά του αρχείου στο στατιστικό λογισμικό SPSS/ 
10.0.

3.4 Παρατηρήσεις - Αποτελέσματα.

Οι συνολικά 306 παρατηρήσεις της έρευνα που διενεργήθηκε όπως αναφέρεται 
στην προηγούμενη παράγραφο (3.3 Μεθοδολογία), περιελάμβαναν το 49% των 
παρατηρήσεων που ήταν ασθενείς και το 51% που αποτελούνταν από μέλη του 
Προσωπικού του Θ.Α.Ν.Θ. Το δείγμα των ασθενών περιελάμβανε κατά 46% 
εσωτερικούς ασθενείς και 54% εξωτερικούς ασθενείς. Αντίστοιχα το δείγμα 
προσωπικού περιελάμβανε κατά 19% μέλη του Διοικητικού τμήματος, κατά 39% μέλη 
του Νοσηλευτικού τμήματος και κατά 42% μέλη του Ιατρικού τμήματος.

Η μέση σταθμισμένη μέση τιμή SERVQUAL (Median SERVQUAL Score) 
είναι στην περίπτωση των Ασθενών ίση με -0,46 και στην περίπτωση του Προσωπικού
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ίση με -1,78 (ρ=0,05) (Πίνακας 3). Παρατηρήθηκε επίσης ότι όλες οι μέσες τιμές ανά 
διάσταση τόσο στην περίπτωση των Ασθενών όσο και του Προσωπικού παρουσίασαν 
SERVQUAL Scores αρνητικό πρόσημο. Επομένως οι μέσες Αναμονές ή Προσδοκίες 
εκφράστηκαν με υψηλότερη τιμή από ότι οι μέσες Αντιλήψεις ή Εμπειρίες τόσο των 
Ασθενών ·όσο και του Προσωπικού. Εξαίρεση αποτελεί η διάσταση «ευαισθησία - 
ανταπόκριση (responsiveness)» στην ομάδα των Ασθενών όπου το SERVQUAL Score 
είναι ίσο με 0 (Πίνακας 3). Οι Ασθενείς βαθμολογούν υψηλότερα απ' ότι το 
Προσωπικό, τις 5 διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (perceptions) στο 
Θ.Α.Ν.Θ. Επίσης ανά υποομάδα ασθενών δηλαδή μεταξύ Εσωτερικών και Εξωτερικών 
παρατηρήθηκε μια υψηλότερη βαθμολόγηση των διαστάσεων ποιότητας στην 
περίπτωση των Εξωτερικών Ασθενών [ΕΞΑ =-0,20 και ΕΣΑ=-0,70] (ρ=0,05) 
(Πίνακας 3). Τέλος στην περίπτωση του Προσωπικού οι τρεις υποομάδες παρουσίασαν 
μια τάση βαθμολόγησης των 5 διαστάσεων από την υψηλότερη βαθμολόγηση της 
μέσης σταθμισμένης τιμής SERVQUAL (-1,62) στην περίπτωση των Διοικητικών 
στελεχών, στην αμέσως χαμηλότερη σταθμισμένη τιμή SERVQUAL (-1,58) στην 
περίπτωση του Νοσηλευτικού προσωπικού και στην χαμηλότερη σταθμισμένη τιμή 
SERVQUAL (-1,58) στην περίπτωση του Ιατρικού προσωπικού (-1,38) (ρ=0,05) 
(Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της τεχνικής SERVQUAL για κάθε μια ομάδα 
διερεύνησης.

Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy

ΕΣΑ ΕΞΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΣΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
(ΕΞΑ)

Ρ Ε Ρ-Ε GAP Ρ Ε Ρ-Ε
17 16 5,3 6,8 -1,5 5,4 5,9 -0,5
18 17 6,2 6,9 -0,7 5,9 6,0 -0,1

19 22 6,9 6,9 0 6,3 6,3 0
25 22 6,1 6,9 -0,8 6,0 6,3 -0,3
20 22 6,4 6,9 -0,5 6,0 6,1 -ο,ι

Σταθμισμένη 
μέση τιμή (weighted 

average) 6,18 6,88 -0,70 5,92 6,12 -0,20
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05 +-0,316 +- 0,02 +-0,09 +- 0,03

Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy

ΔΠ ΝΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΠ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΠ)

Ρ Ε Ρ-Ε Ρ Ε Ρ-Ε
18 14 4,1 6,7 -2,6 3,7 6,4 -2,7
22 21 4,6 6,7 -2,1 4,0 6,4 -2,4
19 20 6,7 6,7 0 6,6 6,6 0
22 23 5,2 6,9 -1,7 5,4 6,6 -1,2
18 21 5,1 6,8 -1,7 4,9 6,5 -1,6

Σταθμισμένη 
μέση τιμή 5,14 6,76 -1,62 4,92 6,5 -1,58
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05 +-1,37 +-0,01 +- 1,36 +- 0,01
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Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

Tangibles,
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy

m ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
m

Ρ Ε Ρ-Ε

15 3,8 6,4 -2,6
26 4,9 6,5 -1,6
18 6,5 6,5 0
24 5,1 6,5 -1,4
18 5,3 6,6 -1,3

Σταθμισμένη 
μέση τιμή 5,12 6,5 -1,38
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05 +- 0,91 +-0,01

Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy

ΣΑ ΣΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 
(ΣΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΣΠ)

Ρ Ε Ρ-Ε Ρ Ε Ρ-Ε
17 15 5,3 6,3 -1 3,8 6,5 -2,7
18 23 6 6,4 -0,4 4,5 6,5 -2
21 19 6,6 6,6 0 5,3 6,6 -1,3
23 23 6 6,6 -0,6 5,2 6,6 -1,4
21 19 6,2 6,5 -0,3 5,1 6,6 -1,5

Σταθμισμένη 
μέση τιμή 6,02 6,48 -0,46 4,78 6,56 -1,78
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05 +-0,14 +-0,01 +- 0,25 +- 0,01

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με α=0,05 στην περίπτωση των 
αναμονών των ασθενών και προσωπικού ήταν: 6,55-6,57, για το προσωπικό και 6,47- 
6,49, για τους ασθενείς, ενώ το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με 
α=0,05 στην περίπτωση των αντιλήψεων των ασθενών και προσωπικού ήταν: 4,53- 
5,03, για το προσωπικό και 5,88-6,16, για τους ασθενείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών του 
εξωτερικού παρουσίασαν, SERVQUAL scores:

• -0.45 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ62, (n=72), (Leicestershire, 
1995)],

• +0.50 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ63, (η=124), (Dalrymple et. 
all 995)],

και διάστημα διακύμανσης τιμών:
• (+0.5) (-0.1) [ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ64 (η=132), (Tomes 

and Ng, 1995)].
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3.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων.

Α. Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε συνολικό επίπεδο θεώρησης.

Η μέση σταθμισμένη μέση τιμή SERVQUAL (Median SERVQUAL Score) 
είναι στην περίπτωση του συνόλου των Ασθενών ίση με -0,46 (Πίνακας 4) και στην 
περίπτωση του συνόλου του Προσωπικού ίση με -1,78 (ρ=0,05) (Πίνακας 4). 
Παρατηρήθηκε επίσης ότι όλες οι μέσες τιμές ανά διάσταση τόσο στην περίπτωση των 
Ασθενών όσο και του Προσωπικού παρουσίασαν SERVQUAL Scores με αρνητικό 
πρόσημο. Επομένως οι μέσες Αναμονές ή Προσδοκίες εκφράστηκαν με υψηλότερη 
τιμή από ότι οι μέσες Αντιλήψεις ή Εμπειρίες τόσο των Ασθενών όσο και του 
Προσωπικού. Εξαίρεση αποτελεί η διάσταση «ευαισθησία - ανταπόκριση 
(responsiveness)» στην ομάδα των Ασθενών όπου το SERVQUAL Score είναι ίσο με 0 
(Πίνακας 4). Οι Ασθενείς βαθμολογούν υψηλότερα απ' ότι το Προσωπικό, τις 5 
διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στο Θ.Α.Ν.Θ.

Πίνακας 4: Οι Ασθενείς και το Προσκοπικό σε συνολικό επίπεδο θεώρησης

1) Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε συνολικό επίπεδο θεώρησικ.

Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

ΣΑ ΣΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΠ)

Ρ Ε Ρ-Ε Ρ Ε Ρ-Ε

Tangibles
17 15 5,3 6,3

-1
3,8 6,5

-2.7

Reliability 18 23 6 6,4
-0.4

4,5 6,5
-2

Responsiveness
21 19 6,6 6,6 ο 5,3 6,6

-1.3

Assurance 23 23 6 6,6
-0,6

5,2 6,6
-1,4

Empathy

Σταθμισμένη 
μέση τιμή

21 19 6,2 6,5
-0,3

5,1 6,6
-1,5

6,02 6,48 \-0,46/ 4,78 6,56

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05

+-0,14 +-0,01 +- 0,25
+-

0,01
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Β. Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε ιιερικό επίπεδο θεώρησης.

Επίσης ανά υποομάδα ασθενών δηλαδή μεταξύ Εσωτερικών και Εξωτερικών 
παρατηρήθηκε μια υψηλότερη βαθμολόγηση των διαστάσεων ποιότητας στην 
περίπτωση των Εξωτερικών Ασθενών [ΕΞΑ =-0,20 και ΕΣΑ=-0,70] (ρ=0,05) 
(Πίνακας 5). Τέλος στην περίπτωση του Προσωπικού οι τρεις υποομάδες παρουσίασαν 
μια τάση βαθμολόγησης των 5 διαστάσεων από την υψηλότερη βαθμολόγηση της 
μέσης σταθμισμένης τιμής SERVQUAL (-1,62) στην περίπτωση των Διοικητικών 
στελεχών (Πίνακας 6), στην αμέσως χαμηλότερη σταθμισμένη τιμή SERVQUAL (- 
1,58) στην περίπτωση του Νοσηλευτικού προσωπικού (Πίνακας 6) και την χαμηλότερη 
σταθμισμένη τιμή SERVQUAL (-1,38) στην περίπτωση του Ιατρικού προσωπικού 
(ρ=0,05) (Πίνακας 7).

Πίνακας 5: Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε μερικό επίπεδο θεώρησης (Εσωτερικοί 
και Εξωτερικοί Ασθενείς)

2) Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε ιιερικό επίπεδο θεάριισικ.
Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

ΕΣΑ ΕΞΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
(ΕΣΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
(ΕΞΑ)

Ρ Ε Ρ-Ε GAP Ρ Ε Ρ-Ε

Tangibles 17 16 5,3 6,8
-1,5

5,4 5,9
-0,5

Reliability 18 17 6,2 6,9
-0,7

5,9 6,0
-ο,ι

Responsiveness 19 22 6,9 6,9
0

6,3 6,3
0

Assurance 25 22 6,1 6,9
-0,8

6,0 6,3
-0,3

Empathy
20 22 6,4 6,9

-0,5
6,0 6,1 -0,1

Σταθμισμένη 
μέση τιμή (weighted 

average)
6.18 6,88 5,92 6,12

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05

+-0,316 +- 0,02 +-0,09 +- 0,03
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Πίνακας 6: Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε μερικό επίπεδο θεώρησης: (Διοικητικό 
και Νοσηλευτικό Προσωπικό)
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Πίνακας 7: Οι Ασθενείς και το Προσωπικό σε μερικό εττίπεδο θεώρησης (Ιατρικό 
Προσωπικό)

Διάσταση Βαρύτητα Ομάδες

ΙΠ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΠ)

Tangibles
15 3,8 6,4

Reliability
26 4,9 6,5

Responsiveness
18 6,5 6,5

Assurance

24 5,1 6,5

Empathy

18 5,3 6,6

Σταθμισμένη 
μέση τιμή 5,12 6,5

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05

+ 
C
h 

θ'

+-
0,01

Ρ-Ε

-2,6

-1,6

-1,4

-1,3

1,38
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3.6 Συμπεράσματα

Η διαπίστωση70 ότι οι μισοί Έλληνες πληρώνουν ιδιωτικά για καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών υγείας, όμως παρόλα αυτά στην πλειονότητά τους τοποθετούν το δημόσιο 
νοσοκομείο πρώτο στην λίστα των επιλογών τους όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν 
κάποιο σοβαρό πρόβλημα της υγείας τους, αυταπόδεικτα επιβεβαιώνει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών που θεωρούν ότι στις «δύσκολες στιγμές» το δημόσιο 
νοσοκομείο είναι αυτό που θα λύση το πρόβλημά του. Η διαπίστωση αυτή υποχρεώνει 
τους μετέχοντες στην δημόσια υγεία να αναζητούν λύσεις αναβάθμισης των 
υπαρχόντων υποδομών, προς όφελος των ασθενών - χρηστών υγείας.

Παρά τις επισημάνσεις των ελλείψεων , οι πολίτες δηλώνουν ότι εμπιστεύονται 
περισσότερο το ΕΣΥ, καθώς ενδείκνυται για την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων.

Ο δείκτης της γενικής ικανοποίησης είναι χαμηλός εξαιτίας ορισμένων 
προβλημάτων που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιοχές και νοσοκομεία ως προς την 
ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση, την κατάσταση της υπάρχουσας υποδομής, την 
παλαιότητά της και την επάρκεια ή μη των διαθέσιμων λειτουργικών και βοηθητικών 
χώρων.

Με την συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση και μελέτη των προσφερόμενων 
υπηρεσιών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση, η δημόσια υγεία μπορεί να 
ανταποκριθεί στο μέλλον καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών υγείας. Η 
χρήση Επιχειρησιακών σχεδιασμών συνδυαζόμενους από ελέγχους αξιολόγησης είναι 
σε θέση να βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

3.7 Υποδείξεις προς την διοίκηση.

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις ποιότητας ανά ομάδα διερεύνησης Ασθενών και 
Προσωπικού, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε υποδείξεις προς την Διοίκηση 
σύμφωνα με την έρευνα και τις υπό διερεύνηση υποομάδων:

Α. Εσωτερικοί ασθενείς (ΕΣΑ):

α) Προσοχή στα σύγχρονα υλικά στοιχεία (Tangibles, Ρ-Ε gap=-l,5). 
Διαφαίνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης των εμπράγματων, υλικών στοιχείων του 
Νοσοκομείου. Η διαπίστωση αυτή είναι σαφής και η αναγκαιότητα μεγάλη για την 
βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών (βλέπε 3.8 Προτάσεις). Οι Εσωτερικοί 
ασθενείς είναι αυτοί που μπορούν να αξιολογήσουν ιδιαίτερα τις υποδομές του 
Νοσοκομείου και η γνώμη τους πρέπει να σταθμιστεί ως ιδιαίτερα σημαντική.

β) Η ανταπόκριση (Responsiveness) του νοσοκομείου θεωρείται σύμφωνη με 
τις προσδοκίες τους (βλέπε 3.8 Προτάσεις) και αυτή η κατάσταση θα πρέπει να 
συνεχιστεί ή και να βελτιωθεί.

Β. Εξωτερικοί ασθενείς (ΕΞΑ):

Όλες οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων 
είναι κάτω από την μονάδα (Ρ-Ε<1) και για τις πέντε διαστάσεις (Tangibles, 
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy). Παρά την διαπίστωση αυτή,
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χρειάζεται επαγρύπνηση και αξιολόγηση και των πέντε στοιχείων-διαστάσεων 
SERVQUAL, έτσι ώστε όχι μόνο να μην χειροτερέψουν περισσότερο οι καταστάσεις 
στο μέλλον, αλλά να επιχειρηθεί περαιτέρω βελτίωση. Αυτό γίνεται κατανοητό ότι 
μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση με ανάλογη προσοχή και παρέμβαση στην διάσταση 
των υλικών στοιχείων (Tangibles), η οποία γίνεται κατανοητή και από τις αξιολογήσεις 
των λοιπών υποομάδων (Εσωτερικοί Ασθενείς και Προσωπικό).

Γ. Ιατρικό, Διοικητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό (ΙΠ, ΔΠ και ΝΠ):

α) Προσοχή στα υλικά στοιχεία Tangibles [Ρ-Ε gap=-2.6 (ΙΠ), -2.6 (ΔΠ) και - 
2.7(ΝΠ)] Η έρευνα που περιελάμβανε και τις τρεις κατηγορίες του προσωπικού 
(Ιατρικό, Διοικητικό και Νοσηλευτικό) που έρχονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς 
(Εσωτερικούς και Εξωτερικούς), παρουσιάζει ταυτόσημες αποκλείσεις μεταξύ της 
προσδοκίας τους για ένα ιδεατό (άριστο) νοσοκομείο και της αντίληψης τους από την 
λειτουργία του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Το σύνολο του προσωπικού αξιολογεί την 
υφιστάμενη υποδομή των υλικών στοιχείων (Tangibles) του Νοσοκομείου με μεγάλη 
απόκλιση από το ιδεατό. Η προσοχή της διοίκησης μπορεί να εστιαστεί με ιδιαίτερη 
έμφαση σε αυτήν την διάσταση, όπου οι βελτιώσεις θα μπορούσαν να επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές στην γενικότερη εικόνα του Νοσοκομείου τόσο για το Προσωπικό 
(ΙΠ, ΔΠ, ΝΠ) όσο και για τους ασθενείς (ΕΣΑ και ΕΞΑ).

β) Η αξιοπιστία (Reliability), αξιολογείται με Ρ-Ε gap = -1.6, - 2.1 και -2.4.για 
τις τρεις κατηγορίες του Ιατρικού, του Διοικητικού και του Ιατρικού Προσωπικού 
αντίστοιχα. Η διάσταση αυτή παρουσιάζει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας με 
ερωτηματολόγια εστιασμένα στην διάσταση αυτή. Είναι πάντως φανερό ότι το 
Προσωπικό όλων των κατηγοριών κάνοντας κατά κάποια έννοια αυστηρή αυτοκριτική, 
παρουσιάζει την διάθεση να προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την μέχρι τώρα 
προσφερόμενη. Η εξειδικευμένη ανάλυση της αξιοπιστίας (με επιπλέον 
ερωτηματολόγια) θα βοηθήσει την Διοίκηση αλλά κατά κύριο λόγο και το Προσωπικό 
να εστιάσει την προσοχή του στα σημεία που έχουν ανάγκη βελτίωσης.

γ) Η αξιολόγηση της διάστασης ανταπόκριση (Responsiveness) του 
νοσοκομείου θεωρείται σύμφωνη με τις προσδοκίες των ασθενών (Ρ-Ε gap=0) και του 
προσωπικού. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί ή και να βελτιωθεί ακόμη 
περισσότερο μελλοντικά.

Για την καλύτερη προσέγγιση των προβλημάτων που αναδείχθηκαν από την 
έρευνα SERVQUAL, συνεχίστηκε η συμπληρωματική “έρευνα ικανοποίησης 
ασθενών” που αποτέλεσε ιστορικά την β’ φάση της προηγούμενης διεξαγμένης 
έρευνας του 2003 με το ίδιο τυποποιημένο ερωτηματολόγιο.

Στο παράρτημα 1, παρουσιάζονται τα επιμέρους συμπεράσματα της όπου 
παρατηρείται ταύτισης με τα συμπεράσματα της SERVQUAL.

Τα σημεία όπου επικεντρώνεται η έρευνα ικανοποίησης ασθενών, εκτός των 
άλλων είναι:

1. Ικανοποίηση από τις ιατρικές υπηρεσίες
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Ενημέρωση, Οδηγίες 
γ. Συμπεριφορά
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2. Ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Συμπεριφορά

3. Ικανοποίηση από το διοικητικό προσωπικό
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Συμπεριφορά

Οι παραπάνω εστίαση κατά κύριο λόγο αναφέρεται και περιλαμβάνεται στις διαστάσεις 
της SERVQUAL ανάλυσης.

1. Reliability (Αξιοπιστία)
2. Responsiveness (Ανταπόκριση)
3. Assurance (Αυτοπεποίθηση)
4. Empathy (Κατανόηση)

Σε όλες τις διαστάσεις εκτός από αυτήν των υλικών στοιχείων (Tangibles), η 
οποία εάν και ερευνήθηκε δεν εξετάζεται περαιτέρω (θεωρήθηκε ήδη γνωστή για την 
διοίκηση και παραλήφθηκε στην συμπερασματολογία επειδή επηρεάζεται από 
εξωγενείς παράγοντες), οι παραπάνω αναφερόμενες παρουσιάζουν τόσο για τους 
Εσωτερικούς (ΕΣΑ) όσο και για τους Εξωτερικούς (ΕΞΑ) Ασθενείς διαφορές μεταξύ 
προσδοκιών (Expectations) και αντιλήψεων (Perceptions), κάτω από την μονάδα (Ρ-Ε 
<1). Την ίδια εικόνα αποδίδει και η ανάλυση των ερωτηματολογίων ικανοποίησης 
ασθενών, τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται συγκριτικά παρακάτω και για τα 
δύο έτη όπου διενεργήθηκε η μελέτη. Είναι άξιο προσοχής ότι συνολικά οι πολύ 
ικανοποιημένοι και οι ικανοποιημένοι ασθενείς φθάνουν σε ποσοστά:

1. Ικανοποίηση από τις ιατρικές υπηρεσίες
α. Επιστηαονική και Επανγελαατική Δεξιότητα 
Α.Ν.Θ 2003: 93,2%, Α.Ν.Θ2004: 90,7%
3. Ενηαέρωση. Οδηνίεο
Α.Ν.Θ 2003: 86,0%, Α.Ν.Θ2004: 91,4%
Υ. Συμπεριφορά
Α.Ν.Θ 2003: 91,3%, Α.Ν.Θ 2004: 90,6%

2. Ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό 
α. Επιστηαονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
Α.Ν.Θ 2003: 95,2%, Α.Ν.Θ2004: 91,4%
β. Συιιπεριφορά
Α.Ν.Θ 2003: 93,2%, Α.Ν.Θ 2004: 92.6%

3. Ικανοποίηση από το διοικητικό προσωπικό
α. Επιστηαονική και Επαγγελιιατική Δεξιότητα 
Α.Ν.Θ 2003: 83,9%, Α.Ν.Θ2004: 88,0% 
β. Συιιπεριφορά
Α.Ν.Θ 2003: 87,3%, Α.Ν.Θ 2004: 92,0%

Γίνεται εμφανές ότι εάν και παρατηρείται σαφής ικανοποίηση από την 
αναλυτική έρευνα, εντοπίζονται σημεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης
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τόσο συγκριτικά ανάμεσα στην έρευνα για το προσωπικό, όσο και ανάμεσα στα 
ερευνούμενα στοιχεία της ικανοποίησης ασθενών. Η διαβάθμιση μεταξύ

• «Πολύ Ικανοποιημένος»
• «Ικανοποιημένος»

' · «Ουδέτερος»
• «Δυσαρεστημένος»
• «Πολύ Δυσαρεστημένος»

μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε διαχρονικά (2003 και 2004) την 
εξέλιξη του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες 
υγείας από το Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

3.8 Προτάσεις

• Η μεθοδολογία SERVQUAL αποτελεί ένα πρωταρχικό διοικητικό εργαλείο 
λήψης αποφάσεων μια και “εντοπίζει” την διάσταση ή τις διαστάσεις που 
παρουσιάζουν διευρυμένα χάσματα μεταξύ επιπέδων παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Στην συνέχεια στις διαστάσεις και ειδικότερα στις προτάσεις (items) που 
παρουσιάζουν διευρυμένο χάσμα (απόκλιση), προτείνεται η διενέργεια έρευνας 
που αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών όπως π.χ. blue print, contact point 
analysis, διοικητικά πρωτόκολλα, αναλύσεις βαθμού ικανοποίησης ασθενών 
κ.ά.

• Η εστιασμένη και σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβανόμενη έρευνα 
(εξαμηνιαία ή ετήσια) τόσο της μεθοδολογίας SERVQUAL όσο και η 
επιμέρους ανάλυση τυποποιημένου ερωτηματολογίου “ έρευνας ικανοποίησης 
ασθενών” μπορεί να γίνει εργαλείο ελέγχου της επιχειρηματικής δράσης της 
νοσοκομειακής μονάδας.

• Η περαιτέρω ανάπτυξη των μονάδων υγείας θα πρέπει να έχει στόχο όχι μόνο 
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά να εστιάζεται πλέον 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του χώρου ευθύνης της 
νοσοκομειακής μονάδας.

Εν κατακλείδι:

Η ανάλυση των SERVQUAL scores υποστηρίζει την διοίκηση με χρήσιμα 
συμπεράσματα για το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο καλύτερος συνδυασμός 
διαχρονικών ποιοτικών στοιχείων αξιολόγησης π.χ. Βαθμός ικανοποίησης, προδιάθεση 
για επανάληψη της επίσκεψης στα Εξωτερικά Ιατρεία και στις κλινικές κ.ά. μπορούν 
να εμπλουτίσουν τα συμπεράσματα των αναλύσεών μας με σκοπό την πραγματική 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Παράλληλα κάθε 
νοσηλευτικό ίδρυμα μπορεί μέσα από την διαδικασία SERVQUAL να συγκριθεί με 
άλλες μονάδες ακόμη και να διεξάγει συμπεράσματα συγκρίνοντας την μονάδα με 
άλλες του εξωτερικού π.χ ευρωπαϊκές νοσηλευτικές μονάδες.
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4. Παραρτήματα

56



Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

4.1 Παράρτημα 1:

Εμπειρική Έρευνα για την Ποιότητα 

στον Ελληνικό Τομέα Υπηρεσιών Υγείας
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1 Ποιότητα στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας : Η ελληνική 
πραγματικότητα

Σε' σχέση με δημοσκοπήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφαίνεται 
ότι οι Έλληνες είναι από τους πλέον δυσαρεστημένους με χαμηλά ποσοστά 
ικανοποίησης από το υγειονομικό σύστημα παροχής υπηρεσιών της χώρας μας65.

Όπως αναφέρεται όμως και από τον Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ, 
2000), η μετακίνηση ασθενών στο εξωτερικό, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στις 
αρχές του 1990, τείνει σχεδόν να εξαλειφθεί. Η εξέλιξη αυτή εάν δεν θέλουμε να την 
χαρακτηρίσουμε δείκτη της ποιοτικής αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
τουλάχιστον αποδεικνύει εξέλιξη στη ποσοτική παροχή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

Η διερεύνηση της γνώμης των ασθενών αναφορικά με όλες τις πτυχές των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο νοσοκομείο, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του 
μάνατζμεντ και έχει πλέον καθιερωθεί ως στοιχείο πληροφόρησης του ασθενούς και ως 
μέθοδος βελτίωσης των υπηρεσιών στα προηγμένα υγειονομικά συστήματα62. Είναι 
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης ολικής ποιότητας στο επίπεδο του 
νοσοκομείου66.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανατρέξουμε σε εκτεταμένες μελέτες ποιοτικής 
αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα για την δεκαετία του 1980 και τις 
αρχές του 1990.

Μία πρόσφατη έρευνα67 της Κάπα Research που διενεργήθηκε από τις 29 έως τις 
31 Ιανουάριου 2004, έδειξε ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται τα δημόσια νοσοκομεία. Η 
κτιριακή αναβάθμιση παλαιών νοσοκομείων της Αττικής και η λειτουργία νέων 
υπερσύγχρονων νοσηλευτηρίων στην περιφέρεια έχουν βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό 
την εικόνα που είχαν οι Έλληνες για το ΕΣΥ. Το 42,6% θεωρούν ότι οι υπηρεσίες του 
ΕΣΥ παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, ενώ η άποψη του 72,2% 
των πολιτών είναι ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί σήμερα καλύτερα από τα 
προηγούμενα χρόνια. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα κυρίως στην έλλειψη 
νοσηλευτικού, ιατρικού και σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Στην παρούσα εργασία θα εστιαστούμε στην ανάλυση μιας μελέτης που 
διεξήχθη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) με την συμπαράσταση και 
την βοήθεια του Υπουργείου Υγείας. Η πανελλαδική αυτή έρευνα αποτύπωσης της 
γνώμης των ασθενών διενεργήθηκε σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χωρίς κάποιο 
αποκλεισμό. Στην μελέτη αυτή συμμετείχε το σύνολο των νοσοκομείων του Α' 
ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», το οποίο ανήκει στο Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας με τον χαρακτηρισμό του ειδικού.

Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε την Άνοιξη του 2002, και διανεμήθηκαν 60.000 
ερωτηματολόγια τα οποία διατέθηκαν (Απρίλιος - Μάιος 2002) από τα διοικητικά 
όργανα των Νοσοκομείων σε Έλληνες ασθενείς που την ίδια περίοδο εξέρχονταν από 
τα νοσοκομεία.
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Τα ερωτηματολόγια περιείχαν πολλές ερωτήσεις, μέρος των οποίων 
πραγματεύεται η παρούσα εργασία.

Επιστράφηκαν ταχυδρομικώς 4.209 ερωτηματολόγια και όπως υπολογίζουν οι 
ερευνητές διανεμήθηκαν στους ασθενείς περί τις 50.000 ερωτηματολόγια, δηλαδή η 
ανταπόκριση των ασθενών ανέρχεται στο 8,5%.

Η μελέτη αυτή αναλύει αποτελέσματα για όλα τα περιφερικά συστήματα 
(ΠεΣΥΠ) και μας δίνει την δυνατότητα αντιπαραβολής των αποτελεσμάτων αυτών με 
δική μας επιλογή. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση σε επίπεδο Ελλάδος και 
Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να αποκτήσουμε και μία εστιασμένη εικόνα σε Νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της Έρευνας69 ικανοποίησης 
χρηστών υπηρεσιών υγείας στο Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», που διενεργήθηκε στις 
30/06/2003 και επαναλήφθηκε ένα χρόνο αργότερα στις 17/06 του 2004.
Καταγράφηκαν σε ερωτηματολόγια οι απόψεις 149 ασθενών από τους 957 ασθενείς 
στους οποίους προσφέρθηκαν υπηρεσίες την ημέρα εκείνη, δηλαδή ποσοστό 16% 
(2003), όπως και 150 από τους 814 (18,4%) αντίστοιχα το 2004.

Η παρούσα μελέτη, εκτός του άλλων, επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάλυση 
των παρακάτω πεδίων :

1. Ικανοποίηση από τις ιατρικές υπηρεσίες
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Ενημέρωση, Οδηγίες 
γ. Συμπεριφορά

2. Ικανοποίηση από το νοσηλευτικό προσωπικό
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Συμπεριφορά

3. Ικανοποίηση από το διοικητικό προσωπικό
α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα 
β. Συμπεριφορά

Δεν θα υπάρξει αναφορά και αξιολόγηση στην ξενοδοχειακή υποδομή, διότι 
στην περίπτωση του Α.Ν.Θ είναι αναγνωρισμένη η αναγκαιότητα :

1. Δημιουργίας ενός «νέου ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ» εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης 
(μακροπρόθεσμη λύση)

2. Η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε γειτονικό χώρο του Υπουργείου 
Παιδείας (μεσοπρόθεσμη λύση), έως την οριστική μετεγκατάσταση του Α.Ν.Θ
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.1α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα Ιατρικού 
Προσωπικού

3.1α Ιατρικό 
(υπηρεσίες)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 54,9 33,4 7,7 2,1 1,3 0,6 4.145
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ 49,5 37,4 9 2,5 1,2 0,4 521
Α.Ν.Θ 2003 65,1 28,1 3,4 0 0 3,4 149
Α.Ν.Θ 2004 70,7 20 7,3 1,3 0 0.7 150

3.1α Ιατρικό Προσωπικό (υπηρεσίες)
100%

□ Δεν ξέρω Δεν απαντώ 
■ Πολύ Δυσαρεστημένος
□ Δυσαρεστημένος
□ Ουδέτερος
□ Ικανοποιημένος
□ Πολύ Ικανοποιημένος

ΕΛΛΑΔΑ Α'ΠεΣΥΠ Α.Ν.Θ 2003 Α.Ν.Θ 2004 
Κ.Μ

Η αντιπαραβολή των ερωτηματολογίων δείχνει μία σχετική υπεροχή της 
αξιολόγησης του Α.Ν.Θ απέναντι στο σύνολο της Ελλάδος και του Α' ΠεΣΥΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Είναι όμως σημαντικό να παρατηρήσουμε το μεγάλο ποσοστό (3,4%) των 
ερωτηματολογίων του Α.Ν.Θ με «Δεν ξέρω-Δεν απαντώ».

Είναι άξιο προσοχής ότι οι πολύ ικανοποιημένοι και οι ικανοποιημένοι ασθενείς 
φθάνουν τα ποσοστά:

ΕΛΛΑΔΑ: 88,3%
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 86,9%
Α.Ν.Θ 2003 93,2%
Α.Ν.Θ 2004 90,7%
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Ι.ΐβ. Ενημέρωση, Οδηγίες του Ιατρικού Προσωπικού

3.1 β Ιατρικό 
(ενημέρωση)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 48,9 33,8 10,1 4,7 2,1 0,3 4.146
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 42,1 36,4 12,5 6,9 1,7 0,4 522
Α.Ν.Θ 2003 61,2 24,8 6 1,3 0,7 6 149
Α.Ν.Θ 2004 60,1 31,3 3,3 3,3 0,7 1.3 150

Το Α.Ν.Θ φαίνεται να έχει ένα σαφές προβάδισμα απέναντι της ΕΛΛΑΔΟΣ και 
του Λ' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όσο αφορά τους πολύ ικανοποιημένους 
ασθενείς σε σχέση με την ικανοποίησή τους στην ενημέρωση και τις λαμβανόμενες 
οδηγίες από το Ιατρικό προσωπικό, εν τούτοις όμως το ποσοστό των 6% «Δεν ξέρω- 
Δεν απαντώ», πρέπει να προβληματίσει την διοίκηση.

Είναι άξιο προσοχής και πάλι ότι οι πολύ ικανοποιημένοι και οι ικανοποιημένοι 
ασθενείς φθάνουν τα ποσοστά:

ΕΛΛΑΔΑ: 82,7%
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 78,5%
Α.Ν.Θ 2003 86,0%
Α.Ν.Θ 2004 91,4%

Η πληρότητα που ξεπερνά το 90% (47.000 ασθενείς νοσηλεύτηκαν το 2003) σε 
ετήσια βάση για τις διαθέσιμες κλίνες του νοσοκομείου και η ετησία αύξηση των 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων (100.000 ασθενείς για το 2003), είναι στοιχεία που 
μπορούν να φανούν χρήσιμα σε μία περισσότερο σε βάθος ανάλυση.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Ι.ΐγ. Συμπεριφορά του Ιατρικού Προσωπικού

3,1γ Ιατρικό 
(συμπεριφορά)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 53,6 30,8 9,7 3,4 2,1 0,3 4,147
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 48,7 32,8 11,9 4,2 1,9 0,6 522
Α.Ν.Θ 2003 65,1 26,2 6 2 0 0,7 149
Α.Ν.Θ 2004 71,3 19,3 6,7 2 0 0,7 150

3.1γ Ιατρικό Προσωπικό (συμπεριφορά)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

□ Δεν ξέρω Δεν απαντώ 
■ Πολύ Δυσαρεστημένος 
ΟΔυσαρε στημένος
□ Ουδέτερος
□ Ικανοποιημένος
□ Πολύ Ικανοποιημένος

Wr

ΕΛΛΑΔΑ Α'ΠεΣΥΠ Α.Ν.Θ Α.Ν.Θ
Κ.Μ 2003 2004

Η συμπεριφορά απέναντι στους ασθενείς αξιολογείται πάρα πολύ θετικά στην 
περίπτωση του Α.Ν.Θ. Η φύση του Νοσοκομείου (ειδικό αντικαρκινικό) διαφαίνεται 
μέσα από αυτή την αξιολόγηση. Βλέπουμε το Ιατρικό προσωπικό να παρουσιάζει μία 
ιδιαίτερα θετική συμπεριφορά απέναντι στους χρόνιους ασθενείς, πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή που παρατηρούν οι ασθενείς στο σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδος ή 
του Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πολύ ικανοποιημένοι ασθενείς και οι ικανοποιημένοι ασθενείς φθάνουν τα
εξής ποσοστά :

ΕΛΛΑΔΑ: 84,4%
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ 81,5%
Α.Ν.Θ 2003 913%
Α.Ν.Θ 2004 90,6%
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Κων/νος Χρίστυγλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.2α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα Νοσηλευτικού 
Προσωπικού

3.2α Νοσηλευτικό 
(υπηρεσίες)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 47,4 34,4 10,9 4,1 2,8 0,3 4.141
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 41,8 39 11,9 3,6 2,9 0,8 521
Α.Ν.Θ 2003 65,1 30,2 2 0,7 0 2 149
Α.Ν.Θ 2004 72,7 18,7 5.3 1,3 0 2 150

3.2α Νοσηλευτικό Προσωπικό (υπηρεσίες)

100%

□ Δεν ξέρω Δεν απαντώ 
- ■ Πολύ Δυσαρεστημένος

□ Δυσαρε στημένος 
A □ Ουδέτερος

□ Ικανοποιημένος
□ Πολύ Ικανοποιημένος

80%

60%
✓

40%

20% LUV
ο%

ΕΛΛΑΔΑ Α'ΠεΣΥΠ 
Κ.Μ

Α.Ν.Θ
2003

Α.Ν.Θ
2004

Η αντιπαραβολή των ερωτηματολογίων δείχνει μία σαφή υπεροχή της 
αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Α.Ν.Θ απέναντι στο σύνολο της 
Ελλάδος και του Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ποσοστό (2,0%) των ερωτηματολογίων του Α.Ν.Θ με «Δεν ξέρω-Δεν 
απαντώ» αν και μικρό απέναντι στην ιδιαίτερα ικανοποιητική αξιολόγηση, μπορεί να 
αποτελέσει πεδίο έρευνας για την ίδια την νοσηλευτική υπηρεσία.

Οι πολύ ικανοποιημένοι ασθενείς και οι ικανοποιημένοι ασθενείς φθάνουν τα
εξής ποσοστά :

ΕΛΛΑΔΑ: 81,8%
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ 80,8%
Α.Ν.Θ 2003 95,2%
Α.Ν.Θ 2004 91,4%

Για την ορθότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλη την Ελλάδα, όπως και στο Α.Ν.Θ που ξεπερνά 
το 25% των οργανικών θέσεων. Στην πλειοψηφία τους δε οι ελλείψεις αυτές είναι 
επιπέδου ΠΕ και ΤΕ (Πανεπιστημιακής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.2β. Συμπεριφορά του Νοσηλευτικού Προσωπικού

3.2β Νοσηλευτικό 
(συμπεριφορά)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 48,3 32,4 11,4 4,7 2,9 0,4 4.143
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 42,5 36,3 12,5 4,8 3,1 0,8 520
Α.Ν.Θ 2003 64,3 28,9 5,4 0,7 0 0,7 149
Α.Ν.Θ 2004 73,9 18,7 4,7 0,7 0 2 150

Η συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στους ασθενείς 
αξιολογείται πάρα πολύ θετικά στην περίπτωση του Α.Ν.Θ. Η φύση του Νοσοκομείου 
(ειδικό αντικαρκινικό) διαφαίνεται όπως και στην αξιολόγηση του ιατρικού 
προσωπικού (1γ) μέσα από αυτή την αξιολόγηση. Βλέπουμε το νοσηλευτικό 
προσωπικό να παρουσιάζει μία ιδιαίτερα θετική συμπεριφορά απέναντι στους χρόνιους 
ασθενείς, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρούν οι ασθενείς στο σύνολο των 
νοσοκομείων της Ελλάδος ή του Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πολύ ικανοποιημένοι ασθενείς και οι ικανοποιημένοι ασθενείς φθάνουν τα 
εξής ποσοστά :

ΕΛΛΑΔΑ: 80,7%
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ 78,8%
Α.Ν.Θ 2003 93,2%
Α.Ν.Θ 2004 92.6%
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.3α. Επιστημονική και Επαγγελματική Δεξιότητα Διοικητικού 
Προσωπικού

3.3α Διοικητικό 
(υπηρεσίες)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ 35,4 40,1 13,3 4,8 2,4 4,1 4.057
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ 26,9 40,7 15 5,7 2,3 9,4 513
Α.Ν.Θ 2003 60,4 23,5 3,3 0,7 0 12,1 149
Α.Ν.Θ 2004 56 32 6 1,3 0 4,7 150

3.3α Διοικητικό Προσωπικό (υπηρεσίες)

□ Δεν ξέρω Δεν απαντώ 
■ Πολύ Δυσαρεστημένος;
□ Δυσαρεστημένος
□ Ουδέτερος
□ Ικανοποιημένος 

Πολύ Ικανοποιημένος

ΕΛΛΑΔΑ Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ Α.Ν.Θ 2003 Α.Ν.Θ 2004

Η αξιολόγηση δείχνει μία υπεροχή της αξιολόγησης του Α.Ν.Θ απέναντι στο 
σύνολο της Ελλάδος και του Α' ΠεΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Είναι όμως σημαντικό να παρατηρήσουμε το μεγάλο ποσοστό (12,1%) των 
ερωτηματολογίων του Α.Ν.Θ με «Δεν ξέρω-Δεν απαντώ».

Είναι άξιο προσοχής ότι οι πολύ ικανοποιημένοι και οι ικανοποιημένοι ασθενείς 
φθάνουν τα ποσοστά:

ΕΛΛΑΔΑ: 75,5%
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ 67,6%
Α.Ν.Θ 2003 83,9%
Α.Ν.Θ 2004 88,0%

Στην αξιολόγηση μας σημαντικό είναι να αναφερθεί η έλλειψη διοικητικού 
προσωπικού για την περαιτέρω κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του Α.Ν.Θ
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1.3β. Συμπεριφορά του Διοικητικού Προσωπικού

3.3β Διοικητικό 
(συμπεριφορά)

Πολύ
Ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Ουδέτερος Δυσαρεστημένος

Πολύ
Δυσαρεστημένος

Δεν ξέρω 
Δεν απαντώ

Αριθμός
Ερωτημα
τολογίων

ΕΛΛΑΔΑ
Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ
Α.Ν.Θ 2003 53,7 33,6 4,7 0 0 8 149
Α.Ν.Θ 2004 60,7 31,3 2,7 1,3 0 4 150

3.3β Διοικητικό Προσωπικό (συμπεριφορά)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

a V

✓

'4ΜΜΜ

□ Δεν ξέρω Δεν απαντώ 
■ Πολύ Δυσαρεστημένος
□ Δυσαρεστημένος
□ Ουδέτερος
□ Ικανοποιημένος

I Πολύ Ικανοποιημένος

ΕΛΛΑΔΑ Α'ΠεΣΥΠ Α.Ν.Θ 2003 Α.Ν.Θ 2004 
Κ.Μ

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής της αναφερόμενη 
έρευνα68, με αυτή του Α.Ν.Θ69. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η θετική αξιολόγηση 
της συμπεριφοράς του διοικητικού προσωπικού (87,3%) όπως επίσης και η ανάγκη να 
ερευνήσει η διοίκηση του Α.Ν.Θ τους λόγους που το 8% των ερωτηθέντων 
παρουσιάζονται σαν «Δεν ξέρω-Δεν απαντώ».

ΕΛΛΑΔΑ: ----------
Α ΠεΣΥΠ Κ.Μ ---------
Α.Ν.Θ 2003 87,3%
Α.Ν.Θ 2004 92,0%
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Συμπερασματικά...

■ Σκοπός της έρευνας ήταν να συναχθούν και να αξιολογηθούν στοιχεία ικανά να 

βοηθήσουν στην αποτύπωση της εικόνας των υπηρεσιών που παρέχονται από 

το Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

■ Τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά διότι συλλέγονται από τους ίδιους τους 

αποδέκτες υπηρεσιών υγείας.

■ Τόσο το 2003 όσο και το 2004 τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

έρευνα ήταν παρόμοια, στοιχείο που φανερώνει την εγκυρότητα των 

συμπερασμάτων.

■ Τα συμπεράσματα που συνάχθηκαν επιβεβαιώνουν τον προσανατολισμό της 

διοίκησης για την άμεση επίλυση ορισμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

το νοσοκομείο (π.χ. μαγειρεία, WC, αριθμός κρεβατιών ανά θάλαμο, έλλειψη 

προσωπικού).

■ Η αποτίμηση των αλλαγών που ήδη συντελούνται στο νοσοκομείο θα πρέπει 

να γίνει εμφανής κατά την ετήσια ή εξαμηνιαία επανάληψη της έρευνας στο 

μέλλον.

■ Επιμέρους στοιχεία του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν ήδη έναυσμα περαιτέρω 

έρευνας, γενικευμένης στο σύνολο των ασθενών του νοσοκομείου.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

4.2 Παράρτημα 2:

Ερωτηματολόγια SERVQUAL

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ΠΡΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΟ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Με βάση την εμπειρία σας σαν ασθενής σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική, παρακαλώ σκεφτείτε εκείνο 
το νοσοκομείο ή κλινική που θεωρείται πως θα σας προσέφερε εξαιρετική ποιότητα 
υπηρεσιών. Σκεφτείτε δηλαδή εκείνο το νοσοκομείο ή κλινική στο οποίο θα θέλατε να νοσηλευτείτε. 
Στην συνέχεια στην παρακάτω παράθεση φράσεων σημειώστε το βαθμό αναγκαιότητας της 
συγκεκριμένης φράσης στο ιδεατό νοσοκομείο ή κλινική. Αν δηλαδή θεωρείτε πως αυτό που 
αναγράφεται στη φράση δεν είναι καθόλου απαραίτητο για το ιδεατό νοσοκομείο που έχετε στο μυαλό 
σας κυκλώστε τον αριθμό 1. Αν θεωρείτε πως αυτό που αναγράφεται στη φράση είναι απολύτως 
απαραίτητο για το ιδεατό νοσοκομείο που έχετε στο μυαλό σας κυκλώστε τον αριθμό 7. Αν τα 
αισθήματα σας για τη φράση είναι λιγότερο δυνατά, κυκλώστε ανάλογα ένα από τα νούμερα στη μέση. 
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις - αυτό το οποίο θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι ποιο είναι 
αυτό το νοσοκομείο ή κλινική που σαν ασθενείς θεωρείτε όπ θα σας προσέφερε εξαιρετική ποιότητα 
υπηρεσιών.

Διαφωνώ Συμφωνώ
Απόλυτα Απόλυτα

1. Το ιδεατό νοσοκομείο θα έχει 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα 
φαίνεται σύγχρονος.

1

2. Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του ιδανικού
νοσοκομείου θα είναι προσεγμένος 1

3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδανικού
νοσοκομείου θα είναι σύγχρονες 1

4. Οταν ο ασθενής έχει κάποιο πρόβλημα,
το ιδεατό νοσοκομείο θα δείξει ειλικρινές 1 
ενδιαφέρον για την επίλυση του.

5. Το ιδεατό νοσοκομείο τα κάνει τα σωστά 1 
πράγματα από την πρώτη φορά.

6. Το ιδεατό νοσοκομείο θα πρέπει να επιμένει 
στη διατήρηση ολοκληρωμένων φακέλων 1 
ασθενών χωρίς λάθη.

7. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου
θα είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει 1 
τους ασθενείς.

8. Η συμπεριφορά του προσωπικού του
ιδεατού νοσοκομείου θα εμπνέει 1
σιγουριά στους ασθενείς.

9. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου
θα έχει τη γνώση ώστε να απαντά στις 1 
ερωτήσεις των ασθενών.

6

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4

3 4

3 4

3 4

5 6

5 6

5 6

5 6

10. Το ιδεατό νοσοκομείο θα έχει σαν πρώτη 
προτεραιότητα το καλό του ασθενή

11. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου 
θα κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε ασθενή.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Παρακάτω παραθέτουμε πέντε φράσεις που αναφέρονται στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες που αυτά 
προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές για εσάς όταν αξιολογείτε τις 
υπηρεσίες που σας προσφέρει ένα νοσοκομείο. Παρακαλώ τοποθετήστε 100 πόντους ανάμεσα στις
πέντε αυτές φράσεις σύμφωνα με το πόσο σημαντική ε'ιναι η κάθε φράση για σας - 
είναι για σας, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να της δώσετε.

όσο πιο σημαντική

Παοακαλώ επιβεβαιώστε ότι το άθοοισυα των πόντων που δίνεται αθοοιστικά είναι 100.

1. Η εμφάνιση του νοσοκομείου όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισμό. πόντοι

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

3. Η προθυμία του νοσοκομείου να βοηθά τους ασθενείς και να 
προσφέρει υπηρεσίες στον προσυμφωνημένο χρόνο. πόντοι

4. Η γνώση και η ευγένεια του προσωπικού του νοσοκομείου 
και η ικανότητα του να εμπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά. πόντοι

5. Το ενδιαφέρον και η εξατομικευμένη προσοχή που 
προσφέρει το νοσοκομείο στους ασθενείς. πόντοι

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΟΝ 100 πόντοι

Ποια από τις παραπάνω πέντε φράσεις είναι η mo σημαντική για εσάς ? 
(Παρακαλώ βάλτε το νούμερο της φράσης)

Ποια είναι η δεύτερη mo σημαντική για σας ?

Ποια είναι η λιγότερο σημαντική για σας ?
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Οι φράσεις που ακολουθούν σχετίζονται με τα αισθήματα σας σε σχέση με το νοσοκομείο Α.Ν.Θ 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Γισ κάθε φράση, παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει 
καλύτερα τις υπηρεσίες που σας έχουν παρασχεθεί από το νοσοκομείο μας. Και αυτή τη φορά, όταν 
κυκλώνετε το 1 σημαίνει πως πιστεύετε ότι το νοσοκομείο μας δεν επαληθεύει τη συγκεκριμένη φράση, 
ενώ όταν κυκλώνετε το 7 σημαίνει ότι την επαληθεύει. Κυκλώστε ενδιάμεσα νούμερα ανάλογα με την 
ένταση των συναισθημάτων σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις - αυτό που μας 
ενδιαφέρει είναι να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη που έχετε για το νοσοκομείο μας.

Διαφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

1. Το νοσοκομείο έχει ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό που φαίνεται σύγχρονος.

1 2 3 4 5 6 7

2. 0 ξενοδοχειακός εξοπλισμός του 
νοσοκομείου είναι προσεγμένος.

1 2 3 4 5 6 7

3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του
νοσοκομείου είναι σύγχρονες 

4. Όταν είχατε κάποιο πρόβλημα, το
1 2 3 4 5 6 7

νοσοκομείο έδειξε ειλικρινές 
ενδιαφέρον για την επίλυση του.

1 2 3 4 5 6 7

5. Το νοσοκομείο έκάνε τα σωστά 
πράγματα από την πρώτη φορά.

1 2 3 4 5 6 7

6. Το νοσοκομείο επιμένει στη διατήρηση 
ολοκληρωμένων φακέλων των ασθενών.

1 2 3 4 5 6 7

7. Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν 
πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει

1 2 3 4 5 6 7

8. Η συμπεριφορά του προσωπικού του 
νοσοκομείου σας ενέπνευσε σιγουριά.

1 2 3 4 5 6 7

9. Το προσωπικό του νοσοκομείου είχε τη
γνώση και απάντησε στις ερωτήσεις σας. 1 2 3 4 5 6 7

10. Αισθανθήκατε ότι το νοσοκομείο είχε σαν
πρώτη προτεραιότητα το καλό του ασθενή. 1 2 3 4 5 6 7

11 .Το προσωπικό του νοσοκομείου κατανόησε
τις ιδιαίτερες ανάγκες σας σαν ασθενή. 1 2 3 4 5 6 7

Ευχαριστούμε πολύ yta το χρόνο που διαθέσατε προκειμένου να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. 
Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο μέλλον.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ΠΡΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΟ L-J / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ |~~| δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ |~~|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)_______

Με βάση την εμπειρία σας σαν ιατρικό / νοσηλευτικό / διοικητικό προσωπικό σε κάποιο νοσοκομείο, 
παρακαλώ σκεφτείτε εκείνο το νοσοκομείο που θεωρείται πως θα προσέφερε εξαιρετική 
ποιότητα υπηρεσιών. Σκεφτείτε δηλαδή εκείνο το νοσοκομείο στο οποίο θα θέλατε να 
εργάζεστε. Στην συνέχεια στην παρακάτω παράθεση φράσεων σημειώστε το βαθμό αναγκαιότητας 
της συγκεκριμένης φράσης στο ιδεατό νοσοκομείο. Αν δηλαδή θεωρείτε πως αυτό που αναγράφεται 
στη φράση δεν είναι καθόλου απαραίτητο για το ιδεατό νοσοκομείο που έχετε στο μυαλό σας κυκλώστε 
τον αριθμό 1. Αν θεωρείτε πως αυτό που αναγράφεται στη φράση είναι απολύτως απαραίτητο για το 
ιδεατό νοσοκομείο που έχετε στο μυαλό σας κυκλώστε τον αριθμό 7. Αν τα αισθήματα σας για τη 
φράση είναι λιγότερο δυνατά, κυκλώστε ανάλογα ένα από τα νούμερα στη μέση. Δεν υπάρχουν 
σωστές ή λάθος απαντήσεις - αυτό το οποίο θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι ποιο είναι αυτό το 
νοσοκομείο που σαν εργαζόμενοι θεωρείτε ότι θα σας έδινε τη δυνατότητα να προσφέρετε εξαιρετική 
ποιότητα υπηρεσιών.

Διαφωνώ Συμφωνώ
Απόλυτα Απόλυτα

1. Το ιδανικό νοσοκομείο θα έχει
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα 12 3456 7
φαίνεται σύγχρονος.

2. Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του ιδανικού 
νοσοκομείου θα είναι προσεγμένος. 1 3 4 5 6

3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδανικού 
νοσοκομείου θα είναι σύγχρονες 1 3 4 5 6

4. Όταν ο ασθενής έχει κάποιο πρόβλημα, 
το ιδεατό νοσοκομείο θα δείξει ειλικρινές 1 
ενδιαφέρον για την επίλυση του.

3 4 5 6

5. Το ιδεατό νοσοκομείο τα κάνει τα σωστά 1 
πράγματα από την πρώτη φορά.

3 4

6. Το ιδεατό νοσοκομείο θα πρέπει να επιμένει 
στη διατήρηση ολοκληρωμένων φακέλων 1 
ασθενών χωρίς λάθη.

3 4

7. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου 
θα είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει 1 
τους ασθενείς.

3 4

θ. Η συμπεριφορά του προσωπικού του 
ιδεατού νοσοκομείου θα εμπνέει 1
σιγουριά στους ασθενείς.

3 4

9. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου 
θα έχει τη γνώση ώστε να απαντά στις 1 
ερωτήσεις των ασθενών.

3 4

10. Το ιδεατό νοσοκομείο θα έχει σαν πρώτη 
προτεραιότητα το καλό του ασθενή. 1

11. Το προσωπικό του ιδεατού νοσοκομείου 
θα κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του 1 
κάθε ασθενή.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Παρακάτω παραθέτουμε πέντε φράσεις που σναφέρονται στα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες που αυτά 
προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές για εσάς όταν αξιολογείτε τις 
υπηρεσίες που προσφέρει ένα νοσοκομείο. Παρακαλώ τοποθετήστε 100 πόντους ανάμεσα στις
πέντε αυτές φράσεις σύμφωνα με το πόσο σημαντική είναι η κάθε φράση για σας 

είναι για σας, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να της δώσετε.

- όσο πιο σημαντική

Παοακαλώ επιβεβαιώστε ότι το άθοοισυα των πόντων που δίνεται αθοοιστικά είναι 100.

1. Η εμφάνιση του νοσοκομείου όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισμό. πόντοι

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

3. Η προθυμία του νοσοκομείου να βοηθά τους ασθενείς και να 
προσφέρει υπηρεσίες στον προσυμφωνημένο χρόνο. πόντοι

4. Η γνώση και η ευγένεια του προσωπικού του νοσοκομείου 
και η ικανότητα του να εμπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά. πόντοι

5. Το ενδιαφέρον και η εξατομικευμένη προσοχή που 
προσφέρει το νοσοκομείο στους ασθενείς. πόντοι

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΟΝ 100 πόντοι

Ποια από τις παραπάνω πέντε φράσεις είναι η mo σημαντική για εσάς ? 
(Παρακαλώ βάλτε το νούμερο της φράσης)

Ποια είναι η δεύτερη mo σημαντική για σας ?

Ποια είναι η λιγότερο σημαντική για σας ?
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

Οι Φοάσεκ που ακολουθούν σχετίζονται υε τα αισθήυστα σας σε σχέση υε το Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕίΟ». 
Γ\α κάθε φράση, παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από το νοσοκομείο μας. Και αυτή τη φορά, όταν κυκλώνετε το 1 σημαίνει 
πως πιστεύετε ότι το νοσοκομείο μας δεν επαληθεύει τη συγκεκριμένη φράση, ενώ όταν κυκλώνετε το 
7 σημαίνει ότι την επαληθεύει. Κυκλώστε ενδιάμεσα νούμερα ανάλογα με την ένταση των 
συναισθημάτων σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις - αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να 
βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη που έχετε για το νοσοκομείο μας.

Διαφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ
Απόλυτα

1. Το νοσοκομείο έχει ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό που φαίνεται σύγχρονος.

1 2 3 4 5 6 7

2. 0 ξενοδοχειακός εξοπλισμός του 
νοσοκομείου είναι προσεγμένος.

1 2 3 4 5 6 7

3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
νοσοκομείου είναι σύγχρονες

4. Όταν κάποιος ασθενείς είχε κάποιο 
πρόβλημα, το νοσοκομείο έδειξε ειλικρινές 
ενδιαφέρον για την επίλυση του.

1 2 

1 2

3

3

4

4

5 6 7

5 6 7

5. Το νοσοκομείο έκάνε τα σωστά 
πράγματα από την πρώτη φορά.

1 2 3 4 5 6 7

6. Το νοσοκομείο επιμένει στη διατήρηση 
ολοκληρωμένων φακέλων των ασθενών.

1 2 3 4 5 6 7

7. Το προσωπικό του νοσοκομείου είναι 
πάντα πρόθυμο να εξυπηρετεί. 1 2 3 4 5 6 7

8. Η συμπεριφορά του προσωπικού του 
νοσοκομείου εμπνέει σιγουριά. 1 2 3 4 5 6 7

9. Το προσωπικό του νοσοκομείου έχει τη 
γνώση και απάντά στις ερωτήσεις των ασθενών. 1 2 3 4 5 6 7

10. Αισθάνεστε ότι το νοσοκομείο έχει σαν 
πρώτη προτεραιότητα το καλό του ασθενή. 1 2 3 4 5 6 7

11 .Το προσωπικό του νοσοκομείου κατανοεί 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών. 1 2 3 4 5 6 7

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε προκειμένου να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. 
Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να παρέχουμε στους ασθενείς μας, τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 
στο μέλλον.
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Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

4.3 Παράρτημα3:

Ο Όρκος του Ιπποκράτη

75



Κων/νος Χρίστογλου Διπλωματική Εργασία (MBA Executive)

( http://www.diavlos.gr/orto96/ortowww/ork neo.htm (15/12/2004))

OOF-KO* TOY irP0KFATOY$

ΟΚΓ/ΟΛ'.αΙ tro* ΑΡΟΛΑΛΝΑ ton iat>o pai *TON amah- 
ΡιΟ KA1 iTHK y+4:\A KAI iTHN Ρ*ΝΑ<«Ιλ ΚΑΙ ί' ΟΛΟΥ* 
ΤΟΎί btcrfi ^Π|ΚΑΛ<¥ί»&0Ϊ ΤΗΝ ΜΑΡΆΚΑ ΝΑ ΤΗ

ΡΗΘΩ. HiTA <ΑΤΑ ΤΗ *Αί ΤΗΝ ΚΡΙίΗ Μ<Ϋ ΑΥΤΟ ΤΟΝ
ΟΡΚΟ iCAl ΤΟ ίΥΜ.Β0ΛΛ?Ο MOV ΑΥΤ<>. ΝΑ ΑΥΤΟΝ ΓΟ/
M«y /ΐΑΑΗ αυτητην t<xnh no nk το/ί ror^ii μου <ai
ΝΑ ΜΟίΡΚίτΛ ,VA2 TOY TA ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ rt<SY ΚΑΙ ΤΑ )$HMA 
TAMOy AN 4X«I ΑΝΑΓΚΗ φΡΟΝΤΙΑΑί/ NA 0<ί1ΪΩ TOY* απο-
γονΟυ* roy* tioyi. ** τ' a/ka<ma μου οι να to/* ai- 
ΑΑΪΤ2 THH rtXKH ΑΥΤΗ an £</.<»N ΝΑ TH MAOQYN, XOF>l* 
ΑΜΟΙΒΗ <A\ <y/MfcC>AA\0 ΚΑ! ΝΑ ΑΚΤ.ΑύΩίΠ Μ,Κ ΓΑΡΑΓ- 
Γ^ΑΚί, ΟΑΗΓΚί ΚΑ5 ΐ/ΜΪΦΜί Ot\l· ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΓΓΐΩ- 
*ΜΜΟΥ ΚΑΙ ίΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ί/11 £ΤΑ Π/ΙΑΙΑ^ΙΝΟΥ ΠΟΥ Μ* 
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