
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 
 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

MBA EXECUTIVE 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
  

ΖΑΠΡΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                
 



 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΥΝΟΨΗ …...………………………………….………………… Σελ 3 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ……………………………...……  Σελ 5 

 

 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 5 

 1.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 6 

 1.3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) Σελ 7 

 1.4 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σελ 8 

 1.5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σελ 9 

 1.6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σελ 11 

 1.7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σελ 12 

 1.8 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σελ 16 

    

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σελ 19 

 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Σελ 
2Ο 

 3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελ 20 

  3.1.1. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 Σελ 22 

  3.1.2. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 24 

   3.1.2.1. Malcom Baldridge National Quality Award Σελ 24 

   3.1.2.2. Το ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EFQM) Σελ 30 

 3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QFD) Σελ 32 

 3.3 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ (BENCHMARKING) 

Σελ 
34 

 3.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 38 

 3.5.ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 42 

  3.5.1. BALANCED SCORECARD Σελ 43 

  3.5.2. SERVQUAL Σελ 44 

  3.5.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ 46 

   3.5.3.1. Κριτήρια αξιολόγησης δεικτών ποιότητας Σελ 47 

   3.5.3.2. Διαδικασία ανάπτυξης δεικτών ποιότητας Σελ 49 

   3.5.3.3. Μετρήσιμες διαστάσεις της ποιότητας Σελ 50 

   3.5.3.4. Πρόγραμμα δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

Υπηρεσιών υγείας – Έρευνα Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Σελ 
52 

 

 

 

 

 

   



 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σελ 56 

 4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ 56 

 4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σελ 57 

 

   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ 60 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η υγεία αποτελεί έναν τομέα της κοινωνικής ζωής όπου η παρέμβαση του κράτους ήταν και 

είναι πάντα εκτεταμένη. Στα περισσότερα κράτη, η παρέμβαση αυτή ακολουθεί μια χρονική 

αλληλουχία τριών επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο το κράτος μεριμνά για την εξασφάλιση των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την παροχή της υγείας όπως το ειδικευμένο υγειονομικό 

προσωπικό και η κτιριακή και υλική υποδομή των νοσοκομείων. Πρόκειται για προϋποθέσεις 

που συνδέονται στενά με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και η επίτευξή τους σηματοδοτεί 

την είσοδο στα προηγμένα υγειονομικά κράτη. 

Όταν όμως οι παράγοντες αυτοί εξασφαλιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό, η υγεία κοστίζει 

πλέον ακριβά στο κοινωνικό σύνολο. Τότε το κράτος εμπλέκεται αναγκαστικά σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, στην κοστολόγηση της παροχής της υγείας. Τυπικά, προκύπτουν κατ’ αρχήν αδρές 

προσπάθειες αποτίμησης που εστιάζουν αποκλειστικά σε οικονομικές παραμέτρους και 

αποσκοπούν στη συμπίεση των δαπανών σε μεμονωμένα σημεία του συστήματος. 

Στην οργανωτική εξέλιξη των συστημάτων υγείας γίνεται κάποια στιγμή αντιληπτό, ότι η 

απλή συμπίεση δαπανών σε ένα σημείο μπορεί να επιφέρει σωματικό κόστος αλλού μέσα στο 

σύστημα. Έτσι σταδιακά επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της τελικής αξίας των χρημάτων που 

δαπανώνται. Ωστόσο, η εκτίμηση της αξίας απαιτεί πληροφορίες τόσο για το κόστος όσο και για 

το τελικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών. Συνεπώς, φτάνουμε στο τρίτο επίπεδο εμπλοκής, αυτό 

της ποιοτικής αξιολόγησης της παροχής της υγείας. Στο επίπεδο αυτό γίνεται μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση όπου συγκρίνονται παράγοντες κόστους και παράγοντες ποιότητας είτε σε επίπεδο 

ατομικής θεραπείας είτε σε επίπεδο οργανωτικής πρωτοβουλίας. (Σ. Κεδίκογλου, 2001)  

Η συνεχής εξέλιξη του τομέα της υγείας στις ανεπτυγμένες χώρες, με την αύξηση των 

δαπανών και των επενδύσεων, την πρόοδο της τεχνολογίας παραγωγής και την αύξηση των 

υλικών και ανθρώπινων πόρων, είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του 

επιστημονικού προβληματισμού και της έρευνας γύρω από τα συστήματα υγείας, από την 

ποσότητα και την επάρκεια, στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Αλλαγές παρατηρούνται επίσης και στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, που σήμερα 

διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους στην υγεία, έχουν καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και 

στην πληροφορία και διατυπώνουν υψηλότερες προσδοκίες και αιτήματα, τα οποία δεν 

περιορίζονται πλέον στην επάρκεια και την προσπελασιμότητα των φροντίδων, αλλά 

επεκτείνονται στην ικανοποίηση και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας και του 

συστήματος υγείας. 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 

προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς των συστημάτων υγείας και των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Σε κάθε 
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περίπτωση πάντως, απαιτείται ο εντοπισμός των παραγόντων και των τεχνικών που θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενσωμάτωση της ποιότητας, τόσο στη διαδικασία λειτουργίας 

του συστήματος υγείας όσο και στο αποτέλεσμα αυτής (Γ. Κυριόπουλος, 2003). 

Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσονται κάποιες σημαντικές διαστάσεις και 

έννοιες της ποιότητας τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη ποιότητα στον Τομέα της Υγείας. Η 

συγκεκριμένη εργασία έχει σαν κεντρικό της άξονα την βελτίωση της ποιότητας στα Νοσοκομεία 

οπότε η θεωρητική της προσέγγιση είναι ο άξονας στον οποίο θα βασιστεί η συγγραφή της. 

Στο δεύτερο βασικό της κομμάτι θα διερευνηθεί η σχέση  ΔΟΠ και παραγωγικότητας 

μελετώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη όλων εκείνων 

των χαρακτηριστικών για καλύτερη διοίκηση των Νοσοκομείων. 

Θα αναφερθούν όλα εκείνα τα εργαλεία διοίκησης που μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

μοντέλου ανάπτυξης των υπηρεσιών Υγείας. 

Τέλος, η εργασία καταλήγει με συμπεράσματα για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών 

Νοσοκομείων, ενώ δίνονται προτάσεις για την ομαλή μετάβαση στη φιλοσοφία της ποιότητας, 

σαν Κεντρικό στοιχείο διοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για τη έννοια της ποιότητας είναι πολλοί και 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος “ποιότητα” προκαλεί ορισμένες φορές σύγχυση, για τον λόγο ότι 

ερμηνεύεται με διαφορετικά από τον αγοραστή/καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 

διαφορετικά από τον παραγωγό/προμηθευτή. Η έννοια της ποιότητας έχει πάντοτε πολλές και 

αμφιλεγόμενες ερμηνείες, που προσπαθούσαν να εξηγήσουν μία ποικιλία φαινομένων τα οποία 

ορίζουν τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τον John Ovretveit, κατά τη διαδικασία ορισμού της ποιότητας θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν α) ένας επαγγελματικός ορισμός του τι χρειάζεται ο πελάτης, β) ο βαθμός στον 

οποίο οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες του, και γ) η ίδια η άποψη του 

πελάτη σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του. Τέλος, κατά τον καθηγητή Τσιότρα, 

οι πιο χαρακτηριστικοί ορισμοί για την έννοια της ποιότητας, που έχουν και την ευρύτερη δυνατή 

εφαρμογή, είναι: 

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή και 

ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη. 

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες 

προδιαγραφές 

• Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων της κατασκευής, της παραγωγής, της 

συντήρησης και του μάρκετινγκ, μέσω των οποίων ένα προϊόν ή μία υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη 

• Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του σχεδίου του.  

Ποιότητα επίσης, είναι: 

• Ο πιο σύγχρονος, ενδεδειγμένα, ευέλικτα και αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης 

ενός οργανισμού. 

• Η καταλληλότητα για χρήση 

• Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες και 

απαιτήσεις του πελάτη. 

• Το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά  και κάθε φορά. 

•  Το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά παίρνεις. 

Κατά τον Juran (Quality Control Handbook), η λέξη ποιότητα έχει πολλαπλές έννοιες, δύο 

όμως από αυτές κυριαρχούν κατά την χρήση της λέξης α) ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά του 
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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. 

Κατά τον επίσημο ορισμό του ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO 8402) ποιότητα σημαίνει “το σύνολο των 

χαρακτηριστικών μιας οντότητας (οντότητα = αυτό το οποίο μπορεί να περιγραφεί και να 

θεωρηθεί εξατομικευμένα), που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες ή 

συνεπαγόμενες ανάγκες”. 

    

 

1.2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Είναι πλέον παραδεκτό σε παγκόσμια κλίμακα ότι ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα με τάση να φθάσει ακόμη υψηλότερα σε κάθε μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αποτέλεσμα είναι η κάθε επιχείρηση εκτός από τη θέληση να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις-ανάγκες των πελατών της, πρέπει να είναι ικανή να τις μεταφράσει με ακρίβεια στη 

γλώσσα της παραγωγικής της διαδικασίας, μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τα προϊόντα της 

τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης εξαρτάται καθοριστικά 

από τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ορθολογικού Συστήματος Διοίκησης – Διαχείρισης της 

παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο θα εκφράσει τις αρχές της Διασφάλισης της Ποιότητας. 

Διασφάλιση Ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών 

ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή 

υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές (ISO 8402). Με απλά λόγια , σωστή και 

οργανωμένη διαχείριση. 

• Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το 

προσωπικό που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας. Η 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα οδηγήσει στην σταθερότητα της Ποιότητας και 

την αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, γεγονός που είναι 

σημαντικό τόσο για τους εσωτερικούς (στελέχη και εργαζόμενοι στην επιχείρηση) και 

εξωτερικούς (είτε άλλες επιχειρήσεις, είτε τελικοί καταναλωτές) πελάτες της επιχείρησης 

όσο και για την ίδια την επιχείρηση. 

Η ανάδυση τα τελευταία χρόνια της ‘διασφάλισης Ποιότητας’ ως ένας διεθνώς αποδεκτός 

όρος έχει προκαλέσει σημαντικό όφελος στην προαγωγή του διαλόγου και της μεθοδολογικής 

ανάπτυξης. Ο όρος σημαίνει την αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου ποιότητας των 

προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και τις προσπάθειες τροποποίησης, όπου είναι απαραίτητο, 

της παροχής αυτών των υπηρεσιών (Nick Black). Με άλλα λόγια περιλαμβάνει κατ’ αρχήν την 
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εκτίμηση (μέτρηση) του επιπέδου ποιότητας και στη συνέχεια την υιοθέτηση μηχανισμών για την 

βελτίωσή της. 

Τέλος, με τη διασφάλιση της ποιότητας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 

καταστάσεων μη συμμόρφωσης και εφαρμόζονται πιο σύγχρονες τεχνικές σε σχέση με τον 

έλεγχο της ποιότητας όπως είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας, ο 

προγραμματισμός ποιότητας, η ανάλυση των αιτιών αποτυχίας και ο στατιστικός έλεγχος των 

διαδικασιών. 

 

 

1.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) 
 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) – Total Quality Management (TQM), που 

αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία από το 1950 και εξαπλώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα στην Αμερική 

και μόλις τη δεκαετία του 1980 στη Ευρώπη, αποτελεί μια νέα ουσιαστικά φιλοσοφία μάνατζμεντ 

που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων 

γενικότερα. 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται η 

μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχομένου προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον 

πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων. (Τσιότρας 2002). 

Ένας άλλος κοινά αποδεκτός ορισμός: ΔΟΠ είναι η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με ελαχιστοποίηση του 

κόστους και ενεργοποιώντας όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Η ΔΟΠ είναι δυνατή μόνον όταν έχει γίνει αποδεκτή απ’ όλα τα μέλη της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Σ’ αυτό το σημείο έγκειται η δύναμη αλλά και η αδυναμία της. Όλοι οι εργαζόμενοι 

ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκονται στην ιεραρχία, είναι εξίσου υπεύθυνοι για το κοινό 

αποτέλεσμα. Οι ‘γκουρού’ των επιστημών διοίκησης έχουν αναπτύξει μια σειρά από αξιώματα 

και αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την αρχή της ΔΟΠ σ’ ένα οργανισμό. Τα βασικά 

αξιώματα – προϋποθέσεις για τη επιτυχία της ΔΟΠ είναι: 

• Δέσμευση 

• Συμμετοχή 

• Επιστημονική Γνώση 

από τα οποία προκύπτουν οι επόμενες επτά κύριες αρχές, που μπορούν να 

συμπληρωθούν ή και να τροποποιηθούν ώστε να συμπληρώσουν τη διακήρυξη της αποστολής 

ποιότητας, του οργανισμού/επιχείρησης. 
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Αυτές είναι οι εξής: 

• Δέσμευση της Ηγεσίας. 

• Εφαρμογή σε έκταση. 

• Υπευθυνότητα σε βάθος. 

• Πρόληψη όχι θεραπεία. 

• Συνεχής εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και Μεθόδων Βελτίωσης της 

ποιότητας. 

• Έλεγχος της ανταγωνιστικότητας. 

• Συνεχής βελτίωση.  

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των αξιωμάτων – αρχών της ΔΟΠ είναι η χρήση μεθόδων και 

εργαλείων για την επίτευξη των σκοπών της που είναι: 

• Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση του πελάτη της επιχείρησης ή του 

οργανισμού 

• Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων στην προσπάθεια 

ικανοποίησης του πελάτη. 

• Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης, 

ώστε η προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόχων να γίνεται σαν μια 

φυσιολογική έκφραση της οργανωτικής «κουλτούρας» της επιχείρησης. 

Η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια εξαιρετικής σημασίας 

στρατηγική επιλογή από την ανώτατη Διοίκηση. Η επιλογή αυτή μεταφράζεται σ’ ένα νέο τρόπο 

συμπεριφοράς και λειτουργίας με μακροχρόνιες συνέπειες για όλα τα τμήματα και τις 

δραστηριότητες και για όλους όσους εργάζονται στην επιχείρηση. 

 

 

1.4. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Η συνεχής εξέλιξη του τομέα της υγείας στις αναπτυγμένες χώρες, με την ανάπτυξη των 

δαπανών και των επενδύσεων, την πρόοδο της τεχνολογίας παραγωγής και την αύξηση των 

υλικών και ανθρωπίνων πόρων, είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του 

επιστημονικού προβληματισμού και της έρευνας γύρω από τα συστήματα υγείας, από την 

ποιότητα και την επάρκεια, στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Αλλαγές παρατηρούνται επίσης και στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας που σήμερα 

διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους στην υγεία, έχουν καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και 

στην πληροφορία και διατυπώνουν υψηλότερες προσδοκίες και αιτήματα, τα οποία δεν 
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περιορίζονται πλέον στην επάρκεια και την προσπελασιμότητα των φροντίδων, αλλά 

επεκτείνονται στην ικανοποίηση και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνονται ανάμεσα στις 

προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς των συστημάτων υγείας και των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Σε κάθε 

περίπτωση, απαιτείται ο εντοπισμός των παραγόντων και των τεχνικών που θα μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν την ενσωμάτωση της ποιότητας, τόσο στη διαδικασία λειτουργίας του συστήματος 

υγείας όσο και στο αποτέλεσμα αυτής. 

 

 

1.5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Η έννοια της ποιότητας στον τομέα της υγείας συμβαδίζει με την γέννηση της επιστήμης 

της υγείας και οι ορισμοί της ποιότητας εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα των 

προσφερομένων υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση αυτών. 

Οι συχνότερα,  αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία ορισμοί,  προσδιορίζουν την ποιότητα των 

Υπηρεσιών Υγείας ως: 

• Ποιότητα είναι το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, στη διάγνωση, 

θεραπεία, αποκατάσταση, αποφυγή ιατρικών λαθών και την ευαισθητοποίηση και 

προσοχή στις ανάγκες του ασθενή και της οικογενείας του, με ένα τρόπο που 

ενσωματώνει το κόστος,  όσο και την αποτελεσματικότητα και παράλληλα καταγράφει 

το σύνολο των αποτελεσμάτων (Thompson, 1980). 

• Φροντίδα υψηλής ποιότητας είναι η ιατρική φροντίδα που συνεχώς και με συνέπεια 

συμβάλλει στη βελτίωση της διατήρησης της ποιότητας ή και της διάρκειας της ζωής 

(American Medical Association, 2000). 

• Η ποιότητα στη υγεία είναι ο βαθμός στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας για μεμονωμένα 

άτομα και του πληθυσμού στο σύνολό του αυξάνουν την πιθανότητα επιθυμητών 

αποτελεσμάτων στην Υγεία και είναι συνεπείς με την τρέχουσα επιστημονική γνώση 

(Institute of Medicine, 1990). 

• Η ποιότητα ορίζεται ως η αναζήτηση τρόπων συνεχούς βελτίωσης της φροντίδας υγείας 

(Harvey,1996). 

• Ο “πατέρας” της βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία, A. Donabedian (1996), ορίζει 

αυτήν ως την “μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν στη διαδικασία περίθαλψης”. 
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Σήμερα, λόγω της εισαγωγής των εννοιών της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας (CQI) 

και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), ο ορισμός του Donabedian θεωρείται στατικός και 

ξεπερασμένος. Ένας άλλος διακεκριμένος επιστήμονας στο χώρο της ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας ο N. Black τονίζει άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές του ζητήματος στον ορισμό που δίνει:  

«Ποιότητα υπηρεσιών υγείας είναι αυτή που παρέχει αποτελεσματική φροντίδα η οποία 

ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και η οποία παρέχεται δίκαια, αποτελεσματικά, 

αποδοτικά και ανθρώπινα» (Θεοδωράκιογλου, 1997). 

Τέλος, η Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO,2000), 

ορίζει την ποιότητα ως « το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα 

των επιθυμητών αποτελεσμάτων με δεδομένη την παρούσα γνώση. Η JCAHO καθόρισε 10 

παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα της φροντίδας υγείας. Αυτοί περιγράφονται παρακάτω: 

• Appropriateness (Καταλληλόλητα): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα που παρέχεται 

είναι σχετική με τις κλινικές ανάγκες του ασθενούς, με δεδομένη την παρούσα γνώση. 

• Availability (Διαθεσιμότητα): ο βαθμός στον οποίο η κατάλληλη φροντίδα είναι διαθέσιμη 

ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ασθενούς που εξυπηρετείται. 

• Continuity (Συνέχεια): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα για τον ασθενή είναι 

συντονισμένη ανάμεσα στους επαγγελματίες, στους οργανισμούς και στο πέρασμα του 

χρόνου. 

• Effectiveness (Αποτελεσματικότητα): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα παρέχεται με τον 

σωστό τρόπο, με δεδομένη την παρούσα γνώση, με στόχο να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα για τον ασθενή. 

• Efficacy (Δραστικότητα): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα που χρησιμοποιείται για τον 

ασθενή, φάνηκε να πραγματοποιεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

• Efficiency (Αποδοτικότητα): η αναλογία των αποδόσεων (αποτελέσματα της φροντίδας) 

για ένα ασθενή, προς τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή της φροντίδας. 

• Respect and caring (σεβασμός και φροντίδα): ο βαθμός στον οποίο ένας ασθενής 

εμπλέκεται στις αποφάσεις της δικής του φροντίδας και εκείνοι που παρέχουν τις 

υπηρεσίες το κάνουν με ευαισθησία και σεβασμό για τις ανάγκες, προσδοκίες και 

προσωπικές διαφορές του. 

• Safety (Ασφάλεια): ο βαθμός στον οποίο το ρίσκο μιας μεσολάβησης και το ρίσκο στο 

περιβάλλον φροντίδας μειώνονται για τον ασθενή και άλλους, συμπεριλαμβανομένου 

και του παρέχοντα της φροντίδας υγείας. 

• Timeliness (επικαιρότητα): ο βαθμός στον οποίο η φροντίδα παρέχεται στον ασθενή την 

στιγμή που είναι πιο ευεργετική ή απαραίτητη. 
 



1.6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ο όρος «Διασφάλιση της Ποιότητας» ορίζεται ως το σύνολο προγραμματισμένων και 

συστηματικά εφαρμοζόμενων ενεργειών που αποδεικνύουν την ποιότητα με την ύπαρξη 

διαδικασιών και μεθόδων αποτύπωσης, διόρθωσης και πρόληψης λαθών και στοχεύουν, 

επιπλέον, στην ικανοποίηση δεδομένων προδιαγραφών – απαιτήσεων ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η διασφάλιση ποιότητας σημαίνει 

παραγωγή πρότυπου ποιοτικού «προϊόντος» και περιλαμβάνει επιπλέον, ως αναπόσπαστο 

στοιχείο, το σύστημα σύγκρισης με πρότυπα. Η σύγκριση και καθορισμός του ποιοτικού 

επιπέδου εμπεριέχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης και εδώ μπορεί να αναφερθεί σαν 

παράδειγμα το σύστημα ISO 9000. 

Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας είναι ένα σύστημα μέσα από το οποίο μπορεί 

κανείς να εξετάσει τις ιδιότητες των υπηρεσιών για να δει κατά πόσο προσεγγίζεται η τελειότητα. 

Το πρόγραμμα κατευθύνεται μέσα από την αξιολόγηση του προτύπου φροντίδας το οποίο 

λαμβάνεται από ένα σύνολο ασθενών με βάση ορισμένα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί για τη 

μέτρηση των αποτελεσμάτων της φροντίδας υγείας. 

Ο Black (1990) αναφέρει ότι το μοντέλο διασφάλισης ποιότητας είναι κυκλικό. Περιλαμβάνει 

μια σειρά από προκαταρκτικά στάδια, στα οποία γίνεται η επιλογή των θεμάτων, ο καθορισμός 

των κριτηρίων και τίθενται σε ισχύ τα στάνταρ. Στη συνέχεια αξιολογείται η ποιότητα των 

υπαρχόντων υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι αιτίες που προκαλούν κάτω του ιδεατού επιπέδου 

φροντίδα, αποφασίζονται οι απαραίτητες αλλαγές, εφαρμόζονται και τέλος κρίνεται η επίδραση 

που αυτές έχουν, μέσω επαναξιολόγησης της ποιότητας της φροντίδας. Με άλλα λόγια, η 

διασφάλιση ποιότητας είναι μία δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχή δραστηριοποίηση και 

δέσμευση. 

 

   Συμφωνία στάνταρτς                                Αξιολόγηση ποιότητας            

  

 

                           

                                                        Εφαρμογή αλλαγή                                                            

    Καθορισμός κριτηρίων 

 

 

 

 

 11
        Επιλογή θέματος 
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1.7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών που 

αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του οργανισμού. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας συνθέτει τις θεμελιώδεις αρχές του management, τις προσπάθειες βελτίωσης καθώς 

και τα τεχνικά όργανα που έχουν ως στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Η ΔΟΠ είναι προληπτική στη φιλοσοφία της και στηρίζεται σε τρεις αρχές (Evans & 

Lindsay,1996): 

 

• την ικανοποίηση του πελάτη 

• την συνεχή βελτίωση 

• την ενεργό συμμετοχή όλου του εργατικού δυναμικού και την ομαδική εργασία. 

Με την Ολική Ποιότητα, ο οργανισμός αναζητά ενεργά τον προσδιορισμό των αναγκών και 

προσδοκιών του πελάτη, την ενσωμάτωση της ποιότητας στις διαδικασίες και τη διαρκή 

βελτίωση οποιασδήποτε λειτουργίας με τη βοήθεια συλλογικών προσπαθειών επίλυσης 

προβλημάτων μέσα από την χρήση αντικειμενικών δεδομένων (Evans & Lindsay, 1996). 

Η ΔΟΠ θεωρείται από πολλούς , λόγω των θεαματικών της αποτελεσμάτων στην 

βιομηχανία, ως η ενδεδειγμένη κίνηση για βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και 

της παραγωγικότητας στο χώρο της Υγείας. Επίσης, η ΔΟΠ είναι ένα ισχυρό εργαλείο που 

μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, στη μείωση της 

γραφειοκρατίας, στην ελαχιστοποίηση του κόστους, στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας του 

οργανισμού και φυσικά στην ικανοποίηση των πελατών. (Ishi Kawa,1985). 

Ο Donabedian (1997) σε εισήγηση του στον κορεάτικο Σύλλογο για την ΔΟΠ στην Υγεία 

τονίζει ότι τέσσερα βασικά στοιχεία της διασφάλισης ποιότητας είναι ο σχεδιασμός του 

συστήματος, η μέτρηση της απόδοσης, η αναπροσαρμογή του συστήματος και οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Το institute of Medicine έχει αναγνωρίσει έξι διαστάσεις της έννοιας της 

Ποιότητας όπου θα πρέπει να σημειωθεί βελτίωση και είναι οι ακόλουθες: ασφάλεια, 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, συγχρονισμός, μεγάλος προσανατολισμός στον ασθενή, 

δικαιοσύνη. 

Από οργανωσιακής απόψεως, το επίτευγμα της ΔΟΠ συνεπάγεται την εστίαση της 

βελτίωσης της ποιότητας και της δραστηριότητας της διοίκησης στην κατανόηση των 

απαιτήσεων του πελάτη. Η ΔΟΠ είναι το διοικητικό πρότυπο, κατά τον Petrson, που ξεκινά με 

την ακρόαση της φωνής του πελάτη. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια «πελάτης» 

περιλαμβάνει τον εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη. Στο σύστημα Υγείας, οι έννοιες αυτές 

αναλύονται ως εξής(Goonan,1995): 
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Εξωτερικοί Πελάτες: 

• Οι ασθενείς. 

• Οι πληρωτές και αγοραστές. 

• Διάφοροι ρυθμιστές όπως πχ τα υπουργεία και οι πολιτικές των αντίστοιχων 

κυβερνήσεων. 

• Κοινωνία. 

Εσωτερικοί Πελάτες: 

 Είναι οι εργαζόμενοι του οργανισμού οι οποίοι παραλαμβάνουν από το προηγούμενο 

στάδιο την υπηρεσία που βρίσκεται στο ενδιάμεσο στάδιο δημιουργίας του και το προωθούν στο 

επόμενο στάδιο. Οι κατηγορίες προσωπικού σε έναν οργανισμό Υγείας που θεωρούνται 

εσωτερικοί πελάτες είναι: 

• Το ιατρικό προσωπικό.  

• Το νοσηλευτικό προσωπικό. 

• Το διοικητικό προσωπικό. 

• Το παραϊατρικό προσωπικό. 

• Το τεχνικό προσωπικό. 

Σε ένα πρόγραμμα ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνονται πρακτικές για την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των λοιμώξεων, τα συστήματα διοίκησης και την ικανοποίηση 

των καταναλωτών. Οι αρχές της ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια 

παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο, από την εισαγωγή μέχρι και την εξυπηρέτηση μετά την 

εξαγωγή (Austvalean Government). Η ανάγκη για εφαρμογή ενός προγράμματος μπορεί να 

προέλθει από πρωτοβουλία της κυβέρνησης, από τις απαιτήσεις των καταναλωτών και από τους 

ίδιους τους επαγγελματίες της υγείας (Chang – Yup, 2000). Η προσδοκία της αυξημένης 

ευθύνης για καλύτερη ποιότητα στον τομέα της υγείας συνέβαλε στην εισαγωγή προγραμμάτων 

ποιότητας και την αλλαγή των νοσοκομειακών συστημάτων (Hong, 1994). 

 

Απαραίτητα βήματα για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ σε μία 

νοσοκομειακή μονάδα, σύμφωνα με τον Jackson είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Η δημιουργία ηγετικής ομάδας. 

        Ο Braunan (1998) αναφέρει ότι οι κύριες αρμοδιότητες της ηγετικής ομάδας είναι η 

εδραίωση της εφαρμογής της ΔΟΠ, ο σχεδιασμός διαδικασιών, ο διαχωρισμός του προσωπικού 

σε ομάδες εργασίας και η αξιολόγηση πόρων. Μέλη της ηγετικής ομάδας θα πρέπει να είναι 

εκπρόσωποι όλων των λειτουργιών του οργανισμού, ώστε να διαφανεί η υψηλή δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης για την επιτυχία της αποστολής. 
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2. Η δημιουργία οράματος της επιχείρησης/οργανισμού. 

       Η επιχείρηση πρέπει να καθορίσει τα όραμά της για την εξέλιξη του οργανισμού ώστε 

να διαφανεί η επίδραση της εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ σε αυτήν την πορεία. Ο 

καθορισμός των οργανωσιακών αξιών και συμπεριφορών, που θα επιτύχει το σχέδιο εφαρμογής 

του ποιοτικού προγράμματος θα οδηγήσει σε μια επιτυχή αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας 

(Gordon, 1987). 

 

3. Προσδιορισμός διαδικασίας εφαρμογής. 

      Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού της διαδικασίας για τους  

Everden και Anderson (1992) είναι η ανάμιξη του προσωπικού όλων των βαθμίδων στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και ο εντοπισμός των ευκαιριών. Στο στάδιο αυτό η διαδικασία αξιολόγησης 

των διαδικασιών με βάση την μέθοδο της προστιθέμενης αξίας εξυπηρετεί την καλύτερη 

οργάνωση της στρατηγικής εφαρμογής και την χρονική τοποθέτησή της. 

 

4. Η εφαρμογή του σχεδίου. 

      Για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου και την απόλυτη τήρηση των αρχών της ΔΟΠ θα 

πρέπει να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Εμφανής δέσμευση του  Executive. 

• Η ορθή έναρξη του προγράμματος. 

• Η δέσμευση των διαθέσιμων πόρων. 

• Η παρουσία ειδικών συμβούλων. 

• Η πλήρης ενημέρωση για τις αρχές της ΔΟΠ. 

• Η αλληλεπίδραση του προγράμματος με τις διαδικασίες του οργανισμού. 

• Η οριοθέτηση πραγματοποιήσιμων στόχων. 

• Η παροχή καλής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων. 

• Η επιβράβευση κάθε επιτυχίας. 

• Η ανάμιξη όλων των εργαζομένων. 

• Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού. 

•  

5. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος και η μέτρηση της αποδοτικότητας του 

προγράμματος. 

      Ο έλεγχος της απόδοσης ενός προγράμματος ποιότητας μπορεί να χωριστεί σε πέντε 

τομείς μέσα σε έναν οργανισμό υγείας, οι οποίοι αφορούν τους ανθρώπινου πόρους, τις 

διαδικασίες ποιότητας, την ανάμιξη των ασθενών και τις διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας. 
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      Η επιτυχής εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ σε μία Νοσοκομειακή μονάδα δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Οι λόγοι αποτυχίας στη σωστή απόδοση ενός προγράμματος ΔΟΠ είναι 

αρκετοί, με σημαντικότερους τους εξής: 

• Η έλλειψη συνεργασίας με τους ιατρούς και η συντηρητική φύση των τελευταίων ως 

προς την ΔΟΠ. 

• Το αρχικό μεγάλο κόστος εφαρμογής. 

• Η αντιμετώπιση από τους εργαζομένους ως μία παροδική «άσκηση» και όχι σαν 

καθημερινή διεργασία. 

• Συνεχής αμφισβήτηση στον οργανισμό για την χρηστικότητα του προγράμματος. 

      Τα οφέλη από την ΔΟΠ είναι πολλά όπως π.χ. η αύξηση της παραγωγικότητας του 

οργανισμού, η μείωση στο κόστος λειτουργίας, η βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών, η 

εστίαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. 

Επιπλέον, η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας έχει ξεχωριστή σημασία, αφού αναμφισβήτητα 

οδηγεί σε ουσιαστικά υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον ίδιο τον ασθενή, τους 

επαγγελματίες υγείας, τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία και το 

κράτος. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα οφέλη αυτά είναι (Σιγάλας, 1999): 

• Έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλήματος ασθενούς, 

αποτροπή επιπλοκών. 

• Καλή ψυχολογική κατάσταση ασθενούς λόγω καλού περιβάλλοντος της μονάδας 

παροχής υπηρεσιών υγείας και συντόμευσης του χρόνου παραμονής του στη 

μονάδα λόγω σωστής και γρήγορης αντιμετώπισης του υγειονομικού προβλήματος. 

• Μείωση απώλειας εισοδήματος που θα υποστεί ο ασθενής λόγω έγκαιρης και 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του ασθενή. 

• Νομική κατοχύρωση κα ασφάλεια του έργου των επαγγελματιών υγείας. 

• Απαλλαγή των επαγγελματιών υγείας από αδικαιολόγητο άγχος και εκνευρισμό. 

• Μείωση της επιβάρυνσης όλων των υπηρεσιών και τμημάτων της μονάδας με 

συνέπεια λειτουργικά οφέλη για αυτή. 

• Περιορισμός ύψους δαπανών που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία στις μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

• Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγείας με συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του αισθήματος ασφάλειας. 

• Βελτίωση της εικόνας του κράτους και της κοινωνίας στο εσωτερικό και διεθνώς. 
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1.8. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
 

Στον τομέα της υγείας υπάρχουν πολλές παραγωγικές δραστηριότητες. Τα νοσοκομεία, τα 

κέντρα υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, παρέχουν ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς ιατρικών, 

νοσηλευτικών, διοικητικών, εργαστηριακών, τεχνολογικών και λοιπών υπηρεσιών. 

Η θεωρία της παραγωγής μας δίνει τα απαραίτητα «εργαλεία» 

 για τη διερεύνηση του φαινομένου της παραγωγικότητας των πόρων. Επιπλέον, η θεωρία της 

παραγωγής περιγράφει την τεχνική σχέση μεταξύ των εισροών και των εκροών και παρουσιάζει 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυασθούν οι ανθρώπινοι και τεχνολογικοί πόροι για την 

επίτευξη αποτελεσματικότητας στον τομέα της παραγωγής των υπηρεσιών υγείας. 

Η απλούστερη δυνατή μαθηματική μορφή μιας συνάρτησης παραγωγής δίνεται από την 

σχέση: 

 

Q2={(X1,X2,X3…………Xn),(S1,S2,S3…………..Sm)} 

Q2=Εκροές ή παραγόμενες υπηρεσίες 

X2=Εισροές που μεταβάλλονται κατά την παραγωγική διαδικασία 

Sm=ροές που παραμένουν σταθερές 

 

Η παραπάνω μορφή συνάρτησης παραγωγής αποτελεί μια γενικευμένη μαθηματική 

παρουσίαση ενός συστήματος παραγωγής. Σε μια νοσοκομειακή μονάδα οι εκροές 

παρουσιάζονται συνήθως με τον αριθμό των σθενών ή τις ημέρες νοσηλείας ανά κλινική. Οι 

μεταβαλλόμενες εισροές εκφράζονται με τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του ιατρικού, του 

νοσηλευτικού και του λοιπού δυναμικού. Οι σταθερές εισροές αποδίδονται από την υπάρχουσα 

ιατρική τεχνολογία, τα κτίρια, τα κρεβάτια και άλλους παραγωγικούς τεχνολογικούς συντελεστές 

που παραμένουν αμετάβλητοι στη βραχυχρόνια περίοδο. Ένας επίσης σημαντικός συντελεστής 

που συμμετέχει ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία είναι η επιχειρηματικότητα. 

Στη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία των οικονομικών της υγείας έχουν συζητηθεί 

τρία θεμελιώδη θέματα που αφορούν την εκτίμηση συναρτήσεων παραγωγής. Τα θέματα αυτά 

αναφέρονται: 

• στον ορισμό και τη μέτρηση των εκροών που παρουσιάζονται συνήθως με δείκτες 

υγείας, 

• στον ορισμό και τη μέτρηση των εισροών ή των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας, και 
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• στον χρονικό προσδιορισμό της συνάρτησης παραγωγής. 

Η έννοια της παραγωγικότητας ή παραγωγικής δυναμικότητας είναι ο μέγιστος ρυθμός 

παραγωγής μιας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας (Τσιότρας, 2002). 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι μία σύγχρονη επιχείρηση/οργανισμός αναζητά τον άριστο 

συνδυασμό ποιοτικής απόδοσης και παραγωγικότητας για να μπορέσει να κατακτήσει την 

ανταγωνιστικότερη δυνατή θέση στην αγορά. Κανένα είδος είτε παραγωγικής μονάδας είτε 

υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο όσο μεγάλη παραγωγικότητα κι αν έχει αν δεν 

παράγει ποιοτικά προϊόντα/υπηρεσίες που να μπορούν να «πωληθούν» εύκολα και σε 

ανταγωνιστικές τιμές. Ο εκάστοτε πελάτης δεν ενδιαφέρεται ποτέ για τους δείκτες 

παραγωγικότητας αλλά μόνο για τα χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων και φυσικά την 

τιμή. 

Σήμερα γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα και παραγωγικότητα έχουν πάψει να 

αντιμετωπίζονται σαν παράγοντες με αντικρουόμενους ανταγωνιστικούς στόχους, που η 

επίτευξη του ενός αποκλείει αυτήν του άλλου και αντίστροφα. 

Όσο περισσότερο προχωρά το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας τόσο θα αυξάνεται η 

παραγωγικότητα χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε 

εξοπλισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι καθαρό κέρδος. Βέβαια, η 

επιχείρηση/οργανισμός θα πρέπει να εξετάζει στο σχεδιασμό της κατά πόσο υπάρχει 

συμβατικότητα ποιοτικού συστήματος λειτουργίας και παραγωγικότητας ώστε να μπορεί να είναι 

ανταγωνιστική και να επιτύχει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «άριστο συνδυασμό ποιότητας και 

παραγωγικότητας» ή «Ολική Παραγωγικότητα» (Feigenbaum,2000). 

Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας υπόκεινται σε προϋπολογιστικούς περιορισμούς 

και δεδομένου ότι η διαχείριση οφείλει να είναι ισορροπημένη, η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα 

και την προσφερόμενη ποσότητα είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί και να μετρηθεί. 

Η αποδοτικότητα στη φροντίδα υγείας αναφέρεται στην ποσότητα – υπό δεδομένη 

ποιότητα – για συγκεκριμένο κόστος και εκφράζεται ως καθαρό αποτέλεσμα ανά μονάδα 

κόστους. Είναι γεγονός ότι η ποιότητα στην υγεία έχει αναδειχθεί σε κεντρικό άξονα υγειονομικής 

πολιτικής και επιδρά στην οικονομία των συστημάτων υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η 

οικονομική ανάλυση μπορεί να προσφέρει τη θεωρητική βάση και τα εμπειρικά παραδείγματα 

για την εκτίμηση της άριστης σχέσης συνδυασμού ποιότητας και ποσότητας, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η μέτρηση της παραγωγικότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο κάθε οργάνωσης. Μέσω της 

συγκέντρωσης πληροφοριών μπορεί κανείς να προσδιορίσει όσα έχουν γίνει μέσα σε μια 

οργάνωση και κατά πόσο αυτά είναι ικανοποιητικά με τους στόχους που έχει βάλει ή σε σχέση 

με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Επιπλέον, ο Betka (1993) 
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συμπληρώνει ότι οι managers των κλινικών που θέλουν να διευθύνουν την ποιότητα πρέπει να 

εγκαταστήσουν συστήματα και διαδικασίες που μετρούν την ποιότητα αυτή να βαδίζουν τις 

αποφάσεις τους στην διαίσθηση. Η ύπαρξη δεικτών αποδοτικότητας και παραγωγικότητας για 

τις διαδικασίες του οργανισμού θα βοηθήσει ουσιαστικά στην πορεία προς την ποιότητα. 

Οι παραδοσιακές θεωρίες που μελετούν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων κάνουν 

κυρίως αναφορά στην χρηματοοικονομική της διάσταση. Σήμερα, οι πιο εξελιγμένες θεωρίες 

προσεγγίζουν το ζήτημα από διαφορετική σκοπιά χρησιμοποιώντας και μη – 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ενώ ορισμένες φορές συνδέουν τους χρηματοοικονομικούς 

και μη – χρηματοοικονομικούς δείκτες με τη στρατηγική και τους στόχους της οργάνωσης. 

Τα νοσοκομεία στην Ελλάδα αντλούν το 50% - 70% των εθνικών πόρων που διατίθενται 

για την υγεία. Συνεπώς, η βελτιστοποίηση της απόδοσής τους μέσω συστημάτων ελέγχου 

γίνεται επιτακτική προκειμένου να διαφυλαχτεί το δημόσιο συμφέρον. Η προσέγγιση αυτή, 

εισήγαγε την ανάγκη για μηχανισμούς αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, οι 

οποίοι για τα νοσοκομεία έχουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου ενώ για τον φορέα 

χρηματοδότησης έχουν την έννοια της εξωτερικής αξιολόγησης. 

Δημιουργείται, λοιπόν, η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός λειτουργικού πλαισίου που θα 

επιτρέπει την οργάνωση των υπηρεσιών με βάση προτύπων ποιότητας, την αντικειμενική 

αξιολόγησή τους και την διαπίστευση των φορέων που τις παρέχουν. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αποδοτικότητας θα πρέπει να εστιάζουν στις υπηρεσίες 

που είναι σημαντικές για το νοσοκομείο. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι σε σχέση με τους 

στόχους που θέτει και το όραμα του οργανισμού. Επίσης, θα πρέπει να εστιάζουν στις 

παρεχόμενες από τον οργανισμό υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, να είναι δε τόσο ποιοτικοί, όσο 

και ποσοτικοί, επιτρέποντας τη μέτρηση τόσο της ποιότητας του οργανισμού, όσο και της 

ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι δείκτες ποιότητας εκφράζουν το μέτρο της ποιότητας και είναι φυσικό, σε μία διαδικασία 

αναβάθμισής της, να αποτελούν κεντρικό ζήτημα. Οι δείκτες αποτελούν εργαλεία μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής 

φροντίδας, των υποστηρικτικών κλινικών υπηρεσιών και της λειτουργίας των οργανισμών και 

μονάδων υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Η πολιτική εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας, η αποδοχή και χρήση της φιλοσοφίας και 

των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, μπορεί να βοηθήσει στη λύση πολλών 

προβλημάτων του Συστήματος Υγείας. Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη θεωρητική 

προσέγγιση της χρήσης της ποιότητας στους Νοσηλευτικούς οργανισμούς ώστε να αναδειχθεί η 

αξία της στην παραγωγή και διανομή των υγειονομικών υπηρεσιών και να επισημανθούν πεδία 

και χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν.  

Οι πηγές άντλησης του υλικού για την παρούσα εργασία αποτέλεσαν συγγράμματα 

Ελλήνων και ξένων ειδικών της ποιότητας γενικά αλλά και ειδικά για την υγεία. Το θέμα της 

ποιότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από αρχές ποιότητας αποτελεί ένα θέμα 

μεγάλης σημασίας, με αποτέλεσμα να γραφούν πολλά άρθρα και να γίνουν σοβαρές μελέτες 

γύρω από την ποιότητα και παραγωγικότητα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε υλικό από εξειδικευμένα 

περιοδικά, από βιβλιοθήκες και το διαδίκτυο ώστε να εμπλουτιστεί το υλικό και να μελετηθούν 

όλες οι παράμετροι για την σχέση ποιότητας – παραγωγικότητας – εργαλείων διοίκησης. 

Παλαιότερες διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη της συγκεκριμένης εργασίας. Τέλος, το υλικό 

των μαθημάτων της Ποιότητας στην υγεία του κ. Βούζα στο μεταπτυχιακό της Διοίκησης 

μονάδων Παροχής Υγείας υπήρξε η βάση και η έμπνευση για τη συγγραφή της διπλωματικής 

αυτής εργασίας. 

Στο πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσονται κάποιες σημαντικές διαστάσεις και 

έννοιες της ποιότητας τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη ποιότητα στον Τομέα της Υγείας. Η 

συγκεκριμένη εργασία έχει σαν κεντρικό της άξονα την βελτίωση της ποιότητας στα Νοσοκομεία 

οπότε η θεωρητική της προσέγγιση είναι ο άξονας στον οποίο θα βασιστεί η συγγραφή της. 

Στο δεύτερο βασικό της κομμάτι θα διερευνηθεί η σχέση  ΔΟΠ και παραγωγικότητας 

μελετώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη όλων εκείνων 

των χαρακτηριστικών για καλύτερη διοίκηση των Νοσοκομείων. 

Θα αναφερθούν όλα εκείνα τα εργαλεία διοίκησης που μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

μοντέλου ανάπτυξης των υπηρεσιών Υγείας. 

Τέλος, η εργασία καταλήγει με συμπεράσματα για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών 

Νοσοκομείων, ενώ δίνονται προτάσεις για την ομαλή μετάβαση στη φιλοσοφία της ποιότητας, 

σαν Κεντρικό στοιχείο διοίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι μία εξαιρετικής σημασίας στρατηγική 

επιλογή από την ανώτατη διοίκηση. Η επιλογή αυτή μεταφράζεται σ’ ένα νέο τρόπο 

συμπεριφοράς και λειτουργίας με μακροχρόνιες συνέπειες για όλα τα τμήματα και τις 

δραστηριότητες και για όλους όσους εργάζονται στον οργανισμό ή την επιχείρηση. Η ΔΟΠ έχει 

ως βασικό προσανατολισμό τις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι χωρίζονται σε εξωτερικούς 

πελάτες, καταναλωτές ή χρήστες των προϊόντων ή υπηρεσιών τους και τους εσωτερικούς 

πελάτες, τους εργαζόμενους δηλαδή στην παραγωγή και τις άλλες δραστηριότητες. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση σε 

ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό αποτελεσματικότητας, έχει συνθετικό χαρακτήρα καλύπτοντας 

όλους τους βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας και ένα ευρύ φάσμα μεθόδων οργάνωσης της 

εργασίας και τεχνικών για την βελτίωση διαδικασιών υπηρεσιών και προϊόντων. 

Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης, σήμερα η διοίκηση επιδιώκει τη 

βελτίωση ορισμένων κρίσιμων μεγεθών όπως η αποδοτικότητα, δηλαδή η ικανότητα να 

πραγματοποιεί επαρκή κέρδη, η παραγωγικότητα, και η ποιότητα των προϊόντων της, δηλ. η 

ικανότητα ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της. 

Όταν έχουμε βελτίωση της ποιότητας με αποτελεσματικούς τρόπους, τότε παρατηρούμε ότι 

και η παραγωγικότητα αυξάνεται και το κόστος μειώνεται. Αυτές τις σχέσεις όπως και τις 

μεθόδους για την βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από τις αρχές της ποιότητας θα 

μελετήσουμε παρακάτω. 

 

 

3.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Για την επίτευξη της συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί 

μηχανισμοί, άλλοι σε επίπεδο ατομικής αντιμετώπισης, άλλοι σε επίπεδο οργανισμού και άλλοι 

σε επίπεδο συστήματος. Ένας από τους ευρύτερα εφαρμοζόμενους μηχανισμούς στο επίπεδο 

του οργανισμού και του συστήματος είναι η διαπίστευση των υπηρεσιών, η οποία αποτελεί έναν 

μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου αλλά και συνεχούς βελτίωσης με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα 

(Scrivens – Klein – Steiner, 1995). 

Η διαπίστευση συνιστά μια εθελοντική υποβολή στην αξιολόγηση από συναδέλφους 

επαγγελματίες, οι οποίοι αναλύουν τις υπάρχουσες οργανωτικές διαδικασίες αλλά και τη 

δυνατότητα του οργανισμού να προσεγγίσει το βέλτιστο επίπεδο απόδοσης. Η αξιολόγηση αυτή 
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δεν είναι βεβαίως υποκειμενική, αλλά εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν από τη 

συναίνεση των επαγγελματικών ομάδων που παρέχουν τις υπηρεσίες της υγείας. 

Δύο από τα βασικά γνωρίσματα της διαπίστευσης είναι πρώτον, η εθελοντική βάση της 

αξιολόγησης, εφόσον οι οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση για τη διαπίστευση των υπηρεσιών τους 

με δική τους πρωτοβουλία. Το δεύτερο γνώρισμά της είναι η έμφαση στο μέγιστο και η μέτρηση 

του βαθμού που ένας οργανισμός υγείας υπολείπεται από αυτόν. Η πληροφόρηση αυτή δεν 

επιτρέπει στον οργανισμό να επαναπαυτεί επειδή ξεπερνά το ελάχιστο, αλλά του υποδεικνύει τα 

βήματα που απομένουν να γίνουν μέχρι να προσεγγίσει το ποιοτικώς μέγιστο, μια διαδικασία 

που είναι προφανώς συνεχής. 

Η διαπίστευση αποτελεί έναν μηχανισμό που έχει τη δυνατότητα να καλύψει πολλά από τα 

υπάρχοντα ποιοτικά κενά στο σύστημα υγείας και να αποτελέσει μηχανισμό για τη συνολική 

ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασθενείς. 

Στην εποχή μας, το ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές 

στην παγκόσμια οικονομία και στην τεχνολογία. Αυτό γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς και 

δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό απαιτεί δραστικές προσαρμογές όχι μόνο στα μέσα και 

στον τρόπο παραγωγής, αλλά ακόμη πιο απαιτητικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων. 

Οι εταιρείες που παρακολουθούν από κοντά αυτές τις εντυπωσιακές αλλαγές στην 

καταναλωτική συμπεριφορά, δείχνουν αποφασισμένες να δουλέψουν σκληρά και να 

επενδύσουν, με στόχο την ανταπόκριση των χαρακτηριστικών των προϊόντων τους και 

υπηρεσιών τους στις απαιτήσεις του πελάτη, μιας και το σημαντικότερο κριτήριο για την 

ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. 

Διασφάλιση Ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών 

ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή 

υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Με απλά λόγια, σωστή και οργανωμένη 

διαχείριση. 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το 

προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διασφάλισης της ποιότητας 

(Τσιότρας,2000). 
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3.1.1. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ  ISO 9000 
 
Είναι φανερό πόσο σημαντικό είναι για μία επιχείρηση να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να 

χαράξουν αυτήν την πορεία διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγικής τους διαδικασίας αλλά 

και για να υπάρξει διεθνώς μία κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό, δημιουργήθηκαν από τον 

Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO: International Standards Organization) ειδικές σειρές 

προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων γίνεται από τους Εθνικούς Φορείς ή από 

άλλους φορείς η πιστοποίηση των επιχειρήσεων (Τσιότρας, 2002). Ο Διεθνής Οργανισμός 

Πιστοποίησης είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός για τη δημιουργία προτύπων, αντικείμενο 

του οποίου είναι η προώθηση της ανάπτυξης της τυποποίησης και των συναφών παγκόσμιων 

δραστηριοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, 

αναπτύσσοντας την συνεργασία στη σφαίρα των πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως οδηγός στην πορεία μιας επιχείρησης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγηση της είναι αυτά της σειράς ISO 

9000. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισοδύναμη με τη σειρά EN 29000, ενώ για τις ΗΠΑ με τη 

σειρά ANSI. 

Η σειρά προτύπων ISO 9000 πήρε επίσημα τη νέα της μορφή το Νοέμβριο του 2000. η 

αναθεωρημένη βασική σειρά  ISO 9000:2000 αποτελείται πλέον από τρία έγγραφα (Τσιότρας, 

2002): 

ISO 9000:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές έννοιες και        λεξιλόγιο. 

ISO 9001:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις (αυτό αντικαθιστά τα 

παλαιότερα πρότυπα ISO 9001, ISO 9000 και ISO 9003). 

ISO 9004: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Οδηγίες για βελτίωση της απόδοσης (δεν 

προορίζεται για πιστοποίηση εταιριών). 

Η νέα σειρά ISO 9000 έχει αφαιρέσει από τον τίτλο του προτύπου ISO 9001 τον όρο 

«διασφάλιση ποιότητας», ενώ οι απαιτήσεις του προτύπου 9004 είναι προσανατολισμένες στη 

φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Η νέα σειρά είναι περισσότερο φιλική για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση, στην επικοινωνία, στην αποτελεσματική ηγεσία, στη 

διοίκηση βάση διαδικασιών και στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. 

Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό βήμα προόδου στη 

διασφάλιση της ποιότητας, μια και στοχεύει στην «διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη» και 

όχι απλά « στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος». Καθορίζει τις απαραίτητες  

απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας ώστε να προσφέρει 
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εμπιστοσύνη ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών για τα 

προϊόντα. Έτσι, μεταφέρει την προσοχή των επιχειρήσεων από την «συμμόρφωση» στην 

«αποτελεσματικότητα» του συστήματος ποιότητας. 

 Οι φάσεις για την Πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας επιγραμματικά αναφέρονται 

παρακάτω και είναι σε θέση να ακολουθούν απ’ όλο τι σύστημα των Υπηρεσιών Υγείας: 

 Απόφαση / Δέσμευση της ανώτατης Διοίκησης. 

Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε στόχου σε μια επιχείρηση είναι 

η δέσμευση, ως προς αυτόν, της ανώτατης διοίκησης. Έτσι και στην περίπτωση της 

προετοιμασίας για πιστοποίηση ο βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η συνειδητή και έμπρακτη 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για στήριξη ολόκληρης της προσπάθειας. 

 Επιλογή και Εκπαίδευση του Εκπροσώπου της Διοίκησης και της Συντονιστικής 
Ομάδας (Επιτροπής). 

Ο εκπρόσωπος της διοίκησης θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της όλης 

προσπάθειας μέχρι την τελική πιστοποίηση και επίσης θα αποτελεί τον σύνδεσμο της 

συντονιστικής επιτροπής με την ανώτατη διοίκηση. 

 Εφαρμογή Εσωτερικών Ανασκοπήσεων (Επιθεωρήσεων) Ποιότητας (internal 
quality audits). 

Για να γίνει δυνατή η σωστή παρακολούθηση της πορείας της προετοιμασίας για την 

πιστοποίηση καθορίζεται ένα σημείο εκκίνησης της προσπάθειας, μετά από το οποίο θα 

παρακολουθείται συνεχώς η πρόοδος της, από εκπαιδευτικούς και έμπειρους ελεγκτές. 

 Προσπάθειες Τεκμηρίωσης. 
Με τη βοήθεια των εσωτερικών ανασκοπήσεων γίνεται δυνατή η αναγνώριση όλων των 

περιοχών που χρειάζονται βελτίωση ή τεκμηρίωση. 

 Επιλογή του Φορέα Πιστοποίησης. 
Στη φάση αυτή κρίνεται σκόπιμο να γίνει αρχικά η επιλογή και κατόπιν μία πρώτη επαφή με 

το φορέα πιστοποίησης. Για την επιλογή η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο 

αριθμό κριτηρίων από τα οποία όμως δεν πρέπει να παραλείψει τα παρακάτω: 

 η διεθνής αναγνώριση και αξιοπιστία, 

 η πιστοποίηση σύμφωνα με τα υπάρχοντα για τους φορείς ειδικά πρότυπα, 

 η εμπειρία, 

 τα προσόντα και οι ικανότητες των στελεχών,  

 η τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής. 

 Τεκμηρίωση και Εφαρμογή των Διαδικασιών. 
Από ένα σημείο και πέρα, οι προσπάθειες τεκμηρίωσης, θα αρχίσουν να αποδίδουν καθώς 

προσαρμόζεται και σταθεροποιείται το σύστημα ποιότητας. Κατά την περίοδο που η εργασία για 
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την τεκμηρίωση και την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών συνεχίζεται, η ανασκόπηση 

(επιθεώρηση) επίσης συνεχίζεται και το εγχειρίδιο ποιότητας τελειοποιείται. 
 Προς Αξιολόγηση. 
Η προ – αξιολόγηση είναι βασικά η τελευταία πρόβα πριν την επίσημη τελική αξιολόγηση. 

Στην πραγματικότητα είναι προαιρετική, αλλά πολλές επιχειρήσεις τη θεωρούν πολύτιμη για τον 

εντοπισμό των αδυναμιών που δεν εξαλείφθηκαν από τη μέχρι τώρα εργασία.  

 Τελική Αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση πιστοποίησης γίνεται από τον επιλεγμένο φορέα, αρκετούς μήνες μετά τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία το σύστημα τεκμηριώθηκε και εφαρμόστηκε. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει στο φορέα αξιολόγησης να βρει αντικειμενικές αποδείξεις για το αν οι διαδικασίες που 

εφαρμόζει η επιχείρηση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου που επιλέχθηκε από 

τη σειρά ISO 9000. 

 Πιστοποίηση. 
Αν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, η επιχείρηση θα λάβει το σχετικό 

πιστοποιητικό σε ένα ή δύο μήνες. Αν έχουν βρεθεί μικρές ελλείψεις δίνεται στην επιχείρηση 

χρόνος από τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

διορθωτικών ενεργειών. Αν έχουν βρεθεί σημαντικές ελλείψεις η πιστοποίηση αναστέλλεται και 

ζητείται μερική ή ολική ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας της εταιρείας. 

Η πιστοποίηση είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας που υπαγορεύει η σειρά ISO 9000, είναι 

η βάση για τη μελλοντική δημιουργία ενός συστήματος συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Η 

επιχείρηση / οργανισμός είτε πρόκειται για προϊόντα, είτε για υπηρεσίες έχει την υποχρέωση να 

συνεχίσει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, τις διοικητικές ανασκοπήσεις και τις διορθωτικές 

ενέργειες. 

Ο φορέας πιστοποίησης θα επιστρέφει περιοδικά και απροειδοποίητα για τη διεξαγωγή 

επιθεωρήσεων που θα διασφαλίζουν τη συνεχή συμμόρφωση του συστήματος στις δεδομένες 

απαιτήσεις του επιλεγμένου προτύπου. 

 

 

3.1.2. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

3.1.2.1. Malcolm Baldrige National Quality Award 
 

Θεσμοθετήθηκε το 1987 από το Κογκρέσο των Η.Π.Α και έλαβε το όνομά του από τον 

ομώνυμο βιομήχανο και υπουργό εμπορίου. Οι λεπτομέρειες των κριτηρίων του βραβείου 

αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας(NIST), 

που ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου, με βάση ανατροφοδότηση από τους εξεταστές και τους 
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συμμετέχοντες. Οι σκοποί του βραβείου είναι: α) να ενημερώνει τον κόσμο επιχειρηματικό και 

μη, για τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της ποιότητας στην εθνική οικονομία, β) να αναγνωρίσει 

τις επιχειρήσεις – οργανισμούς οι οποίες έχουν επιτύχει σημαντικέ βελτιώσεις στα προϊόντα – 

υπηρεσίες τους και τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα τους και γ) να βοηθήσει στην εξάπλωση 

της γνώσης και της πληροφορίας στους οργανισμούς των Η.Π.Α. 

Το MΒΝQA από το 1995 προχώρησε σε ειδική έκδοση που αφορά τις Υπηρεσίες Υγείας 

(Health Care Pilot Criteria) και στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί που 

έχουν σχέση με την παροχή φροντίδας Υγείας. Το Health Care Pilot Criteria σχεδιάστηκε ώστε 

να βοηθήσει τους οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας Υγείας 

μέσω προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα στόχων, οι οποίοι είναι 1) η παροχή συνεχούς αξίας 

στους ασθενείς και λοιπούς εμπλεκόμενους με αποτέλεσμα τη διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού, της χρήσης των πηγών και των ικανοτήτων 

(Θεοδωράκιογλου,1998). 

Όπως το  MΒΝQA έτσι και το Health Care Pilot Criteria περιλαμβάνει επτά ενότητες κάθε 

μία εκ των οποίων έχει ορισμένα κριτήρια με την αντίστοιχη βαθμολογία. 

 

Ηγεσία (Κατηγορία 1) 
Η ηγεσία αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό του τομέα των κριτηρίων και ασχολείται με 

το πώς τα ανώτερα ηγετικά στελέχη καθοδηγούν τον οργανισμό όσον αφορά στον καθορισμό 

κατευθυντήριων γραμμών και την αναζήτηση μελλοντικών ευκαιριών. Η προσοχή δίνεται κυρίως 

στο πως τα ανώτερα ηγετικά στελέχη δημιουργούν ένα σύστημα ηγεσίας το οποίο βασίζεται σε 

σαφείς αξίες και υψηλές προσδοκίες απόδοσης και ασχολείται με τις ανάγκες όλων των 

ασθενών. 

• Σύστημα Ηγεσίας  
Η ενότητα ασχολείται: 

 Με τον τρόπο κατά τον οποίο τα ανώτερα ηγετικά στελέχη δίδουν οδηγίες, οικοδομούν 

και συντηρούν ένα σύστημα ηγεσίας που προάγει την υψηλή απόδοση, την ατομική 

εξέλιξη, την πρωτοβουλία, την οργανωτική μάθηση, τις μεταρρυθμίσεις και τέλος την 

συνεργασία διοικητικού και ιατρικού τομέα. 

 Με τον τρόπο με τον οποίο η ηγεσία λαμβάνει υπ’ όψιν όλους τους εμπλεκόμενους, 

δηλαδή, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, τους νοσηλευτές, την κοινότητα, τους 

οργανισμούς διαπίστωσης, τους προμηθευτές. 

 Με πληροφορίες σε κύριους τομείς της ηγεσίας, όπως της δημιουργίας αξιών και 

προσδοκιών, καθορισμού οδηγιών, έμφασης στον ασθενή / πελάτη. 
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 Με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ηγετικά στελέχη στην αξιολόγηση του συστήματος 

ηγεσίας, με την αξιοποίηση των πληροφοριών που προέρχονται από το προσωπικό 

και με την αξιολόγηση της γενικής οργανωτικής απόδοσης. 

• Δημόσια ευθύνη και κοινωνική συμμετοχή 
Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που ο οργανισμός ενσωματώνει τις αξίες και τις 

προσδοκίες του σχετικά με τη δημόσια ευθύνη του και την κοινωνική συμμετοχή στις πρακτικές, 

που αφορούν στη διαχείριση της απόδοσης, και πως αυτό συμβάλλει στον τομέα της Υγείας. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Κατηγορία 2) 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με το σχεδιασμό που αφορά όλες τις πτυχές της 

απόδοσης ενός οργανισμού παροχής ιατρικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνει την 

αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτήσεων, που σχετίζονται με την ιατρική 

περίθαλψη, με τον ασθενή / πελάτη, και με την οικονομική / λειτουργική απόδοση. 

• Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικής 
Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που ο οργανισμός αναπτύσσει την άποψή του για το 

μέλλον, καθορίζει στρατηγικές οδηγίες και εστιάζει την προσοχή στην ηγεσία με στόχο την 

απόδοση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Ο κύριος σκοπός της Ανάπτυξης Στρατηγικής 

είναι να παράσχει ένα ενδελεχές και ρεαλιστικό γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής εστιασμένης στην αγορά ιατρικής περίθαλψης και στον ασθενή / πελάτη, που να 

καθοδηγεί τη διαρκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον καταμερισμό των πόρων και την 

οργανωτική διαχείριση. 

• Οργανωτική Στρατηγική 
Η ενότητα ασχολείται με τα σχέδια δράσης του οργανισμού και με τον τρόπο που τίθενται 

αυτά σε εφαρμογή. Επίσης, ασχολείται με την προβολή της απόδοσης του οργανισμού. Ο 

κύριος σκοπός είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του οργανισμού, η ενσωμάτωση 

μέτρων που επιτρέπουν τη σαφή ενημέρωση και τον καθορισμό της προόδου και της απόδοσης. 

 

Εστίαση της προσοχής στους ασθενείς, στους υπόλοιπους πελάτες και στις αγορές 
(Κατηγορία 3). 
 

Η εστίαση της προσοχής στους ασθενείς, στους υπόλοιπους πελάτες και στις αγορές 

αποτελεί βασικό ζήτημα, που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός προσπαθεί να 

κατανοήσει τη φωνή των ασθενών και της αγοράς. Έτσι, η κατηγορία επισημαίνει ότι η βελτίωση 

των σχέσεων αποτελεί σημαντικό τμήμα της γενικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει την 

απορρόφηση πληροφοριών και εκμάθησης. 
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• Γνώση του ασθενή /πελάτη και της αγοράς ιατρικής περίθαλψης 
Η ενότητα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός καθορίζει τις μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις και προσδοκίες του ασθενή / πελάτη. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 

δημιουργείται στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, πολλοί είναι οι παράγοντες που είναι δυνατό 

να επηρεάζουν τις προτιμήσεις και την αφοσίωση του ασθενή / πελάτη, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την πληροφόρηση και συνεχή εκπαίδευση. Επίσης, αυτή η ενότητα ασχολείται με το 

πώς ο οργανισμός προσαρμόζει τη μέθοδο λήψης πληροφοριών και μάθησης σε διαφορετικές 

ομάδες πελατών και τμήματα της αγοράς ιατρικής περίθαλψης. 

• Ικανοποίηση του Πελάτη/Ασθενή και Βελτίωση της Σχέσης 
Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που οργανισμός χειρίζεται αποτελεσματικά τις  

αντιδράσεις του προς τους ασθενείς και άλλους πελάτες καθώς και την παρακολούθησή τους. Η 

βελτίωση της σχέσης παρέχει ένα σημαντικό μέσο για να κατανοήσουν και να χειρισθούν οι 

οργανισμοί τις προσδοκίες του ασθενή και των υπολοίπων πελατών. Η ενότητα επίσης 

ασχολείται με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οργανισμός παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 

ασθενείς και άλλους πελάτες που ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια και/ ή θέλουν να κάνουν 

κάποια σχόλια και να παραπονεθούν. 

 

       Πληροφορίες και Ανάλυση (Κατηγορία 4) . 
Η ενότητα «πληροφορίες και ανάλυση» είναι βασική στον τομέα των κριτηρίων όσον αφορά 

σε όλες τις βασικές πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση του οργανισμού και για την 

βελτίωση της συνολικής απόδοσης, ενώ δίδεται ειδική προσοχή στην απόδοση του φορέα που 

παρέχει την ιατρική περίθαλψη. 

• Επιλογή και Χρήση Πληροφοριών και Στοιχείων 
Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που ο οργανισμός επιλέγει, διαχειρίζεται και 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία για να υποστηρίξει τους γενικούς οργανωτικούς 

στόχους, με ειδική έμφαση στη διαχείριση των διαδικασιών, στα σχέδια δράσης και στη βελτίωση 

της απόδοσης του φορέα παροχής ιατρικής περίθαλψης. Επίσης, εξετάζει τους βασικούς τύπους 

στοιχείων – κλινικά, οικονομικά και μη – οικονομικά, και το πώς κάθε τύπος σχετίζεται με τις 

βασικές οργανωτικές διαδικασίες και με τα σχέδια δράσης. 

• Επιλογή και Χρήση Συγκριτικών Πληροφοριών και Στοιχείων. 

Η ενότητα ασχολείται με εξωτερικούς παράγοντες βελτίωσης – τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τους ανταγωνιστές, την απόδοση σε σύγκριση με άλλους 

οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και τις καλύτερες 

πρακτικές. 
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• Ανάλυση και Αξιολόγηση της Οργανωτικής Απόδοσης 
Η ενότητα ασχολείται με την ανάλυση της απόδοσης σε οργανωτικό επίπεδο – την κύρια 

βάση που καθοδηγεί τη διαχείριση του οργανισμού, όσον αφορά στα βασικά αποτελέσματα της 

απόδοσης. 

 

Προσωπικό (Κατηγορία 5). 
Η κατηγορία «ανθρώπινο δυναμικό» αποτελεί τον τομέα των κριτηρίων, που απασχολείται 

με όλες τις βασικές πρακτικές όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, τις πρακτικές που 

αποσκοπούν στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας υψηλής απόδοσης και στην εξέλιξη του 

προσωπικού, που καθιστά δυνατή την προσαρμογή στις αλλαγές τόσο του προσωπικού όσο και 

του οργανισμού. 

• Συστήματα εργασίας 
 Η ενότητα ασχολείται με πληροφορίες που αφορούν στο σχεδιασμό της εργασίας και των 

θέσεών της. Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού πρέπει να είναι η υποβοήθηση του προσωπικού 

στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων, γεγονός που οδηγεί στην ευελιξία, στις μεταρρυθμίσεις, 

στην αλλαγή γνώσης και ικανοτήτων και στην ταχεία αντίδραση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 

της αγοράς ιατρικής περίθαλψης. Επίσης η ενότητα ασχολείται με την ευθυγράμμιση των 

κινήτρων και των βασικών οργανωτικών στόχων. 

• Επιμόρφωση, Εκπαίδευση και Εξέλιξη του προσωπικού 
Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που ο οργανισμός εξελίσσει το προσωπικό με την 

επιμόρφωση, εκπαίδευση και βελτίωση της γνώσης και των ικανοτήτων κατά την εργασίας. Η 

εξέλιξη έχει σκοπό να καλύπτει τις διαρκείς ανάγκες του προσωπικού και του χώρου εργασίας 

υψηλής απόδοσης που ανταποκρίνεται στις αλλαγές. 

• Ευημερία και Ικανοποίηση του Προσωπικού 
Το κομμάτι αυτό έχει σαν αντικείμενό του το περιβάλλον εργασίας, το κλίμα που επικρατεί 

στην εργασία και με την διαμόρφωσή τους για την προαγωγή της ευημερίας, την ικανοποίηση 

και τη υποκίνηση του προσωπικού. 

 

Διαχείριση διεργασιών (Κατηγόρια 6). 
Η διαχείριση διεργασιών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των κριτηρίων για όλες τις βασικές 

διεργασίες που αφορούν στην ιατρική περίθαλψη και εκείνες που υποστηρίζουν την παροχή της 

ιατρικής φροντίδας. 

•Σχεδιασμός και Παροχή Ιατρικής Περίθαλψης 

Η ενότητα εξετάζει τον τρόπο κατά τον οποίο ο οργανισμός σχεδιάζει, θέτει σε εφαρμογή, 

διαχειρίζεται και βελτιώνει την παροχή των ιατρικών του υπηρεσιών. 
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•Διαχείριση Βοηθητικών Διαδικασιών 

Η ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που ο οργανισμός σχεδιάζει, θέτει σε εφαρμογή, 

διαχειρίζεται και βελτιώνει τις βοηθητικές διαδικασίες και τις διαδικασίες προμηθευτών / 

συνεργατών. Βοηθητικές διαδικασίες είναι εκείνες που υποστηρίζουν την από μέρους του 

οργανισμού παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά συνήθως δεν σχεδιάζονται λεπτομερειακά, 

επειδή οι απαιτήσεις τους συνήθως δεν εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των ιατρικών υπηρεσιών. 

• Αποτελέσματα Όσον Αφορά την Ικανοποίηση του Ασθενή / Πελάτη 
Στην κατηγορία εξετάζονται τα βασικά αποτελέσματα που σχετίζονται με τους ασθενείς / 

πελάτες – την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια των ασθενών και των υπολοίπων πελατών, 

καθώς και την ικανοποίηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές και άλλους οργανισμούς, που 

παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης. 

• Αποτελέσματα Όσον αφορά την Ιατρική Περίθαλψη.  
Η ενότητα ασχολείται με τις μετρήσεις που αντανακλούν καλύτερα την επιτυχία που 

σημειώνει ο οργανισμός όσον αφορά στην εκτέλεση της αποστολής του, ως φορέα 

παροχής ιατρικής περίθαλψης. Επίσης ασχολείται με τη χρησιμοποίηση όλων των 

συναφών στοιχείων και πληροφοριών με σκοπό τον καθορισμό της απόδοσης του 

οργανισμού που περιλαμβάνουν τις μετρήσεις και τους δείκτες των αποτελεσμάτων των 

ιατρικών υπηρεσιών. 

• Αποτελέσματα Όσον Αφορά τα Οικονομικά Μεγέθη και την Αγορά 
Η ενότητα αυτή ασχολείται με τους παράγοντες που αντανακλούν την απόδοση, που έχει ο 

οργανισμός στον οικονομικό τομέα και στην αγορά ιατρικής υπηρεσίας. 

• Αποτελέσματα Όσον Αφορά το Προσωπικό και τα Συστήματα Εργασίας 
Η κατηγορία αυτή ασχολείται με τα αποτελέσματα με τα που αφορούν στο ανθρώπινο 

δυναμικό του οργανισμού και σχετίζονται με την ευημερία, την ικανοποίηση, την εξέλιξη, 

την υποκίνηση, την απόδοση των συστημάτων εργασίας και την αποτελεσματικότητα. 

• Αποτελέσματα που σχετίζονται με τον οργανισμό. 
Η ενότητα ασχολείται με τα βασικά αποτελέσματα απόδοσης που δεν αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες της κατηγορίας και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του οργανισμού και φανερώνουν πρόοδο, όσον αφορά στην επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού – ικανοποίηση ασθενή / πελάτη, βελτίωση των αποτελεσμάτων ιατρικής 

περίθαλψης και της παροχής υπηρεσιών, αποτελεσματικότητα του οργανισμού και απόδοση 

όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και την αγορά. 
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Οι λεπτομέρειες των κριτηρίων του βραβείου αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια από το 

εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), που ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου, με 

βάση ανατροφοδότηση από τους εξεταστές και τους συμμετέχοντες. 

 
Περιγραφή ενοτήτων και σχόλια με βάση στοιχεία του NIST (1999). 
Η βαθμολόγηση στις ενότητες των κριτηρίων γίνεται με άριστα το 1.000 και βασίζεται σε 

τρεις παραμέτρους αξιολόγησης, τη μέθοδο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Η μέθοδος 

αναφέρεται στην προσέγγιση των απαιτήσεων της ενότητας, η εφαρμογή στο βαθμό κατά τον 

οποίο η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλες τις απαιτήσεις της ενότητας, ενώ τέλος τα αποτελέσματα 

αναφέρονται στην κατάληξη που έχει η προσπάθεια επίτευξης των σκοπών που τίθενται στην 

ενότητα. 

 

 

3.1.2.2. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Foundation for Quality 
Management, EFQM). 

 

Αναγνωρίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Η.Π.Α και της Ιαπωνίας, οι πρόεδροι 

14 μεγάλων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ίδρυσαν το 1988 το European Foundation for Quality 

Management (EFQM) και ανέπτυξαν ένα παρόμοιο υπόδειγμα βασισμένο στα χαρακτηριστικά 

στων κορυφαίων οργανισμών. 

Το νέο υπόδειγμα αριστείας του EFQM, που ανακοινώθηκε το 1999 αποτελεί απαύγασμα 

των παρατηρήσεων και εμπειριών πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αναφέρεται σε μια 

ανανεωμένη προσέγγιση στα θέματα της ποιότητας. Το υπόδειγμα ενσωματώνει τη λογική 

«radar», που αποτελείται από τα στοιχεία (results), της προσέγγισης (approach), της ανάπτυξης 

(deployment), της αποτίμησης (assessment) και της επιθεώρησης (review). 

Σύμφωνα με το EFQM, σε έναν «άριστο» οργανισμό: 

• Τα αποτελέσματα (results) σχετίζονται με την καταλληλότητα των στόχων και την 

ανταγωνιστική απόδοση. 

• Η προσέγγιση (approach) αφορά στην υγιή επιχειρησιακή λογικά, την ανάπτυξη των 

διεργασιών και την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών. 

• Η ανάπτυξη (deployment) σχετίζεται με τις ενέργειες της επιχείρησης για την ανάπτυξη 

της προσέγγισης (approach). 

• Η αποτίμηση (assessment) και η επιθεώρηση (review) ενσωματώνουν τις ενέργειες της 

επιχείρησης για την αποτίμηση και επιθεώρηση της προσέγγισης και της ανάπτυξής 

της. 



 31

Επιπλέον, το νέο υπόδειγμα (διάφραγμα 4) αποτελείται από τις ακόλουθες εννέα 

ενότητες, που αντιπροσωπεύουν τα κριτήρια αξιολόγησης της επιχειρησιακής αριστείας: 

 Leadership (ηγεσία). 

 People (ανθρώπινο δυναμικό). 

 Policy & Strategy (πολιτική και στρατηγική). 

 Partnerships & Resources (συμμαχίες και πόροι). 

 Processes (διεργασίες). 

 People Results (αποτελέσματα σε σχέση με τα άτομα). 

 Customer Results (αποτελέσματα σε σχέση με τον πελάτη). 

 Society Results (αποτελέσματα σε σχέση με την κοινωνία). 

 Key Performance results (κύρια αποτελέσματα απόδοσης) και βασίζεται στις 

ακόλουθες θεμελιώδεις έννοιες: 

• Στον προσανατολισμό αποτελεσμάτων (results orientation), που σχετίζεται με 

την εξισορρόπηση και ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Στην εστίαση στον πελάτη (customer focus) που αφορά στις ανάγκες των 

τρεχόντων και δυνητικών πελατών. 

• Στην ηγεσία και τη σταθερότητα του σκοπού (leadership and constancy of 

purpose), που αναδεικνύει την αριστεία των εργαζόμενων. 

• Στη διαχείριση διεργασιών και γεγονότων (management by processes and 

facts). 

• Στη βελτίωση και εμπλοκή των ατόμων (people development and involvement), 

αφού το δυναμικό της επιχείρησης απελευθερώνεται σε περιβάλλον 

εμπιστοσύνης (trust) και ενδυνάμωσης (empowerment). 

• Στη διαρκή εκπαίδευση, καινοτομία και βελτίωση (continuous learning 

innovation and improvement), αφού η επιχειρησιακή απόδοση μεγιστοποιείται 

σε περιβάλλον διαρκούς εκπαίδευσης, καινοτομίας και βελτίωσης. 

• Στην ανάπτυξη συμμαχιών (partnership development). 

• Στην δημόσια ευθύνη (public responsibility), που σχετίζεται με την «ηθική» της 

επιχείρησης και την υπέρβαση των προσδοκιών του κοινωνικού συνόλου 
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3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT). 
 

Πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, με στόχο την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας ή ανταγωνιστικότητας, δεν καταλήγουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Οι λόγοι μπορεί να έχουν σχέση με σημαντικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, πιο συχνά όμως συνδέονται με την έλλειψη ενός συστηματικού και ολοκληρωμένου 

τρόπου προσέγγισης της ανάγκης για βελτιώσεις. 

Η μέθοδος ανάπτυξης ποιότητας (Quality Function Deployment, QFD) αποτελεί τρόπο 

ολοκληρωμένης ικανοποίησης των επιθυμητών στόχων ποιότητας σε κάθε τμήμα και διαδικασία 

μιας επιχείρησης. 
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Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε μικτές ομάδες, στις οποίες εκπροσωπούνται διαφορετικά 

τμήματα ή διαδικασίες της επιχείρησης, να συνδυάσουν σ’ ένα συνοπτικό διάγραμμα, γνωστό 

ως «σπίτι της ποιότητας», τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αποτελεσματικό και γρήγορο 

σχεδιασμό της ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει στο ελάχιστο τις παλινδρομήσεις 

μεταξύ τμημάτων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών και μειώνει εντυπωσιακά το κόστος 

και το χρόνο για την εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων. Η QFD αναπτύχθηκε αρχικά στην 

Ιαπωνία το 1972 από τη Mitsubishi και βελτιώθηκε από την Toyota. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή 

της έχει συμβάλει στη μείωση του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων μέχρι και 50%. 
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Η QFD είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να επικεντρωθούν στις ανάγκες των πελατών τους από τα 

πρώτα στάδια καθορισμού των προδιαγραφών του σχεδιασμού και της κατασκευής. Σύμφωνα 

με την ASI (American Standards Institute) είναι ένα σύστημα μετατροπής των απαιτήσεων του 

πελάτη σε κατάλληλες προδιαγραφές σε κάθε στάδιο παραγωγής και εξυπηρέτησης, από την 

έρευνα μέχρι το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δύναμη, την εγκατάσταση και 

την προώθηση, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες. 

Ενώ η μέθοδος QFD αναπτύχθηκε αρχικά για χρήση στην κατασκευαστική βιομηχανία, και 

έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη βιομηχανία αυτοκινήτων, η εφαρμογή της έχει σήμερα 

επεκταθεί και σε άλλες βιομηχανίες, ακόμη και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όπως αυτός της 

Νοσοκομειακής περίθαλψης. 

Η εφαρμογή της μεθόδου οφείλεται στην ομαδική εργασία, ενώ τα παραδοσιακά 

λειτουργικά όρια δεν υπάρχουν, με συνέπεια την πλήρη ιεραρχική επικοινωνία και την πλήρη 

συναίνεση στην παραγωγή και εξυπηρέτηση. Στην τελική ολοκληρωμένη του μορφή, το 

ονομαζόμενο «σπίτι της ποιότητας», να παρέχει πληροφορίες για τα εξής: 

1. προσδιορισμός μετρήσιμων χαρακτηριστικών του προϊόντος/υπηρεσίας για την 

ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη. 

2. στάθμιση σημασίας και συντελεστή βαρύτητας των δηλωμένων αναγκών. 

3. προσδιορισμός Μετρήσιμων Χαρακτηριστικών της Διαδικασίας. 

4. Αξιολόγηση των επιδόσεων μας στα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας και 

αυτών των ανταγωνιστών (με benchmarking) 

5. Προσδιορισμός σχέσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών της διαδικασίας και των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος/υπηρεσίας. 

6. Εκτίμηση επιδόσεων στα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μας και αυτών των 

ανταγωνιστών ή καλύτερων σε άλλους κλάδους. 

7. Αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ χαρακτηριστικών της διαδικασίας. 

8. Προσδιορισμός των στόχων για βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά της διαδικασίας. 

9. Εκτιμήσεις του βαθμού δυσκολίας στην επίτευξη στόχων. 

10. Διαμόρφωση και αξιολόγηση προτάσεων για βελτιώσεις. 

Είναι προφανές ότι για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν μια συστηματική και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σε ότι αφορά την ανάπτυξη μιας πολιτικής ποιότητας, η μέθοδος QFD προσφέρει 

πολλά οφέλη (Τσιότρας,2002): 

 Επικεντρώνει τη σχεδίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις απαιτήσεις του 

πελάτη, με συνέπεια την αύξηση της ικανοποίησής τους, και την ελάττωση του 

χρόνου παρουσίασης νέων προϊόντων στην αγορά. 
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 Βάζει τις δραστηριότητες σχεδίασης σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη 

σημασία που αποδίδει ο πελάτης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των 

αλλαγών σχεδιασμού και των συναφών προβλημάτων και τη μείωση του κόστους 

σχεδίασης και παραγωγής, όπως και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

 Αναλύει την επίδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης συγκρίνοντας 

την με αυτή των άμεσων ανταγωνιστών της, στα θέματα των βασικών απαιτήσεων 

του πελάτη, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης και της ποιότητας. 

 Μείωση του αριθμού των αλλαγών σχεδίασης μετά την παράδοση του προϊόντος, με 

μείωση του χρόνου κατάρτισης σχεδίων, και του χρόνου λήψης αποφάσεων. 

 Προωθεί την ομαδική εργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους διαφορετικών ειδικοτήτων, 

θεωρώντας όλα τα μέλη ίσης σπουδαιότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

 Παρέχει ένα μέσο για καταγραφή διαδικασιών και μία  σταθερή βάση πάνω στην 

οποία μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σχεδιασμού. Αυτό βοηθάει στην προστασία 

των διαδικασιών από αλλαγές στο προσωπικό. 

 Έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερες αποζημιώσεις και αυξήσεις των κερδών. 

Η μέθοδος είναι δυνατό να εφαρμοσθεί με τη χρήση των ίδιων τεχνικών και στους τομείς 

παροχής υπηρεσιών. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η μέθοδος QFD προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση 

του τρόπου με τον οποίο τα σημαντικά μεγέθη που επηρεάζουν την ποιότητα σε μια 

επιχείρηση/οργανισμό συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό διευκολύνει τον προσδιορισμό και το 

βαθμό δυσκολίας για επιθυμητές αλλαγές, οδηγώντας έτσι σε καλύτερες λύσεις. 

 
 
3.3. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Η 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ (BENCHMARKING). 

 

Η αδυναμία ανταγωνιστικότητας για μια επιχείρηση συχνά εκδηλώνεται με σημαντική 

μείωση του μεριδίου της αγοράς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Συνέπεια 

αυτής της εξέλιξης είναι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Αυτό κατά 

κανόνα οδηγεί τη διοίκηση στην αναζήτηση των αιτιών που μπορεί να είναι η συγκριτικά χαμηλή 

ποιότητα του προϊόντος ή της εξυπηρέτησης των πελατών, του αυξημένου κόστους παραγωγής 

– διανομής από τη μείωση της παραγωγικότητας, κ.λ.π. 
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Ο έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών ή ανταγωνιστική σύγκριση 

(Benchmarking) αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο για την επίτευξη της συνεχούς 

βελτίωσης. Με την εφαρμογή της διαδικασίας του Benchmarking, η επιχείρηση/οργανισμός 

προσδιορίζει την απόδοσή της σε κάποιον τομέα, εντοπίσει τη θέση της σε σχέση με τη βέλτιστη 

απόδοση που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτόν, και στη συνέχεια οργανώνεται ανάλογα ώστε να 

προσεγγίσει και να ξεπεράσει τη βέλτιστη αυτή απόδοση. 

Το benchmarking μπορεί να εφαρμοσθεί με την ίδια επιτυχία τόσο σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παραδείγματα εφαρμογής του 

συναντούμε σε διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης όπως ο σχεδιασμός νέων προϊόντων, οι 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, η διαδικασία λύσης προβλημάτων, ο ανασχεδιασμός των 

διαδικασιών (reengineering) κ.λ.π. Το βασικό πλεονέκτημα του benchmarking στο οποίο βασικά 

οφείλεται και η ευρεία διάδοσή του, είναι ότι επιτρέπει να λαμβάνονται επιχειρηματικές 

αποφάσεις με βάση υπαρκτά γεγονότα και δεδομένα και όχι με βάση τη διαίσθηση. 

Benchmarking είναι η διαδικασία της συνεχούς αναζήτησης για τις καλύτερες μεθόδους και 

διαδικασίες που οδηγούν στη μέγιστη απόδοση. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί 

στον όρο Benchmarking. Ο επίσημος ορισμός που έχει δοθεί από το American Productivity and 

Quality center είναι:  

“Η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις επιλέγουν τομείς ή δραστηριότητες – κλειδιά για 

βελτιώσεις, προσδιορίζουν και μελετούν τους καλύτερους τρόπους και πρακτικές άλλων 

επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς, και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες και 

συστήματα για να βελτιώσουν τη δική τους παραγωγικότητα και ποιότητα.” 

Ο όρος Benchmarking αναφέρεται στον έλεγχο ή σύγκριση της ανταγωνιστικότητας μιας 

επιχείρησης χρησιμοποιώντας σαν δείκτες επιδόσεις άλλων ομοειδών ισχυρότερων 

επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που θεωρούνται ότι ηγούνται σε παγκόσμια κλίμακα 

(Τσιότρας, 2002). 

Οι σκοποί του benchmarking είναι σε λειτουργικό ή τακτικό επίπεδο η κατανόηση των 

καλύτερων πρακτικών λειτουργίας και σε στρατηγικό επίπεδο ο καθορισμός των σταθερών 

απόδοσης δηλαδή η ικανοποίηση του πελάτη, η παρακίνηση και η ικανοποίηση των 

εργαζομένων, μερίδιο αγοράς και απόδοση κεφαλαίων. Επίσης το benchmarking έχει σκοπό να 

βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί δίνοντας της την δυνατότητα να ποσοτικοποίηση τις 

υπάρχουσες διαφορές απόδοσης, να τεκμηριώσει γιατί αυτές οι διαφορές υπάρχουν και να 

αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει, ώστε να προλάβει και να ξεπεράσει 

τους καλύτερους από τους ανταγωνιστές. 

Υπάρχουν οι εξής τρεις κατηγορίες benchmarking: Εσωτερικός έλεγχος, Ανταγωνιστικός 

και Λειτουργικός ή Γενικός έλεγχος. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος απαντάται συνήθως σε εταιρείες, όπως οι πολυεθνικές που έχουν 

δύο ή περισσότερα τμήματα, συνήθως σε διαφορετικούς τόπους, με παρόμοιες αρμοδιότητες ή 

λειτουργίες. Ο έλεγχος γίνεται από τους διαχειριστές διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων ως 

προς τις επιδόσεις των συναδέλφων τους σε άλλα ομοειδή τμήματα. 

Ο ανταγωνιστικός έλεγχος είναι και ο συνήθης όπου οι διαχειριστές πληροφορούνται για 

τις επιδόσεις των συγγενών τμημάτων άλλων, συνήθως καλύτερων εταιρειών. Τα βασικά 

μειονεκτήματα είναι ο τρόπος λήψης πληροφοριών, ο οποίος γίνεται έμμεσα από 

ερωτηματολόγια προς τους πελάτες και  γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις. 

Ο λειτουργικός ή γενικός έλεγχος συγκρίνει ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα τη 

διανομή, την εξυπηρέτηση, το σύστημα λογιστική παρακολούθησης ή γενικότερα το 

πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης με τον καλύτερο στην κατηγορία του. 

Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου benchmarking γίνεται σε τέσσερα στάδια, κάθε ένα 

από τα οποία αποτελείται από διαφορετικά βήματα. Επιγραμματικά είναι τα παρακάτω: 

 

Στάδιο 1ο: Σχεδιασμός της έρευνας benchmarking (PLAN). 

Βήμα 1ο:Επιλογή των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας που προσδιορίζουν την 

ανταγωνιστικότητα μιας επιχειρήσης/οργανισμού στον κλάδο της. 

Βήμα 2ο:Επιλογή των καλύτερων ανταγωνιστικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιλέγονται 

ως σημεία αναφοράς για συγκρίσεις με τις δικές μας επιδόσεις. 

Βήμα 3ο: Επιλογή των καλύτερων επιχειρήσεων για συγκρίσεις. 

Στάδιο 2ο: Συλλογή Πληροφοριών (DO). 

Βήμα 4ο: Σχεδιασμός μεθόδων και εφαρμογή τους για τη συλλογή στοιχείων. 

Βήμα 5ο: Προσδιορισμός επιπέδου απόδοσης σημερινής λειτουργίας της επιχείρησης και 

κάθε ισχυρού ανταγωνιστή και κάθε κριτήριο. 

Στάδιο 3ο: Ανάλυση, Αξιολόγηση και Επικοινωνία Αποτελεσμάτων (CHEEK). 

Βήμα 6ο: Προβολή σημερινών επιδόσεων σε μελλοντικές χρονικές περιόδους. 

Βήμα 7ο: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της μελέτης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με 

ευθύνη και ενδιαφέρον για την εφαρμογή νέων μεθόδων για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας κι ανταγωνιστικότητας. 

Βήμα 8ο: διαμόρφωση προτάσεων για βελτιώσεις. 

Στάδιο 4ο: εφαρμογή Προγραμμάτων Δράσεως για Βελτιώσεις (ACT). 

Βήμα 9ο: Προσδιορισμός στόχων για επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες. 

Βήμα 10ο: Διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων δράσεως, 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προσαρμογές. 

Βήμα 11ο: αναμόρφωση των στόχων βελτίωσης που προέκυψαν από τις διεπιχειρησιακές 

συγκρίσεις ανταγωνιστικών επιδόσεων. 
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Το benchmarking, ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης εφαρμόζεται όχι μόνο σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις αλλά και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή του 

benchmarking στις Νοσοκομειακές μονάδες στοχεύει στο να τις βοηθήσει να μετρήσουν, να 

αναλύσουν και να συγκρίνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, πρακτικές και μεθόδους, με 

εκείνες άλλων οργανισμών, ώστε να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές, που όταν 

εφαρμοσθούν κατάλληλα, θα φέρουν εντυπωσιακές βελτιώσεις στην απόδοση. Benchmarking 

στις υπηρεσίες υγείας μπορεί να εφαρμοστεί και σε οργανισμούς υπηρεσιών υγείας που 

εφαρμόζουν Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο η στρατηγική αυτή 

εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο και κατά πόσο είναι σε θέση να αναπτύξει συνολικά τον 

οργανισμό.  

Υπάρχουν αρκετές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το benchmarking 

στις υπηρεσίες υγείας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι απλά υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές των 

άλλων επιχειρήσεων χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, ενώ κάποιοι άλλοι ότι το benchmarking 

προσαρμόζει στις υπηρεσίες υγείας τις πρακτικές άλλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Αυτό 

γίνεται γιατί στις υπηρεσίες υγείας οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και πολλές φορές δεν είναι 

επαναλαμβανόμενες, και επιπλέον επειδή δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες ή πρωτοποριακές 

αλλαγές αφού η υγεία των ασθενών δεν συγχωρεί λάθη ή κενά.  

Στις υπηρεσίες παροχής υγείας και κυρίως στους Νοσοκομειακούς οργανισμούς η 

διαδικασία ξεκινά αφού πρώτα γνωρίσει ο οργανισμός τις δικές του διαδικασίες. Στη συνέχεια 

στρέφεται προς τα έξω και αναγνωρίζει τις καλύτερες πρακτικές των άλλων και από εκεί αρχίζει 

η προσπάθεια προσαρμογής στα καλύτερα δεδομένα για να μπορέσει να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα. Για να πετύχει αυτό θα πρέπει το 

benchmarking να αποτελεί τμήμα – εργαλείο μιας ευρύτερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας, δηλαδή να αποτελεί τμήμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Δ.Ο.Π στις 

υπηρεσίες υγείας έχει ως βάση τον ασθενή και η ικανοποίησή του εξαρτάται από τη 

συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και γενικά την αφοσίωση του 

οργανισμού στην παρακίνηση των εργαζομένων για να εκπληρώσουν τις ανάγκες των ασθενών. 

Η διαδικασία της σύγκρισης ενός οργανισμού ή μιας διαδικασίας με άλλους παρόμοιους 

οργανισμούς ή διαδικασίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς, επιτρέπει εξωτερικές και 

εσωτερικές συγκρίσεις. Το σημείο αναφοράς ή βέλτιστη πρακτική υποδηλώνει ότι ένας ή κάποιοι 

οργανισμοί θεωρούνται το ιδεώδες που πρέπει να έχουν στόχο οι άλλοι οργανισμοί. 

Το benchmarking παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες μια ρεαλιστική κατάσταση και δίνει 

την εικόνα, ύστερα από μελέτη των μελλοντικών διαδικασιών. Είναι φανερό ότι το benchmarking 

δεν είναι μια μεμονωμένη διαδικασία που γίνεται μια φορά και μετά σταματάει αλλά αποτελεί μια 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 
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Το benchmarking μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

των νοσοκομείων. Δύο από τα σημαντικότερα οφέλη είναι ότι αφενός ενθαρρύνει τους 

οργανισμούς να στραφούν εξωτερικά για την αναζήτηση βελτιώσεων και αφετέρου παρέχει 

μετρήσεις διαδικασιών οι οποίες πρωτύτερα υπολογίζονταν υποκειμενικά. 

Η εφαρμογή του benchmarking στις υπηρεσίες υγείας είναι σε αρχικό στάδιο. Είναι 

πιθανότερο να βρει ευρύτερη εφαρμογή στις περιπτώσεις που η διοίκηση του οργανισμού το 

θεωρεί τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού και όπου οι δείκτες βελτίωσης των διαδικασιών 

θεωρούνται το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς δείκτες. Κρίσιμος παράγοντας για τη 

μελλοντική εφαρμογή του benchmarking είναι να εντοπισθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις 

οργανωτικές αλλαγές που προτείνονται και στα μετρήσιμα αποτελέσματα σε τομείς στρατηγικής 

σημασίας. 

 

 

3.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας οι υπεύθυνοι είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές και εργαλεία που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά. Το σύνολο των μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας προσφέρει στη διοίκηση και τους εργαζομένους τα μέσα εκείνα για τη σωστή 

διάγνωση των προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα, για την αναγκαία ανάλυση με τις 

απαραίτητες μετρήσεις των σχετικών μεγεθών και για την διαμόρφωση των κατάλληλων λύσεων 

για την εξουδετέρωσή τους. Ανάλογα με τη φύση και την σπουδαιότητα του προβλήματος 

διαφέρει και ο συνδυασμός των τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας. Τα πολύ χρήσιμα αυτά εργαλεία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (Τσιότρας, 

2002): 

 

 Το διάγραμμα Pareto και το διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος. 

 

Η χρήση του διαγράμματος Pareto γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με το διάγραμμα αιτίου 

– αποτελέσματος και βασίζεται στην αρχή του Pareto που λέει ότι: το 80% ενός προβλήματος 

οφείλεται μόνο στο 20% των πιθανών αιτιών, ενώ μόνο το 20% του συγκεκριμένου 

προβλήματος οφείλεται στο 80% των πιθανών αιτιών. Η φιλοσοφία δηλαδή αυτού του εργαλείου 

είναι ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ποιότητας στα 

λίγα αυτά ζωτικής σημασίας αίτια του εκάστοτε προβλήματος και να μη σπαταλάμε πολύτιμο 

χρόνο με τα πολλά και ασήμαντα. 
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 Φύλλα Ελέγχου 
 

Είναι ειδικές τυποποιημένες φόρμες που χρησιμοποιούνται ήδη από πολλές επιχειρήσεις 

για την καταγραφή της συχνότητας ή του αριθμού των εμφανίσεων ενός συγκεκριμένου 

γεγονότος. Η μορφή αυτού του εντύπου αποφασίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγικής 

λειτουργίας της επιχείρησης και πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή 

αποτύπωση και παρακολούθησή της. 

 

 Διαγράμματα Ροής 
 

Χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση μια συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας με 

χρήση συγκεκριμένων τυποποιημένων συμβόλων τα οποία απεικονίζουν τις διαφόρων μορφών 

λειτουργίες. Η κατάρτιση διαγραμμάτων ροής είναι πολύ χρονοβόρα αλλά αποτελούν πολύ 

χρήσιμα εργαλεία για την παραστατική απεικόνιση κάθε είδους παραγωγικής λειτουργίας και 

φυσικά βοηθούν στον εντοπισμό των προβληματικών σημείων. 
 
 Στρωματοποίηση 
 

Αυτή είναι μια τεχνική με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να κάνουμε ανάλυση 

δεδομένων. Πολλές φορές τα διάφορα δεδομένα που έχουμε μας δίνονται με τέτοια μορφή που 

δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Με την εφαρμογή της στρωματοποίησης 

μπορούμε να δώσουμε στα δεδομένα μας τέτοια δομή που να εξυπηρετεί το σκοπό της 

συλλογής τους και να βοηθά την εξαγωγή πολύ εύκολων, σωστών και χρήσιμων 

συμπερασμάτων. 

 

 Διαγράμματα Ελέγχου 
 

Είναι διαγράμματα που κατασκευάζονται με τη χρήση ειδικών εξισώσεων και μεταβλητών 

και χρησιμοποιούνται στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

απεικονίζουν το αποδεκτό εύρος της απόκλισης ενός ποιοτικού ή άλλου χαρακτηριστικού. Τα 

όρια αυτού του εύρους καθορίζονται στο διάγραμμα από δύο παράλληλες γραμμές που 

απεικονίζουν αντίστοιχα το ανώτερο και κατώτερο όριο ελέγχου, τα οποία και έχουν υπολογιστεί 

με τη βοήθεια σχετικών τύπων και με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης διαδικασίας. 
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 Διαγράμματα Διασποράς 
 

Παριστάνουν τη σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να έχει τις εξής τρεις 

μορφές:θετική, αρνητική και απροσδιόριστη. Θετική είναι η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών όταν 

αυξανόμενης της μίας αυξάνεται και η άλλη. Όταν συμβαίνει το αντίστροφο, η σχέση είναι 

αρνητική και τέλος όταν η μεταβολή της μιας δεν επηρεάζει την άλλη, η σχέση είναι 

απροσδιόριστη. 

 

Ιστογράμματα 
 

Χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση και σύγκριση των μεγεθών συγκεκριμένων 

μεταβλητών οι οποίες μετρούνται με την ίδια μονάδα μέτρησης. 

Τα επτά παραπάνω στατιστικά εργαλεία προσφέρουν ένα σημαντικό μέρος της 

μεθοδολογίας της Δ.Ο.Π για την ανάλυση σε βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, με σκοπό 

διάφορες επιθυμητές βελτιώσεις. Με τη σταδιακή όμως ωρίμανση του νέου αυτού τρόπου 

μάνατζμεντ και τη διάδοσή του σε συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό και σε διαφορετικά είδη 

επιχειρήσεων, παρατηρούμε την ανάπτυξη και νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση πιο 

σύνθετων προβλημάτων και σε διαφορετικές επιχειρήσεις εκτός παραγωγής, όπως η παροχή 

υπηρεσιών. Με την εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων της διοίκησης, δημιουργείται μια σειρά 

σταδίων μελέτης για τη συστηματική εξέταση, διατύπωση και ανάλυση σύνθετων διοικητικών 

προβλημάτων. Ο σκοπός σε αυτή τη μεθοδική προσέγγιση είναι η εξεύρεση βιώσιμων 

μακροπρόθεσμα λύσεων, που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, μετά την 

ολοκλήρωση ενός συγκροτημένου συνόλου δράσεων. Οι νέες αυτές τεχνικές και εργαλεία είναι 

τα παρακάτω: 
 
 Διαγράμματα συσχετίσεων (Relations Diagrams) 
 

Τα διαγράμματα συσχετισμού χρησιμοποιούνται για την κατανόηση σύνθετων σχέσεων 

αιτίας – αποτελέσματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι αιτίες δεν είναι ιεραρχικές και όταν 

υπάρχουν πολλαπλά συσχετιζόμενα προβλήματα. Θεωρούνται ότι είναι μια πιο ελεύθερη και 

γενική απόδοση των διαγραμμάτων αιτίας – αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 



 41

 Διαγράμματα Συγγένειας (Affinity Diagrams) 
 

Τα διαγράμματα συγγένειας χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση θεμάτων που δεν είναι 

σαφή στην κατανόηση. Χρησιμοποιούνται οι φυσικές ομοιότητες και φυσικές συγγένειες μεταξύ 

των διαφόρων πληροφοριών και γνωμών χρήσιμων στην κατανόηση ενός θέματος. 

 

 Διαγράμματα Μητρώου (Matrix Diagrams) 
 

Χρησιμοποιούνται για το ξεκαθάρισμα των σχέσεων μεταξύ αιτιών και αποτελεσμάτων ή 

μεταξύ στόχων ή σκοπών και μεθόδων, με χρήση ενός δισδιάστατου πίνακα όπου η μία 

κατηγορία τακτοποιείται κατά τη μία διάσταση και η άλλη κατά τη άλλη, και εκεί που συναντώνται 

οι στήλες με τις γραμμές καθορίζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των επί μέρους παραγόντων 

των δύο κατηγοριών. 

 
 Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών (Matrix Data – Analysis) 
 

Χρησιμοποιείται για υπολογισμούς και τακτοποίηση των δεδομένων ενός διαγράμματος 

μητρώου με χρήση στατιστικών αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης πολλών μεταβλητών 

(multivariate analysis). 
 
Διαγράμματα Συστηματοποίησης (Systematic Diagrams) 
 

Το διάγραμμα συστηματοποίησης αναφέρεται και σαν διάγραμμα δένδρου λόγω του 

σχήματος που παίρνει η παρουσίαση της ανάλυσης. Μετά από την περάτωση του 

διαγράμματος, εξετάζεται η δυνατότητα επιτυχίας των προβλεπόμενων μεθόδων συγκρινόμενων 

με τους αντίστοιχους στόχους, ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή. Η σχεδίαση γίνεται από 

τα πάνω (top – down) και η ανάλυση από τα κάτω (bottom – up). 

 

 

 Μεθοδολογία Επιλογής Διαδικασιών  
(Process Decision Program Chart – PDPC) 
 

η επιλογή διαδικασιών χρησιμοποιείται για την επιλογή των βέλτιστων διαδικασιών που 

οδηγούν στον υποτιθέμενο στόχο. Η μέθοδος PDPC βασίζεται στη μέθοδο του διαγράμματος 

συστηματοποίησης και αναλύει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συμβάντων συμπεριλαμβάνοντες 

και τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις. 
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 Μέθοδος των Διαγραμμάτων Κρίσιμου Δρόμου (Arrow Diagrams) 

 

Η μέθοδος του κρίσιμου δρόμου (Critical Path Method – CPM) χρησιμοποιείται από παλιά 

στον προγραμματισμό των έργων (projects), για την επιλογή εκείνων των διαδικασιών που θα 

συνεισφέρουν στην περάτωση ενός έργου στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα με αποφυγή 

των άσκοπων καθυστερήσεων. 

Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα σε περισσότερα από ένα είδη εφαρμογής για 

τις λειτουργίες της ΔΟΠ, δηλ. στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και την βελτίωση της ποιότητας. Τα 

παραπάνω εργαλεία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από κάποιες τροποποιήσεις και 

από τους managers των Νοσοκομείων, για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και 

την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών τους, που είναι και το κύριο ζητούμενο. 

Όταν όλες αυτές οι τεχνικές και τα εργαλεία αξιοποιούνται από ειδικές ομάδες, με σωστά 

εκπαιδευμένα μέλη, για την κατανόηση, τεκμηρίωση και ανάλυση προβλημάτων σε 

επιχειρησιακές διαδικασίες, τα εργαλεία αυτά προσφέρουν, με αντικειμενικό τρόπο τη 

δυνατότητα εντοπισμού ευκαιριών βελτίωσης, διαπιστωμένων αδυναμιών, και ιδεών για την 

άρση τους. Αυτό οδηγεί σε αξιόλογες βελτιώσεις σε κρίσιμους δείκτες αποτελεσματικότητας, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων στο εμπλεκόμενο προσωπικό, δηλ. 

στη ανάπτυξη της συλλογικότητας στην επιχείρηση. Αν και τα περισσότερα από αυτά έχουν 

αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί στα πλαίσια άλλων προσεγγίσεων του μάνατζμεντ, η σωστή ένταξή 

τους στο οπλοστάσιο της μεθοδολογίας της ΔΟΠ, συμβάλλει ουσιαστικά στην πιο συστηματική 

και αποτελεσματική προσέγγιση κι επίλυση σύνθετων διοικητικών προβλημάτων. 

Όλα τα παραπάνω “εργαλεία” μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό για να είναι εφικτή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η 

διοίκηση θα πρέπει να εξετάσει τη σκοπιμότητα χρήσης τους, από την αξιολόγηση της 

αναμενόμενης από αυτά ωφέλειας σε σχέση με το κόστος, το απαραίτητο προσωπικό, τον 

αναμενόμενο χρόνο για αποτελέσματα και άλλα αναγκαία για κάθε εφαρμογή τους μέσα. 

 
 
3.5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Παρακάτω περιγράφονται δύο σημαντικά μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας. Και τα δύο μοντέλα αναπτύχθηκαν για τη μέτρηση της ποιότητας στη βιομηχανία και τις 

υπηρεσίες, γενικότερα. Η γενίκευση της λειτουργικής χρήσης των μοντέλων με τις κατάλληλες 

βελτιώσεις και προσαρμογές επέτρεψε την εφαρμογή τους και στο χώρο της υγείας. 
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3.5.1. BALANCED SCORECARD 
 

Οι Kaplan και Norton, το 1996, ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν το μοντέλο Balanced 

Scorecard στη βιομηχανία, ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας και εισαγωγής διοικητικών 

στρατηγικών στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους θεμελιωτές του μοντέλου το 

Balanced Scorecard στη υγεία δηλώνει την αποστολή και τις στρατηγικές του οργανισμού μέσα 

από ένα σύνολο ποσοτικών μέτρων της απόδοσης, παρέχοντας το πλαίσιο ανάπτυξης 

συγκεκριμένης στρατηγικής μέτρησης της ποιότητας και διοίκησης του οργανισμού. (Z. Radnor, 

B. Lovell, 2003). 

Οι Kaplan και Norton θεωρούν την ύπαρξη τεσσάρων βασικών επιπέδων ή διαστάσεων 

στη μέτρηση της ποιότητας διαστάσεων που αποτελούν μία αλυσίδα και συνδέονται με σχέσεις 

αιτίου – αποτελέσματος. Η εξέλιξη του μοντέλου των Kaplan και Norton ήρθε με μια νεότερη 

προσέγγιση του Jose M. Santiago που δημοσιεύτηκε το 1999 στο “Psychiatric Services” και 

προτείνει την ενσωμάτωση και ενός πέμπτου επιπέδου που αναφέρεται σε κλινικά και λογιστικά 

κυρίως αποτελέσματα των διαδικασιών των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω επίπεδα που αναφέρθηκαν αναλύονται ως εξής: 

Λογιστική διάσταση και αποστολή του οργανισμού: στο συγκεκριμένο επίπεδο οι 

χρησιμοποιούμενοι δείκτες μετρούν χαρακτηριστικά κερδοφορίας και οικονομικής ανάπτυξης του 

οργανισμού. Επιδιώκεται σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ανάπτυξη δεικτών 

μέτρησης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ποσοστό εσόδων που διατίθενται σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Εστίαση στον πελάτη: μετρούνται χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους εξωτερικούς 

και εσωτερικούς πελάτες ενός οργανισμού ή μονάδες υγείας. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η 

ποιότητα ζωής των ασθενών, ο βαθμός ικανοποίησης ασθενών, εξωτερικών φορέων και 

μετόχων κ.α. 

Αποτελέσματα: μετριέται ο βαθμός επίτευξης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

κλινικών και οικονομικών αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικά που μετρούνται στο συγκεκριμένο 

επίπεδο του μοντέλου μπορεί να είναι ο βαθμός και η χρονική διάρκεια αποκατάστασης της 

υγείας του ασθενούς και η τιμή ανά μονάδα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εσωτερικές διαδικασίες: μετριέται η αποτελεσματικότητα εσωτερικών διαδικασιών που 

αποτυπώνεται στη μείωση του κόστους παραγωγής και διαμονής των υπηρεσιών, στην επίτευξη 

ενός βέλτιστου δείκτη ασφαλείας για τις εκτελούμενες διαδικασίες, στη μείωση των 

επαναεισαγωγών ασθενών κ.α. 
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Εκπαίδευση και ανάπτυξη: το συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης 

χαρακτηριστικών, όπως οι επαγγελματικές ικανότητες και η επάρκεια του προσωπικού, η 

ικανότητα διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, η δυνατότητα εκπαίδευσης και 

προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων και ο βαθμός εισαγωγής καινοτόμων. 

Για κάθε επίπεδο είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένας ορισμένος αριθμός δεικτών που 

μετρούν διαφορετικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διάστασης. Προτείνεται η ανάπτυξη 4 με 

5 δεικτών για κάθε επίπεδο και επομένως, ένα σύνολο 20 – 25 δεικτών θεωρείται, σύμφωνα με 

το Balanced Scorecard, ιδανικό για την επίτευξη των στόχων της μέτρησης. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα της μέτρησης αξιολογούνται με βάση τα επίπεδα των 

αναμενόμενων, επιθυμητών ή προτύπων αποτελεσμάτων. Η ελαστικότητα επιλογής της 

συγκριτικής βάσης εξαρτάται από τη μετρούμενη διάσταση και τη σημασία του επιμέρους 

χαρακτηριστικού για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η αντιστοιχία πραγματικών και 

καθορισμένων αποτελεσμάτων εκφράζεται με χαμηλά επίπεδα τιμών των δεικτών. (Ν. 

Παλάσκας, 2005). 
 
 
3.5.2. SERVQUAL 
 

Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα μέτρησης των υπηρεσιών είναι το SERVQUAL. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε το 1988 από τους Parasuaraman, Zeithaml και Berry και 

είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τους Swartz και Brown (1989) και Lam (1997), για τη 

μέτρηση της ποιότητας διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών υγείας. Το 

SERVQUAL είναι ένα γενικό μοντέλο μέτρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, για αυτό ακριβώς 

το λόγο έχει αναπτυχθεί έντονη κριτική για το κατά πόσο αυτός ο κοινός τρόπος εφαρμογής του 

μοντέλου σε διάφορους τομείς των υπηρεσιών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα (D.P. Paul, 

2003). 

Η περιγραφή του μοντέλου, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες υγείας και μετράει τις εξής 

διαστάσεις των υπηρεσιών: 

• Πρακτικά αποτελέσματα 

• Αξιοπιστία 

• Ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών 

• Διασφάλιση 

• Συναισθηματική ταύτιση 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες δηλώσεων που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχους δείκτες. Η 

πρώτη κατηγορία δεικτών προσδιορίζει τις προσδοκίες των πελατών για την ποιότητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη αποκαλύπτει την αντιλαμβανόμενη αξία και ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας για τους πελάτες. Οι τελευταίοι καλούνται να τοποθετήσουν, τόσο την 

ποιότητα των υπηρεσιών, όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, όσο και τις προσδοκίες τους σε μία 

κλίμακα Likert 7 βαθμών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας καθορίζουν την ύπαρξη θετικών ή 

αρνητικών αποκλίσεων στην απόδοση των οργανισμών και μονάδων υγείας, στις 5 παραπάνω 

διαστάσεις. 

Για κάθε διάσταση υπολογίζεται μια μέση τιμή για όλους τους πελάτες. Κατόπιν, 

υπολογίζεται και μία συνολική μέση τιμή της ποιότητας των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τις 

μέσες τιμές των 5 διαστάσεων. Θετικές τιμές δείχνουν ποιότητα υπηρεσιών υψηλότερη των 

απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών, ενώ αρνητικές τιμές δείχνουν χαμηλότερη της 

αναμενόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Μηδενική τιμή υποδηλώνει ικανοποιητικό επίπεδο 

υπηρεσιών. 

Μια πιο πρόσφατη εκδοχή του μοντέλου ενσωματώνει και ένα τρίτο κομμάτι που στοχεύει 

στη μέτρηση της σχετικής σημαντικότητας των 5 διαστάσεων, για τους πελάτες. Οι τιμές που 

προκύπτουν χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση της βαρύτητας των αντιλαμβανόμενων αξιών 

των διαστάσεων. 

Οι εισηγητές του μοντέλου βασιζόμενοι σε εμπειρικούς ελέγχους και θεωρητικές 

προσέγγισης υποστηρίζουν την αξιοπιστία, εγκυρότητα και λειτουργικότητα του για διάφορους 

τομείς υπηρεσιών. 

Από την άλλη πλευρά η έντονη κριτική της θεωρητικής λειτουργικής υποδομής του 

μοντέλου έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές στην πρόταση βελτιωτικών εκδοχών του μοντέλου. 

Συγκεκριμένα, οι Cronin και Taylor (1992) διατυπώνουν την άποψη ότι η πραγματική απόδοση 

του οργανισμού ή της μονάδας υγείας καθορίζει την αντιλαμβανόμενη, για τους πελάτες, 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι προσδοκίες των πελατών δε θεωρούνται 

συστατικό αυτής της αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Προχώρησαν, επίσης, σε μία εμπειρική 

έρευνα κάνοντας χρήση 4 εναλλακτικών μοντέλων μέτρησης της ποιότητας: 

1. SERVQUAL: Ποιότητα υπηρεσιών = απόδοση – προσδοκίες 

2. Σταθμισμένο SERVQUAL: Ποιότητα υπηρεσιών = σημαντικότητα Χ Χ (απόδοση – 

προσδοκίες) 

3. SERVPERF: Ποιότητα υπηρεσιών = απόδοση 

4. Σταθμισμένο SERVPERF: Ποιότητα υπηρεσιών = σημαντικότητα Χ Χ απόδοση. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό μοντέλο 22 δεικτών αντίστοιχων του SERVQUAL και στα 

δύο γνωστά τμήματά του, προστίθεται ένα τρίτο τμήμα που μετράει τη σημαντικότητα του κάθε 

χαρακτηριστικού με βάση μια κλίμακα Likert 7 βαθμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

εμπειρικού μοντέλου των Cronin και Taylor, το μη σταθμισμένο SERVPERF, είναι το 

καταλληλότερο μοντέλο μέτρησης. 
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Η υιοθέτηση της μεθόδου 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. 

 

 
3.5.3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών αποτελεί τον κύριο στόχο στην 

προσπάθεια διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Η μέτρηση και αποτύπωση αυτών των απαιτήσεων και αναγκών αποτελεί το επόμενο 

απαραίτητο βήμα, το οποίο συνοδεύεται και από ανάλογη αύξηση της σημασίας ανάπτυξης και 

χρήσης των δεικτών μέτρησής της. Οι δείκτες εκφράζουν το μέτρο της ποιότητας και είναι φυσικό 

σε μια διαδικασία συνεχούς αναβάθμισής της, να αποτελούν κεντρικό ζήτημα. 

Οι δείκτες μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών έχουν οριστεί με 

διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με την Επιτροπή Πιστοποίησης των Υπηρεσιών Υγείας του 

Καναδά, οι δείκτες αποτελούν εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας, των υποστηρικτικών κλινικών 

υπηρεσιών και της λειτουργίας των οργανισμών και μονάδων υγείας. Η κοινή Επιτροπή 

Πιστοποίησης Οργανισμών Υγείας των Η.Π.Α (JCAHO) ορίζει τους δείκτες ποιότητας ως 

ποσοτικά μέτρα της ποιότητας των κλινικών ιατρικών διαδικασιών και του τρόπου διοίκησης ενός 

οργανισμού ή μονάδας υγείας. Σύμφωνα με ένα άλλο αριθμό οι δείκτες είναι καθαροί αριθμοί 

που ορίζονται ως ποσοστιαία αναλογία συχνότητας ενός συγκεκριμένου γεγονότος. 

Οι δείκτες μπορούν να υποδείξουν βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η 

καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

διαδικασιών, καθώς και των υπολοίπων παροχών μιας μονάδας ή οργανισμού υγείας. Επίσης, 

οι δείκτες είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση κάθε προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. 

Η ανάπτυξη και χρήση δεικτών μέτρησης της ποιότητας αποτελεί, το τρίτο βήμα στη 

διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, δηλαδή τη στατική επεξεργασία δεδομένων 

για τη λήψη αποφάσεων. Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας, περιλαμβάνει τους παρακάτω στόχους: 

• Κατεύθυνση της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας μέσω της αξιολόγησης 

της επίδρασης εισαγόμενων αλλαγών στις διαδικασίες. 

• Αυτοαξιολόγηση και σύγκρίση στοιχείων που αφορούν το ποιοτικό επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών ανταγωνιστικών φορέων (benchmarking). 
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• Αναλυτική ενημέρωση πελατών, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών.  

• Μέτρηση αποτελέσματος ιατρικής διαδικασίας ή επέμβασης σε έναν πληθυσμό. 

Ένας δείκτης ποιότητας ορίζεται από τα παρακάτω πέντε βασικά χαρακτηριστικά: 

• σκοπός της μέτρησης 

• πληθυσμός ή οντότητα στους οποίους αναφέρεται 

• η διάσταση της ποιότητας την οποία μετράει 

• ο τύπος ή η κατηγορία στην οποία ανήκει 

• οι χρήστες του 

•  

 
3.5.3.1. Κριτήρια αξιολόγησης δεικτών ποιότητας 

 
Οι δείκτες ποιότητας δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στατικά εργαλεία μέτρησης των 

παραδοσιακών διαστάσεων της ποιότητας, αλλά να ενσωματώνουν και σύγχρονες τάσεις και 

προοπτικές στην υγεία. Επίσης, πρέπει να συγκεντρώνουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

όπως: 

• Ακριβής και λεπτομερής ορισμός και ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου 

ανάπτυξής τους. 

• Υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια πεδίου ή χαρακτηριστικού μέτρησης. Η υψηλή 

ευαισθησία και ακρίβεια των δεικτών μέτρησης της ποιότητας συνεχίζονται ελάχιστα 

ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. 

• Δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχους ή και ίδιους δείκτες ανταγωνιστικών οργανισμών 

ή φορέων. 

• Μέτρηση πραγματικών και εμφανών χαρακτηριστικών και διαδικασιών των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Ενσωμάτωση πραγματικών δεδομένων και στοιχείων των μετρούμενων διαδικασιών. 

Κάθε δείκτης μέτρησης θα πρέπει αρχικά, να ορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια και να είναι 

τέτοια η δομή του, ώστε να μετράει πραγματικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Τα συνηθέστερα κριτήρια αξιολόγησης συνοψίζονται στα εξής: 

 
Αξιοπιστία 

Ορίζεται ως βαθμός κατά τον οποίο ο δείκτης είναι απαλλαγμένος από τυχαία σφάλματα, 

μπορεί να αναπαραχθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και παρουσιάζει εσωτερική συνοχή, 

αποδεδειγμένη σταθερότητα και εσωτερική αξιοπιστία. 
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Εγκυρότητα 
Η εγκυρότητα ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον οποίο ένας δείκτης μετράει τα πραγματικά 

χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις της ποιότητας για τις οποίες έχει κατασκευαστεί. 

 

Προσαρμοστικότητα 
Ορίζεται ως η ικανότητα προσαρμογής της δομής και του στόχου μέτρησης του δείκτη στις 

αλλαγές των υπηρεσιών τις οποίες μετράει. 

 
Ερμηνευσιμότητα 
Αναφέρεται στο κατά πόσο ο ορισμός και η ερμηνεία ενός δείκτη παρέχουν σαφές 

νοηματικό περιεχόμενο. 

 

Σημαντικότητα 
Εξετάζει κατά πόσο ένας δείκτης μετράει χαρακτηριστικά, διαδικασίες και διαστάσεις, 

γενικά, που έχουν ουσιαστική σημασία και επικαιρότητα για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 
 
Κόστος 
Αφορά το κόστος των διαδικασιών συλλογής των απαραίτητων στοιχείων και κατασκευής 

του δείκτη. 

 

Χρησιμότητα 
Ορίζεται ως βαθμός επάρκειας του δείκτη για την επίτευξη των στόχων της μέτρησης. 

 
Πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων 
Εξετάζει την περίπτωση σκόπιμης αλλοίωσης ποσοτικών δεδομένων ή χαρακτηριστικών 

των δεικτών με στόχο την παραπλάνηση των φορέων ή πελατών που λαμβάνουν γνώση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Εναλλακτικοί τύποι του δείκτη 
Αναφέρεται στη δυνατότητα μετατροπής ή αλλαγής βασικών χαρακτηριστικών του δείκτη, 

ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε άλλους πληθυσμούς. 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης είναι αυτά που συναντιούνται συχνότερα στη διεθνή 

βιβλιογραφία και παρέχουν μια ρεαλιστική βάση αξιολόγησης της καταλληλότητας των δεικτών 

μέτρησης της ποιότητας. 
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3.5.3.2. Διαδικασία ανάπτυξης δεικτών ποιότητας 
 

Η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της ποιότητας αποτελεί το επίκεντρο και τη βάση της 

διαδικασίας μέτρησης της ποιότητας. Η κατασκευή των δεικτών είναι η σημαντικότερη 

παράμετρος της διαδικασίας και στηρίζεται σε συγκεκριμένα διαδοχικά βήματα. 

Το σημαντικότερο μοντέλο ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών είναι το “Indicator Development for m”. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε από 

τον Robert C. Lloyd το 1996 για το Advocate Health Care του Ιλινόις και υποδεικνύει τρία βασικά 

μέρη της διαδικασίας ανάπτυξης των δεικτών, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 

Α) Καθορισμός αντικειμένου μέτρησης και ορισμός του δείκτη. 

Β) Ανάπτυξη του δείκτη και συλλογή των στοιχείων 

Γ) Ανάλυση και αξιολόγηση του δείκτη. 

 

Τα τρία παραπάνω μέρη αναλύονται επιγραμματικά ως εξής: 

 

Α) Καθορισμός αντικειμένου μέτρησης και ορισμός του δείκτη. 

Στο πρώτο αυτό μέρος του μοντέλου καθορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο (αποτέλεσμα ή 

διαδικασία) της μέτρησης και ορίζεται ο δείκτης μέτρησης της ποιότητας. Περιλαμβάνει μία σειρά 

ερωτήσεων και παραμέτρων που βοηθούν στην αναγνώριση των κρίσιμων σημείων που θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν για να προχωρήσει η υλοποίηση της διαδικασίας. 

Οι παράμετροι είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

• Ακριβής ορισμός αντικειμένου μέτρησης. 

• Αιτιολογική βάση ανάπτυξης του δείκτη. 

• Ορισμός και ονομασία του δείκτη. 

• Καθορισμός εμπλεκομένων μονάδων, τμημάτων, λειτουργιών και ομάδων. 

• Ικανοποίηση κύριων οργανωσιακών στόχων. 

• Μέτρηση βασικών διαστάσεων της ποιότητας. 

• Ύπαρξη επιστημονικών βιβλιογραφικών αναφορών 

 

 

Β) Ανάπτυξη του δείκτη και συλλογή στοιχείων. 

Αυτό το μέρος του μοντέλου αποτελεί τον κεντρικό άξονα κατεύθυνσης της διαδικασίας 

ανάπτυξης και κατασκευής των δεικτών. Ορίζεται από τα παρακάτω βήματα:  

• Λειτουργικός ορισμός του δείκτη 
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• Περιγραφή της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων 

Στο συγκεκριμένο βήμα είναι απαραίτητη η διευκρίνιση των παρακάτω σημαντικών 

χαρακτηριστικών: 

 Καθορισμός υπεύθυνου για τη συλλογή των στοιχείων. 

 Συχνότητα συλλογής των στοιχείων. 

 Πηγές των στοιχείων 

 Πρακτική μέθοδος συλλογής των στοιχείων. 

• Μέθοδος δειγματοληψίας. 

• Συμπεριφορά των δεικτών. 

• Επιθυμητά επίπεδα απόδοσης του δείκτη. 

 

 

Γ) ανάλυση και αξιολόγηση του Δίκτη. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του μοντέλου ανάπτυξης δεικτών μέτρησης της ποιότητας 

αποτελείται από την περιγραφή και ανάλυση σε πρώτη φάση των στατιστικών δεδομένων και 

την αξιολόγηση τελικά των αποτελεσμάτων του δείκτη. 

• Ανάλυση του δείκτη. 

• Αναφορά και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Πολύ σημαντική παράμετρος στη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας και 

καταλληλότητας των δεικτών μέτρησης της ποιότητας είναι η προσαρμογή κάποιων 

παραγόντων τους έτσι ώστε να εκφράζουν απόλυτα την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Τα ιδανικά συστήματα προσαρμογής χρησιμοποιούν έναν αριθμό τροποποιητικών 

που αναφέρονται σε μεμονωμένα – ειδικά χαρακτηριστικά ασθενών, που υπεισέρχονται στη 

μέτρηση και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η αλλεργία ασθενών σε 

θεραπείες, η εθνικότητά τους, η αλληλεπίδραση ψυχικών και φυσικών συμπτωμάτων, κ.α. Η 

ιδανική προσαρμογή των δεικτών, έχει ως αποτέλεσμα οι παρατηρούμενες ποσοστιαίες ή 

αριθμητικές διαφορές των δεικτών να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές διαφορές στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

3.5.3.3. Μετρήσιμες διαστάσεις της ποιότητας 
 

Η ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών είναι μία έννοια με πολλαπλές διαστάσεις, οι 

οποίες αποτελούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η μέτρηση της ποιότητας των υγειονομικών 
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υπηρεσιών και η χρήση των αντίστοιχων δεικτών αφορά τις διαστάσεις που μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν και επομένως να μετρηθούν. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι οι διαστάσεις που 

δεν μπορούν να μετρηθούν με ποσοτικά μέτρα θα πρέπει να αγνοούνται στο σχεδιασμό και την 

παροχή των υπηρεσιών. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου δεικτών μέτρησης της 

ποιότητας, έγινε από τον Donabedian, η εργασία του οποίου στηρίζεται στη μέτρηση των τριών 

παρακάτω διαστάσεων: 

• Υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, τεχνολογικός εξοπλισμός, διαθέσιμοι υλικοί 

πόροι). 

• Διαδικασίες (εκτελούμενες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται ασθενείς, 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό). 

• Αποτελέσματα (αποτελέσματα των διαδικασιών). 

Αργότερα, καταγράφηκαν και άλλες προσπάθειες ποσοτικοποίησης συγκεκριμένων 

διαστάσεων της ποιότητας και κατασκευής των αντίστοιχων δεικτών όπως είναι το “National 

Hospital Outcomes Program” το 1997 στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι 

διαστάσεις της ποιότητας που επιτρέπουν την κατασκευή αντίστοιχων δεικτών είναι οι: 

 

• Προσβασιμότητα 

• Αποδοτικότητα 

• Ασφάλεια 

• Αποτελεσματικότητα 

• Αποδοχή  

• Συνεκτικότητα 

• Τεχνική επάρκεια  

• Καταλληλότητα 

Μια άλλη προσπάθεια ανάπτυξης δεικτών μέτρησης έγινε το 1996 από την Κοινή Επιτροπή 

Πιστοποίησης Οργανισμών Υγείας (JCAHO). Προτάθηκε η κατηγοριοποίηση τους, σύμφωνα με 

τις ακόλουθες διαστάσεις της ποιότητας: 

 

• Καταλληλότητα 

• Αποτελεσματικότητα 

• Δραστικότητα 

• Αποδοτικότητα 

• Επίπεδο σεβασμού και προσωπικής επικοινωνίας με τους ασθενείς 

• Ασφάλεια 
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• Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Robert C. Lloyd, μια ισορροπημένη διαδικασία μέτρησης της 

ποιότητας μπορεί να στηριχθεί στην ανάπτυξη και χρήση 6 βασικών κατηγοριών δεικτών, με 

βάση τις παραπάνω διαστάσεις της ποιότητας: 

• Ασφάλεια 

• Κλινικά αποτελέσματα 

• Λειτουργικές διαδικασίες / δραστηριότητες ρουτίνας 

• Ικανοποίηση των πελατών (ασθενών, εργαζομένων, ιατρικού προσωπικού και 

εξωτερικών φορέων) 

• Αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα διαδικασιών 

• Χρήση / αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων 

Η κατηγοριοποίηση των δεικτών μέτρησης με βάση τις διαστάσεις ή τους στόχους 

βελτίωσης της ποιότητας, αποτελεί εργαλείο για την επιλογή του κατάλληλου δείκτη. Είναι πολύ 

σημαντικό οι ομάδες βελτίωσης της ποιότητας που αναλαμβάνουν την κατασκευή των δεικτών 

και οι managers που αξιολογούν τη διαδικασία να διακρίνουν τη μετρούμενη διάσταση της 

ποιότητας από το συγκεκριμένο δείκτη που χρησιμοποιείται για αυτόν το λόγο. Η σύγχυση των 

όρων δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία χρήσης των δεικτών και στα άτομα που είναι 

υπεύθυνα για την υλοποίησή της. 

Συμπερασματικά, η ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών είναι μια διάσταση με πολλές 

διαστάσεις όπου κάθε μία από αυτές αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δεικτών. Κάθε 

κατηγορία δεικτών που προκύπτει αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη υποδιάσταση ή 

χαρακτηριστικό της μετρούμενης διάστασης της ποιότητας. 

 

 

3.5.3.4. Πρόγραμμα δεικτών μέτρησης της ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας – Έρευνα 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Στην εργασία με τίτλο “Διερεύνηση στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών βελτίωσης της 

ποιότητας σε μονάδες υπηρεσιών υγείας – Η περίπτωση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου”, στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εξειδίκευσης στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας, υπό 

την επίβλεψη του Καθηγητή κου Βούζα Φ., το 2004, προτείνεται ένα σύνολο δεικτών μέτρησης 

της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Παρακάτω παρατείθεται η κατηγοριοποίηση των δεικτών 

όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την έρευνα και η οποία βασίζεται στο μοντέλο του Robert C. Lloyd. 

Για λόγους ευκολίας παραλείπεται η αναφορά των επιμέρους χαρακτηριστικών των διαστάσεων 

της ποιότητας. 
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ασφάλεια 

i. Αριθμός ατυχημάτων – προβλημάτων 

ασθενών λόγω χαρακτηριστικών 

υποδομής (κρεβάτια, σκάλες, κ.λ.π.) 

 

ii. Συχνότητα εμφάνισης ενδονοσοκομειακών  

λοιμώξεων. 

 

iii. Αριθμός ατυχημάτων προσωπικού 

(ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) 

Κλινικά  

αποτελέσματα 

i. Αριθμός περιστατικών που καταλήγουν. 

 

ii. Αριθμός μη σχεδιασμένων 

επαναεισαγωγών ασθενών μετά την έξοδό 

τους από το νοσοκομείο. 

 

iii. Ποσοστό χειρουργημένων σθενών που 

επανεισάγονται στο χειρουργείο. 

 

Χρήση / αξιοποίηση πόρων 

i. Δείκτης εισροών στην εκτέλεση του έργου 

(πληροφορίες, οδηγίες, κ.λ.π.) 

 

ii. Δείκτες παρακολούθησης και συντήρησης 

μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 

iii. Ποσοστό πλήρωσης οργανικών θέσεων 

στα τμήματα και τις μονάδες του 

οργανισμού. 

 

iv. Αναλογία ωρών εργασίας προς 

υπερωρίες. 
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Αποτελέσματα  

διαδικασιών 

i. Χρόνος αναμονής για επίσκεψη. 

 

ii. Χρόνος που απαιτείται για είσοδο σε 

χειρουργείο. 

 

iii. Χρόνος για αναπληροφόρηση 

αποτελεσμάτων εργαστηριακών 

εξετάσεων. 

 

iv. Αριθμός λαθών κατά την καταχώρηση 

στοιχείων ασθενών. 

 

v. Χρόνος ολοκλήρωσης χειρουργικών 

επεμβάσεων. 

vi. Μέσος χρόνος νοσηλείας ασθενών. 

 

Λειτουργικές  

δραστηριότητες 

ρουτίνας 

i. Δείκτης χρήσης τυποποιημένων 

διαδικασιών εκτέλεσης έργου. 

 

ii. Αριθμός επισκέψεων ανά ασθενή. 

 

iii. Αριθμός επεμβάσεων ανά ημέρα. 

 

 

iv. Δείκτης χρήσης εγγραφών και διαδικασιών 

εισαγωγής και εξαγωγής ασθενών. 

 

v. Αριθμός αναφορών εξόδων ασθενών ανά 

ημέρα 
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Ικανοποίηση πελατών 

(ασθενών, εργαζομένων, 

εξωτερικών φορέων) 

i. Βαθμός ικανοποίησης ασθενών. 

 

ii. Ποσοστό ασθενών που προσφεύγουν στη 

δικαιοσύνη για κακή αντιμετώπιση 

(ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική). 

 

 

iii. Τύπος ηγεσίας και καθοδήγησης. 

 

iv. Βαθμός ικανοποίησης εργαζομένων. 

 

 

v. Δείκτης εφαρμογής προγραμμάτων 

διαμόρφωσης πορείας καριέρας 

εργαζομένων. 

 

vi. Συχνότητα απουσιών από την εργασία 

(αναλογία δικαιολογημένων προς 

αδικαιολόγητες – absenteeism). 

 

 

vii. Ρυθμός εθελούσιων αποχωρήσεων. 

 

viii. Σχέσεις με προϊσταμένους, συναδέλφους, 

υπόλοιπα τμήματα. 
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Τέλος υπάρχουν πολλά προγράμματα δεικτών μέτρησης της ποιότητας, τα οποία 

αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

• Μοντέλο Robert C. Lloyd. 

• Δείκτες Μοντέλου Donabedian. 

• Δείκτες PACE – standards – EFQM μοντέλου. 

• Δείκτες Balanced – Scorecard. 

• Εθνικά προγράμματα δεικτών μέτρησης της ποιότητας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η σημερινή κατάσταση των ελληνικών Νοσοκομείων επιβάλλει τη συστηματική υιοθέτηση 

από την Ηγεσία τόσο του υπουργείου όσο και των διοικούντων, την υιοθέτηση των αρχών της 

ΔΟΠ. Η εξέταση βιβλιογραφικών πηγών αλλά και αποτελεσμάτων ερευνών που έχουν γίνει για 

την κατάσταση της Νοσοκομειακής Περίθαλψης μας οδηγούν σε συμπεράσματα, η μελέτη των 

οποίων θα βοηθήσει στην καλύτερη παροχή της υγειονομικής φροντίδας. 

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας υιοθέτησης αρχών ΔΟΠ αποτελεί η έλλειψη γνώσης 

θεμάτων ποιότητας από την Ηγεσία των οργανισμών, η οποία παρουσιάζεται ανέτοιμη να 

εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης. Η παραπάνω κατάσταση επιβαρύνεται και από το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει Πολιτική βούληση και Στρατηγική από την εκάστοτε κυβέρνηση για 

πραγματική διοίκηση μέσω των αρχών της ΔΟΠ παρά μόνο απλές θεωρητικές οδηγίες, χωρίς να 

παρέχονται ούτε τα μέσα αλλά και χωρίς να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. Τέλος, κάποιες από 

τις μεθόδους της ΔΟΠ χωρίς όμως να φθάσουν σε ικανοποιητικά σημεία. 

Η έλλειψη πόρων των Νοσοκομείων οδηγεί σε περιορισμό του εξοπλισμού τους από 

όργανα υψηλής τεχνολογίας, παρά τον εκσυγχρονισμό που σημείωσε τα τελευταία χρόνια, δεν 

κρίνεται ικανοποιητικός αφού τα Νοσοκομεία βρίσκονται συχνά σε αδυναμία να καλύψουν από 

μόνα τους πλήρως τις απαιτήσεις για διάγνωση και θεραπεία των ασθενών τους. 

Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στα Ελληνικά Νοσοκομεία είναι πολύ περιορισμένη, 

με αποτέλεσμα η ανυπαρξία μηχανοργανωμένου συστήματος καταγραφής δεδομένων και 

διατήρησης ιατρικού φακέλου από τις κλινικές μονάδες να εμποδίζει την αποτελεσματική 

διάχυση και χρήση της πληροφορίας. 

Ως προς τους Ανθρώπινους πόρους, χαρακτηριστική είναι η παντελής έλλειψη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ποιότητας στα Νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας 
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μας. Η οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που υπάρχει αφορά την κατάρτιση 

σε σχέση με τις ειδικότητες του προσωπικού και όχι στην εκπαίδευσή του σύμφωνα με τις αρχές 

της ποιότητας. Ακόμη πιο αποθαρρυντική είναι η έλλειψη γνώσης των βασικών όρων της 

ποιότητας από τα περισσότερα ανώτερα διοικητικά και ιατρικά στελέχη. Σήμερα τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία χαρακτηρίζονται από παντελή έλλειψη χρήσης εργαλείων ποιότητας και στις 

περισσότερες περιπτώσεις η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας επαφίεται στην πρωτοβουλία 

του προσωπικού και δεν είναι αποτέλεσμα οργανωμένου κεντρικού σχεδιασμού και επίσημα 

υιοθετημένης πολιτική ποιότητας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό, αν και είναι αριθμητικά περισσότερο σε σχέση με παλαιότερα έτη, 

εξακολουθεί να μην επαρκεί, ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, προκαλώντας προβλήματα 

στη λειτουργία των Νοσοκομειακών μανάδων. 

Επίσης, η έλλειψη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, η απουσία καθηκοντολογίου για 

κάθε εργαζόμενο, η πλήρης περιγραφή διαδικασιών, προκαλεί σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ 

του προσωπικού, ενώ συχνά χρησιμοποιείται ως άλλοθι για αποφυγή εκτέλεσης εργασιών ή 

ακόμη απόδοσης ευθυνών. 

Το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς που ισχύει σήμερα στις Νοσοκομειακές μονάδες δεν 

επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, την εξέλιξή του και την αποτελεσματική 

παρακίνησή του, μέσω οικονομικών κυρίως ανταμοιβών αλλά και ευκαιριών εξέλιξης. 

Η ύπαρξη πιστοποίησης διαδικασιών είναι σπάνια στα Νοσοκομεία, με συνέπεια το 

υπόβαθρο για εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας να είναι ανύπαρκτο στις περισσότερες των 

περιπτώσεων. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή για την 

ικανοποίηση τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πελατών των νοσοκομείων γεγονός 

που αποτελεί τη βάση για την λειτουργία ενός οργανισμού με τις αρχές της ΔΟΠ. 

 

4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα για την Ελληνική πραγματικότητα επιτακτική είναι η ανάγκη 

εκσυγχρονισμού των Νοσοκομείων με την εισαγωγή νέων μεθόδων ορθολογικής διοίκησης, 

παράλληλα με μία πολυεπίπεδη αναδιάρθρωσή τους. Για να γίνουν προτάσεις για την 

αναμόρφωση του τομέα αλλά και να εφαρμοστούν ως μέτρα στρατηγικής πολιτική τακτικής 

πρέπει να μελετηθούν, να σχεδιαστούν, να οργανωθούν και να εφαρμοσθούν με προσοχή, 

γεγονός που σημαίνει ότι τα βήματα προς την ΔΟΠ πρέπει να γίνονται αργά και σταθερά. 
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Κάποια από τα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοσθούν είναι τα εξής: 

• ο καθορισμός σε κεντρικό επίπεδο σαφούς και συγκεκριμένης πολιτικής Υγείας την 

οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τα Νοσοκομεία, στο μέτρο που τους αφορά, με 

βάση συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους, 

• η αλλαγή του σημερινού νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ελληνικών 

Νοσοκομείων, κατά τρόπο που αφενός δε θα στερεί από αυτά το δημόσιο 

χαρακτήρα τους και αφετέρου θα επιτρέπει τη διοικητική και διαχειριστική τους 

ευελιξία, 

• η αποκατάσταση του ενιαίου management των Νοσοκομείων, με την ανάθεση της 

διοίκησης – διαχείρισής τους σε ικανούς managers, των οποίων η επιλογή θα 

γίνεται αποκλειστικά με βάση επαγγελματικά κριτήρια και στους οποίους θα δοθούν 

ουσιαστικά κίνητρα για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. 

• η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης του πραγματικού 

τελικού νοσοκομειακού προϊόντος και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα 

Νοσοκομεία με βάση την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους αλλά και τις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού που καλούνται να καλύψουν, 

• η κατάργηση του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου, ως τρόπου αποζημίωσης των 

Νοσοκομείων και η υιοθέτηση μιας άλλης μεθόδου αποζημίωσής τους, 

• η εκτεταμένη χρήση σχεδιασμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία θα 

συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας, παράλληλα με τη δυνατότητα μείωσης του 

κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, 

• η ευαισθητοποίηση των γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών και γενικά όλων των 

εργαζομένων σε ένα Νοσοκομείο, ως προς το κόστος των ιατρικών πράξεων και 

φαρμακευτικών αγωγών, καθώς και σε γενικότερα θέματα ποιότητας, 

• η θέσπιση κινήτρων τόσο για το προσωπικό όσο και για το ίδιο το Νοσοκομείο, 

κινήτρων συνδεδεμένων με την έννοια της παραγωγικότητας αλλά και το ποιοτικό 

επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, 

• η εκτενής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ηγεσίας σε θέματα ΔΟΠ, 

• η προαγωγή μεθόδων και διαδικασιών ώστε ο χρήστης των υπηρεσιών Υγείας να 

αποτελεί το επίκεντρο εστίασης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής πολιτικής, 

• η δημιουργία ομάδων εργασιών σε σχέση με την ποιότητα, οι οποίες θα λύνουν 

προβλήματα που προκύπτουν και θα είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις, 
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• χρήση μοντέλων EFQM, ISO, και είναι επιτακτική, ώστε οι μετρήσεις στην απόδοση 

και ο έλεγχος των επιχειρηματικών πλάνων να γίνεται κάθε χρόνο και να τίθενται 

νέοι στόχοι και νέες ξεκάθαρες ευθύνες για κάθε τμήμα και κάθε υπάλληλο, 

• η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στρατηγικού πλάνου, ενός οράματος όπου όλοι 

εργαζόμενοι και στελέχη θα συνεργάζονται για την επίτευξή του και η διοίκηση θα 

δέχεται τις προτάσεις ποιότητας από το προσωπικό και θα προτρέπει την παροχή 

πληροφοριών για το επιχειρηματικό πλάνο. 

Τέλος, η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ως μιας σύγχρονης φιλοσοφίας που 

έχει σαν σκοπό της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, την ικανοποίηση των 

πελατών/ασθενών, την αύξηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 

των οργανισμών. 
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