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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ    

Σο παρόν παραδοτζο με τίτλο: Η Ικανοποίθςθ των Χρθςτϊν από τισ Υπθρεςίεσ Υγείασ αποτελεί 

το πρϊτο (1ο) παραδοτζο του Τποζργου 45 και περιλαμβάνει τμιμα του κεωρθτικοφ πλαιςίου 

τθσ ζρευνασ.  

Σο παρόν παραδοτζο αποτελείται από 2 κεφάλαια και 10 υποκεφάλαια. Σο 1ο κεφάλαιο με 

τίτλο: Η Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ αποτελείται ςτισ βαςικζσ αρχζσ ποιότθτασ ςτα 

Πρότυπα Πιςτοποίθςθσ και Διαπίςτευςθσ και ςτθν αντίλθψθ τθσ ποιότθτασ εκ μζρουσ του 

αςκενοφσ. Σο 2ο κεφάλαιο με τίτλο: Ικανοποίθςθ Αςκενϊν από τθν Παροχι των Τπθρεςιϊν 

Τγείασ  αναφζρεται ςτισ διαςτάςεισ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ.   
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ΕΕΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Σο παρόν παραδοτζο με τίτλο: Η Ικανοποίθςθ των Χρθςτϊν από τισ Υπθρεςίεσ Υγείασ αποτελεί 

το πρϊτο (1ο) παραδοτζο του Τποζργου 45 με τίτλο: Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ τθσ παροχισ 

των Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ ςτθν Σοπικι Κοινωνία και Δθμιουργία 

Εγχειριδίου Σεκμθριωμζνθσ Σεχνογνωςίασ και περιλαμβάνει τμιμα του κεωρθτικοφ πλαιςίου 

τθσ ζρευνασ και του ςυνολικοφ παραδοτζου του ζργου.  

Σο παρόν παραδοτζο αποτελείται από 2 κεφάλαια και 10 υποκεφάλαια.  

Σο 1ο κεφάλαιο με τίτλο: Η Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ αποτελείται από 4 υποκεφάλαια. 

Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο υποκεφάλαιο 1.1 με τίτλο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ολικισ Ποιότθτασ (Total 

Quality Management) προςεγγίηεται θ ζννοια τθσ ποιότθτασ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ από τθ μεριά του οργανιςμοφ όπου αναφζρονται ότι τα βαςικά αξιϊματα και αρχζσ 

τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ. Επίςθσ αναφζρονται τα οφζλθ από τθν εφαρμογι των 

ςυςτθμάτων Διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ τόςο ςτθν ανάπτυξθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ 

ςε ζναν οργανιςμό όςο και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Ακόμα περιςςότερο ζνα 

φςτθμα Διοίκθςθσ- διαχείριςθσ ολικισ ποιότθτασ διευκολφνει όχι μόνο τουσ εργαηόμενουσ ςε 

ζναν οργανιςμό, κακϊσ διαμορφϊνει ζνα ςτακερό περιβάλλον, αλλά και τουσ χριςτεσ ι 

πελάτεσ δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ τελευταίουσ να ζχουν ςαφι εικόνα από τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ αλλά και να ςυμμετζχουν ςτθν περεταίρω ανάπτυξθ και βελτίωςι τουσ. Σο 

υποκεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ ποιότθτασ και τθσ 

υμβατικισ προςζγγιςθσ. Είναι προφανζσ ότι θ υμβατικι προςζγγιςθ τθσ διοίκθςθσ με 

ευκαιριακοφσ ςτόχουσ ι και χωρίσ ςτόχουσ οριςμζνεσ φορζσ, δεν είναι δυνατό να ικανοποιιςει 

τισ ανάγκεσ του πελάτθ χριςτθ ςε μακροπρόκεςμο επίπεδο και ςυνεπϊσ δεν ζχει κανζναν 

νόθμα θ αναηιτθςθ αυτϊν. Ακόμα, αυτοφ του τφπου θ διοίκθςθ, ςυνικωσ καλείται να 

αντιμετωπίςει τα γεγονότα μετά τθ δθμιουργία τουσ κακιςτϊντασ αδφνατθ τθν πρόβλεψθ των 

εξελίξεων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και πολφ  περιςςότερο τθν παρζμβαςθ με 

επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ κινιςεισ ςε διαδικαςίεσ για τθν απλοφςτευςθ θ αλλαγι. Αντίκετα θ 

Διοίκθςθ Ολικι Ποιότθτασ ςυνδζεται άμεςα με τθ μεκοδολογία καταγραφισ των αναγκϊν των 
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πελατϊν κακϊσ τα δεδομζνα που προκφπτουν κάκε φορά είναι αξιοποιιςιμα ουςιαςτικά και 

ζχουν αντίκτυπο ςτθν λειτουργία του οργανιςμοφ. Είναι λοιπόν ςαφζσ ότι θ οποιαδιποτε 

μεκοδολογία αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δεν είναι δυνατόν αποδϊςει αν δεν 

υπάρχει κάποιο ςφςτθμα Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ ϊςτε να αξιοποιιςει για λογαριαςμό 

του οργανιςμοφ και τθσ αναπροςαρμογισ τθσ ςτοχοκεςίασ του τα οποιαδιποτε αποτελζςματα 

προκφψουν.  

το δεφτερο υποκεφάλαιο με τίτλο Η πιςτοποίθςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ παρουςιάηεται αναλυτικά το πλαίςιο τθσ πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ ςτον 

Ευρωπαϊκό χϊρο. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ακόμα ςτθν Ευρϊπθ δεν ζχει κακιερωκεί ζνα κοινό 

πλαίςιο αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ προςαρμοςμζνο ςτα Ευρωπαϊκά 

δεδομζνα. Αν και Ιοφνιο του 2001 το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο του Γκζτεμποργκ επικεντρϊκθκε 

ςτθν ανάπτυξθ του Ευρωπαϊκοφ Τγειονομικοφ Μοντζλου το οποίο ςφμφωνα με τθν πρόταςθ 

κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ ςυνεχοφσ φροντίδασ υγείασ όςον αφορά τθν 

πρόλθψθ, τθν διάγνωςθ, τθν κεραπεία και τθν αποκατάςταςθ του αςκενοφσ (ολοκλθρωμζνθ 

φροντίδα αςκενϊν ςε μοντζλο disease management), ςτθν πρόςβαςθ από όλουσ ςτθν 

πλθροφορία και ςτθν ιατρικι γνϊςθ, και ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν αυτϊν. 

το υποκεφάλαιο 3 με τίτλο Πρότυπα Πιςτοποίθςθσ και Διαπίςτευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ςτο οποίο αναλφονται οι Πιςτοποιιςεισ κατά ISO (ISO Certification) και οι Διαπιςτεφςεισ των 

Οργανιςμϊν Τγείασ (Organizational Accreditation) ςτθν Ευρϊπθ και παρατίκενται οι καλζσ 

πρακτικζσ εφαρμογισ αυτϊν των πολιτικϊν όπωσ λειτουργοφν ςτθν Μ. Βρετανία και Γερμανία.  

Σο κεφάλαιο 1 ολοκλθρϊνεται με το υποκεφάλαιο 4 με τίτλο Η Σφνδεςθ των Υπθρεςιϊν υγείασ 

με τα Συςτιματα Ποιότθτασ όπου διαχωρίηεται θ προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν τόςο τομζα τθσ βιομθχανίασ γενικά και ςτθν υγείασ ειδικότερα. 

τθν Τγεία από τθ ςτιγμι που οι αςκενείσ μεταξφ τουσ παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλία ςτουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ζκβαςθ τθσ κεραπείασ τουσ, είναι αναμενόμενο θ ςτατιςτικι 

ανάλυςθ να αναδεικνφει ςθμαντικζσ αλλά αναγκαίεσ διαφορζσ ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ.  Ζτςι 

ςτον τομζα τθσ Τγείασ ςθμαςία ζχει θ αντίλθψθ τθσ ποιότθτασ εκ μζρουσ του αςκενοφσ που 
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επθρεάηεται από τζςςερισ παράγοντεσ όπωσ είναι α) θ Διαπροςωπικι Ποιότθτα που αφοροφν 

τθν διαπροςωπικι ςχζςθ γιατροφ αςκενοφσ, β) θ Σεχνικι Ποιότθτα που αναφζρεται ςτισ 

γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ του παρόχου θ γ) Περιβαλλοντικι Ποιότθτα που αναφζρεται ςτο 

χϊρο του νοςοκομείου ι οργανιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και δ) θ Διοικθτικι Ποιότθτα 

ωσ προσ το χρόνο τισ λειτουργίεσ και τθ γενικότερθ διοικθτικι υποςτιριξθ.  

Σο 2ο κεφάλαιο με τίτλο: Ικανοποίθςθ Αςκενϊν από τθν Παροχι των Τπθρεςιϊν Τγείασ   

αναφζρεται ςτισ γενικότερεσ κεωρίεσ, ςχετικζσ με τισ ζννοιεσ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν, 

τισ διαςτάςεισ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

ικανοποίθςθ. Εδϊ αναλφεται θ ςχζςθ και επικοινωνία ςχζςθ Αςκενι-Ιατροφ  και Αςκενι με 

Νοςθλευτικό Προςωπικό, αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά Τπθρεςιϊν Τγείασ και τα 

δθμογραφικά και Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτθριςτικά αςκενι.  το Τποκεφάλαιο 4 

παρουςιάηονται οι Μζκοδοι Μζτρθςθσ τθσ Ικανοποίθςθσ των αςκενϊν ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, τρόπου ςυλλογισ δεδομζνων  και ενδεικτικζσ ερευνθτικζσ μελζτεσ. Επίςθσ 

αναφζρονται οριςμζνεσ χαρακτθριςτικζσ Μελζτεσ για τθν Ικανοποίθςθ Αςκενϊν που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα και αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται και θ 

παροφςα ζρευνα και Τποζργο. Σο παρόν παραδοτζο ολοκλθρϊνεται με το 6 υποκεφάλαιο του 

2ου κεφαλαίου με τίτλο Οφζλθ και Χρθςιμότθτα από τθν Μζτρθςθσ τθσ Ικανοποίθςθσ των 

Αςκενϊν όπου αναφζρονται τα υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ τθσ μζτρθςθσ 

τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν τα οποία και ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν και ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν 

υγείασ.    
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11::  ΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΙΙ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΕΕ  ΤΤΓΓΕΕΙΙΑΑ    

11..11  φφςςττθθμμαα  ΔΔιιααχχεείίρριιςςθθσσ  ΟΟλλιικκιισσ  ΠΠοοιιόόττθθτταασσ  ((TToottaall  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt))  

Οι λειτουργίεσ ενόσ οργανιςμοφ που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν οργάνωςθ, ςτθ διεφκυνςθ, 

ςτο  ςυντονιςμό και ςτον ζλεγχο για τθν παραγωγι ποιοτικϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν, 

ςυνκζτουν τθν  Ολικι Ποιότθτα, θ οποία εκφράηει παράλλθλα τθ φιλοςοφία και τθν 

κουλτοφρα τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του οργανιςμοφ.  

H ζννοια του Ελζγχου Ποιότθτασ (Quality Control) και τθσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (Quality 

Management) είναι άρρθκτα μεταξφ τουσ ςυνδεδεμζνεσ. Ο Ζλεγχοσ Ποιότθτασ αφορά ζνα 

ςφςτθμα δραςτθριοτιτων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του αγακοφ / υπθρεςίασ που 

παρζχεται ςτον πελάτθ / χριςτθ. Θ Διαχείριςθ Ποιότθτασ αφορά αντίςτοιχα ζνα ςφςτθμα α) 

διοίκθςθσ και ελζγχου των δραςτθριοτιτων ςε όλα τα επίπεδα (ςχεδιαςμόσ 

αγακοφ/υπθρεςίασ, παραγωγι, διανομι και εξυπθρζτθςθ), β) πρόλθψθσ προβλθμάτων 

ποιότθτασ και γ) διαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν για τα αγακά και υπθρεςίεσ 

που καταλιγουν ςτουσ πελάτεσ / χριςτεσ.  

ε αυτό το πλαίςιο, είναι απαραίτθτθ θ αντίλθψθ των απαιτιςεων τθσ ποιότθτασ από το 

ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ και φυςικά θ αντανάκλαςθ 

των παραπάνω ςτον καταναλωτι / χριςτθ των υπθρεςιϊν. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται 

ζνα ανατροφοδοτοφμενου ςφςτθμα καταγραφισ και παραγωγισ δεδομζνων, αποτφπωςθσ των 

ςφαλμάτων και προχποκζςεων διόρκωςθσ τυχόν λακϊν. Κάτι τζτοιο προκφπτει από 

ςυςτθματικοφσ ελζγχουσ ποιότθτασ που αποτελοφν τον κφκλο βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ 

παραγωγισ (Garvin, David A. 1988).   

ε ζνα αποτελεςματικό φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (Adler, M., & Ziglio, E.  1996) τα 

κεμελιϊδθ ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι του ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 κακοριςμόσ των υπευκυνοτιτων και των αρμοδιοτιτων όςον αφορά τθ 

διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ. 
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 γραπτι περιγραφι και τεκμθρίωςθ (documentation) των ενεργειϊν, διεργαςιϊν 

και τεχνικϊν που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τθ Διαχείριςθ τθσ Ποιότθτασ. 

 εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ εντοπιςμοφ αιτιϊν μθ ςυμμόρφωςθσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν με τισ προδιαγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ. 

 φπαρξθ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ, μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ 

των εφαρμοηόμενων διεργαςιϊν (performance measurement systems). 

Θ επίτευξθ των ανωτζρω επιτυγχάνεται με τθν αποδοχι μιασ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ 

(προςζγγιςθ μζςω των διεργαςιϊν). Ωσ διεργαςία κεωρείται κάκε δραςτθριότθτα που 

μετατρζπει τισ ειςροζσ (inputs) ςε εκροζσ (outputs) και αποτελζςματα (outcomes).  

Οι οργανιςμοί παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ οφείλουν να καταγράψουν, να αποδεχκοφν και να 

διαχειριςτοφν ζναν πολφ μεγάλο αρικμό διαςυνδεδεμζνων διεργαςιϊν όπου ςυχνά το 

αποτζλεςμα μιασ διεργαςίασ αποτελεί ειςαγόμενο ςτοιχείο για τθν επόμενθ (π.χ. τα 

πρωτόκολλα κεραπείασ κεωροφμενα ωσ αποτζλεςμα ιατρικϊν διεργαςιϊν αποτελοφν το 

ειςαγόμενο ςτοιχείο των νοςθλευτικϊν διεργαςιϊν).  

11..11..11  ΑΑξξιιϊϊμμαατταα  κκααιι  ααρρχχζζσσ  ττθθσσ  ΔΔιιοοίίκκθθςςθθσσ  ΟΟλλιικκιισσ  ΠΠοοιιόόττθθτταασσ    

Σα βαςικά αξιϊματα-προχποκζςεισ για τθν επιτυχία τθσ ΔΟΠ είναι το τρίπτυχο Δζςμευςθ, 

υμμετοχι, Επιςτθμονικι Γνϊςθ (το τρίγωνο τθσ ΔΟΠ).   

    

Δέσμευση

Συμμετοχή Επιστημονική 
Γνώση
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Δζςμευςθ. Σα ανϊτερα ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι δεςμεφονται για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και καινοτομία. Δθλαδι, πρζπει να υπάρχει μια παραδειγματικι ςυμπεριφορά και 

δζςμευςθ από τα ανϊτερα ςτελζχθ (=θγεςία), με πράξεισ και όχι με λόγια.  

υμμετοχι. Σα ανϊτερα ςτελζχθ και κάκε εργαηόμενοσ ςυμμετζχουν ςε μια ομάδα για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτα ςτον οργανιςμό. Δθλαδι, θ ολικι ποιότθτα δεν ςυνδζεται με μια 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία δραςτθριότθτα ι ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα ι με τισ αρμοδιότθτεσ 

ενόσ διευκυντι τθσ επιχείρθςθσ. Θ (ολικι) ποιότθτα αφορά όλουσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ και 

απαιτεί μια νζα ςυμπεριφορά και ζνα νζο δίκτυο ςχζςεων μεταξφ των εργαηομζνων. 

Επιςτθμονικι Γνϊςθ. Σα ανϊτερα ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι γνωρίηουν κατάλλθλεσ 

μεκόδουσ και τεχνικζσ για τθν αλλαγι. Δθλαδι, θ επιςτθμονικι γνϊςθ επιτρζπει τθ 

δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν ζτςι ϊςτε, όλοι οι εργαηόμενοι να είναι υπεφκυνοι για τθν 

ποιότθτα του δικοφ τουσ ζργου. Όταν κάποιοσ ζχει τα κατάλλθλα επιςτθμονικά "εργαλεία" 

μπορεί να επιςθμάνει τισ δυςλειτουργίεσ και να προλάβει τισ ςυνζπειεσ τουσ. Θ πρόλθψθ και 

όχι θ κεραπεία αποτελεί τθ βάςθ τθσ κεωρίασ τθσ Δ.Ο.Π.  

Από αυτά τα τρία βαςικά αξιϊματα προκφπτουν οι επόμενεσ επτά κφριεσ αρχζσ που 

ςυμπεριλαμβάνονται με τον ζνα ι άλλο τρόπο ς' όλεσ τισ ςχετικζσ κεωρίεσ. Οι αρχζσ αυτζσ 

μποροφν να ςυμπλθρωκοφν ι /και να τροποποιθκοφν ϊςτε να βρίςκουν εφαρμογι ςε κάκε 

οργανιςμό ι επιχείρθςθ.  

Οι γενικζσ βαςικζσ αρχζσ είναι οι εξισ: 

1. Δζςμευςθ τθσ θγεςίασ: Δζςμευςθ των κορυφαίων ςτελεχϊν τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ 

και κυρίωσ του διευκυντι ςτισ αρχζσ τθσ ολικισ ποιότθτασ. Χωρίσ τθ δικι τουσ 

δζςμευςθ δεν είναι δυνατι καμιά αλλαγι και οποιαδιποτε προςπάκεια από άλλουσ 

δεν κα δϊςει μόνιμα αποτελζςματα. 

2. Εφαρμογι ςε ζκταςθ: Είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ τθσ ποιότθτασ από όλα τα 

τμιματα τθσ επιχείρθςθσ, και όχι μόνον από κάποιο ειδικό "τμιμα ελζγχου" που 

περιορίηεται μόνο ςε τεχνικά κζματα, τα οποία δεν είναι εφικτά ςτισ διάφορεσ κζςεισ 
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εργαςίασ. Θ προςαρμογι τθσ νοοτροπίασ όλων των τμθμάτων ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία μιασ ιδιαίτερθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ. 

3. Τπευκυνότθτα ςε βάκοσ: Όλοι είναι υπεφκυνοι για τθν ποιότθτα. Θ θγεςία κα πρζπει 

να παραχωριςει κάποιεσ από τισ δυνάμεισ και υπευκυνότθτεσ ςτα κατϊτερα επίπεδα. 

Ο κακζνασ κα πρζπει να ενκαρρφνεται ςτο να ελζγχει, να διευκφνει και να Βελτιϊνει 

τισ διαδικαςίεσ που βρίςκονται ςτθ ςφαίρα τθσ δικισ του υπευκυνότθτασ. 

4. Πρόλθψθ όχι κεραπεία: Αυτι θ αρχι εκφράηεται και ςαν «επιτυχία με τθν πρϊτθ» ι 

«μθδζν ελαττωματικά»(Zero Defects).Θ ποιότθτα πρζπει να ζχει ενςωματωκεί ςτθ 

ςχεδίαςθ των προϊόντων και των διαδικαςιϊν παραγωγισ, Ο εκ των υςτζρων ποιοτικόσ 

ζλεγχοσ δθμιουργεί ζνα «κρυφό τμιμα παραγωγισ ι εξυπθρζτθςθσ» όπου 

«παράγονται» ακατάλλθλα προϊόντα-υπθρεςίεσ και γίνεται ςπατάλθ πόρων για τθν εκ 

ίων υςτζρων διόρκωςθ τουσ αν όχι με τθν απόρριψθ τουσ. 

5. υνεχισ Εκπαίδευςθ ςτθ Χριςθ Εργαλείων και Μεκόδων Βελτίωςθσ Ποιότθτασ: Θ 

χριςθ ςτατιςτικϊν διαγραμμάτων κατανοθτι από τουσ εργαηόμενουσ όπωσ και από τθ 

διοίκθςθ, διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κατανόθςθ των διαφόρων λειτουργιϊν 

και ςτθν ανεφρεςθ των αιτίων διακφμανςθσ ςτθν ποιότθτα και κατ' επζκταςθ ςτθν 

ταχεία και αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

6. Ζλεγχοσ ανταγωνιςτικότθτασ: Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ πρζπει να 

οριοκετείται ςυνεχϊσ με βάςθ μια ςειρά δεικτϊν απόδοςθσ, εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν (Benchmarking).  

7. υνεχισ βελτίωςθ: Θ κεντρικι φιλοςοφία τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ, kaisen κατά 

τουσ Ιάπωνεσ, είναι θ παρακίνθςθ τθσ ςυνεχοφσ αναηιτθςθσ νζων μεκόδων βελτίωςθσ 

των δραςτθριοτιτων παραγωγισ ι εξυπθρζτθςθσ κακϊσ επίςθσ και τθσ μείωςθσ τθσ 

ςπατάλθσ πόρων. Με τθ ςυνεχι βελτίωςθ γίνονται μικρά αλλά ςτακερά βιματα. 
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11..11..22  ΟΟφφζζλλθθ  ααππόό  ττθθνν  εεφφααρρμμοογγιι  ττθθσσ    

Ζνα από τα ςθμαντικότερα οφζλθ τθσ ΔΟΠ είναι και θ ανάπτυξθ του ομαδικοφ πνεφματοσ 

μεταξφ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει εκτόσ από τθν 

αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ζνα καλφτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου μποροφν να 

επιτευχκοφν ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ τόςο των εργαηομζνων όςο και των 

πελατϊν ι χρθςτϊν των υπθρεςιϊν. 

Θ ςτακερότθτα εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν υψθλι ποιότθτα και απόδοςθ και θ ςυνεχισ 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ δθμιουργεί εργαηόμενουσ - πολίτεσ υψθλισ αποτελεςματικότθτασ, 

ικανοποιθμζνουσ από τθ δουλειά τουσ και τθν κοινωνικι τουσ ηωι με ςυνζπεια τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ φτϊχειασ, τθσ δυςτυχίασ, τθσ απομόνωςθσ. 

Θ ΔΟΠ ενςωματϊνει τθν ανάπτυξθ ςχζςεων ολικισ ποιότθτασ μεταξφ επιχείρθςθσ και 

προμθκευτϊν, οπότε αυτζσ οι ςχζςεισ αποκτοφν πολλαπλαςιαςτικι ιςχφ λόγω τθσ αλυςιδωτισ 

εξάρτθςθσ των επιχειριςεων μεταξφ τουσ. Οι απαιτιςεισ μιασ επιχείρθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθ 

ΔΟΠ αναγκάηουν τουσ προμθκευτζσ τθσ να τθν εφαρμόςουν ϊςτε να μποροφν να 

αντεπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ι ςτον ανταγωνιςμό. 

Θ αντίδραςθ είναι αλυςιδωτι για μια μεγάλθ ομάδα επιχειριςεων που αλλθλεξαρτϊνται ςε 

κάποιο τομζα. Αυτό το φαινόμενο ζχει πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ πλζον ςε κοινωνικό και 

ακόμθ ςε εκνικό επίπεδο.  

Θ εφαρμογι προςεγγίςεων ποιότθτασ ςτουσ οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν Τγείασ 

επιφζρει ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ δείκτεσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των: (Auton, 1994) 

 Αυξθμζνθ ποιότθτα φροντίδασ και εκροϊν 

 Αυξθμζνθ ικανοποίθςθ πελατϊν 

 Αυξθμζνθ ικανοποίθςθ ιατρικοφ προςωπικοφ 

 Αυξθμζνθ ικανοποίθςθ εργατικοφ δυναμικοφ 

 Πικανά μακροχρόνια κζρδθ ςτθν επίδοςθ και τθν παραγωγικότθτα, το οποίο 

 ςχετίηεται άμεςα με μειωμζνο κόςτοσ φροντίδασ υγείασ. 
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Επιπλζον θ ποιότθτα ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ ζχει ξεχωριςτι ςθμαςία, αφοφ αναμφιςβιτθτα 

οδθγεί ςε ουςιαςτικά υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ για τον ίδιο τον αςκενι, 

τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, τισ μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, τα αςφαλιςτικά ταμεία, 

το κράτοσ και το κοινωνικό ςφνολο. 

Ενδεικτικά οριςμζνα από τα οφζλθ είναι: 

 Ζγκαιρθ διάγνωςθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων του αςκενι, 

αποτροπι επιπλοκϊν. 

 Καλι ψυχολογικι κατάςταςθ αςκενοφσ λόγω καλοφ περιβάλλοντοσ τθσ μονάδασ 

παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και ςυντόμευςθσ του χρόνου παραμονισ του ςτθ 

μονάδα λόγω ςωςτισ και γριγορθσ αντιμετϊπιςθσ του υγειονομικοφ του 

προβλιματοσ. 

 Μείωςθ απϊλειασ ειςοδιματοσ που κα υποςτεί ο αςκενισ λόγω ζγκαιρθσ και 

αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ υγείασ του αςκενι. 

 Νομικι κατοχφρωςθ και αςφάλεια του ζργου των επαγγελματιϊν υγείασ. 

 Απαλλαγι των επαγγελματιϊν υγείασ από αδικαιολόγθτο άγχοσ και εκνευριςμό. 

 Μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ όλων των υπθρεςιϊν και τμθμάτων τθσ μονάδασ με 

ςυνζπεια λειτουργικά οφζλθ για αυτι. 

 Περιοριςμόσ φψουσ δαπανϊν που πλθρϊνουν τα αςφαλιςτικά ταμεία ςτισ 

μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Περικοπι αδικαιολόγθτων δαπανϊν ςτον τομζα υγείασ με όφελοσ για το κράτοσ 

και το κοινωνικό ςφνολο. 

 Αφξθςθ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των μονάδων παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ με ςυνζπεια τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και του αιςκιματοσ αςφάλειασ. 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του κράτουσ και τθσ κοινωνίασ ςτο εςωτερικό και διεκνϊσ. 
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11..11..33  ΔΔιιααφφοορρζζσσ  μμεεττααξξφφ  ττθθσσ  ΔΔΟΟΠΠ  κκααιι  ττθθσσ  ςςυυμμββααττιικκιισσ  ππρροοςςζζγγγγιιςςθθσσ    

τισ παρακάτω διαφορζσ, για ςυντομία, ο όροσ υμβατικι Προςζγγιςθ Διοίκθςθσ αναφζρεται 

ςαν ΠΔ. 

τθ ΔΟΠ θ ανϊτατθ διοίκθςθ πρζπει να αναλάβει προςωπικά τθν θγεςία και να παρζχει τθν 

αναγκαία κακοδιγθςθ δίνοντασ πρϊτθ το παράδειγμα, ενϊ ςτθν ΠΔ οι εντολζσ εκτελοφνται 

ανεξάρτθτα από το αν θ ανϊτατθ θγεςία δεν ακολουκεί τα πρότυπα. Θ ΠΔ δε κεωρεί τα 

ανϊτατα ςτελζχθ υπεφκυνα για τθν ποιότθτα ςε αντίκεςθ με τθ ΔΟΠ. 

Είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ τθσ ποιότθτασ από όλα τα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ, ςε 

αντίκεςθ με τθ ΠΔ όπου αυτι θ εργαςία γίνεται από κάποιο ειδικό τμιμα ελζγχου. 

Θ νοοτροπία τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε 

όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ, απαιτεί τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ, του τρόπου 

αντιμετϊπιςθσ, και των εργαςιακϊν πρακτικϊν όπωσ αυτζσ ςυναντϊνται ςτθ ΠΔ. 

Θ θγεςία παραχωρεί κάποιεσ από τισ δυνάμεισ και υπευκυνότθτεσ ςτα κατϊτερα επίπεδα. τθ 

ΠΔ αυτι θ εργαςία αποτελεί αντικείμενο των ελεγκτϊν ι των προϊςταμζνων των 

διαδικαςιϊν. 

Θ προςωπικι ςυνειςφορά κάκε εργαηομζνου ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι τθσ νοοτροπίασ και 

ςυνολικά τθσ οργανωτικισ κουλτοφρασ του οργανιςμοφ. τθ ΠΔ ο εργαηόμενοσ αςχολείται με 

τθν εργαςία του για να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του προϊςταμζνου. 

Επίςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ακόμθ και οι προμθκευτζσ, οι πελάτεσ, οι επενδυτζσ, ακόμθ και θ 

τοπικι κοινότθτα και δθμιουργείται μια αλυςίδα αλλθλεξάρτθςθσ και υποςτιριξθσ. τθ ΠΔ ο 

οργανιςμόσ πρζπει να παλζψει για να κατακτιςει ζνα περιβάλλον που κεωρείται από 

ανταγωνιςτικό μζχρι εχκρικό. 

τόχοσ τθσ ΔΟΠ πιςτεφει ςτθν πρόλθψθ ι ςτα μθδζν ελαττωματικά ςε αντίκεςθ με τθ ΠΔ που 

βαςίηεται ςτθν αντίδραςθ ςε λάκθ με βάςθ τον ζλεγχο, όπου κεωρείται φυςικι θ φπαρξθ ενόσ 

αρικμοφ ελαττωματικϊν όπωσ και θ φπαρξθ διαδικαςιϊν διόρκωςθσ και απόρριψθσ. 
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Ζνα ςθμαντικό ςτοιχεί τθσ ΔΟΠ είναι θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ όλων ςτθ χριςθ εργαλείων και 

μεκόδων διοίκθςθσ ενϊ ςτθ ΠΔ θ εκπαίδευςθ γίνεται μόνο ςε επιλεγμζνο προςωπικό που κα 

εποπτεφει τισ διαδικαςίεσ. Για το υπόλοιπο προςωπικό κεωρείται επαρκισ θ απαιτοφμενθ 

κατάρτιςθ τουσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθ ΔΟΠ θ εκπαίδευςθ κεωρείται επζνδυςθ, ςτθ ΠΔ 

κεωρείται ζξοδο. 

το περιβάλλον αυτό οι εργαηόμενοι επιςθμαίνουν τα προβλιματα του ςυςτιματοσ ενϊ 

ταυτόχρονα αποκτοφν υπερθφάνεια και αγάπθ για τθν εργαςία τουσ. ςε αντίκεςθ με τθ ΠΔ 

όπου οι εργαηόμενοι προτιμοφν να μθν αντιδράςουν ςτθν εμφάνιςθ κάποιου προβλιματοσ ι 

ςε περίπτωςθ λάκουσ είτε των ίδιων, είτε των προϊςτάμενων τουσ. 

Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ οριοκετείται ςυνεχϊσ με βάςθ μια ςειρά εςωτερικϊν 

και εξωτερικϊν δεικτϊν απόδοςθσ, ενϊ ςτθ ΠΔ υπάρχουν μόνον εξωτερικοί που κυρίωσ είναι 

οικονομικοί. 

τθ ΔΟΠ υπάρχει θ παρακίνθςθ τθσ ςυνεχοφσ αναηιτθςθσ νζων μεκόδων βελτίωςθσ των 

δραςτθριοτιτων παραγωγισ ι εξυπθρζτθςθσ κακϊσ επίςθσ και τθσ μείωςθσ τθσ ςπατάλθσ 

πόρων, με τθ χριςθ δοκιμαςμζνων τεχνικϊν και εργαλείων, με ςυμμετοχι των εργαηομζνων, 

ενϊ θ ΠΔ επικεντρϊνεται ςτθν τιρθςθ προδιαγραφϊν. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςχεδίαςθ των 

προϊόντων και των υπθρεςιϊν κακϊσ και ςτθν παραγωγι τουσ, ενϊ θ ΠΔ δίνει ζμφαςθ μόνο 

ςτθν παραγωγι (European Network for Health Technology Assessment EUnetHTA) 1.  

11..22  ΗΗ  ππιιςςττοοπποοίίθθςςθθ  ττωωνν  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΤΤγγεείίαασσ  ςςττθθνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΖΖννωωςςθθ    

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχουν γίνει ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ για τθν κακιζρωςθ τθσ 

πιςτοποίθςθσ βάςθ ςυγκεκριμζνων προτφπων που αφοροφν για παράδειγμα τον ιατρικό 

εξοπλιςμό, τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, τθν κλινικι πρακτικι κακϊσ και τθν ζγκριςθ των 

μθχανιςμϊν μάρκετινγκ φαρμακευτικϊν προϊόντων. Ωςτόςο δεν ζχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι 

ςτον τρόπο οργάνωςθσ  και διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν, ι ςτα εςωτερικά ςυςτιματα 

βελτίωςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ.  

                                                      
1
 http://www.eunethta.eu/ 
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τισ ςυντονιςμζνεσ αυτζσ προςπάκειεσ για κοινι χριςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν 

περιλαμβάνονται επίςθσ και τα προγράμματα: α) Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγθςθσ 

υγειονομικισ τεχνολογίασ (EUnetHTA) και β) Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν Αςφάλεια του Αςκενι 

(European Network for Patient Safety EUNetPaS)2, τα οποία ςτοχεφουν ςτθ ςυγκζντρωςθ και 

τθ διανομι, μεταξφ των μελϊν κρατϊν, ςυςτάςεων και οδθγιϊν για τθν αςφάλεια των 

αςκενϊν (C.Shaw, etal 2010). 

ε Ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν αναπτυχκεί ςχετικζσ προςεγγίςεισ τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ 

ποιότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ από κεντρικοφσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Πιο 

αναλυτικά:  

11..22..11  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΕΕππιιττρροοππιι  ((EEuurrooppeeaann  CCoommmmiitttteeee))    

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει προχωριςει ςε ςχετικι κεςμοκζτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ 

ποιότθτασ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ ςτουσ τομείσ τθσ φάρμακο-επαγρφπνθςθσ, τθσ 

αςφάλειασ ιατρό-τεχνολογικϊν προϊόντων κακϊσ και τθσ αςφάλειασ και ποιότθτασ αίματοσ 

και προϊόντων αίματοσ, ανκρϊπινων ιςτϊν και κυττάρων. Εκτόσ από τθ τρατθγικι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2008-2013, τισ ςυςτάςεισ για τθν αςφάλεια του αςκενι κακϊσ και το 

ςχζδιο οδθγίασ για τθν εφαρμογι των δικαιωμάτων του αςκενι ςτθν εκτόσ ςυνόρων φροντίδα 

υγείασ, ςτισ τρζχουςεσ ιδιαίτερεσ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ανικουν και οι 

προτάςεισ για τθν υγειονομικι αςφάλεια των τροφίμων, του εργατικοφ δυναμικοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθν υγειονομικι περίκαλψθ.   

Σο αρχικό ςχζδιο τθσ οδθγίασ για τθν εκτόσ ςυνόρων φροντίδα υγείασ περιλάμβανε το άρκρο 

5, κατά το οποίο κα ζπρεπε τα κράτθ μζλθ να ορίςουν και να παρακολουκιςουν, τθν τιρθςθ 

των προτφπων για τθν ποιότθτα και αςφάλεια τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ που παρζχεται 

ςτο ζδαφόσ τουσ. Αυτά τα πρότυπα, κα ζπρεπε να είναι ςυνεπι με τθ «διεκνι ιατρικι 

επιςτιμθ και γενικά τισ αναγνωριςμζνεσ καλζσ ιατρικζσ πρακτικζσ».  Ωςτόςο λόγω των 

                                                      
2
 http://www.eunetpas-rals.eu/ 
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αντικειμενικϊν δυςκολιϊν το άρκρο 5 ςταδιακά καταργείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο3,4,5.  

11..22..22  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΕΕππιιττρροοππιι  ΣΣυυπποοπποοίίθθςςθθσσ  ((EEuurrooppeeaann  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSttaannddaarrddiissaattiioonn))    

Θ ςυγκεκριμζνθ επιτροπι είναι θ επίςθμθ επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 

εναρμόνιςθ των προτφπων ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά για τα ιατρικά μθχανιματα, ζχουν 

κακιερωκεί ενιαία πρότυπα. Ωςτόςο οι φορείσ παροχισ των υπθρεςιϊν υγείασ χρθςιμοποιοφν 

τα πρότυπα διοίκθςθσ κατά ISO για να πιςτοποιθκοφν και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο ωσ προσ τθν 

ποιότθτα τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ.  

11..22..33  ΠΠααγγκκόόςςμμιιοοσσ  ΟΟρργγααννιιςςμμόόσσ  ΤΤγγεείίαασσ  ((WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn))  

Σο Ευρωπαϊκό τμιμα του WHO (European Regional Office EURO) προζκρινε το 2004 τθν 

ανάπτυξθ εργαλείων Αξιολόγθςθσ τθσ Απόδοςθσ για τθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ των 

Νοςοκομείων και τθν Αςφάλεια των αςκενϊν (2004)6. 

11..22..44  υυμμββοοφφλλιιοο  ττθθσσ  ΕΕυυρρϊϊππθθσσ  ((TThhee  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee))  

 Όπωσ και ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ, ζτςι και το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το 2006 

εξζδωςε ςυςτάςεισ ςτα κράτθ μζλθ για τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ του αςκενι και τθν 

πρόλθψθ ανεπικφμθτων ςυμβάντων ςτθ φροντίδα υγείασ7.  

                                                      
3
 European Commission. Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008–2013. COM(2007) 630 Final. Brussels, 2007; 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf. 
4
 Council of the European Union. Recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare 

associated infections. (2009/C 151/01) Luxembourg, 9 June 2009  
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:EN:PDF. 
5
  European Parliament. Legislative resolution of 23 April 2009 on the proposal for a directive of the European Parliament and of 

the Council on the application of patients’ rights in crossborder healthcare. 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0286+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN. 
6
 WHO. World Alliance for Patient Safety. http://www.who.int/patientsafety/worldalliance/en/ 

7
 Council of Europe. Recommendation (2006) 7 of the Committee of Ministers to Member States on Management of Patients 

Safety and Prevention of Adverse Events in Health Care. Strasbourg: 
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11..33  ΠΠρρόόττυυππαα  ΠΠιιςςττοοπποοίίθθςςθθσσ  κκααιι  ΔΔιιααππίίςςττεευυςςθθσσ  ςςττθθνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΖΖννωωςςθθ  

φμφωνα με ζρευνα που χρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τίτλο ¨External Peer 

Review Techniques¨ και υλοποιικθκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό για τθν Συποποίθςθ 

(International Organization for Standardization) οι Πιςτοποιιςεισ κατά ISO (ISO Certification) 

και οι Διαπιςτεφςεισ των Οργανιςμϊν Τγείασ (Organizational Accreditation) κεωροφνται από 

τα πλζον αξιόπιςτα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Ευρϊπθ (Shaw CD. 

2000).   

Πιο αναλυτικά:  

11..33..11  ΠΠιιςςττοοπποοίίθθςςθθ  IISSOO  

Με βάςθ τθ ςειρά του ςυγκεκριμζνου προτφπου ISO, θ πιςτοποίθςθ εφαρμόηεται για τα 

νοςοκομεία ι πιο ςυχνά για τμιματα αυτϊν), και αξιολογείται από ανεξάρτθτουσ φορείσ ςε 

εκνικό επίπεδο, οι οποίοι είναι διαπιςτευμζνοι από τον εκνικό τουσ φορζα διαπίςτευςθσ. Οι 

πιςτοποιιςεισ αυτοφ του τφπου είναι προςβάςιμεσ και από άλλουσ διεκνείσ ελεγκτικοφσ 

φορείσ που ελζγχουν τθν αξιοπιςτία των πιςτοποιιςεων.   

Θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ISO πραγματοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζνασ οργανιςμόσ: 

(α) χρειάηεται να αποδείξει τθν ικανότθτα του να παρζχει με ςυνζπεια υπθρεςία που κα 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των πελατϊν - χρθςτϊν κακϊσ και τισ εφαρμόςιμεσ κανονιςτικζσ 

απαιτιςεισ και 

(β) ςκοπεφει να αυξιςει τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν - χρθςτϊν μζςω τθσ αποτελεςματικισ 

εφαρμογισ του ςυςτιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνων των διεργαςιϊν για τθ διαρκι βελτίωςθ 

του ςυςτιματοσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ των πελατϊν -

χρθςτϊν κακϊσ και τισ εφαρμόςιμεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ. 

                                                                                                                                                                           

CoE,2006.www.simpatie.org/Main/files/fsf1156232450/Recommendation_Rec_2006_7_Council_of_Europe_Final_EN.doc/dow
nload 
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Σο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISΟ 9001:2008 αναπτφςςεται ςε πζντε (5) κφρια κεφάλαια ωσ ακολοφκωσ 

(Διεκνισ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ): 

Κεφ. 4.0 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ 

 

Κεφ. 5.0 Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ 
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Κεφ. 6.0 Διαχείριςθ πόρων 

 

Κεφ. 7.0 Τλοποίθςθ προϊόντοσ – υπθρεςίασ 
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Κεφ. 8.0 Μζτρθςθ, ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ 

 

Σο πρότυπο, παρακζτει ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ για τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι ενόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, οι οποίεσ είναι ότι πρζπει 

να: 

 Αναγνωρίςει τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ 

ποιότθτασ ςε όλθ τθν ζκταςθ του και αυτό αποτελεί κακικον τθσ Διοίκθςθσ του 

οργανιςμοφ.  

 Προςδιορίηει τθ ςειρά και τθν αλλθλοεπίδραςθ των διεργαςιϊν αυτϊν.  

 Κακορίηει κριτιρια και μεκόδουσ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία και ζλεγχο 

των διεργαςιϊν του. 

 Εξαςφαλίηει τθ διακεςιμότθτα πόρων και πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ 

λειτουργίασ και παρακολοφκθςθσ των διεργαςιϊν. 

 Παρακολουκεί, να μετρά και να αναλφει τισ διεργαςίεσ του. 

 Εξαςφαλίηει ότι επιτυγχάνονται τα κακοριςμζνα προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

των διεργαςιϊν και οι διεργαςίεσ αυτζσ ςυνεχϊσ βελτιϊνονται.  

Σα ανωτζρω δφναται να επιτευχκοφν μόνο μζςω τθσ ςυςτθματικισ και διορατικισ διαχείριςθσ. 

Αποτελεί, επομζνωσ, ςκοπό τθσ Διοίκθςθσ ο κακοριςμόσ και θ προϊκθςθ διεργαςιϊν που 

ενςωματϊνουν και προάγουν τθ βελτίωςθ, τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν και 

8.1

ΓΔΝΙΚΑ

8.2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ

Η ΚΑΙ ΜΔΣΡΗΗ

8.3
ΔΛΔΓΥΟ ΜΗ 

ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΔΝΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ

8.4

ΑΝΑΛΤΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

8.5

ΒΔΛΣΙΩΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 
ΥΡΗΣΗ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ 
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΚΑΙ ΜΔΣΡΗΗ 
ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΚΑΙ ΜΔΣΡΗΗ 
ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ

ΓΙΑΡΚΗ 
ΒΔΛΣΙΩΗ

ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΔ 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΔ 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ
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δεδομζνων, τθν αυτό-αξιολόγθςθ και τθν αναςκόπθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 

ςυςτιματοσ ποιότθτασ. 

Θ τεκμθρίωςθ δφναται να ζχει ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι και θ ζκταςθ τθσ εξαρτάται 

μεταξφ άλλων παραγόντων και από: 

 το μζγεκοσ του Φορζα Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ΦΠΤΤ) 

 τθν πολυπλοκότθτα και ποικιλομορφία των δραςτθριοτιτων του και των 

 διεργαςιϊν του και τθν μεταξφ τουσ αλλθλοεπίδραςθ. 

 τθν ικανότθτα του προςωπικοφ του.  

Θ τεκμθρίωςθ αυτι κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: 

1. Τεκμθριωμζνεσ δθλϊςεισ: 

τθσ πολιτικισ για τθν ποιότθτα και  

των αντικειμενικϊν ςκοπϊν για τθν ποιότθτα. 

2. Ζνα εγχειρίδιο ποιότθτασ. 

3. Τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ, εκεί που απαιτοφνται από το πρότυπο.  

Ωσ διαδικαςία κεωρείται θ τεκμθριωμζνθ περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ μιασ δραςτθριότθτασ ι 

μιασ διεργαςίασ. Σο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ζχει μόνο ζξι απαιτιςεισ για διαδικαςίεσ 

ωσ ακολοφκωσ: 

 παρ. 4.2.3 Ζλεγχοσ Εγγράφων 

 παρ. 4.2.4 Ζλεγχοσ Αρχείων Ποιότθτασ 

 παρ, 8.2.2 Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ 

 παρ. 8.3 Ζλεγχοσ Μθ-υμμορφοφμενου Προϊόντοσ 

 παρ. 8.5.2 Διορκωτικζσ Ενζργειεσ 

 παρ. 8.5.3 Προλθπτικζσ Ενζργειεσ 

Σο μζγεκοσ του οργανιςμοφ και θ πολυπλοκότθτα των διεργαςιϊν του, ςυνικωσ κακορίηουν 

το πλικοσ των τεκμθριωμζνων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν αποδοτικι και 

αποτελεςματικι του διαχείριςθ.  
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ε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κα πρζπει να παρζχει αντικειμενικζσ αποδείξεισ, ότι το 

ςφςτθμα εφαρμόηει τθν ποιότθτα αποτελεςματικά, όπωσ απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 

9001:2008 ςτθν παράγραφο 4.1, όπου περιγράφονται οι γενικζσ απαιτιςεισ. Οδθγίεσ εργαςίασ 

δεν απαιτοφνται από το πρότυπο. 

4. Επιπλζον τεκμθρίωςθ που απαιτείται από τον οργανιςμό για να εξαςφαλίηει τον 

αποτελεςματικό ςχεδιαςμό, λειτουργία και ζλεγχο των διεργαςιϊν του. Θ Διοίκθςθ του 

οργανιςμοφ δφναται να «προςκζςει αξία» ςτο ςφςτθμα ποιότθτασ, μζςω τθσ χριςθσ επιπλζον 

μορφϊν τεκμθρίωςθσ όπωσ: 

 διαγράμματα ροισ εργαςιϊν 

 οργανογράμματα 

 προγράμματα υπθρεςίασ 

 διάφοροι κατάλογοι και πίνακεσ 

 ςχζδια ποιότθτασ. 

ε γενικζσ γραμμζσ, το Εγχειρίδιο Ποιότθτασ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα ζγγραφο που 

κακορίηει το φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ενόσ οργανιςμοφ και περιλαμβάνει: 

 Σο ςκοπό του ςυςτιματοσ και αιτιολογθμζνεσ εξαιρζςεισ από τισ απαιτιςεισ του 

 προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008. 

 Σισ τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ. 

 Σθν περιγραφι τθσ αλλθλοεπίδραςθσ μεταξφ των διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ. 

Θ μορφι, το μζγεκοσ και το περιεχόμενο του εγχειριδίου κακορίηονται από τον οργανιςμό, 

βάςει τθσ κουλτοφρασ, τθσ πολυπλοκότθτασ και του μεγζκουσ του. 

11..33..11..11  ΔΔζζςςμμεευυςςθθ  ττθθσσ  ΔΔιιοοίίκκθθςςθθσσ  

Θ Διοίκθςθ του οργανιςμοφ οφείλει να δεςμευτεί για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

του. Παράλλθλα κα πρζπει να εξαςφαλίςει αντικειμενικζσ αποδείξεισ για τθν κάλυψθ τθσ 
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δζςμευςθσ τθσ αυτισ, αναπτφςςοντασ και ακολουκϊντασ μία δζςμθ ενεργειϊν θ οποία 

περιλαμβάνει:  

 τθν αποδεδειγμζνθ γνωςτοποίθςθ, ςε όλα τα επίπεδα, τθσ ςθμαςίασ τθσ 

κατανόθςθσ και ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του πελάτθ-αςκενι, κακϊσ 

επίςθσ και αποδεδειγμζνα τθ γνϊςθ και κάλυψθ όλων των νομικϊν και 

κανονιςτικϊν απαιτιςεων, 

 τθν υιοκζτθςθ πολιτικισ για τθν ποιότθτα, 

 τθν κακιζρωςθ αντικειμενικϊν ςκοπϊν (ςτόχων) για τθν ποιότθτα, 

 τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι αναςκοπιςεων και 

 τθν εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των αναγκαίων πόρων. 

Θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ οφείλει, ςφμφωνα με το πρότυπο αυτό, να δεςμευκεί για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ αλλά και για τθ δθμιουργία 

ενόσ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, ζτςι ϊςτε να οδθγείται προσ τθ ςυνεχι 

βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του. Θ βελτίωςθ αυτι βαςίηεται ςε απόλυτα μετριςιμα 

μεγζκθ τα οποία κα πρζπει να οδθγοφν τελικά ςτον αντικειμενικό ςκοπό του Οργανιςμοφ. Ο 

αντικειμενικόσ αυτόσ ςκοπόσ τίκεται από τθ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ και αποτελεί τθ βαςικι 

μζςο-μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι του. 

11..33..11..22  ΕΕςςττίίααςςθθ  ςςττοονν  ΠΠεελλάάττθθ  --  ΧΧρριιςςττθθ  

Θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ πρζπει να κακιερϊςει, μζςω του υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Ποιότθτασ, τθ μεκοδολογία με τθν οποία προςδιορίηονται και ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ 

του πελάτθ-αςκενι με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του. 

Θ επιτυχία και θ ανάπτυξθ ενόσ οργανιςμοφ εξαρτάται απόλυτα από τθν κατανόθςθ και 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν των χρθςτϊν του. Για το ςκοπό αυτό ο 

οργανιςμόσ κα πρζπει να επιλζξει και να κακορίςει το εφροσ του χϊρου και του πλθκυςμοφ 

αναφοράσ που απευκφνεται και ςτθ ςυνζχεια να μεταφράςει τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ 

ςε απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τελικά ςε παροχι υπθρεςίασ υγείασ. 
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11..33..11..33  ΠΠοολλιιττιικκιι  γγιιαα  ττθθνν  ΠΠοοιιόόττθθτταα  

Θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ κα πρζπει να κακιερϊςει μία Πολιτικι για τθν Ποιότθτα και να 

εξαςφαλίςει ότι αυτι είναι και θ ενδεδειγμζνθ για το ςκοπό του. Θ Πολιτικι αυτι πρζπει να 

περιλαμβάνει τθ δζςμευςθ τθσ για τθ ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ, κακϊσ επίςθσ, και 

δζςμευςθ για προςπάκεια ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Ποιότθτασ. 

Παράλλθλα κα πρζπει να κακορίηεται το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα κακορίηονται και κα 

αναςκοποφνται οι τικζμενοι αντικειμενικοί ςκοποί για τθν ποιότθτα. Θ διοίκθςθ οφείλει να 

γνωςτοποιιςει τθν Πολιτικι τθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εντόσ του οργανιςμοφ και να 

εξαςφαλίςει ότι είναι κατανοθτι. 

Θ Πολιτικι αυτι δεν είναι τίποτε άλλο από γενικζσ οδθγίεσ οι οποίεσ κα διευκολφνουν τα 

διοικθτικά ςτελζχθ ςτθ λιψθ αποφάςεων. Για να είναι μία πολιτικι αποτελεςματικι, πρζπει 

να γίνει γνωςτι ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και όχι απλϊσ να αρχειοκετείται. Για τθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ, το γραπτό κείμενο ςυςτινεται ωσ το πιο κατάλλθλο. 

τθν Πολιτικι Ποιότθτασ θ διοίκθςθ του οργανιςμοφ οφείλει να οριοκετιςει το πλαίςιο και το 

μθχανιςμό μζςω του οποίου κακορίηονται, ελζγχονται και αξιολογοφνται οι αντικειμενικοί 

ςκοποί για τθν ποιότθτα. Θ επίτευξθ των ςκοπϊν αυτϊν κα πρζπει να οδθγεί το φςτθμα 

Διαχείριςθσ τθσ Ποιότθτασ και κατ’ επζκταςθ τον οργανιςμό ςτο ςφνολο του, ςε ςυνεχι 

βελτίωςθ, για τθν οποία θ Διοίκθςθ δεςμεφεται.  

11..33..11..44  ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκοοίί  ςςκκοοπποοίί  γγιιαα  ττθθνν  ΠΠοοιιόόττθθτταα  

Θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ πρζπει να κακιερϊςει μετριςιμουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ για 

τθν ποιότθτα. Οι ςκοποί αυτοί κα πρζπει να είναι ςυνεπείσ και ευκυγραμμιςμζνοι με τθν 

Πολιτικι για τθν Ποιότθτα και να οδθγοφν ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ. 

Αντικειμενικοί ςκοποί είναι οι ςτόχοι, οι επικυμίεσ ι θ αποςτολι που πρζπει να πετφχει ζνασ 

οργανιςμόσ για να επιβιϊςει. Οι ςκοποί αυτοί κα πρζπει να είναι μετριςιμοι προκειμζνου να 

διευκολφνουν και να ςυντελζςουν ςε μία αποδοτικι και αποτελεςματικι αναςκόπθςθ από τθ 

διοίκθςθ. 
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Οι ςτόχοι ανάλογα με το χρονικό ορίηοντα που ζχουν μπορεί να είναι βραχυπρόκεςμοι (π.χ. 

ζςοδα από ταμεία εντόσ τριμινου), μεςοπρόκεςμοι (π.χ. μείωςθ μζςου όρου παραμονισ του 

αςκενι ςτο νοςοκομείο) ι τζλοσ μακροπρόκεςμοι (π.χ. αφξθςθ ιατρικοφ προςωπικοφ ανά 

κλίνθ). Θ διοίκθςθ κα πρζπει να μελετιςει τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και να προςδιορίςει 

τουσ κατάλλθλουσ για τον οργανιςμό ςτόχουσ οι οποίοι κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικοί, 

επιτεφξιμοι και να οδθγοφν τον οργανιςμό ςε ςυνεχι βελτίωςθ. 

Αφοφ προςδιοριςκοφν οι ςτόχοι αυτοί, κα πρζπει να γνωςτοποιθκοφν εντόσ του οργανιςμοφ 

και να ενθμερωκοφν όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςτθν προςπάκεια κάλυψθσ τουσ. Ενδεχομζνωσ να 

απαιτθκεί ειδικι εκπαίδευςθ ςχετικι με το μθχανιςμό ςυλλογισ ςτοιχείων και επεξεργαςίασ 

τουσ, γεγονόσ το οποίο κα πρζπει να προβλζψει θ διοίκθςθ εξ' αρχισ. 

Σα επεξεργαςμζνα ςτοιχεία και τα αποτελζςματα κα πρζπει να αναςκοποφνται από τθ 

Διοίκθςθ και να ελζγχεται κατά πόςον αυτά βρίςκονται κοντά ςτουσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, 

ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται οι ςχετικζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

11..33..11..55  χχεεδδιιααςςμμόόσσ  ττοουυ  υυςςττιιμμααττοοσσ  ΔΔιιααχχεείίρριιςςθθσσ  ττθθσσ  ΠΠοοιιόόττθθτταασσ    

Θ Διοίκθςθ του ΦΠΤΤ οφείλει να κατευκφνει το ςχεδιαςμό του υςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ 

Ποιότθτασ, ϊςτε να καλφπτονται οι γενικζσ απαιτιςεισ του προτφπου (παρ. 4.1), κακϊσ επίςθσ 

και οι αντικειμενικοί ςκοποί που ζχουν τεκεί για τθν ποιότθτα. 

Σο φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τισ διεργαςίεσ που ςυντελοφνται κατά τθ λειτουργία του οργανιςμοφ και 

ςχετίηονται ζμμεςα ι άμεςα με τθν ποιότθτα, 

 τθν αλλθλοεπίδραςθ των διεργαςιϊν αυτϊν, 

 κριτιρια και μεκόδουσ που εξαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

λειτουργίασ των διεργαςιϊν και των ελζγχων, 

 το μθχανιςμό ο οποίοσ προςδιορίηει και εξαςφαλίηει τθ διακεςιμότθτα των 

πόρων και των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για το ςφςτθμα, 

 το μθχανιςμό και τθ μζκοδο εςωτερικοφ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ και τζλοσ, 
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 τισ δράςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και για τθ διαρκι 

βελτίωςθ των διεργαςιϊν αυτϊν. 

Κατά το ςχεδιαςμό του υςτιματοσ θ Διοίκθςθ κα πρζπει να λάβει υπόψθ μια ςειρά από 

παράγοντεσ οι οποίοι μπορεί να είναι: 

 θ ςτρατθγικι και οι ςτόχοι του οργανιςμοφ, 

 οι κακοριςμζνεσ ι οι προβλεπόμενεσ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των πελατϊν-

χρθςτϊν ι των άλλων ενδιαφερομζνων μερϊν (ςυγγενείσ αςκενϊν, εργαηόμενοι, 

ςυνδικάτα, κοινωνικό ςφνολο κλπ), 

 θ αξιολόγθςθ του νομικοφ κακεςτϊτοσ και των κανονιςμϊν και οι τυχόν 

περιοριςμοί που κζτουν, 

 ιςτορικά ςτοιχεία και δεδομζνα παροχισ υπθρεςιϊν και διεργαςιϊν, 

 μεςο-μακροπρόκεςμεσ ευκαιρίεσ επζκταςθσ και ανάπτυξθσ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ θ διοίκθςθ κα πρζπει να το 

αναςκοπεί ςυςτθματικά, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει τθ ςυνεχι αποδοτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα τόςο του ςυςτιματοσ, όςο και του οργανιςμοφ. 

11..33..11..66  ΔΔιιάάκκεεςςθθ  ΠΠόόρρωωνν  

Οι βαςικζσ ομάδεσ πόρων που κα πρζπει να παρζχει και να διαχειρίηεται ο Οργανιςμόσ είναι: 

Οικονομικοί πόροι, Πλθροφοριακζσ Πθγζσ, Τλικά και Προμθκευτζσ, Κτίρια, Εξοπλιςμόσ και 

άλλα περιουςιακά ςτοιχεία, Σεχνολογία, Άνκρωποι, Εκπαίδευςθ και Τποςτθρικτικζσ 

Λειτουργίεσ. 

Σο Πρότυπο κεωρεί τθν φπαρξθ των απαραίτθτων «πόρων και πλθροφοριϊν», βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν τιρθςθ ενόσ αποτελεςματικοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ. 

Θ Ανϊτατθ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ κα πρζπει να προςδιορίςει ζγκαιρα τουσ πόρουσ, που 

κεωρεί ωσ κακοριςτικοφσ για τθν επίτευξθ των επιχειρθματικϊν τθσ ςτόχων με ηθτοφμενο 

πάντα τθν ςυνεχι ικανοποίθςθ του πελάτθ-χριςτθ και ταυτόχρονα τθν βελτίωςθ του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, που εφαρμόηει. Θ αρχικι εκτίμθςθ των αναγκϊν 
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Οργανιςμοφ μπορεί να τεκμθριωκεί ςε ζνα πρακτικό Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςε ζνα Business 

Plan. 

Οι πόροι που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυνεχισ βελτίωςθ των 

υπθρεςιϊν - διεργαςιϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και θ ςυνεχισ ικανοποίθςθ 

των απαιτιςεων του πελάτθ-αςκενι είναι οι εξισ: 

Οικονομικοί Πόροι: οι βαςικοί οικονομικοί πόροι, που χρειάηεται ζνασ ΦΠΤΤ είναι οι 

βραχυπρόκεςμοι για τθν κάλυψθ των κακθμερινϊν αναγκϊν του και αυτοί που ικανοποιοφν 

επενδυτικά ςχζδια του Οργανιςμοφ και αποτελοφν μακροχρόνιο κεφάλαιο του.  

Πλθροφορία: οποιαδιποτε πλθροφορία, θ οποία μπορεί να αφορά τον ΦΠΤΤ ςτο ςφνολο του, 

τεχνικζσ, ανκρϊπουσ, περιβάλλον και άλλεσ πλθροφορίεσ που κεωροφνται απαραίτθτεσ για 

τθν κακθμερινι λειτουργία του Οργανιςμοφ, αποτελεί πλθροφοριακό πόρο. 

Θ τιρθςθ βιβλιοκικθσ, θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςε τράπεηεσ πλθροφοριϊν, θ ςυνδρομι 

ςε περιοδικά και τζλοσ θ εκπαίδευςθ αποτελοφν καλζσ πρακτικζσ διάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Θ εκπαίδευςθ και θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν ενόσ Οργανιςμοφ αποτελεί βαςικι 

μζκοδο μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Τλικά και Προμθκευτζσ: ωσ προμθκευτζσ κεωροφνται όλοι αυτοί που παρζχουν προϊόντα, 

υπθρεςίεσ, γνϊςεισ, πλθροφόρθςθ ςτον οργανιςμό. 

11..33..11..77  ΑΑννκκρρωωππιιννοοίί  ΠΠόόρροοιι  

Ικανότθτα: θ κατοχι επαρκοφσ γνϊςθσ και αντίλθψθσ για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 

κακθκόντων.  

ε αυτι τθν παράγραφο, το Πρότυπο απαιτεί από τον Οργανιςμό να εξαςφαλίηει ότι το 

προςωπικό, που θ εργαςία του, ζχει επίπτωςθ ςτθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ, διακζτει τα 

απαραίτθτα προςόντα, πτυχία, πιςτοποιθτικά ςπουδϊν, αλλά και τα ανκρϊπινα 

χαρακτθριςτικά προκειμζνου να υλοποιιςει τθν εργαςία που του ζχει ανατεκεί. Σο προςωπικό 

κα κρίνεται βάςει τθσ αρχικισ του μόρφωςθσ, τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, που δζχεται ςαν 

ςτζλεχοσ του ΦΠΤΤ, κακϊσ και τθσ εμπειρίασ του και των δεξιοτιτων του. 
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Σο αποδοτικό προςωπικό είναι εξαιρετικά μεγάλο κεφάλαιο για ζναν οργανιςμό Τγείασ. Οι 

τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ, ο υψθλισ τεχνολογίασ εξοπλιςμόσ, τα ςφγχρονα εργαςτιρια, 

αποκτοφν αξία και αποδίδουν μόνο εάν υπάρχει το κατάλλθλο προςωπικό να τα αξιοποιιςει. 

Ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να αποκτιςει ικανό, αποδοτικό και ικανοποιθμζνο προςωπικό αν: 

 Κακορίηονται οι υπευκυνότθτεσ και οι αρμοδιότθτεσ ενόσ ςτελζχουσ του 

οργανιςμοφ ανάλογα με τα προςόντα του. Θ επιλογι κατάλλθλου ανκρϊπου για 

τθν αντίςτοιχθ κζςθ είναι το πρϊτο βιμα. Σο δεφτερο είναι οι ξεκάκαρεσ 

αρμοδιότθτεσ, ϊςτε να αποφεφγεται θ αλλθλοεπικάλυψθ και θ ςφγχυςθ των 

υποχρεϊςεων μεταξφ του προςωπικοφ. Σο τρίτο βιμα είναι να δίνονται ςε κάκε 

εργαηόμενο τα απαραίτθτα εργαλεία προκειμζνου να ςυνεχίηει να είναι ο 

κατάλλθλοσ άνκρωποσ ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. 

 Ανάπτυξθ ςχζςεων και ςχεδιαςμόσ τθσ καριζρασ και τθσ εξζλιξθσ ςτελεχϊν. 

 Περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και άλλων 

δραςτθριοτιτων που παρζχουν γνϊςθ, αλλά και τθν βακφτερθ επίγνωςθ του 

αντικειμζνου τθσ εργαςίασ. 

 Ο ςαφισ κακοριςμόσ των ςτόχων που αποτελεί ζνα μζςο ενκάρρυνςθσ των 

ςτελεχϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

 Θ ειλικρινισ αναγνϊριςθ και θ επιβράβευςθ των ςτελεχϊν για τθν απόδοςθ τουσ 

και το ενδιαφζρον τουσ είναι θ πιο καλι πρακτικι, ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν 

τα ςτελζχθ ότι θ καλι λειτουργία του ΦΠΤΤ είναι απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

προςωπικι τουσ εξζλιξθ. 

 Παρότρυνςθ του προςωπικοφ ςτθν καινοτομία. Θ γνϊςθ αποτελεί δφναμθ ςτθν 

εποχι μασ και αμείβεται και οι οργανιςμοί κα πρζπει να επενδφςουν ςε αυτό. 

 Υπαρξθ αποτελεςματικισ ομαδικισ εργαςίασ. Σο πνεφμα τθσ ομαδικισ εργαςίασ 

μπορεί να καλλιεργθκεί ςε ζναν οργανιςμό αν το προςωπικό ζχει πειςκεί ότι 

είναι το πιο ςυμφζρον για κάκε εργαηόμενο, αλλά και για τον οργανιςμό ςτο 

ςφνολο του. 
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11..33..11..88  ΕΕννθθμμζζρρωωςςθθ  κκααιι  ΕΕκκππααίίδδεευυςςθθ  

Ο Οργανιςμόσ κα πρζπει να κακορίςει τα απαραίτθτα ςτοιχεία, που κάνουν ζνα άτομο 

«ικανό» για τθν ςτελζχωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ εργαςίασ ςτθν δομι του. 

Οι ανάγκεσ εκπαίδευςθσ δφναται να εντοπιςτοφν βάςει υςτθματικοφ προγραμματιςμοφ, ο 

οποίοσ πραγματοποιείται προκειμζνου να υποςτθρίηει τθν υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν 

ςτόχων. 

Αυτόσ ο προγραμματιςμόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

τόχοι/αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ. Ενδεχόμενοι ςτόχοι μιασ εκπαίδευςθσ μπορεί να είναι: ο 

εμπλουτιςμόσ τθσ εμπειρίασ και των γνϊςεων των εργαηόμενων, θ καλλιζργεια διευκυντικϊν 

δυνατοτιτων των ςτελεχϊν, θ δθμιουργία κλίματοσ ομαδικισ δουλειάσ θ ανάπτυξθ 

δυνατοτιτων επικοινωνίασ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Πόροι που κα απαιτθκοφν από τον οργανιςμό. Χριματα, χρόνοσ ειςθγθτϊν/ εκπαιδευτϊν (εάν 

είναι ςτελζχθ του οργανιςμοφ), χρόνοσ ςυμμεταςχόντων. 

Εςωτερικι υποςτιριξθ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςε περίπτωςθ ςεμιναρίου, παροχι 

κατάλλθλου χϊρου ι και εξοπλιςμοφ, παροχι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςε υπό εκπαίδευςθ 

ςτζλεχοσ. 

Οι οργανιςμοί κάνουν μια αρχικι εκτίμθςθ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ. 

τθν εκτίμθςθ αυτι περιλαμβάνονται και κάποιεσ εκπαιδεφςεισ, που ζχουν ςτόχο τθν 

διατιρθςθ τθσ γνϊςθσ ςε προςωπικό που ζχει ιδθ εκπαιδευτεί. Σζτοια κζματα μπορεί να 

είναι: θ επανάλθψθ τθσ ενθμζρωςθσ ςε διάφορα κζματα ι και ςε κζματα που αφοροφν το 

φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του οργανιςμοφ. 

Θ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ του προςωπικοφ βάςει τθσ δουλειάσ του για ζνα κακοριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα, θ γραπτι αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν, που ζρχονται ςε επαφι με τουσ 

πελάτεσ-αςκενείσ όπωσ νοςθλευτζσ/ τριεσ, τμιμα κίνθςθσ αςκενϊν, τμιμα υποδοχισ 

αςκενϊν, μζςω ερωτθματολογίων, κακϊσ και θ επίτευξθ ι όχι των ςτόχων μποροφν να 

αποτελζςουν μεκόδουσ μζτρθςθσ τθσ « ςυνείδθςθσ» του προςωπικοφ.  
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Σα αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε αξιολόγθςθσ κάκε ςτελζχουσ αποτυπϊνονται ςε μια μορφι 

διαγράμματοσ, ϊςτε ο οργανιςμόσ να μπορεί να ζχει τθν πορεία τθσ εξζλιξθσ του κάκε 

εργαηομζνου του. 

Επίςθσ, κα πρζπει να διατθρείται ςχετικό αρχείο για κάκε εργαηόμενο, του οποίου θ δουλειά 

ζχει αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα υπθρεςίασ, ςτο οποίο κα αποδεικνφεται θ ικανότθτα του να 

υλοποιιςει τισ εργαςίεσ που του ζχουν ανατεκεί βάςει: 

 τθσ αρχικισ του μόρφωςθσ όπωσ, πτυχία, πιςτοποιθτικά ςπουδϊν, ξζνεσ 

 γλϊςςεσ, 

 ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, καταγραφζσ ςε ζντυπο όλων των εκπαιδεφςεων, που 

δζχεται ο κάκε εργαηόμενοσ ςαν ςτζλεχοσ του οργανιςμοφ, 

 εμπειρίασ μζςω του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, 

 ικανοτιτων, μζςω όλων των ανωτζρω ςυν τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ 

αξιολόγθςθσ. 

 Θ φπαρξθ αυτοφ του αρχείου βοθκά τον οργανιςμό να γνωρίηει το επίπεδο των 

γνϊςεων και των ικανοτιτων του προςωπικοφ του, ϊςτε να το αξιοποιιςει κατάλλθλα και να 

κατακτιςει τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει. 

11..33..11..99  ΤΤπποοδδοομμιι  

Ο Οργανιςμόσ πρζπει να προςδιορίηει, να παρζχει και να διατθρεί τθν απαραίτθτθ υποδομι, 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςίασ. 

Είναι αντιλθπτό ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κατάλλθλθ και αποδοτικι υλοποίθςθ 

μιασ υπθρεςίασ, ςυνιςτά θ διακεςιμότθτα τθσ υποδομισ εκείνθσ που επιτρζπει τθν ομαλι 

λειτουργία του οργανιςμοφ. 

Αν μθ τι άλλο θ υποδομι ενόσ Οργανιςμοφ ςυνιςτά τθ βάςθ,  τθν οποία κα πρζπει να ζχει 

εξαςφαλίςει, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςθ των απϊτερων ςτόχων του 

ε γενικζσ γραμμζσ, ο όροσ "υποδομι" περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα : 

 κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, 
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 χϊρουσ εργαςίασ, 

 αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, 

 εργαλεία, μθχανιματα και άλλο ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, 

 όργανα, ςυςκευζσ και άλλο εξοπλιςμό ποιοτικοφ ελζγχου, 

 ςυςτιματα πλθροφορικισ, 

 ςυςτιματα επικοινωνίασ, 

 μεταφορά, και 

 άλλεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ. 

Ωσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ νοοφνται οι υπθρεςίεσ εκείνεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται ζμμεςα με τθν 

κφρια διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν και ζρχονται ςυμπλθρωματικά να ςυμβάλλουν ςτθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του πελάτθ-χριςτθ. Για παράδειγμα, θ μεταφορά των αςκενϊν 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΦΠΤΤ με τθ χριςθ του ΕΚΑΒ, θ χριςθ Θ/Τ, κτλ. 

Αναμφίβολα, ο προςδιοριςμόσ των ςυνιςτωςϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

υποδομισ αποτελεί, κατά κφριο λόγο, υπόκεςθ τθσ Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ, θ οποία, για το ςκοπό 

αυτό, κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ του κοινοφ, ςτο οποίο 

απευκφνεται, είτε αυτό είναι αποκλειςτικά οι πελάτεσ-αςκενισ τθσ (νυν ι/ και εν δυνάμει), 

είτε το κοινωνικό ςφνολο ευρφτερα. 

Σο κζμα τθσ παρεχόμενθσ από τον οργανιςμό υποδομι, προχποκζτει ςυνεχι αξιολόγθςθ τθσ 

καταλλθλότθτασ και επάρκειασ αυτισ, θ οποία πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ 

παραμζτρουσ όπωσ: 

 Σισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των πελατϊν-χρθςτϊν του Οργανιςμοφ. 

 Σθν πολιτικι του Οργανιςμοφ. 

 Σουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ. 

 Συχόν απαιτιςεισ ικανοποίθςθσ και των άλλων ενδιαφερομζνων μερϊν 

(οικογζνειεσ αςκενϊν, κοινωνία, κτλ). 

Για το λόγο αυτό, το κζμα τθσ υποδομισ, ωσ ζνα από τα πιο καίρια για τθν επίτευξθ τθσ 

ομαλισ λειτουργίασ ενόσ Οργανιςμοφ, κα πρζπει να αποτελεί αντικείμενο τθσ αναςκόπθςθσ 

από τθν Διοίκθςθ. 
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11..33..11..1100  χχεεδδιιααςςμμόόσσ  ΤΤλλοοπποοίίθθςςθθσσ  ττθθσσ  ΤΤππθθρρεεςςίίαασσ  

Ο Οργανιςμόσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να αναπτφξει τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για 

τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. Ο ςχεδιαςμόσ   κα πρζπει να είναι ςυνεπισ με τισ απαιτιςεισ 

των διεργαςιϊν του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

διεκνοφσ προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ  ISO 9001:2008. 

υγκεκριμζνα, ο ΦΠΤΤ πρζπει να προςδιορίηει τα ακόλουκα: 

α) τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ για τθν ποιότθτα και τισ απαιτιςεισ για τθν κάκε υπθρεςία 

ξεχωριςτά, 

β) τθν  ανάγκθ  κακιζρωςθσ  διεργαςιϊν,   εγγράφων  και  διάκεςθσ πόρων, ςυγκεκριμζνων για 

τθν υπθρεςία, 

γ)  τισ   ςυγκεκριμζνεσ   για   τθν   υπθρεςία   απαιτοφμενεσ   δραςτθριότθτεσ επαλικευςθσ, 

επικφρωςθσ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου,  

δ) τα αρχεία που απαιτοφνται για τθν παροχι αποδείξεων ότι οι διεργαςίεσ υλοποίθςθσ και θ 

παρεχόμενθ υπθρεςία ικανοποιοφν απαιτιςεισ.  

Για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία του Οργανιςμοφ, θ Διοίκθςθ κα πρζπει να 

διαςφαλίςει τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ διεργαςίασ που αφορά το 

ςχεδιαςμό τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 

τόςο του πελάτθ-αςκενι, όςο και των άλλων ενδιαφερομζνων μερϊν. Ωσ ενδιαφερόμενα 

μζρθ αναφζρουμε ενδεικτικά τισ οικογζνειεσ των αςκενϊν, εργαηομζνουσ, προμθκευτζσ, 

τοπικι κοινωνία και τθ κοινωνία γενικότερα. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ο Οργανιςμόσ πρζπει να προςδιορίηει: 

 τισ απαιτιςεισ του χριςτθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ και 

υποςτιριξθσ και μετά τθν νοςθλεία, 

 απαιτιςεισ που δεν προςδιορίηονται από τον πελάτθ-χριςτθ αλλά είναι 

 απαραίτθτεσ, 

 νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και τεχνικισ φφςεωσ απαιτιςεισ που ςχετίηονται με 

τθν υπθρεςία υγείασ. 
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 Όλεσ οι άλλεσ πρόςκετεσ απαιτιςεισ που προςδιορίηονται από τον Οργανιςμό. Ο 

ΦΠΤΤ πρζπει να ζχει πλιρθ επίγνωςθ για τισ απαιτιςεισ των πελατϊν-χρθςτϊν 

του ι και των άλλων ενδιαφερομζνων πλευρϊν πριν ξεκινιςει οποιαδιποτε 

ενζργεια ςυμμόρφωςθσ. Θ κατανόθςθ των απαιτιςεων του πελάτθ-χριςτθ και θ 

επιρροι τουσ ςτθν παρεχόμενθ υπθρεςία υγείασ πρζπει να είναι αποδεχτι από 

όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. 

Σο πρότυπο ηθτά από τον Οργανιςμό να προςδιορίηει και να εφαρμόηει αποτελεςματικζσ 

διευκετιςεισ όςον αφορά τθν επικοινωνία του με τον πελάτθ-χριςτθ με ςκοπό να μεταδίδει 

τισ πλθροφορίεσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ και να χειρίηεται τα μθνφματα και τα 

παράπονα του πελάτθ-χριςτθ. 

Ο Οργανιςμόσ για να ικανοποιιςει τισ παραπάνω αναφερόμενεσ απαιτιςεισ του προτφπου 

πρζπει: 

  να κακιερϊςει πολιτικι και ςχετικζσ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ με τον πελάτθ-

χριςτθ και 

 να προςδιορίηει αυτζσ τισ απαιτιςεισ επικοινωνίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

πλθροφορίεσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, χειριςμό πλθροφοριϊν και των 

τροποποιιςεων, παράπονα πελατϊν-χρθςτϊν, ανακλιςεισ υπθρεςιϊν,   άλλεσ 

πλθροφορίεσ από τουσ πελάτεσ-χριςτεσ. 

υνιςτάται , ο ΦΠΤΤ να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τον πελάτθ-

χριςτθ αξιοποιϊντασ και τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα αυτό (π.χ. δίκτυο Θλεκτρονικϊν 

Τπολογιςτϊν, Internet), ϊςτε να μπορζςει να βελτιςτοποιιςει τισ παραμζτρουσ που 

επθρεάηουν τθν ορκι και ταχεία μετάδοςθ των πλθροφοριϊν από και προσ τον πελάτθ-

χριςτθ. 

11..33..11..1111  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθ  ττοουυ  ΠΠεελλάάττθθ--ΧΧρριιςςττθθ  

Μια από τισ πιο αποτελεςματικζσ μεκόδουσ για τθ μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ του υςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, είναι θ παρακολοφκθςθ των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν 

αντίλθψθ του πελάτθ-χριςτθ, όςον αφορά το βακμό εκπλιρωςθσ των απαιτιςεων του. 
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Δεδομζνου ότι ο λόγοσ φπαρξθσ κάκε ΦΠΤΤ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνοσ με τουσ χριςτεσ του, θ 

γνϊςθ και κατανόθςθ των τωρινϊν αλλά και μελλοντικϊν απαιτιςεων τουσ, κακϊσ και θ 

μζτρθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ αυτϊν των απαιτιςεων, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 

επιβίωςθ και τθν επιτυχι πορεία του Οργανιςμοφ. 

Προκειμζνου ο Οργανιςμόσ να ςυλλζξει όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ, που ςχετίηεται με 

τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ-χριςτθ, κα πρζπει να κακορίςει και να εφαρμόςει κατάλλθλεσ 

μεκόδουσ.  Κάποιεσ από τισ μεκόδουσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό 

είναι πακθτικζσ και κάποιεσ ενεργθτικζσ. 

τθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν εκείνεσ οι μζκοδοι που δεν απαιτοφν τθν προςζγγιςθ των 

πελατϊν-χρθςτϊν από τον Οργανιςμό αλλά βαςίηονται ςτθν, με ζμμεςο τρόπο, ςυγκζντρωςθ 

και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν, όςον αφορά τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν-χρθςτϊν. 

Παραδείγματα τζτοιων μεκόδων αποτελοφν: 

 Θ καταγραφι και παρακολοφκθςθ των παραπόνων πελατϊν-χρθςτϊν. 

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ επανάλθψθσ των ειςαγωγϊν των πελατϊν-αςκενϊν ςτο 

ΦΠΤΤ. 

 Θ παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων ερευνϊν ςχετικά με το μερίδιο του 

κοινωνικοφ ςυνόλου και τθ κζςθ που κατζχει ο ΦΠΤΤ ςε αυτό. 

 Θ παρακολοφκθςθ αναφορϊν από ςυλλόγουσ αςκενϊν ι ςυγγενϊν αυτϊν ι και 

άλλα μζςα. 

τθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν οι μζκοδοι που απαιτοφν τθν προςζγγιςθ των αςκενϊν από 

πλευράσ του Οργανιςμοφ, για τθ ςυλλογι τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ. Παραδείγματα 

ενεργθτικϊν μεκόδων αποτελοφν: α) Θ αποςτολι ερωτθματολογίου και β) Θ τθλεφωνικι 

επικοινωνία με τουσ πελάτεσ-χριςτεσ. 

11..33..22  ΔΔιιααππίίςςττεευυςςθθ  υυππθθρρεεςςιιϊϊνν  ππααρροοχχιισσ  φφρροοννττίίδδαασσ  υυγγεείίαασσ    

Ο όροσ «διαπίςτευςθ» είχε αρχικά εφαρμοςτεί ςτο χϊρο τθσ υγείασ για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ (εκπαιδευτζσ, εκπαιδευόμενοι ι περιβάλλοντα εκπαίδευςθσ). Αργότερα θ 
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Αμερικάνικθ Ζνωςθ (Κολλζγιο) Χειρουργϊν (American College of Surgeons), κακιζρωςε αυτό 

τον όρο γενικότερα ςε οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (κυρίωσ νοςοκομεία) και για 

τθν αναγνϊριςθ των αρμόδιων αξιολογθτϊν (ελεγκτζσ, εργαςτιρια δοκιμϊν κλπ). το 

λεξιλόγιο του ISO, θ διαπίςτευςθ νοςοκομείου ονομάηεται πιςτοποίθςθ. Είναι προφανζσ, ότι θ 

διαφοροποίθςθ τθσ ορολογίασ από μόνθ τθσ προκαλεί ςφγχυςθ.  

Ο πιο αναγνωριςμζνοσ ςε διεκνζσ επίπεδο φορζασ Διαπίςτευςθσ είναι ο Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO). το βαςικό εγχειρίδιο για τθ διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ των οργανιςμϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ορίηεται, ότι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

τθσ απόδοςθσ των νοςοκομείων γίνεται ςτθ βάςθ εννζα δεικτϊν, ζνασ των οποίων είναι θ 

ικανοποίθςθ αςκενϊν. Σθν τελευταία δεκαετία ο JHACO απαιτεί από τα νοςοκομεία, τουσ 

οργανιςμοφσ παροχισ μακροχρόνιασ φροντίδασ και τα δίκτυα υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ 

υγείασ να ενςωματϊνουν ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςυμπλθρωματικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ 

μζςω μιασ διαρκοφσ διαδικαςίασ μετριςεων.  
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τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται βαςικά τμιματα του προτφπου διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

ςφμφωνα με τθν JCAHO.  

Πιο ςυγκριμζνα παρουςιάηονται τα εξισ τμιματα:  

Σμιμα Ι : Πρότυπα με επίκεντρο τον αςκενι:   

Διεθνείσ ςτόχοι αςφάλειασ αςθενϊν:  

Σο κεφάλαιο αυτό απευκφνεται ςτουσ διεκνείσ ςτόχουσ αςφάλειασ αςκενϊν, όπωσ απαιτείται 

προσ εφαρμογι από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 από όλοσ τουσ οργανιςμοφσ που ζχουν 

διαπιςτευτεί από τθν διεκνι μικτι επιτροπι υπό τα διεκνι πρότυπα για νοςοκομεία. 

IPSG 1. ωςτόσ εντοπιςμόσ αςκενϊν 

IPSG 2. Βελτίωςθ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ 

IPSG 3. Βελτίωςθ αςφάλειασ ςε φαρμακευτικζσ αγωγζσ υψθλοφ κινδφνου 

IPSG 4. Διαςφάλιςθ ςωςτισ κζςθσ, διαδικαςίασ, χειρουργικισ επζμβαςθσ 

IPSG 5. Μείωςθ κινδφνου λοιμϊξεων εμπλεκομζνων με τθν υγειονομικι φροντίδα 

IPSG 6. Μείωςθ κινδφνου βλάβθσ αςκενι προερχόμενθ από πτϊςεισ  

Πρόςβαςη ςτην περίθαλψη και ςτην ςυνζχεια τησ φροντίδασ:  

ACC 1. Οι αςκενείσ ειςζρχονται για να λάβουν ενδονοςοκομειακι φροντίδα ι        

καταχωροφνται για εξωνοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ με βάςθ τισ προςδιοριςμζνεσ ανάγκεσ  του 

για υγειονομικι φροντίδα και τθν αποςτολι και τουσ πόρουσ του οργανιςμοφ. 

ACC 1.1. Ο οργανιςμόσ ακολουκεί μια διαδικαςία για ειςαγωγι ενδονοςοκομειακϊν και για 

καταχϊρθςθ εξωνοςοκομειακϊν  αςκενϊν. 

ACC 1.1.1. ε αςκενείσ με αναδυόμενεσ, επείγουςεσ, ι άμεςεσ ανάγκεσ δίδεται προτεραιότθτα 

για διάγνωςθ και κεραπεία. 

ACC 1.1.2. Ανάγκεσ των αςκενϊν για υπθρεςίεσ πρόλθψθσ, παρθγορθτικισ κεραπείασ, 

κεραπείασ και αποκατάςταςθσ ζχουν προτεραιότθτα με βάςθ τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ 

κατά τθν ςτιγμι τθσ ειςαγωγισ ωσ εςωτερικόσ ςτον οργανιςμό. 
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ACC 1.1.3. Ο οργανιςμόσ  επιλαμβάνεται των κλινικϊν αναγκϊν των αςκενϊν όταν υπάρχουν 

περίοδοι αναμονισ ι κακυςτεριςεισ για διαγνωςτικζσ και/ι υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ. 

ACC 1.2. Κατά τθν ειςαγωγι ωσ εςωτερικόσ, οι αςκενείσ και οι ςυγγενείσ τουσ λαμβάνουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προτεινόμενθ φροντίδα, τα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ εν 

λόγω φροντίδασ και κάκε αναμενόμενο κόςτοσ αυτισ. 

ACC 1.3. Ο οργανιςμόσ επιδιϊκει να μειϊςει ςωματικά, γλωςςικά, πολιτιςμικά και άλλα 

εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ και παροχι υπθρεςιϊν. 

ACC 1.4. Θ ειςαγωγι ι θ μεταφορά προσ ι από μονάδεσ που παρζχουν εντατικζσ ι 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ κακορίηεται από κακιερωμζνα κριτιρια. 

υνζχεια τθσ φροντίδασ 

ACC 2. Ο οργανιςμόσ ςχεδιάηει και εκτελεί διαδικαςίεσ για να προωκιςει ςυνζχεια ςε 

υπθρεςίεσ φροντίδασ του αςκενι μζςα ςτον οργανιςμό και ςυνεργαςία μεταξφ των 

επαγγελματιϊν υγείασ. 

ACC 2.1. ε όλεσ τισ φάςεισ τθσ ενδονοςοκομειακισ φροντίδασ, υπάρχει μια κατάλλθλθ, 

ξεχωριςτι, αναγνωριςμζνθ ωσ υπεφκυνθ για τθν φροντίδα του αςκενι. 

Αποδζςμευςθ, παραπομπι και παρακολοφκθςθ 

ACC 3. Τπάρχει μια πολιτικι που κακοδθγεί τθν παραπομπι ι τθν αποδζςμευςθ των αςκενϊν. 

ACC 3.1. Ο οργανιςμόσ ςυνεργάηεται με επαγγελματίεσ υγείασ εξωτερικοφσ παρόχουσ 

υπθρεςιϊν ϊςτε να διαςφαλίςει ζγκαιρθ και κατάλλθλθ παραπομπι. 

ACC 3.2. Σα κλινικά αρχεία των νοςθλευόμενων περιζχουν αντίγραφο περίλθψθσ τθσ 

αποδζςμευςθσ. 

ACC 3.2.1. Θ περίλθψθ αποδζςμευςθσ των νοςθλευόμενων είναι πλιρθσ. 

ACC 3.3. Σα κλινικά αρχεία των εξωτερικϊν αςκενϊν που λαμβάνουν ςυνζχεια ςτθν φροντίδα 

περιζχουν περίλθψθ όλων των γνωςτϊν ςθμαντικϊν διαγνϊςεων, αλλεργίεσ από φάρμακα, 

αξιόπιςτεσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ και όλεσ τισ παρελκοφςεσ χειρουργικζσ διαδικαςίεσ και 

νοςθλείεσ. 
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ACC 3.4. τουσ αςκενείσ και όπωσ είναι φυςικό ςτουσ ςυγγενείσ τουσ, δίδονται κατανοθτζσ 

οδθγίεσ παρακολοφκθςθσ. 

ACC 3.5. Ο οργανιςμόσ τθρεί μια διαδικαςία για τθν διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των 

αςκενϊν που αποχωροφν χωρίσ ιατρικι ςυμβουλι. 

ACC 4. Οι αςκενείσ μεταφζρονται ςε άλλουσ οργανιςμοφσ με βάςθ τθν κατάςταςθ και τθν 

ανάγκθ να λάβουν ςυνζχεια ςτθν φροντίδα τουσ. 

ACC 4.1. Ο αναφερόμενοσ οργανιςμόσ κακορίηει ότι ο αποδεχόμενοσ τον αςκενι οργανιςμόσ 

κα μπορζςει να καλφψει τισ ανάγκεσ του ωσ προσ τθν ςυνζχεια τθσ φροντίδασ. 

ACC 4.2. Ο αποδεχόμενοσ τον αςκενι οργανιςμόσ λαμβάνει μια γραπτι περίλθψθ τθσ κλινικισ 

κατάςταςθσ του αςκενι και τισ ςυςτάςεισ που προτείνονται από τον αναφερόμενο οργανιςμό. 

ACC 4.3. Κατά τθν διάρκεια τθσ απευκείασ μεταφοράσ, ζνα μζλοσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ, 

καταγράφει τθν κατάςταςθ του αςκενι. 

ACC 4.4. Θ διαδικαςία τθσ μεταφοράσ καταγράφεται ςτο αρχείο το αςκενι. 

ACC 5. Θ διαδικαςία παραπομπισ, μεταφοράσ ι αποχϊρθςθσ του αςκενοφσ, εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ, περιλαμβάνει ςχεδιαςμό που ςυνάδει με τισ ανάγκεσ μεταφοράσ του. 

Δικαιϊματα αςθενϊν και ςυγγενϊν: 

PFR 1. Ο οργανιςμόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν προϊκθςθ των διαδικαςιϊν όπου 

υποςτθρίηονται τα δικαιϊματα των αςκενϊν και των ςυγγενϊν τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

φροντίδασ. 

PFR 1.1. Θ φροντίδα παρζχεται με κατανόθςθ και ςεβαςμό ςτισ προςωπικζσ αξίεσ και πιςτεφω 

του αςκενι. 

PFR 1.1.1. Ο οργανιςμόσ ζχει μια διαδικαςία να ανταποκρίνεται ςτα αιτιματα του αςκενι και 

των ςυγγενϊν του για κρθςκευτικά ηθτιματα (ιερείσ) ι παρόμοια αιτιματα ςχετικά με τα 

πνευματικά και κρθςκευτικά πιςτεφω του αςκενι. 

PFR 1.2. Θ φροντίδα παρζχεται με ςεβαςμό ςτθν ανάγκθ του αςκενι για προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων. 
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PFR 1.3. Ο οργανιςμόσ παίρνει μζτρα για τθν προςταςία των προςωπικϊν αντικειμζνων τον 

αςκενι από απϊλεια ι κλοπι. 

PFR 1.4. Οι αςκενείσ προςτατεφονται από ςωματικι κακοποίθςθ. 

PFR 1.5. Παιδιά, απομονωμζνοι, θλικιωμζνοι και άλλεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο 

λαμβάνουν κατάλλθλθ προςταςία. 

PFR 1.6. Οι πλθροφορίεσ για τουσ αςκενείσ είναι εμπιςτευτικζσ. 

PFR 2. Ο οργανιςμόσ υποςτθρίηει τα δικαιϊματα των αςκενϊν και των ςυγγενϊν τουσ ϊςτε να 

ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία φροντίδασ. 

PFR 2.1. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ, με τρόπο και 

γλϊςςα που μποροφν να καταλάβουν, ςχετικά με τθν διαδικαςία για το πϊσ κα τουσ 

εξθγιςουν τισ ιατρικζσ ςυνκικεσ και κάκε επιβεβαιωμζνθ διάγνωςθ, πϊσ κα τουσ 

ενθμερϊςουν για τθν προγραμματιςμζνθ φροντίδα και κεραπεία και πϊσ κα μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςε αποφάςεισ για τθν φροντίδα, ςτο βακμό που επικυμοφν να ςυμμετζχουν. 

PFR 2.1.1. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ ςχετικά με το πϊσ 

κα τουσ ενθμερϊςουν για τα αποτελζςματα τθσ φροντίδασ και κεραπείασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και απροςδόκθτων αποτελεςμάτων, κακϊσ και ποιοσ κα τουσ 

ενθμερϊςει. 

PFR 2.2. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ ςχετικά με τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν άρνθςθ ι τθν διακοπι τθσ κεραπείασ. 

PFR 2.3. Ο οργανιςμόσ ςζβεται τισ επικυμίεσ και τισ προτιμιςεισ του αςκενι να 

παρακρατιςουν αναηωογονθτικζσ υπθρεςίεσ και να παραιτθκοφν ι να αποςυρκοφν από 

κεραπείεσ διατιρθςθσ ςτθν ηωι. 

PFR 2.4. Ο οργανιςμόσ υποςτθρίηει ότι δικαίωμα των αςκενϊν είναι θ αποτελεςματικι  

αξιολόγθςθ και θ διαχείριςθ του πόνου. 

PFR 2.5. Ο οργανιςμόσ υποςτθρίηει το δικαίωμα των αςκενϊν για παροχι παρθγορθτικισ και 

με ςεβαςμό φροντίδασ ςτο τζλοσ τθσ ηωι τουσ. 
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PFR 3. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ ςχετικά με τθν 

διαδικαςία του να δζχεται και να ενεργεί όςον αφορά παράπονα, ςυγκροφςεισ και  διαφορζσ 

απόψεων ςχετικά με τθν φροντίδα του αςκενι και το δικαίωμά του να ςυμμετζχει ςε αυτζσ τισ 

διαδικαςίεσ. 

PFR 4. Σα μζλθ του προςωπικοφ είναι εκπαιδευμζνα ςχετικά με τουσ ρόλουσ τουσ ςτθν 

αναγνϊριςθ των αξιϊν και των πιςτεφω των αςκενϊν και ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων 

των αςκενϊν. 

PFR 5. Όλοι οι αςκενείσ ενθμερϊνονται ςχετικά με τα δικαιϊματά και τισ υποχρεϊςεισ τουσ με 

τρόπο και λόγο κατανοθτό. 

PFR 6. Θ ςυγκατάκεςθ του αςκενι ζπειτα από ενθμζρωςθ, επιτυγχάνεται μζςω μιασ 

διαδικαςίασ που ορίηεται από τον οργανιςμό και διενεργείται από εκπαιδευμζνο προςωπικό 

με τρόπο κατανοθτό από τον αςκενι. 

PFR 6.1. Οι αςκενείσ και οι ςυγγενείσ τουσ λαμβάνουν επαρκείσ πλθροφορίεσ για τθν 

αςκζνεια, προτεινόμενθ κεραπεία (εσ) και επαγγελματίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ϊςτε να 

μποροφν να παίρνουν αποφάςεισ για τθν φροντίδα. 

PFR 6.2. Ο οργανιςμόσ κακιερϊνει μια διαδικαςία, ςτο πλαίςιο τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και 

πολιτιςμοφ, ςτθν περίπτωςθ που κάποιοι μποροφν να χορθγιςουν ςυναίνεςθ. 

PFR 6.3. Θ γενικι ςυναίνεςθ για κεραπεία, εάν επιτυγχάνεται όταν ο αςκενισ ζχει ειςαχκεί ωσ 

εςωτερικόσ ι ζχει καταχωρθκεί για πρϊτθ φορά ωσ εξωτερικόσ, είναι ςαφισ ωσ προσ το πεδίο 

εφαρμογισ και τα όριά τθσ. 

PFR 6.4. υναίνεςθ ζπειτα από ενθμζρωςθ, επιτυγχάνεται πριν από τθν επζμβαςθ, 

αναιςκθςία, χριςθ του αίματοσ και των παραγϊγων του και άλλων υψθλοφ κινδφνου 

κεραπείεσ και διαδικαςίεσ. 

PFR 6.4.1. Ο οργανιςμόσ απαρικμεί τισ κατθγορίεσ ι τα είδθ των κεραπειϊν και διαδικαςιϊν 

που απαιτοφν ςυγκεκριμζνθ ςυγκατάκεςθ. 
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PFR 7. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ, ςχετικά με το πϊσ κα 

αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν κλινικι ζρευνα ι ςε κλινικζσ δοκιμζσ που αφοροφν ανκρϊπινα 

κζματα. 

PFR 7.1. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ, ςχετικά με το πϊσ 

οι αςκενείσ που επιλζγουν να ςυμμετζχουν ςτθν κλινικι ζρευνα ι ςε κλινικζσ δοκιμζσ, 

προςτατεφονται. 

PFR 8. Θ ςυναίνεςθ ζπειτα από ενθμζρωςθ επιτυγχάνεται πριν ο αςκενισ ςυμμετάςχει ςε 

κλινικι ζρευνα και δοκιμζσ. 

PFR 9. Ο οργανιςμόσ ζχει μια επιτροπι ι ζναν άλλο τρόπο να επιβλζπει όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ ζρευνασ που περιλαμβάνουν τον άνκρωπο. 

PFR 10. Ο οργανιςμόσ ενθμερϊνει τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ ςχετικά με το πϊσ να 

επιλζγουν να δωρίςουν τα όργανά τουσ και άλλουσ ιςτοφσ. 

PFR 11. Ο οργανιςμόσ παρζχει εποπτεία ςτθν ςυγκομιδι και μεταμόςχευςθ οργάνων και 

ιςτϊν. 

Σμιμα ΙΙ : Πρότυπα διοίκθςθσ οργανιςμϊν υγειονομικισ φροντίδασ 

 Βελτίωςθ ποιότθτασ και αςφάλεια αςκενϊν 

 Πρόλθψθ και ζλεγχοσ λοιμϊξεων 

 Διακυβζρνθςθ, θγεςία και κατεφκυνςθ 

 Διαχείριςθ εγκαταςτάςεων και αςφάλεια 

 Προςόντα προςωπικοφ και εκπαίδευςθ 

 Διαχείριςθ επικοινωνιϊν και πλθροφοριϊν 

φμφωνα με πρόςφατεσ ζρευνεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (Sunol R, et al. 2009), θ διαπίςτευςθ 

των υπθρεςιϊν υγείασ εγγυάται και διαςφαλίηει ςε μεγαλφτερο βακμό τθν αξιοπιςτία των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν αςφάλεια των αςκενϊν. Θ ίδια ζρευνα ανζδειξε 

επίςθσ τθν αναγκαιότθτα πιςτοποίθςθσ κατά ISO κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ εφαρμογισ ενόσ 

ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ για να ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια θ δεφτερθ φάςθ, 

αυτι τθσ διαπίςτευςθσ.   
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Οι τρζχουςεσ προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ Ευρωπαϊκϊν Προτφπων αςφάλειασ των αςκενϊν, 

καταλιγουν κατά κάποιο τρόπο ςτθν επίτευξθ πιο ςυγκρίςιμων αξιολογιςεων. Θ ποιότθτα 

όμωσ, ςτθν υγειονομικι φροντίδα είναι κάτι περιςςότερο από αυτό. Αν και θ αςφάλεια είναι 

ζνα μεγάλο μζροσ του ςτόχου τθσ ποιότθτασ, δεν πρζπει να αποςπάται θ προςοχι των 

Διευκυντικϊν ςτελεχϊν τουσ ςτουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ ποιότθτασ, ςχετικά με τα 

δικαιϊματα των αςκενϊν, τθν αποδοτικότθτα, τθν κλινικι αποτελεςματικότθτα κακϊσ και με 

άλλεσ διαςτάςεισ απόδοςθσ. Όλα αυτά χρειάηονται βιϊςιμεσ δομζσ και εςωτερικά ςυςτιματα, 

ςχεδιαςμζνα για ςφαιρικι και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ.  

11..33..33  ΚΚααλλζζσσ  ππρραακκττιικκζζσσ  ςςττθθνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΖΖννωωςςθθ  

Αρκετά νοςοκομεία, ςτθν Ευρϊπθ ζχουν διαπιςτευτεί από τον Joint Commission International 

(JCI) που είναι ο Ευρωπαϊκόσ τομζασ του  JCAHO. ε οριςμζνα κράτθ τθσ Ε.Ε όπωσ το Βζλγιο, θ 

ουθδία, θ Ουγγαρία, θ Ελλάδα, θ λοβενία, θ Αυςτρία, δεν ζχει ακόμα δθμιουργθκεί ζνα 

εκνικό πρόγραμμα αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. Ωςτόςο, τόςο ςτθν 

Αυςτρία όςο και το Βζλγιο, τα νοςοκομεία πιςτοποιοφνται από τον αντίςτοιχο Εκνικό φορζα 

τθσ Γερμανίασ (KTQ), ι τθσ Αυςτρίασ.  

Επίςθσ οριςμζνοι φορείσ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ, όπωσ είναι ο JCI, ο φορζασ τθσ 

Γαλλίασ, Ιρλανδίασ, Δανίασ, Ολλανδίασ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Γερμανίασ είναι 

διαπιςτευμζνοι από τθν Διεκνι Ζνωςθ για τθν Ποιότθτα ςτισ Τπθρεςίεσ Φροντίδασ Τγείασ 

(International Society for Quality in Healthcare -ISQua). Με τον τρόπο αυτό παρατθρείται 

τελικά ςφγκλιςθ των προτφπων διαπίςτευςθσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τα πρότυπα του  

JCAHO8 . 

Θα πρζπει να τονιςτεί, ότι ςε όλεσ τθσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε τα προγράμματα διαπίςτευςθσ είναι 

εκελοντικοφ χαρακτιρα και αποτελοφν ςυνζχεια και εξζλιξθ των προγραμμάτων διαπίςτευςθσ 

των ΘΠΑ, του Καναδά και τθσ Αυςτραλίασ με τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα.  

                                                      
8
 International Society for Quality in Healthcare. International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation 
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Ενδεικτικά παρουςιάηονται οι εξισ αναγνωριςμζνοι Εκνικοί Φορείσ διαπίςτευςθσ για τθν 

υπθρεςίεσ υγείασ ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο:  

 UK CHKS Healthcare Accreditation & Quality Unit www.chks.co.uk  

 France Haut Autorite´ de Sante´ www.has-sante.fr 

 Germany Transparenz und Qualita¨t im Gesundheitswesen www.ktq.de/ 

 Denmark Danish Healthcare Quality Programme www.ikas.dk 

 Finland Social and Health Quality Service www.qualitor.fi 

 Czech Republic Spojena´ akreditacˇnı´ komise www.sakcr.cz 

 Hungary Institute for Healthcare Quality Improvement www.emki.hu 

 Ireland Health Information and Quality Authority www.hiqa.ie 

 Lithuania Accreditation programme for health care institutions www.vaspvt.gov.lt 

 Netherlands Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 

www.niaz.nl/ 

 Poland Centrum Monitorowania Jakos´ci www.cmj.pl/ 

 Switzerland SanaCERT Suisse www.sanacert.ch 

τθ ςυνζχεια αναφζρεται ενδεικτικά θ πολιτικι που ακολουκείται από τον Φορζα 

Διαπίςτευςθσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, τον Healthcare Accreditation & Quality Unit (CHKS) και 

τθσ Γερμανίασ, τον Germany Transparenz und Qualita¨t im Gesundheitswesen (KTQ), οι οποίοι 

όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ είναι διαπιςτευμζνοι από τον ISQua:  

 

Μεγάλθ Βρετανία 

Ο Φορζασ Διαπίςτευςθσ CHKS (Healthcare Accreditation & Quality Unit) παρζχει δφο ςτάδια 

διαπίςτευςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, κυρίωσ ςτα νοςοκομεία:  

Α. Πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 για το οποίο ζχει διαπιςτευτεί από το UKAS (το αντίςτοιχο 

ελλθνικό ΕΤΔ).  

Β. Διαπίςτευςθ με βάςθ τα δικά του πρότυπα, εξειδικευμζνα ςτα νοςοκομεία με απαιτιςεισ 

επιπλζον του ISO 9001 για τα οποία ζχει διαπιςτευτεί από τον ISQua.   
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τα δφο αυτά ςτάδια οι ζλεγχοι διενεργοφνται από τον ίδιο τον CHKS ο οποίοσ  απονζμει δφο 

πιςτοποιθτικά, το ISO 9001 αρχικά και το δικό του (CHKS) όταν το νοςοκομείο πλθροί τισ 

επιπλζον απαιτιςεισ.    

Γερμανία 

Ο Φορζασ Διαπίςτευςθσ KTQ (Germany Transparenz und Qualita¨t im Gesundheitswesen) ζχει 

δθμιουργιςει εξειδικευμζνα πρότυπα για τα νοςοκομεία (και άλλουσ φορείσ υπθρεςιϊν 

υγείασ) που ενςωματϊνουν  τισ απαιτιςεισ του ISO 9001, αν και δεν διακρίνει τθ διαπίςτευςθ 

ςε δφο ςτάδια.   

Ο Φορζασ αυτόσ δεν διενεργεί ο ίδιοσ τουσ ελζγχουσ ςτα νοςοκομεία αλλά διαπιςτεφει τουσ 

φορείσ που πιςτοποιοφν ISO 9001 ότι είναι ικανοί και αξιόπιςτοι να πραγματοποιοφν τουσ 

ελζγχουσ ςφμφωνα με τα δικά του πρότυπα (του KTQ).  τθ ςυνζχεια οι φορείσ αυτοί 

διενεργοφν τουσ ελζγχουσ ςτα νοςοκομεία. Επίςθσ θ πολιτικι τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ κακορίηεται από τον KTQ τθν οποία οι φορείσ πιςτοποίθςθσ είναι υποχρεωμζνοι 

να ακολουκοφν. το πλαίςιο αυτό ο KTQ διατθρεί το μθτρϊο των αξιολογθτϊν (με 

εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ) και οι φορείσ πιςτοποίθςθσ είναι υποχρεωμζνοι να επιλζγουν 

επικεωρθτζσ απ’ αυτό το μθτρϊο. Με τον τρόπο αυτό διατθρεί υψθλό επίπεδο ςτισ 

επικεωριςεισ.  

11..44  ΗΗ  φφννδδεεςςθθ  ττωωνν  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  υυγγεείίαασσ  μμεε  τταα  υυςςττιιμμαατταα  ΠΠοοιιόόττθθτταασσ    

Θ ποιότθτασ τον τομζα τθσ υγείασ είναι περιςςότερο ςφνκετθ υπόκεςθ απ' ότι ςτον χϊρο τθσ 

βιομθχανίασ. Θ μεγαλφτερθ διαφορά μεταξφ των τομζων τθσ βιομθχανίασ και τθσ υγείασ 

ζγκειται ςτον προςδιοριςμό τθσ ποιότθτασ και ςυνακόλουκα ςτον τρόπο επίτευξισ τθσ. τθ 

βιομθχανία, θ ποιότθτα ταυτίηεται με τθν απόλυτθ τιρθςθ των προδιαγραφϊν του προϊόντοσ. 

τόχοσ είναι θ φπαρξθ μθδενικϊν αποκλίςεων/ελαττωμάτων ςτθ διαδικαςία και το 

αποτζλεςμα. τθν υγεία, όμωσ, από τθ ςτιγμι που οι αςκενείσ μεταξφ τουσ παρουςιάηουν 

μεγάλθ ποικιλία ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ζκβαςθ τθσ κεραπείασ τουσ, είναι 

αναμενόμενο θ ςτατιςτικι ανάλυςθ να αναδεικνφει ςθμαντικζσ αλλά αναγκαίεσ διαφορζσ 

ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ. Γι' αυτό και θ ζννοια του μθδενικοφ λάκοσ ςτθν υγεία ταυτίηεται με 
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τθν παροχι ςτουσ αςκενείσ αυτοφ ακριβϊσ που ζχουν ανάγκθ και που επικυμοφν. Θ 

ελαχιςτοποίθςθ των αποκλίςεων/ελαττωμάτων ςτθν υγεία, ςτθν πράξθ ςθμαίνει βελτίωςθ ι 

εξάλειψθ τθσ «κακισ» πρακτικισ και ενκάρρυνςθ τθσ «καλισ». Θ εξαςφάλιςθ τθσ 

καταλλθλότερθσ και πλζον επικυμθτισ κεραπευτικισ αγωγισ αποτελεί ζνα περιςςότερο 

δφςκολο εγχείρθμα από ότι θ επίτευξθ μθδενικϊν αποκλίςεων ςτθ βιομθχανία. Ουςιαςτικά 

υπάρχουν τρία επίπεδα ποιότθτασ Σοφντασ, 2008 για τα οποία γίνεται λόγοσ ςιμερα. Αυτά τα 

επίπεδα είναι ακροιςτικά, με τθ δυςκολία ςτθν επίτευξθ τθσ ποιότθτασ να αυξάνεται ςε κάκε 

επίπεδο: 

1. Ποιότθτα ςυμμόρφωςθσ-ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ: θ φπαρξθ ενόσ 

προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ που πλθροί προκακοριςμζνα πρότυπα. 

2. Θ ποιότθτα απαιτιςεων- κάλυψθ των ςυνολικϊν απαιτιςεων των πελατϊν: θ 

φπαρξθ αντιλαμβανόμενων ιδιοτιτων μιασ υπθρεςίασ ι ενόσ προϊόντοσ, οι οποίεσ 

καλφπτουν ι ξεπερνοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν. 

3. Ποιότθτα είδουσ-ποιότθτα τόςο εξαιρετικι που να ευχαριςτεί των πελάτθ: θ 

φπαρξθ αντιλαμβανόμενων ιδιοτιτων ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ που να 

ξεπερνά ςθμαντικά τισ προςδοκίεσ των πελατϊν και με τον τρόπο αυτό να 

ευχαριςτεί τον πελάτθ με τθν αξία τθσ. (Dumas et. all. 1987) 

Ο Dagger et al. αναφζρει ότι  οι κφριοι παράγοντεσ αλλθλεπιδράςεων για τθν αντίλθψθ τθσ 

ποιότθτασ από τουσ αςκενείσ είναι:  

Α) Διαπροςωπικι Ποιότθτα 

Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ του αςκενι και του παρόχου των υπθρεςιϊν υγείασ. 

υγκεκριμζνα, οι τρόποι, θ επικοινωνία και θ ςχζςθ. Όςον αφορά τουσ τρόπουσ αναφζρεται 

ςτθν ςτάςθ και ςτθν ςυμπεριφορά του παρόχου απζναντι ςτον αςκενι. Θ επικοινωνία 

αναφζρεται ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχει ο πάροχοσ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν ςτον 

αςκενι και ςτθν αμφίδρομθ και εφκολθ επικοινωνία μεταξφ των δυο. Σζλοσ, θ ςχζςθ 

αναφζρεται ωσ θ ςτενι και ζμπιςτθ ςχζςθ μεταξφ του παρόχου και του αςκενι.  

Β) Σεχνικι Ποιότθτα 
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Θ τεχνικι ποιότθτα αποτελείται από δυο υποκατθγορίεσ αξιολόγθςθσ: α) τθν εξειδίκευςθ και 

το αποτζλεςμα. Θ εξειδίκευςθ αναφζρεται ςτισ γνϊςεισ, ςτα προςόντα και ςτθν επιδεξιότθτα 

του παρόχου, γενικά δθλαδι ςτθν ικανότθτα του παρόχου να παρζχει εξειδίκευςθ ςτον 

αςκενι ςε υψθλά επίπεδα. Σο αποτζλεςμα αναφζρεται όχι ςτο κλινικό αποτζλεςμα δθλαδι 

ςτθ κεραπεία του αςκενι ι ςτθν μείωςθ του πόνου αυτοφ, όςο ςτο αντιλαμβανόμενο από τον 

αςκενι αποτζλεςμα, αυτό που ο ίδιοσ αιςκάνκθκε.  

Γ) Περιβαλλοντικι Ποιότθτα 

Θ περιβαλλοντικι ποιότθτα κατθγοριοποιείται ςε α) ατμόςφαιρα και β) εγκαταςτάςεισ. 

Ειδικότερα, θ ατμόςφαιρα του νοςοκομείου / οργανιςμοφ εάν είναι φιλικι, ευχάριςτθ, ηεςτι 

και οι εγκαταςτάςεισ εάν είναι οργανωμζνεσ και με πινακίδεσ. 

Δ) Διοικθτικι Ποιότθτα 

Σζλοσ, θ διοικθτικι ποιότθτα χωρίηεται ςε τρείσ παράγοντεσ: α) ο χρόνοσ αναμονισ, β) οι 

λειτουργίεσ και γ) θ υποςτιριξθ. υγκεκριμζνα, ο χρόνοσ αναμονισ αναφζρεται κυρίωσ ςτο 

κλείςιμο τθσ ςυνάντθςθσ με τον ιατρό (τθλεφωνικό κζντρο) και ςτθν τιρθςθ τθσ ςυνάντθςθσ 

ραντεβοφ με τον ιατρό. Οι λειτουργίεσ αντιπροςωπεφουν τθν οργάνωςθ του τμιματοσ τθσ 

γραμματείασ και τθν ςυνεργαςία αυτισ τόςο με τουσ αςκενείσ, όςο και το υπόλοιπο 

προςωπικό του νοςοκομείου. Θ υποςτιριξθ του αςκενι ςυνδζεται με τθν επιπλζον φροντίδα 

ζπειτα από τθν ζξοδο του από το νοςοκομείο δθλαδι ςυμβουλζσ, οδθγίεσ τρόπου ηωισ και 

διατροφισ.  
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Σχιμα 1-1 Παράγοντεσ που επθρεάηουν ικανοποίθςθ των αςκενϊν / καταναλωτϊν κακϊσ και 

τθν επιλογι του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν 

 

φμφωνα με τουσ (Jackie et al 2004) θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν/ καταναλωτϊν ςυνδζεται 

άμεςα με τθν αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν. υγκεκριμζνα, θ ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν κα μποροφςε να κακοριςτεί και να μετρθκεί με βάςθ τθν άποψθ των αςκενϊν / 

καταναλωτϊν, δθλαδι τθν υποκειμενικι τουσ γνϊμθ μεταξφ των υπθρεςιϊν που 

προςδοκοφςαν και αυτϊν που εν τζλει ζλαβαν. Ωςτόςο, οι (Parasuraman et al. 1994) κεωροφν 

ότι οι προςδοκίεσ του αςκενι / καταναλωτι κα μποροφςαν να είναι χριςιμεσ για τθν 

οργάνωςθ μιασ πολιτικισ και τθν προςοχι τρωτϊν ςθμείων ςτισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν 

βελτίωςθ.  

Ειδικότερα: 

 
Αλθλεπίδραςθ 

χζςθ 

Εκροζσ 

Σεχνογνωςία 

Ατμόςφαιρα 

Εγκαταςτάςεισ 

Χρόνοσ 

αναμονισ 

Λειτουργίεσ 

Τποςτιριξθ 

Διαπροςωπικι 

ποιότθτα 

Σεχνικι 

ποιότθτα 

Περιβαλλοντικι 

ποιότθτα 

Διοικθτικι 

ποιότθτα 

Ποιοτικζσ 

Τπθρεςίεσ 

Ικανοποίθςθ 

Αςκενϊν 

Προκζςεισ 

υμπεριφοράσ 
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Θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν επθρεάηεται κετικά από τθν αντιλαμβανόμενθ αξία. Θ 

αντιλαμβανόμενθ αξία αποτελεί μια ςφνδεςθ μεταξφ του τιμιματοσ που ο αςκενισ / 

καταναλωτισ δίνει και των υπθρεςιϊν που τελικά λαμβάνει. Σο τίμθμα που ο αςκενισ / 

καταναλωτισ δίνει μπορεί να είναι είτε χρθματικό είτε ςωματικό, ψυχικό προκειμζνου να 

λάβει τισ υπθρεςίεσ.  

Θ αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν για κάποιουσ ερευνθτζσ ορίηεται θ ποιότθτα που 

αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ των υπθρεςιϊν μετά τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ (Anderson, E. and 

Sullivan, M. 1993), ενϊ για άλλουσ τθν επερχόμενθ-προςδοκϊμενθ ικανοποίθςθ (Bolton, R. 

and Drew, J. 1991). Ζτςι θ αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν είναι ζνασ 

πολυδιάςτατοσ όροσ. Γενικά όμωσ εάν ο αςκενισ / καταναλωτισ ζχει λάβει ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ ςε υψθλό επίπεδο, τότε και θ ικανοποίθςθ τουσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ είναι 

υψθλι κακϊσ και θ αντιλαμβανόμενθ αξία.   

Θ ςυμπεριφορά του αςκενι / καταναλωτι πριν τθν επιλογι των υπθρεςιϊν επθρεάηεται από 

όλουσ τουσ προαναφερόμενουσ  παράγοντεσ.   

φμφωνα με το χιμα 1-2 θ αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν επθρεάηει κετικά τόςο 

τθν αντιλαμβανόμενθ αξία, όςο και τθν ικανοποίθςθ. Σο αντιλαμβανόμενο χρθματικό κόςτοσ 

όπωσ και το κόςτοσ ςε χρόνο ι ςωματικό επθρεάηουν αρνθτικά τθν αντιλαμβανόμενθ αξία. Με 

τθν ςειρά τθσ, θ αντιλαμβανόμενθ αξία επθρεάηει κετικά τθν ικανοποίθςθ κακϊσ και τθν 

ςυμπεριφορά του αςκενι / καταναλωτι πριν τθν επιλογι του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν.  

Σζλοσ θ ικανοποίθςθ επθρεάηει κετικά τθν ςυμπεριφορά πριν τθν επιλογι του φορζα.       

Γενικά:  

 Θ αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα είναι θ υποκειμενικι γνϊμθ του  αςκενι / 

καταναλωτι ςχετικά με τθν ποιότθτα που λαμβάνει από το προϊόν που επζλεξε ι 

τισ υπθρεςίεσ. Αυτι επθρεάηει άμεςα και τθν ικανοποίθςθ του αςκενι / 

καταναλωτι.  

 Σο αντιλαμβανόμενο χρθματικό κόςτοσ είναι πόςα ο αςκενισ / καταναλωτισ 

ξόδεψε προκειμζνου να αγοράςει αυτό το προϊόν ι τθν υπθρεςία. 
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 Σο αντιλαμβανόμενο κόςτοσ ςε χρόνο είναι ο χρόνοσ που ζχαςε μζχρι να λάβει 

το προϊόν  ι τισ υπθρεςίεσ, το χρθματικό  ίςωσ κόςτοσ από αυτιν τθν αναμονι 

(απϊλεια παραγωγικότθτασ), τθν ςωματικι και ψυχικι κοφραςθ.  

Όλα τα παραπάνω ςυνθζτουν την αντιλαμβανόμενη αξία. 

 Εν ςυνεχεία, θ αντιλαμβανόμενθ αξία επθρεάηει κετικά τθν ικανοποίθςθ, αλλά 

και τθν επιλογι του προϊόντοσ ι των υπθρεςιϊν.   

Όλα τα παραπάνω ςυνθζτουν την ικανοποίηςη. 

Σζλοσ, θ επιλογι του προϊόντοσ ι των υπθρεςιϊν αποτελεί μια πολυςφνκετθ 

διαδικαςία με παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν κετικά και αρνθτικά μεταξφ τουσ.  

Σχιμα 1-2 Παράγοντεσ Αλλθλεπίδραςθσ ςτθν επιλογι του προϊόντοσ ι των υπθρεςιϊν. 

 

 

 

Αντιλαμβανόμενο 

χρθματικό κόςτοσ 

Αντιλαμβανόμενο 

κόςτοσ ςε χρόνο 

Αντιλαμβανόμενθ 

αξία 

Ικανοποίθςθ 

Αςκενϊν 

υμπεριφορά 

πριν τθν 

επιλογι των 

υπθρεςιϊν 

Αντιλαμβανόμενθ 

Ποιότθτα 

Τπθρεςιϊν 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΑΑΘΘΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  

ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΓΓΕΕΙΙΑΑ    

22..11  ΘΘεεωωρρίίεεσσ  ςςχχεεττιικκάά  μμεε  ττθθνν  ζζννννοοιιαα  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ  ττωωνν  ααςςκκεεννϊϊνν    

Θ ζννοια τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν αποτζλεςε διερευνθτικό πεδίο ιδθ από το 1900. τθν 

αρχι τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ, το ενδιαφζρον είχε ςτραφεί κυρίωσ ςτθν κεραπεία του αςκενι ι 

ϊςτε ςτθν μείωςθ του πόνου αυτοφ. Ωςτόςο, ςτισ απαρχζσ του 20ου αιϊνα ειςιχκθ ςτθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα μια νζα ζννοια που αφοροφςε τθν αξιολόγθςθ όχι μόνο τθσ ζκβαςθσ 

τθσ αςκζνειασ, αλλά και τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ. υνζπεια τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ είχε θ 

αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων του αςκενι (Williams B. 1994) και θ αξιολόγθςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τον ίδιο τον αςκενι ςφμφωνα με τθν υποκειμενικι του γνϊμθ, 

δθλαδι θ ικανοποίθςθ αυτοφ (Thomas S, etal 2006). 

Σηην απσή, η έννοια ηηρ ικανοποίηζηρ αθοπούζε κςπίωρ ηην δςναηόηηηα ππόζβαζηρ ηος αζθενή 

ζηιρ ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ (Rowbotham Mc. 1953), ωζηόζο ο Donadebian (Donabedian A. 

1980) έδωζε μια άλλη διάζηαζη ζηην έννοια ηηρ ικανοποίηζηρ ζςνδέονηαρ αςηή με ηην 

ποιόηηηα ηων παπεσόμενων ςγειονομικών ςπηπεζιών, ειδικόηεπα αναθέπει: «κεγηζηοποίεζες ηες 

ηθαλοποίεζες ηοσ αζζελή από ηης παρετόκελες σπερεζίες, ιακβάλοληας σπόυε ηα θέρδε θαη ηης 

δεκίες ποσ προθύπηοσλ από κηα δηαδηθαζία περίζαιυες». Απγόηεπα ο Donabedian (1988) 

διαηςπώνει ηον εξήρ οπιζμό: «Η ηθαλοποίεζε ηοσ αζζελούς κπορεί λα ζεφρεζεί φς έλας από ηοσς 

επηζσκεηούς ζηότοσς ηες παροτής περίζαιυες, ή αθόκε θαη έλα δοκηθό ζηοητείο ηοσ σγεηολοκηθού 

ζσζηήκαηος. Αποηύπφζε ηες ηθαλοποίεζες ή ηες δσζαρέζθεηας κπορεί λα αποηειεί επίζες ε θρίζε 

ηοσ αζζελή γηα ηελ ποηόηεηα ηες περίζαιυες θαη όιφλ ηφλ παρακέηρφλ ηες, κε θσρηόηερε από 

όιες ασηή ποσ αθορά ζηης δηαπροζφπηθές ζτέζεης». Θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν αποτελεί ζνα 

ιδιαίτερα χριςιμο εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ και ζπειτα τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν 

υγείασ. φμφωνα με τον Donabedian θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν είναι ζνα ςφνκετο 

αποτζλεςμα μεταξφ τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ και κάποιον προκακοριςμζνων κριτθρίων 

δομισ, διαδικαςιϊν και αποτελζςματοσ.  
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 Θ ζννοια δομι αναφζρεται ςε δυο κυρίωσ επίπεδα: α) το ατομικό επίπεδο που είναι θ 

ποιότθτα των επαγγελματιϊν υγείασ και β) το επίπεδο του νοςοκομείου που είναι θ 

ποιότθτα ςε εγκαταςτάςεισ και ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό. Γενικά θ δομι αποτελεί τα 

χαρακτθριςτικά και τισ παροχζσ των υπθρεςιϊν υγείασ, ωςτόςο θ χαμθλι δομι δεν 

είναι απαραίτθτα και χαμθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν υγείασ.  

 Θ ζννοια διαδικαςίεσ αναφζρεται κυρίωσ ςτθν πλθροφόρθςθ του αςκενι τόςο κατά 

τθν διάρκεια τθσ φροντίδασ, όςο και πριν και μετά από αυτι. Δθλαδι όλεσ οι ενζργειεσ 

που πραγματοποιοφνται για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον αςκενι.  

 Σα αποτελζςματα αναφζρονται ςτθν τελικι υποκειμενικι γνϊμθ του αςκενι για τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ανεξαρτιτωσ των κλινικϊν αποτελεςμάτων. Ακόμθ αποτελεί 

κφριο μζτρο αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ.  

Ωςτόςο οι ανωτζρω ζννοιεσ και τα αποτελζςματα παρά το γεγονόσ ότι αποτελοφν ζνα καλό 

μζτρο αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ, υπάρχουν και επίπεδα ταξινόμθςθσ αυτοφ:  

α) Σο ελάχιςτο επίπεδο ςφμφωνα με το οποίο θ ποιότθτα των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν 

απαγορεφεται να είναι χαμθλότερα από αυτό,  

β) Σο μζςο επίπεδο είναι το αποδεκτό επίπεδο παρεχομζνων υπθρεςιϊν και ςτο οποίο 

εντάςςονται οι περιςςότεροι οργανιςμοί. Σο εν λόγω επίπεδο ωςτόςο απαιτεί βελτιϊςεισ, 

 γ) Σο ιδανικό επίπεδο το οποίο αποτελεί κφριο ςτόχο κάκε υγειονομικοφ ςυςτιματοσ και 

οργανιςμοφ.   

Ζνασ οριςμόσ (Ware Je, etal 1983) τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν περιγράφεται ωσ εξισ: «Οι 

εκτιμιςεισ ικανοποίθςθσ είναι ςκόπιμα υποκειμενικζσ και προςπακοφν να ςυλλάβουν μια πιο 

προςωπικι αξιολόγθςθ που δεν μπορεί να διαμορφωκεί με τθν απλι παρατιρθςθ τθσ 

περίκαλψθσ. Η υποκειμενικότθτα είναι θ μοναδικι δφναμι των εργαλείων μζτρθςθσ τθσ 

ικανοποίθςθσ». Οι Greeneich et al (1992), ςυμφωνϊντασ με τισ διαςτάςεισ των Ware και 

Snyder, εξειδίκευςαν τισ εν λόγω διαςτάςεισ: α) προςωπικότθτα του νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ, β) νοςθλευτικι φροντίδα, γ) ικανότθτα των νοςθλευτϊν/τριϊν, δ) περιβάλλον 

και ε) προςδοκίεσ. 
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Προθγουμζνωσ θ ζρευνα τθσ Risser (1975), κατζδειξε τρεισ διαςτάςεισ που επθρεάηουν τουσ 

εξωτερικοφσ αςκενείσ: α) θ τεχνικι του επαγγελματία υγείασ, β) θ εκπαίδευςθ προσ τον 

αςκενι και γ) θ εμπιςτοςφνθ του προσ το προςωπικό.  

Κατά τθν άποψθ τθσ Linder- Pelz (1982a) «θ ικανοποίθςθ ορίηεται ωσ θ κετικι αξιολόγθςθ 

διακριτϊν παραμζτρων του υγειονομικοφ ςυςτιματοσ από τον ίδιο τον αςκενι». Θ ερευνιτρια 

όριςε 5 βαςικζσ διαςτάςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ ικανοποίθςθσ: 

 Προςδοκίεσ (Expectations) 

 Χρθςιμότθτεσ (Values) 

 Δικαιϊματα (Entitlements) 

 υμβάντα – Γεγονότα (Occurrences) 

 υγκρίςεισ (Interpersonal comparisons) 

 φμφωνα με τουσ  Meterko et al (1990), ςε ζρευνα τουσ υπζδειξαν διαςτάςεισ 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα πρζπει να αξιολογείται θ ικανοποίθςθ  από τθν 

υποδοχι των αςκενϊν, τθν περιποίθςθ από το ιατρικό και νοςθλευτικό 

προςωπικό ςε κακθμερινι βάςθ, το περιβάλλον του νοςοκομείου και τισ 

διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με το κόςτοσ και το εξιτιριο.   

φμφωνα με τον Pascoe θ ικανοποίθςθ αποτελεί τθν ζνδειξθ αντίδραςθσ του αςκενι ςτθν 

υγειονομικι περίκαλψθ, αποτζλεςμα των προθγοφμενων εμπειριϊν του ςτο παρεχόμενο 

ςφςτθμα υγείασ (Pascoe, G. 1983).   

Επιπλζον, o (Guzman, P. M.,  etal 1988) διατφπωςε τθν κεωρία ότι θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν 

είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν περίκαλψθ που τουσ παρζχεται. Ο Petersen ςυμφωνεί ςε 

αυτό αλλά πρόςκεςε ότι ο αςκενισ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του το αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ ι 

τθν κατάλλθλθ ιατρικι περίκαλψθ (Petersen, M. B. 1988). Ακόμθ, ο Smith δίνει ςτθν 

ικανοποίθςθ μια πολφπλοκθ ζννοια θ οποία εξαρτάται από τισ ανάγκεσ του αςκενι, τισ 

προςδοκίεσ αυτοφ και τισ εμπειρίεσ του (Smith, C. 1992). 

Οι Avis et al (1995a), κεωροφν ότι οι προςδοκίεσ των αςκενϊν αποτελοφν ορκι αξιολόγθςθ για 

τισ αποδόςεισ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ. Από ςτοιχεία του Health Policy Advisory Unit (1989), θ 

ικανοποίθςθ των αςκενϊν ςχετίηεται βαςικά με ζξι διαςτάςεισ περίκαλψθσ: α) ιατρικι 
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περίκαλψθ και πλθροφόρθςθ, β) φυςικζσ δυνατότθτεσ, γ) ποιότθτα φαγθτοφ, δ) περιβάλλον, 

ε) νοςθλευτικι φροντίδα και προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ. 

Επιπλζον, οι Fox και Storms κεωροφν ότι θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν είναι αντίκτυπο τθσ 

πολιτιςμικισ τουσ ςυμπεριφοράσ (Fox Jg, Storms Dm 1983). Ο Fitzpatrick ζδωςε ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ και ςτθν δθμιουργία τριϊν μοντζλων ςχετικά με τισ 

προςδοκίεσ του αςκενι, τισ αιτίεσ που επιςκζπτεται τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ και τθν 

εκπλιρωςθ των ςυναιςκθματικϊν του αναγκϊν (Fitzpatrick R etal 1984). 

Επιπλζον, ςφμφωνα το Picker Institute Europe (2002)9 ο βακμόσ ικανοποίθςθσ του αςκενι από 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τρεισ παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με:  

 τισ προςδοκίεσ του από τθν υπθρεςία, 

 τισ προςωπικζσ του προτιμιςεισ και τζλοσ  

 τθν παρεχόμενθ προσ αυτόν φροντίδα.  

Σα ανωτζρω επθρεάηονται ςτο ςφνολό τουσ από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του 

αςκενοφσ και κυρίωσ από τθν κατάςταςθ υγείασ του. 

φγχρονοι ερευνθτζσ, όπωσ για παράδειγμα ο (Speigth J. 2005) αναφζρει ότι θ ικανοποίθςθ 

των αςκενϊν είναι αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ μεταξφ τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ και των 

προςδοκιϊν που αυτοί ζχουν.   Παρόμοια είναι και θ ζννοια που αποτυπϊνει ο Bredart 2001 

για τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν όπου αποτελεί προςωπικι άποψθ του αςκενι ανάλογα με 

τθν φροντίδα που βίωςε.    

τθν Ελλάδα ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι ο  όροσ τθσ ικανοποίθςθσ περιλαμβάνει τζςςερισ 

παραμζτρουσ: τα κίνθτρα, τθ χρθςιμότθτα τθσ κριτικισ, τισ αντιδράςεισ  και οι ατομικζσ 

διαφορζσ (α] Παπανικολάου, 1995, β]Γεωργοφςθ και ςυν., 1994, γ]Π. Μαντι & Χ. Σςελζπθ, 

1999).  

Θ ικανοποίθςθ, λοιπόν, ορίηεται ωσ : «οι προςωπικζσ εκτιμιςεισ τουσ και οι επακόλουκεσ 

αντιδράςεισ ςτα ερεκίςματα που δζχονται μζςα ςτο περιβάλλον του τομζα υγείασ μόλισ πριν, 

                                                      
9
 Picker Institute Europe (2002), Through the Eyes of the Patient, www.pickereurope.org/surveys/approach.htm 
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κατά τθ διάρκεια και μετά τθν πορεία παραμονισ τουσ ςτο νοςοκομείο ι μιασ ιατρικισ 

επίςκεψθσ. Αυτζσ οι προςωπικζσ εκτιμιςεισ και οι αντιδράςεισ κα επθρεαςτοφν από  τον 

χαρακτιρα που διακζτει κάκε αςκενισ κακϊσ και από προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ του 

και από τον τομζα υγείασ» ( Β. Παπανικολάου, 1995). 

22..22  ΔΔιιααςςττάάςςεειισσ  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ  ττωωνν  ΑΑςςκκεεννϊϊνν  

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ο οριςμόσ τθσ ικανοποίθςθσ είναι μια πολφπλοκθ ζννοια. 

Ζτςι οι ερευνθτζσ ςτθν προςπάκεια τουσ να επεξθγιςουν τθν εν λόγω ζννοια αλλά κυρίωσ να 

τθν αξιολογιςουν δθμιοφργθςαν διαςτάςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ μετριζται θ 

ςπουδαιότθτα τθσ κάκε μιασ.  

Ειδικότερα:   

Οι Ware και Snyder  (1975) υπζδειξαν οκτϊ διαςτάςεισ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ του 

αςκενι:  

 τθν τεχνικι του ιατροφ,  

 τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ του προςωπικοφ με τον αςκενι, όπωσ θ ευγζνεια των 

επαγγελματιϊν υγείασ, θ αίςκθςθ αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ και θ ανάπτυξθ 

φιλικϊν ςχζςεων 

 το φυςικό περιβάλλον (ευχάριςτο περιβάλλον, ςφγχρονοσ και κατάλλθλοσ 

ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ και ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ). 

 τθ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν (δθλαδι τθν θ φπαρξθ επαρκϊν υπθρεςιϊν 

υγείασ), 

 τθν προςβαςιμότθτα (εφκολθ πρόςβαςθ, μικρόσ χρόνοσ αναμονισ), 

 τθν ςυνζχεια τθσ ιατρικισ παρακολοφκθςθσ του αςκενοφσ, 

 τθν αποτελεςματικότθτα και ςυγκεκριμζνα τθν ίαςθ τθσ αςκζνειασ, εάν αυτό 

είναι εφικτό, διαφορετικά τθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του 

αςκενοφσ και 
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 το κόςτοσ, δθλαδι το μζγεκοσ των δαπανϊν που καλοφνται να πλθρϊςουν οι 

αςκενείσ για τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, τα νοςιλια και τισ κεραπευτικζσ 

μεκόδουσ.  

Θ Linder-Pelz 1982 όριςε πζντε διαςτάςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ ικανοποίθςθσ: α) 

Προςδοκίεσ, β) Χρθςιμότθτεσ, γ) Δικαιϊματα, δ) Περιςτατικά και ε) Εςωτερικζσ ςυγκρίςεισ. 

τθν εν λόγω προςπάκεια δθμιουργίασ διαςτάςεων τθσ ικανοποίθςθσ ςυνζβαλλε και ο 

Abramovitz et al. (1987) και πρότειναν τισ εξισ διαςτάςεισ: φροντίδα από το ιατρικό και 

νοςθλευτικό προςωπικό αλλά και τουσ βοθκοφσ αυτϊν, υπθρεςίεσ των ςυγγενϊν ςυνοδϊν του 

αςκενι, επεξιγθςθ τθσ ιατρικισ πράξθσ και ςυμβουλζσ για τθν κεραπεία, κακαριότθτα, 

κόρυβοσ, διατροφι και προςδοκίεσ.  

Επιπλζον, οι Greeneich et al. (1992) ςυμφωνϊντασ με τισ διαςτάςεισ των Ware και Snyder, 

εξειδίκευςαν τισ εν λόγω διαςτάςεισ: α) προςωπικότθτα του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, β) 

νοςθλευτικι φροντίδα, γ) ικανότθτα των νοςθλευτϊν/τριϊν, δ) περιβάλλον και ε) προςδοκίεσ. 

Ο Meterko et al. (1990) ςτθν ζρευνα του υπζδειξε διαςτάςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα 

πρζπει να αξιολογείται θ ικανοποίθςθ, θ υποδοχι των αςκενϊν, θ περιποίθςθ από το ιατρικό 

και νοςθλευτικό προςωπικό ςε κακθμερινι βάςθ, το περιβάλλον του νοςοκομείου και οι 

γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με το εξιτιριο και το κόςτοσ.  Ο Picker (Picker Institute 

Europe 2002), ιςχυρίςτθκε ότι θ ικανοποίθςθ αξιολογείτε με βάςθ τρεισ κυρίωσ διαςτάςεισ: α) 

προςδοκίεσ των υπθρεςιϊν, β) προςωπικζσ προτιμιςεισ και τζλοσ γ) παρεχόμενθ φροντίδα 

ςτον αςκενι. Θ Risser (1975) κατζδειξε τρεισ διαςτάςεισ που επθρεάηουν τουσ εξωτερικοφσ 

αςκενείσ: α) θ τεχνικι του επαγγελματία υγείασ, β) θ εκπαίδευςθ προσ τον αςκενι και θ 

εμπιςτοςφνθ αυτοφ ςτο προςωπικό.  Ο Avis et al. (1975) κεωρεί ότι οι προςδοκίεσ των 

αςκενϊν αποτελοφν ορκι αξιολόγθςθ για τισ αποδόςεισ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ. φμφωνα 

με ςτοιχεία του Health Policy Advisory Unit θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν ςχετίηεται βαςικά με 

ζξι διαςτάςεισ περίκαλψθσ: α) ιατρικι περίκαλψθ και πλθροφόρθςθ, β) φυςικζσ δυνατότθτεσ, 
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γ) ποιότθτα φαγθτοφ, δ) περιβάλλον, ε) νοςθλευτικι φροντίδα και προγραμματιςμζνεσ 

επιςκζψεισ10. 

Ο G. Pascoe (1983) αναφζρεται ςτθν ικανοποίθςθ και ςτισ προςδοκίεσ που ζχουν οι αςκενείσ 

κατά τθν επζλευςθ και αντιμετϊπιςθ ενόσ περιςτατικοφ. Σο περιςτατικό μπορεί να είναι απλό 

ι ςφνκετο. τθν περίπτωςθ ενόσ απλοφ περιςτατικοφ, αρχικά ο αςκενισ ζχει ςυγκεκριμζνεσ 

προςδοκίεσ τισ οποίεσ και ςυγκρίνει με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που λαμβάνει, όπωσ τθν 

αντιλαμβάνεται τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Όςο θ πρακτικι εμπειρία υπερβαίνει τισ 

αρχικζσ προςδοκίεσ του, τόςο πιο ικανοποιθμζνοσ είναι. Όταν θ πρακτικι εμπειρία 

υπολείπεται των αρχικϊν προςδοκιϊν τότε ζχουμε δυςαρζςκεια και μθ ικανοποίθςθ του 

αςκενι. τθν περίπτωςθ που ζνα περιςτατικό είναι πολφπλοκο, ο αςκενισ είναι πικανό να 

αναςκευάςει τισ αρχικζσ του προςδοκίεσ και να διαμορφϊςει μια διαφορετικι άποψθ-

εκτίμθςθ από τθν αρχικι, ςτθν πορεία τθσ κεραπείασ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί λόγω του ότι ο 

αςκενισ δεν κατανόθςε πλιρωσ το πρόβλθμα τθσ υγείασ του και το ποιεσ υπθρεςίεσ υγείασ 

πρζπει να του χορθγθκοφν. Ζτςι μποροφν να εξθγθκοφν και τα υψθλά ποςοςτά ικανοποίθςισ 

τουσ από το ιατρικό-νοςθλευτικό προςωπικό και τα χαμθλότερα ποςοςτά ςε παροχζσ 

υπθρεςιϊν που αφοροφν επιμζρουσ υπθρεςίεσ τα οποία μποροφν εφκολα να γίνουν αντιλθπτά 

από τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ ( Γ. Κυριόπουλοσ και ςυν. 2001). 

Ακόμθ, κάποιοι ερευνθτζσ κατζδειξαν ότι οι διαςτάςεισ που κα πρζπει να λαμβάνονται υπ’ 

όψιν για τθν ικανοποίθςθ του αςκενι είναι: α) Οι προςδοκίεσ του ατόμου ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ τθσ νόςου ι κάποιου ιατρικοφ προβλιματοσ, β) τα χαρακτθριςτικά του αςκενοφσ (τα 

οποία και κα αναλυκοφν παρακάτω ςτθ μελζτθ), όπου  πολλζσ μελζτεσ εςτιάηουν ςτον 

παράγοντα αυτό, γ) ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ και ςυγκεκριμζνα αναφζρεται ότι οι αςκενείσ 

διςτάηουν να αναφζρουν τθν δυςαρζςκειά τουσ φοβοφμενοι ότι δεν κα λάβουν τθν πρζπουςα 

φροντίδα ςε κάποιο μελλοντικό ιατρικό πρόβλθμα. Εξάλλου είναι γνωςτι και θ κεωρία του 

Williams (Williams, S. & Calnan, M. 1991b), ςφμφωνα με τθν οποία οι αςκενείσ εκφράηουν τθν 

δυςαρζςκειά τουσ μόνο όταν ςυμβεί κάτι εξαιρετικά αρνθτικό. 

                                                      

10
 Health Policy Advisory Unit (1989) The Patient Satisfaction Questionnaire. Sheffield. 
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Σζλοσ, ζρευνεσ από τουσ Parasuraman, Zeilthaml and Berry (1988), ζδειξαν ότι ανεξάρτθτα από 

το είδοσ τθσ υγειονομικισ φροντίδασ, οι χριςτεσ των υπθρεςιϊν υγείασ χρθςιμοποιοφν ςχεδόν 

τα ίδια κριτιρια για να τισ αξιολογιςουν.  Αξίηει να αναφερκοφμε και ςτα κριτιρια με τα οποία 

οι αςκενείσ αξιολογοφν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν υγείασ. Επειδι τα κριτιρια είναι αρκετά 

κα προςδιορίςουμε τα πιο ςθμαντικά: 

 Θ αξιοπιςτία και θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ, δθλαδι θ ευκολία να μπορεί 

κάποιοσ να τισ  χρθςιμοποιιςει, κακϊσ επίςθσ το κατά πόςο ςτακερι είναι θ 

φροντίδα  εάν υπάρχει ςυνζπεια τθσ εκτζλεςθσ και τθσ διάρκειασ τθσ 

παρεχόμενθσ φροντίδασ. Επίςθσ το ευχάριςτο και άνετο περιβάλλον και θ 

κακαριότθτα των χϊρων.  

 Οι ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ των επαγγελματιϊν υγείασ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ τθσ 

υπθρεςίασ  και θ ανταπόκριςθ των εργαηομζνων ςτο νοςοκομείο, κατά πόςο 

πρόκυμοι και ζτοιμοι είναι για τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

 Θ φιλικι και ευγενικι ςυμπεριφορά των εργαηομζνων ωσ προσ τον χριςτθ, τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ καλισ επικοινωνίασ με τθν ςαφι και κατανοθτι πλθροφόρθςθ 

του χριςτθ όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ υγείασ του. 

 Θ εμπιςτοςφνθ  και θ ειλικρίνεια που μπορεί να αποπνζει ζνασ επαγγελματίασ 

υγείασ ,  κακϊσ επίςθσ και θ εχεμφκεια και θ κατανόθςθ του προςωπικοφ ωσ 

προσ τον πελάτθ-καταναλωτι. 

υμπεραςματικά, ςφμφωνα με τα παραπάνω διαπιςτϊνουμε ότι ο κφριοσ παράγοντασ  που 

αναφζρουν οι αςκενείσ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανοποίθςθσ τουσ ιταν οι 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με το προςωπικό του νοςοκομείου. υγκεκριμζνα,  το περιβάλλον 

αυτοφ και οι προςδοκίεσ των αςκενϊν ςε ςφγκριςθ με τισ υπθρεςίεσ που τουσ παρείχαν.   

22..33  ΠΠααρράάγγοοννττεεσσ  πποουυ  εεππθθρρεεάάηηοουυνν  ττθθνν  ιικκααννοοπποοίίθθςςθθ      

Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ 

των αςκενϊν κατζδειξε τζςςερισ κυρίωσ ομάδεσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να αναφερκεί ότι πολλοί 
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ερευνθτζσ διαφωνοφν μεταξφ ςχετικά με τθν ςθμαντικότθτα που προςδίδει κάκε ομάδα ςτθν 

επιρροι τθσ ικανοποίθςθσ.  

Οι τζςςερισ κυρίωσ ομάδεσ αποτελοφνται από τθν ιατρικι φροντίδα, τθν νοςθλευτικι 

φροντίδα, τισ εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου και το άλλο προςωπικό του νοςοκομείο όπωσ 

για παράδειγμα διοικθτικοί υπάλλθλοι, τραυματιοφορείσ και άλλοι επαγγελματίεσ 

υγείασ(Raposo M. L.,  etal 2009)  (χιμα 2-1).  

Σχιμα 2-1 Εννοιολογικό Μοντζλο Ικανοποίθςθσ 

 

   

 

Ικανοποίηση 

Ασθενών 

Ιατρική 

Φροντίδα 

Νοςηλευτική 

Φροντίδα 

 

Εγκαταςτάςεισ 

‘Αλλο 

Προςωπικό 



ΠΡΩΣΟ  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  (Π1) 

««ΗΗ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθ  ττωωνν  ΧΧρρθθςςττϊϊνν  ααππόό  ττιισσ  ΤΤππθθρρεεςςίίεεσσ  ΤΤγγεείίαασσ»»  

 

ΤΠΟΕΡΓΟ   ««ΜΜεεκκοοδδοολλοογγίίαα  ΑΑξξιιοολλόόγγθθςςθθσσ  ττθθσσ  ππααρροοχχιισσ  ττωωνν  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΠΠρρωωττοοββάάκκμμιιαασσ  ΦΦρροοννττίίδδαασσ  ΤΤγγεείίαασσ  ςςττθθνν  ΣΣοοππιικκιι  ΚΚοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα  ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  ΣΣεεκκμμθθρριιωωμμζζννθθσσ  

ΣΣεεχχννοογγννωωςςίίαασσ»»  

 

57 

ελίδα | 57 

22..33..11  χχζζςςθθ  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ΑΑςςκκεεννιι--ΙΙααττρροοφφ  

Θ ςχζςθ του αςκενι με τον ιατρό αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ ςτθν ικανοποίθςθ του αςκενι. Ο 

εν λόγω παράγοντασ ςυνάδει και με τθν διάςταςθ που αναφζρκθκε πιο πάνω διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τουσ Williams και Wilkinson (1995)  θ ςχζςθ μεταξφ του 

αςκενι και του ιατρό επιτυγχάνεται όταν ο αςκενισ λαμβάνει απαντιςεισ ςχετικά με τθν 

αςκζνεια του από τον ιατρό και με αυτόν τον τρόπο ο ίδιοσ ιατρόσ δείχνει ενδιαφζρον για τον 

αςκενι του. Ζτςι εκπλθρϊνεται θ ανάγκθ του αςκενι πρϊτον για γνϊςθ απζναντι ςτθν 

αςκζνεια, αλλά και τθν κεραπεία και δεφτερον αιςκάνεται επικοινωνία με τον ιατρό του. 

Επιπλζον, μελζτθ των Baker et al. (2003) απζδειξε ότι ο αςκενισ νιϊκει περιςςότερο 

ικανοποιθμζνοσ όταν ζχει εμπιςτοςφνθ ςτον ιατρό του και ζχει δθμιουργθκεί μια διαρκισ 

ςχζςθ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ. Ακόμθ, οι Campanella et al. (2000) κεωροφν ότι θ ςχζςθ 

ιατροφ και αςκενι αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ πρόβλεψθσ τθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι. 

χετικά με αυτό, ζρευνα των Felleti et al. (1986) απζδειξε ότι θ εν λόγω ςχζςθ δφναται να 

προγνϊςει τθν ικανοποίθςθ του αςκενι και ςυγκεκριμζνα ερμθνεφει το 24% τθσ 

μεταβλθτότθτασ. Σζλοσ, θ ευαιςκθςία του ιατροφ, θ εχεμφκεια και θ εμπιςτοςφνθ προσ τον 

αςκενι ζχει φανεί ότι αποτελεί ςθμαντικότερο παράγοντα ικανοποίθςθσ ακόμθ και από τθν 

ςφγχρονθ ιατρικι τεχνολογία και τθν επιτυχία τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ (Σςελζπθ Χ.2000).       

Ο ρόλοσ του ιατροφ χαρακτθρίηεται από τθν αποδοχι τεςςάρων τφπων λειτουργικϊν 

ςυμπεριφορϊν κακϊσ και υποχρεϊςεων. υγκεκριμζνα είναι: α) τθσ επαγγελματικισ 

εξειδίκευςθσ, β) τθσ ςυναιςκθματικισ ουδετερότθτασ, γ)του ανκρωποκεντρικοφ και 

κοινωνικοφ προςανατολιςμοφ, δ) τθσ γενικότθτασ των κανόνων του ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

Με τον όρο επαγγελματικι εξειδίκευςθ, αναφζρεται ςτθν προςδοκϊμενθ ςυμπεριφορά του 

ιατροφ, που με τθν ςειρά του οφείλει να πραγματοποιεί ενζργειεσ, ωσ ειδικόσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ αρρϊςτιασ. Θ ςυναιςκθματικι ουδετερότθτα φκάνει ςε ςθμείο να επιτάςςει 

ςτον γιατρό να ςυμπεριφζρεται αντικειμενικά χωρίσ ςυναιςκθματικζσ προςκολλιςεισ από το 

μζροσ του άρρωςτου.  Ο ανκρωποκεντρικόσ κοινωνικόσ προςανατολιςμόσ υποχρεϊνει τον 

γιατρό να ςυμπεριφζρεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ κακϊσ και τθσ 
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κοινωνίασ, χωρίσ να υπόκεινται ςε προςωπικά του ςυμφζροντα/ανάγκεσ. Ο γιατρόσ υπόκειται 

ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ του επαγγζλματόσ του και όχι ςτισ απαιτιςεισ μιασ προςωπικισ 

ςχζςθσ με τον άρρωςτο (αρρισ, 2001). 

22..33..22  χχζζςςθθ  ΑΑςςκκεεννιι  ––  ΝΝοοςςθθλλεευυττιικκόό  ΠΠρροοςςωωππιικκόό  

Θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν ιατρικι φροντίδα και τθν ςχζςθ 

αςκενι –ιατροφ (όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω). Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια ζχει δοκεί 

ενδιαφζρον και ςτθν ςχζςθ αςκενι με το νοςθλευτικό προςωπικό. υγκεκριμζνα, οι 

νοςθλευτζσ/τριεσ κρινόντουςαν από τθν υποτακτικότθτα τουσ ςτον αςκενι και τθν 

καρτερικότθτα τουσ. Λίγεσ ιταν οι μελζτεσ που μετροφςαν τθν ποιότθτα του νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ, το οποίο ζρχεται ςε άμεςθ και κακθμερινι επαφι με τον αςκενι. Θ αρχι τθσ 

μελζτθσ αυτισ ξεκίνθςε με τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων των αςκενϊν, όπου πλζον ο 

αςκενισ είχε δικαιϊματα τόςο ςτθν γνϊςθ για τθν αςκζνεια / κεραπεία του και ςτθν 

ςυγκατάκεςθ του ςε αυτιν, όςο και ςτον ςεβαςμό και τθν ποιοτικι φροντίδα από τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ. ‘Ζτςι προζκυψε θ ανάγκθ για αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων του 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ αλλά και θ προςφορά αυτοφ.  Οι επαγγελματίεσ υγείασ αλλά και ο 

αςκενισ αναγνωρίςκθκαν ωσ ιςότιμα μζλθ τθσ φροντίδασ του αςκενι. Θ γνϊμθ του 

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ για τθν αςκζνεια και τθν φροντίδα του αςκενι αναγνωρίςκθκε ϊσ 

ςθμαντικι και μετριςιμθ. φμφωνα με τουσ Bond και Thomas (1991) οι νοςθλευτικζσ 

παρεμβάςεισ ξεκίνθςαν να αποτελοφν ςθμαντικό δείκτθ ςτθν φροντίδα του αςκενι. Επιπλζον, 

το νοςθλευτικό προςωπικοφ δεν είναι πλζον «υποταγμζνο» ςτον αςκενι και τον ιατρό αλλά 

μια επιςτθμονικι ομάδα (Lanara, B. A. 1996).. Θ αλλαγι του υγειονομικοφ ςυςτιματοσ προσ 

τον αςκενι ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτο νοςθλευτικό προςωπικό να κακορίηει και να 

παρεμβαίνει ςτθν φροντίδα αυτοφ11.  

Σθ δεκαετία του ’50 δόκθκε ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν ικανοποίθςθ του αςκενι από τθν 

νοςθλευτικι φροντίδα. Οι Abdellah και Levine 1975 επί ςειρά ερευνϊν αξιολογοφςαν τθν 

                                                      
11

 CBO. (1990). Nursing quality assurance in practice. Utrecht: RCN/CBO Publication. 
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ικανοποίθςθ των αςκενϊν από το νοςθλευτικό προςωπικό. Επιπλζον, ςφμφωνα με τον 

Scardina (1994) θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν για τισ υπθρεςίεσ υγείασ επθρεάηεται ςθμαντικά 

από τθν νοςθλευτικι φροντίδα, κακϊσ το νοςθλευτικό προςωπικό είναι περιςςότερο δίπλα 

ςτον αςκενι. Μάλιςτα πολλζσ ζρευνεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι θ νοςθλευτικι φροντίδα 

αποτελεί κφριο παράγοντα ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι (Oberst, M. T. 

1984). Ωςτόςο, ςτα ερωτθματολόγια που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν για τθν 

μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι από το νοςθλευτικό προςωπικό υπάρχει ζνα κενό και 

αυτό είναι το γεγονόσ ότι οι ψυχομετρικοί παράγοντεσ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςωςτά, 

κακϊσ επίςθσ και ότι πολλζσ ζρευνεσ δεν δθμοςιεφονται προκειμζνου να διαχυκοφν οι 

πλθροφορίεσ (McDonnel, C., & Nash, J. G. 1990). Είναι άμεςθ ανάγκθ λοιπόν, να δοκεί 

προτεραιότθτα ςτθν ςχζςθ νοςθλευτι/τρια με τον αςκενι και ςτθν καταςκευι εργαλείων 

μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν από το νοςθλευτικό προςωπικό, με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.    

22..33..33  ΆΆλλλλοοιι  ΠΠααρράάγγοοννττεεσσ  

Πζρα από τθν ςχζςθ ιατροφ – αςκενι και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ – αςκενι που είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ικανοποίθςθ τω αςκενϊν, θ βιβλιογραφία ζχει αναδείξει και 

άλλουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν. Θ εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ ικανοποίθςθσ κακϊσ ο αςκενισ 

αιςκάνεται κοντά ςτον ιατρό και ζχει άμεςθ επικοινωνία μαηί του, με αποτζλεςμα να νιϊκει 

ευχαριςτθμζνοσ αλλά κυρίωσ να ακολουκεί τα κεραπευτικά ςχιματα και οδθγίεσ του ιατροφ. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό παράγοντα αποτελοφν οι λίςτεσ αναμονισ που τα τελευταία χρόνια 

ςυνθκίηονται κυρίωσ ςτα μεγάλα κζντρα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Ειδικότερα, οι αςκενείσ 

που αναμζνουν αρκετι ϊρα μζχρι το ραντεβοφ τουσ με τον ιατρό ι τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 

είναι δυςαρεςτθμζνοι από το νοςοκομείο και κατά ςυνζπεια από το ςφςτθμα υγείασ (Tountas 

Y., etal 2005),  Επιπλζον, ο επαναλαμβανόμενοσ αρικμόσ των εργαςτθριακϊν και μθ 

εξετάςεων προκαλεί δυςαρζςκεια ςτον αςκενι. υγκεκριμζνα, αςκενείσ που επιςτρζφουν ςτο 
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νοςοκομείο για περαιτζρω εξετάςεισ ζχει αποδειχκεί ότι μειϊνει τθν ικανοποίθςθ τουσ όχι 

μόνο λόγω του χρόνου αναμονισ και κόςτουσ, αλλά και τθν αφξθςθσ του άγχοσ για τθν 

διάγνωςθ τθσ αςκζνειασ (Avis M., Bond M. & Arthur A., 1995).   

Ακόμθ ζνασ επιπλζον παράγοντασ που επθρεάηει αρνθτικά τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν 

είναι θ δφςκολθ επικοινωνία με τθν γραμματεία, αλλά και θ μεγάλθ αναμονι μζχρι το κλείςιμο 

τθσ ςυνάντθςθσ με τον ιατρό (Κζπεντηθσ  και ςυν 2004). Ωςτόςο, για τον εν λόγω παράγοντα 

άλλεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι οι αςκενείσ δείχνουν κατανόθςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ 

ιδιαίτερα όταν βλζπουν άγχοσ και ζνταςθ του προςωπικοφ και κυρίωσ όταν αυτό τουσ 

ενθμερϊνει (Niakas D., Mylonakis J., 2005).  

22..33..44  ΧΧααρραακκττθθρριιςςττιικκάά  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΤΤγγεείίαασσ  

Θ βιβλιογραφία αναφζρει ότι το ςφςτθμα των υπθρεςιϊν υγείασ ωσ ζνα περιβάλλον δφναται 

να επθρεάςει τθν ικανοποίθςθ του αςκενι. υγκεκριμζνα, οι Anderson and Zemke (1991), 

αναφζρουν πζντε παράγοντεσ που είναι κεμιτό να λθφκοφν υπ’ όψιν των ςχεδιαςτϊν 

πολιτικισ υγείασ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν: α) θ αξιοπιςτία, δθλαδι θ 

ικανότθτα να παρζχει το ςφςτθμα υγείασ ςτον αςκενι τθν υγειονομικι υπθρεςία που του 

υποςχεκεί και να είναι εξαρτϊμενθ και ακριβισ, β) θ ανταπόκριςθ: θ ικανότθτα και θ 

προκυμία τόςο του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, όςο και του διοικθτικοφ 

προςωπικοφ να εξυπθρετοφν τουσ χριςτεσ άμεςα, γ) θ αςφάλεια: θ αίςκθςθ εμπιςτοςφνθσ, 

ικανότθτασ και ευγζνειασ που προςφζρουν οι επαγγελματίεσ υγείασ, δ) θ εμπιςτοςφνθ: ο 

βακμόσ φροντίδασ και επικοινωνίασ ςτον αςκενι και ε) το περιβάλλον: ο ξενοδοχειακόσ και 

ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ του νοςοκομείου. 

Παρόμοιο με το παραπάνω είναι και θ κεωρία τθσ διάψευςθσ των προςδοκιϊν. φμφωνα με 

τουσ Newsome και Wright (1999) θ υψθλι ικανοποίθςθ από τον αςκενι επζρχεται όταν ο 

αςκενισ  λαμβάνει υπθρεςίεσ με υψθλότερθ ποιότθτα από αυτι που ο ίδιοσ προςδοκοφςε, 

ενϊ θ χαμθλι ικανοποίθςθ είναι αποτζλεςμα διάψευςθσ των προςδοκιϊν του αςκενι. 

Επιπλζον, ο κακοριςμόσ τθσ ποιότθτασ από τον αςκενι περιλαμβάνει τα ακόλουκα:  
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α) απτότθτα: ο ξενοδοχειακόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, οι περιβάλλοντα χϊροι και οι 

εγκαταςτάςεισ,  

β)  αξιοπιςτία: θ ικανότθτα του νοςοκομείου για παράδειγμα, να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ που 

ζχει ςτθν αρμοδιότθτα του,   

γ) ανταπόκριςθ:  θ εξυπθρζτθςθ και θ άμεςθ ανταπόκριςθ του προςωπικοφ προσ τουσ 

αςκενείσ,   

δ) διαςφάλιςθ: θ ικανότθτα και οι γνϊςεισ του προςωπικοφ προκειμζνου να το εμπιςτευτοφν 

οι αςκενείσ,   

ε) ενςυναίςκθςθ : θ ευαιςκθςία του προςωπικοφ για το πρόβλθμα υγείασ του αςκενι και οι 

οδθγίεσ προσ αυτϊν. Οι εν λόγω διαςτάςεισ αποτελοφν βάςθ του μοντζλου Service and quality 

(SERVQUAL) (Hiidenhovu H, etal 2002).    

Επιπλζον, θ εφκολθ πρόςβαςθ ςτο νοςοκομεία αποτελεί ζνα ακόμθ παράγοντα ςτθν 

ικανοποίθςθ των αςκενϊν. Ωςτόςο, ζχει αποδειχκεί ότι οι αςκενείσ προτιμοφν τθν καλι 

επικοινωνία με τον ιατρό τουσ παρά τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του νοςοκομείου.  

Ακόμθ, θ βιβλιογραφία διαχωρίηει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ των 

εξωτερικϊν αςκενϊν από αυτιν των νοςθλευομζνων.  

Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, αυτοί δείχνουν ιδιαίτερθ 

ικανοποίθςθ ωσ προσ το ςφςτθμα υγείασ, όταν τουσ παρζχεται ποιοτικι φροντίδα ςχετικά με 

τισ ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό (Niakas D. etal 2004).  

Αντίκετα, οι εξωτερικοί αςκενείσ ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ. Θ δφςκολθ επικοινωνία με 

τθν γραμματεία δθμιουργεί αρνθτικι ικανοποίθςθ ςτο αςκενι . Θ λίςτα αναμονισ, που ςυχνά 

ςυναντά ςτα αςτικά δθμόςια νοςοκομεία τθσ Ελλάδασ αποτελεί αρνθτικι επιρροι ςτθν 

ικανοποίθςθ και κατ’ επζκταςθ δυςαρζςκεια (Tountas Y etal 2005). Ωςτόςο, θ πλειοψθφία των 

εξωτερικϊν αςκενϊν δείχνουν κατανόθςθ ςτθν λίςτα αναμονισ κυρίωσ όταν ενθμερωκοφν για 

ο λόγο αυτισ (Niakas D., Mylonakis J., 2005). θμαντικό ρόλο ςτθν ικανοποίθςθ των 

εξωτερικϊν αςκενϊν αποτελεί θ ςυμπεριφορά και το ενδιαφζρον του νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ ςχετικά με μια πρόβλεψθ τθσ αςκζνειασ και κακθςυχάςει του αςκενι. Σζλοσ, 
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μελζτθ των Avis et al. 1995 κατζδειξε ότι οι ςυχνζσ επιςκζψεισ ςτα εξωτερικά ιατρεία των 

νοςοκομείων αλλά και το πλικοσ των εργαςτθριακϊν και μθ εξετάςεων ςτον αςκενι για 

επιπλζον διερεφνθςθ τθσ αςκζνειασ επιδρά αρνθτικά ςτθν ικανοποίθςθ του.  

Γενικά θ ικανότθτα ενόσ οργανιςμοφ υγείασ να ικανοποιιςει τθν απαίτθςθ του αςκενι για 

άνεςθ και πλθροφόρθςθ μπορεί ςθμαντικά να επθρεάςει τθν ποιότθτα τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ (Surjit, S. W. 2002).  

22..33..55  ΔΔθθμμοογγρρααφφιικκάά  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκοο--οοιικκοοννοομμιικκάά  χχααρραακκττθθρριιςςττιικκάά  ααςςκκεεννιι    

Σα ςθμαντικότερα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά που ζχουν ερευνθκεί ότι επθρεάηουν τθν 

ικανοποίθςθ είναι: α) το φφλο, και β) θ θλικία. Επιπλζον, θ κοινωνικι και οικονομικι 

κατάςταςθ αποτελεί δείκτθ ςτθν πρόβλεψθ τθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι.  

Φφλο 

φμφωνα με ςτοιχεία από 39 μελζτεσ που ερεφνθςαν τθν φπαρξθ ςχζςθσ μεταξφ του φφλου 

και τθσ ικανοποίθςθσ, 6 από αυτζσ βρζκθκε ςθμαντικά μεγαλφτερθ  ικανοποίθςθ των 

γυναικϊν και 7 από αυτζσ ςθμαντικά μεγαλφτερθ  ικανοποίθςθ των αντρϊν. Αντίκετα οι 

υπόλοιπεσ 26 απζδειξαν ότι θ ςχζςθ του φφλου με τθν ικανοποίθςθ δεν ιταν ςτατιςτικά 

ςθμαντικι (Crow, R., etal 2002). 

Ζτςι οι ερευνθτζσ διαφωνοφν ςχετικά με τθν φπαρξθ θ μθ ςυςχζτιςθσ του φφλου με τθν 

ικανοποίθςθ.  τθν μελζτθ των Cleary et al (2000) και Weiss (1988), αναφζρεται ότι οι γυναίκεσ 

είναι πιο ικανοποιθμζνεσ από τουσ άντρεσ, ενϊ θ μελζτθ του Kaplan et al (1994).  τα αντίκετα 

αποτελζςματα. Ακόμθ μελζτεσ των Pappa και Niakas (1996) αλλά και του Ραφτόπουλοσ (2002) 

δείχνουν ότι οι γυναίκεσ επιςκζπτονται πιο ςυχνά τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ και είναι 

περιςςότερο ικανοποιθμζνεσ.   

Καμία διαφοροποίθςθ δεν υπάρχει ςτθν ικανοποίθςθ μεταξφ των δυο φφλων ωσ προσ τουσ 

εξωτερικοφσ και νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, ςφμφωνα με μια μετα-ανάλυςθ 110 ερευνϊν 

(Hall, J. A. & Dornan, M. C. 1988).  Ακόμα υπάρχουν αρκετζσ μελζτεσ που προτείνουν 

διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ περίκαλψθσ οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν ικανοποίθςθ 
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των αςκενϊν εκτόσ νοςοκομείου μεταξφ γυναικϊν και αντρϊν (Kolodinsky, J. (1997) (Weisman, 

C. S.,  etal 1999). 

Ηλικία 

Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ κατζδειξε ότι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι μελζτεσ αποδεικνφουν οι 

μεγαλφτεροι ςε θλικία αςκενείσ είναι ςθμαντικά πιο ευχαριςτθμζνοι. Μικρόσ αρικμόσ 

ερευνϊν κατζδειξε ότι οι νεότεροι είναι ςθμαντικά πιο ευχαριςτθμζνοι, ενϊ υπιρξαν και 

μελζτεσ που θ θλικία των δειγμάτων τουσ δεν παρουςίαςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ.  

Εξιγθςθ ςτθν εν λόγω διαφωνία μπορεί να δοκεί κεωρϊντασ ότι οι μεγαλφτεροι ςε θλικία 

δείχνουν μεγαλφτερο ςεβαςμό και ενδιαφζρον ςε αυτοφσ που του παρζχουν ιατρικι 

περίκαλψθ και επιπλζον, μικρότερεσ προςδοκίεσ λόγω προθγοφμενων εμπειριϊν τουσ με το 

ςφςτθμα υγείασ  

Μία μελζτθ ζδειξε ότι θ ικανοποίθςθ ιταν πολωμζνθ, δθλαδι υψθλότερθ ςτουσ πολφ μικροφσ 

ςε θλικία κακϊσ και ςτουσ θλικιωμζνουσ (Hsieh, M. & Kagle, J. 1991) . Επιπλζον, ζρευνεσ ζχουν 

δείξει ότι θ θλικία αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςε ςχζςθ με το εάν είναι ο αςκενισ 

εξωτερικόσ ι νοςθλεφεται. Ειδικότερα, οι Kane et al. (1997) αναφζρει ότι οι νζοι είναι πιο 

ικανοποιθμζνοι μετά το εξιτιριο τουσ, ςε ςχζςθ με αςκενείσ μεγαλφτερουσ ςε θλικία. 

Αντίκετα, οι νεότεροι είναι αυτοί που εκφράηουν περιςςότερο δυςαρζςκεια ςτα εξωτερικά 

ιατρεία κυρίωσ για τον χρόνο αναμονισ (Cleary, P., etal 1992). 

Επίπεδο Εκπαίδευςθσ  

Θ διεκνισ βιβλιογραφία αναφζρει ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ του αςκενι αποτελεί 

ςθμαντικό παράγοντα ςτθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν. υγκεκριμζνα, άτομα με χαμθλό 

μορφωτικό επίπεδο, ζχουν λιγότερεσ προςδοκίεσ και ζτςι δθλϊνουν περιςςότερο 

ικανοποιθμζνοι από τον ιατρό, τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και γενικότερα το χϊρο και τισ 

εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου. Αυτό ίςωσ οφείλεται ςτισ μειωμζνεσ γνϊςεισ τουσ και ςτθν 

αδυναμία να κρίνουν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Αντίκετα, άτομα με υψθλό μορφωτικό 

επίπεδο αναφζρουν χαμθλότερθ ικανοποίθςθ κακϊσ αναμζνουν περιςςότερα. Ωςτόςο, 
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μεγάλοσ είναι και ο αρικμόσ των μελετϊν που δεν ςυνδζουν το εκπαιδευτικό επίπεδο με τθν 

ικανοποίθςθ αςκενϊν (Crow, R., etal 2002).  

Κοινωνικό-οικονομικι κατάςταςθ 

Πολλοί δείκτεσ κοινωνικό-οικονομικισ κατάςταςθσ χρθςιμοποιοφνται ςτισ ζρευνεσ 

ικανοποίθςθσ. Θ επαγγελματικι κατάςταςθ δεν ζχει αποςαφθνιςτεί εάν επθρεάηει τθν 

ικανοποίθςθ ι όχι.  Θ πλειοψθφία των μελετϊν αναφζρει ότι δεν υπάρχει ςχζςθ του 

επαγγζλματοσ και τθσ ικανοποίθςθσ. Ωςτόςο οι Khayat and Salte (1994), Annandale and Hunt 

(1998), απζδειξαν ότι  οι μθ-χειρϊνακτεσ ιταν ςθμαντικά πιο δυςαρεςτθμζνοι από τουσ 

χειρϊνακτεσ από τισ παρεχόμενεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. 

Θ οικογενειακι κατάςταςθ αποτελεί δείκτθ διαμόρφωςθσ τθσ ικανοποίθςθσ. Άτομα ζγγαμα 

είναι περιςςότερο ικανοποιθμζνα από άγαμα άτομα, διαηευγμζνα ι να ζχουν χθρζψει 

(Κζπεντηθσ  και ςυν 2004).     

Όςον αφορά το ειςόδθμα, ζχει αναφερκεί ςτθ βιβλιογραφία ότι το υψθλότερο ειςόδθμα 

ςυνδζεται με μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ από τθν πλευρά των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

επικοινωνίασ με τουσ ιατροφσ (Bertakis, K., etal 1991) και άτομα με χαμθλότερο ειςόδθμα 

παρατθρικθκε να δθλϊνουν περιςςότερα προβλιματα κατά τθν παραμονι τουσ ςτο 

νοςοκομείο (Rogut, L. etal 1996).  

 

Κατάςταςθ Τγείασ του αςκενι 

Άτομα με χαμθλι ποιότθτα ηωισ, ψυχολογικζσ αναταράξεισ, ανικανότθτα και χαμθλοφ 

επιπζδου φυςιολογικι κατάςταςθ υγείασ ςχετίηονται και με τθν χαμθλοφ βακμοφ ικανοποίθςθ 

από τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ (Hall, J.A. and Milburn, M.A., 1998). Επιπλζον, θ ικανοποίθςθ 

δεν ςυςχετίςκθκε με άτομα με μακροχρόνιεσ αςκζνειεσ, παρόλο που οι προτιμιςεισ των εν 

λόγω αςκενϊν ποικίλλουν ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ υγείασ τουσ. Θ ζρευνα του Crow et al. 

(2002) ζδειξε ότι οι πιο ικανοποιθμζνοι αςκενείσ είναι αυτοί που ζχουν καλι κατάςταςθ 

υγείασ ι αυτοί που πάςχουν από κάποια μακροχρόνια νόςο.  
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Προςδοκίεσ Αςκενι  

Οι προςδοκίεσ του αςκενι ςχετικά με το ποίεσ και τι είδουσ υπθρεςίεσ αναμζνει από το 

ςφςτθμα υγείασ το οποίο επιςκζπτεται αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ για τθν ικανοποίθςθ του 

αςκενι. Οι εμπειρίεσ που ζχει αποκομίςει ο αςκενισ από προθγοφμενθ εμπειρία του ςε 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ αποτελεί ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ. υγκεκριμζνα, θ υψθλι ικανοποίθςθ από τισ υπθρεςίεσ υγείασ επιτυγχάνεται 

όταν πλθροφνται οι προςδοκίεσ του αςκενι (Young-Mahon, P., 1996). Ωςτόςο, μερικζσ μελζτεσ 

αναφζρουν ότι οι προςδοκίεσ του αςκενι δεν είναι τόςο ςυνδεδεμζνεσ με τθν ικανοποίθςθ, 

όςο είναι θ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ  που λαμβάνουν (Williams, B., 1994).  

 

Επιλογι του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν 

φμφωνα με ζρευνα του R. Crow (2003) θ επιλογι του φορζα παροχισ υπθρεςιϊν από τον 

αςκενι ςχετίηεται με τθν υψθλι ικανοποίθςθ από το ςφςτθμα υγείασ . Οι αςκενείσ που 

λαμβάνουν υπθρεςίεσ υγείασ επιλζγοντασ τον φορζα που κα επιςκεφκοφν και πλθρϊνουν 

ζπειτα από τθν επίςκεψθ είναι περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από αυτοφσ που αναγκάηονται να 

επιςκεφκοφν ζναν ςυγκεκριμζνο φορζα χωρίσ να ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ επιλογισ.  
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22..44  ΜΜζζκκοοδδοοιι  ΜΜζζττρρθθςςθθσσ  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ  ττωωνν  ααςςκκεεννϊϊνν    

22..44..11  χχζζδδιιοο  ΜΜζζττρρθθςςθθσσ  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ    

Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν μπορεί να ςυμβάλλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ, ςτθν αποφυγι επαναλαμβανόμενων λακϊν 

και ςτθν εφαρμογι νζων και αποτελεςματικότερων μεκόδων παραγωγισ και παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ. Επίςθσ, μζςω τθσ μζτρθςθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι μποροφμε να δοφμε 

εάν πράγματι αυτοί που ςυμβάλλουν ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν ζχουν καταφζρει να 

καλφψουν τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των αςκενϊν. Είναι μια μεταβλθτι που επθρεάηει 

τθν αποτελεςματικότθτα και τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ δθμιουργϊντασ 

προχποκζςεισ για τον ςχεδιαςμό και κατά ςυνζπεια τθν εφαρμογι μιασ πολιτικισ-ςχεδιαςμοφ 

υγείασ  του οργανιςμοφ.   

Ωςτόςο για τθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ ζνασ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντεσ 

προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ανϊτεροι ςτόχοι είναι θ διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ να ζχει 

οργανωκεί με αποτελεςματικότθτα εξ’ αρχισ και οι ςτόχοι αυτισ να ζχουν κακοριςτεί με 

ςαφινεια. Μζςα από ερωτιςεισ κα πρζπει α) να διαςαφθνιςτεί ο λόγοσ για τον οποίων 

πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν,  β) θ διακεςιμότθτα 

για τθν ζρευνα, γ) τζλοσ, με βάςθ το ςτόχο τθσ αξιολόγθςθσ (π.χ. αξιολόγθςθ τθσ ιατρικισ 

φροντίδασ, νοςθλευτικισ φροντίδασ, ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ, ιατροτεχνολογικόσ 

εξοπλιςμόσ ι κάτι πιο εξειδικευμζνο) κα πρζπει να καταςκευαςκεί το ερωτθματολόγιο, να 

αποφαςιςτεί ο πλθκυςμόσ αναφοράσ ςτον οποίον κα πραγματοποιθκεί κακϊσ και ο τρόποσ 

ςυλλογισ (μεκοδολογία)12.  

   Ειδικότερα: 

Α) τόχοσ - Κφριοσ Λόγοσ Μελζτθσ  

                                                      
12

 Measurement of Patient Satisfaction Guidelines  Health Strategy Implementation Project 2003 
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 Γιατί πρζπει να μετρθκεί θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν; => Οριςμόσ πρωτεφοντοσ 

ςτόχου για τθν μζτρθςθ. 

 Ποίεσ διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ επρόκειτο να μετρθκοφν;  =>  Περιγραφι των 

διαςτάςεων που κα μετρθκοφν. 

 Σι αλλαγι/ διαφορά επρόκειτο να επιφζρει θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ; => 

Προςδιοριςμόσ τθσ χρθςιμότθτασ που επιφζρει θ μζτρθςθ. 

 Ποίεσ κα είναι οι δεςμεφςεισ τθσ διοίκθςθσ και του προςωπικοφ ζπειτα από τα 

αποτελζςματα;  =>  Κακοριςμόσ των δεςμεφςεων από τον οργανιςμό (π.χ. 

νοςοκομείο) οι οποίοι να βαςίηονται ςε πραγματοποιιςιμα δεδομζνα και 

πόρουσ.  

 Με ποίο τρόπο οι απαντιςεισ των αςκενϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ κα 

λθφκοφν υπ’ όψιν; => Επιβεβαίωςθ ότι τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κα 

επιφζρουν τθν βελτίωςθ και κα πραγματοποιθκεί ανατροφοδότθςθ. 

   Τπάρχει αντίςτοιχθ μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςτο παρελκόν ςτον εν λόγω 

οργανιςμό, θ οποία να μθν επζφερε βελτίωςθ, κάτι που μπορεί να επθρεάςει 

τθν άποψθ  του αςκενι ςτθν παροφςα μελζτθ;  = > Διερεφνθςθ προθγοφμενθσ 

μελζτθσ και λόγοι μθ πραγματοποίθςθσ των αποτελεςμάτων αυτισ.  

 Β) Ετοιμότθτα του οργανιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μελζτθσ 

 Ποίοι αςκενείσ επρόκειτο να λάβουν μζροσ ςτθν μελζτθ; => Προςδιοριςμόσ του 

πλθκυςμοφ αναφοράσ. 

 Γνωρίηουμε τθν άποψθ των αςκενϊν ςχετικά με τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ ςτθ 

μελζτθ; => Ανάγκεσ τθσ ομάδασ που κα ςυμμετζχει ςτθν μελζτθ και ανάπτυξθ 

κατάλλθλων ςτρατθγικϊν για τθν διαφορετικι ςυμμετοχι τουσ.  

 Τπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ςτα οποία οι αςκενείσ κα μποροφςαν να 

ςυμμετζχουν ςτα πλαίςια τθσ οργάνωςθσ; => Αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ άποψθσ 

του κάκε αςκενι και ςυμμετοχι ςε αυτιν. 
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 Σι είδουσ κριτιρια κα τεκοφν για τθν αναηιτθςθ του πλθκυςμοφ αναφοράσ; => 

Κακοριςμόσ των δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τουσ αςκενείσ που κα 

ςυμμετάςχουν. 

  Με ποίο τρόπο ο οργανιςμόσ κα υποςτθρίξει τουσ αςκενείσ ςτθν ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν μελζτθ; => Απαραίτθτθ εκπαίδευςθ των αςκενϊν κακϊσ και κάποιο 

αντίτιμο για τθν βοικεια τουσ ςτθν μελζτθ.  

Γ) Αξιολόγθςθ Ερωτιςεων και Μεκοδολογία 

 Ποια είναι θ πιο κατάλλθλθ μζκοδοσ για τθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των 

αςκενϊν; => Προςδιοριςμόσ κατάλλθλθσ μεκόδου. 

 Θ μζκοδοσ που επιλζχκθκε να ακολουκθκεί είναι θ κατάλλθλθ; => Εφαρμογι 

πιλοτικισ μελζτθσ, επιβεβαίωςθ ότι οι αςκενείσ είναι πρόκυμοι να ςυμμετζχουν, 

αξιολόγθςθ των ςχετικϊν ςχολίων των αςκενϊν. 

  τθν μελζτθ κζτονται θκικά ηθτιματα; => Επιβεβαίωςθ ότι το περιεχόμενο τθσ 

μελζτθσ (ερωτθματολόγιο) δεν εμπίπτει ςε θκικά ηθτιματα και εάν εμπίπτει να 

αναφερκεί ςτθν Επιτροπι Δεοντολογίασ. Κακοριςμόσ τθσ ελευκερίασ των 

πλθροφοριϊν και τθσ προςταςίασ των ατομικϊν δεδομζνων.  

 Ποιοσ κα διεξάγει το ερωτθματολόγιο; => Επιβεβαίωςθ τθσ μεκοδολογίασ και 

διερεφνθςθ εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν παραγόντων που μπορεί να επθρεάςουν 

τθν μελζτθ. 

 Με ποίο τρόπο τα δεδομζνα κα αναλυκοφν και κα καταγραφοφν τα 

αποτελζςματα; => Προςδιοριςμόσ τθσ πιο αξιόπιςτθσ ςτατιςτικισ μεκόδου και 

τρόποσ καταγραφισ.  
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Σχιμα 2-2 Συμμετοχι Αςκενοφσ ςτθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

22..44..22  ΕΕρργγααλλεείίαα  μμζζττρρθθςςθθσσ  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ    

Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν αποδεικνφεται τόςο ςπουδαία, ςε βακμό που 

λειτουργοφν και εφαρμόηονται ςυςτιματα μζτρθςισ τθσ. Παρακάτω γίνεται αναφορά ςτα πιο 

γνωςτά. 

 φςτθμα  Cochrane (Cochrane, 1972), με βάςθ το οποίο προτείνονται τρία 

κριτιρια, θ αποτελεςματικότθτα, θ αποδοτικότθτα και θ ιςότθτα. Με αυτά 

κριτιρια κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί  εξζταςθ των ιατρικϊν πράξεων, 

όπωσ ακριβϊσ γίνεται και με τα φάρμακα, μζςα από τυχαίο δείγμα ελζγχου, ζτςι 

ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα και να επωφελθκοφν οι 

αςκενείσ. 

 φςτθμα Donabedian  (Donabedian, 1986), αυτό το μοντζλο αναπτφχκθκε από 

τον Donabedian, ο οποίοσ κεϊρθςε ωσ βαςικά κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

Κφκλοσ 

Βελτίωςθσ 

τθσ 

Ποιότθτασ 

Αξιολόγθςθ Παροφςασ 

Κατάςταςθσ / υνκικεσ 

Όραμα / τόχοι 

Μεκοδολογία / 

τρατθγικι  

Παρακολοφκθςθ  

χζδιο Δράςθσ 
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ποιότθτασ τθσ υγειονομικισ φροντίδασ, τθ δομι, τθ διαδικαςία, και το 

αποτζλεςμα. 

 Σο ςφςτθμα SERVQUAL  που ςθμαίνει Service Quality, αναπτφχκθκε από τουσ 

Parasuraman, Zeilthaml and Berry (1988),  για να μετρθκοφν και να 

προςδιοριςτοφν  οι διαφορζσ μεταξφ αυτϊν των υπθρεςιϊν που προςδοκά ο 

χριςτθσ από  μια  κατθγορία προμθκευτϊν υπθρεςιϊν υγείασ και τθν εκτίμθςθ 

αυτϊν που αντιλαμβάνεται ότι λαμβάνει.  

Επιπλζον, θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν ποιότθτα των 

παρεχόμενων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν. Ζνα πρόγραμμα που αξιολογεί τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν κεωρείται ελλιπζσ εάν δεν περιλαμβάνει τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν (Ferguson, 

G. H., & Ferguson, W.F. 1983). Ωςτόςο, παρόλο που θ ικανοποίθςθ αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ 

για τισ υπθρεςίεσ υγείασ τα ερωτθματολόγια που υπάρχουν διαδεδομζνα είναι περιοριςμζνα: 

 1. Δείκτθσ Ικανοποίθςθσ του Αςκενι (Patient satisfaction Index PSI): Αποτελεί ζνα 

υποδειγματικό ερωτθματολόγιο παρά το γεγονόσ ότι θ εγκυρότθτα κεωρείται ςχετικά μικρι. 

Είναι περιςςότερο ερωτθματολόγιο αναφοράσ κακϊσ διερευνά τισ εμπειρίεσ του αςκενι 

(Guyatt Gh, etal 1995). 

2. Ερωτθματολόγιο Ικανοποίθςθσ από τθν Επίςκεψθ ( Consultation Satisfaction Questionnaire, 

ConsultSQ): Σο ερωτθματολόγιο ζχει πολφ καλι εγκυρότθτα και αξιοπιςτία, αλλά οι ερωτιςεισ 

του είναι επαναλαμβανόμενεσ (Baker D. 1990).  

3. Ερωτθματολόγιο Ικανοποίθςθσ του Πελάτθ ( Client Satisfaction Questionnaire): Τπάρχουν 

δυο ερωτθματολόγια: α) CSQ 18 το οποίο ζχει ερωτιςεισ που μετράει τουσ ψυχομετρικοφσ 

παράγοντεσ, αλλά και γενικζσ ερωτιςεισ και μεγάλθ αξιοπιςτία και β) το CSQ 8 το οποίο ζχει 

λίγεσ ερωτιςεισ που είναι ςχετικά παρόμοιεσ μεταξφ τουσ (Larsen, D.L etal 1979). 

4. Κλίμακα Ιατρικισ υνζντευξθσ για τθν Ικανοποίθςθ ( Medical Interview Satisfaction Scale, 

MISS): Σο ερωτθματολόγιο δεν μετράει ιδιαίτερα τουσ ψυχομετρικοφσ παράγοντεσ και ζχει 

περιττζσ ερωτιςεισ (Wolf MH, etal1978).  

.  
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5. Ερωτθματολόγιο Ικανοποίθςθσ του Αςκενι (Patient Satisfaction Questionnaire PSQ): Οι 

ερωτιςεισ αξιολογοφν τουσ ψυχομετρικοφσ παράγοντεσ και αναφζρονται κυρίωσ ςτθν γενικι 

ικανοποίθςθ από τθν ηωι (Ware JE Jr, etal 1983).  

6. EUROPEP: Σο ερωτθματολόγιο προορίηεται κυρίωσ για αςκενείσ ςτθν πρωτοβάκμια 

φροντίδα υγείασ και αποτελείται από 24 ερωτιςεισ ςχετικά με τθν φροντίδα των ιατρϊν , 

νοςθλευτϊν/τριων, το νοςοκομειακό περιβάλλον και τισ εμπειρίεσ από το νοςοκομείο, τθν 

παροχι πλθροφοριϊν ςτθν αναχϊρθςθ του αςκενι κακϊσ και τθ ςυνολικι βακμολόγθςθ 

(Grol R, Wensing M, etal 2000).     

7. Picker Patient Experience Questionnaire (PPE-15): Αποτελείται από 15 ερωτιςεισ και 

δφναται να χρθςιμοποιθκεί ςε όλα τα νοςοκομεία για τθν αξιολόγθςθ των εμπειριϊν των 

αςκενϊν, επιπλζον παρζχει εγκυρότθτα και αξιοπιςτία (Jenkinson, C., etal 2002).  

8. Ερωτθματολόγιο  Εμπειριϊν Αςκενι (Patient Experiences Questionnaire): Αποτελείται από 

10 υποκλίμακεσ και μετράει τισ εμπειρίεσ του αςκενι και τθν φροντίδα που παραςχζκθκε ςε 

αυτόν (Danielsen k, etal 2007).  

Σα ανωτζρω ερωτθματολόγια που παρουςιάςτθκαν εν ςυντομία αποτελοφν τα ευρζωσ γνωςτά 

εργαλεία μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν, ωςτόςο ο κάκε ερευνθτισ καταςκευάηει 

εργαλεία ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ του και τουσ ςτόχουσ αυτισ. Θ εξιγθςθ ςε αυτό 

είναι το γεγονόσ ότι θ κάκε χϊρα ζχει διαφορετικό ςφςτθμα υγείασ, αλλά και οι απαιτιςεισ 

των χρθςτϊν είναι διαφορετικζσ. Ζτςι ζχουν δθμιουργθκεί πλθκϊρα ερωτθματολογίων, χωρίσ 

όμωσ τα περιςςότερα να δίνουν ζμφαςθ ςτουσ ψυχομετρικοφσ παράγοντεσ (Thomas, L. H., & 

Bond, S. 1991)..  

Μερικοί ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι τα εργαλεία μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν τα 

οποία βαςίηονται μόνο ςε ποςοτικά ςτοιχεία δεν ζχουν καμία πρακτικι ςθμαςία γιατί δεν 

δίνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ψυχομετρικζσ παραμζτρουσ των αςκενϊν, κακϊσ επίςθσ 

και δεν δίνεται θ δυνατότθτα ςτον αςκενι να προτείνει δράςεισ για βελτίωςθ των υπθρεςιϊν 

(Shields P, J. etal 1988). Άλλοι πιςτεφουν ότι θ ποιοτικι προςζγγιςθ είναι πιο αποτελεςματικι 

κακϊσ τα ςυναιςκιματα είναι δφςκολο να προςδιοριςτοφν δίνοντασ τουσ ποςοτικι αξία 

(Waltz C., F., etal 1991). Σα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνθτζσ προτείνουν τον ςυνδυαςμό 
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αρκετϊν μεκόδων για τθν μελζτθ ενόσ φαινόμενου, ειδικά όταν τα φαινόμενα είναι 

πολφπλοκα και απαιτοφν ςε βάκοσ μελζτθ πολλϊν πλευρϊν για να προςεγγίςουμε τθν 

πραγματικότθτα (Burns, N. & Grove S., K. 1993). Ο τελικόσ ςκοπόσ του ςυνδυαςμοφ αυτοφ 

είναι θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων. Αν υπάρχει ςυμφωνία μεταξφ των αποτελεςμάτων των 

διαφορετικϊν μεκόδων, θ αξιοπιςτία είναι μεγαλφτερθ και αν όχι, τότε μελετάται θ αιτία τθσ 

διαφορετικότθτασ (Waltz C., F.etal 1991). Ο ςυνδυαςμόσ των διαφορετικϊν μεκόδων, δεν 

υποςτθρίηει μόνο τθν μεγαλφτερθ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων αλλά και τισ διαφορετικζσ 

ςκοπιζσ μελζτθσ του ίδιου φαινόμενου (Rossman G., B. & Wilson B., L. 1985).  

Οι διάφοροι μζκοδοι και τα εργαλεία που ςυνικωσ αναπτφςςονται για τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

ςκοποφσ μιασ μελζτθσ, δεν επιτρζπουν τθν ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων και τθν ανάπτυξθ 

πιο ζγκυρων μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων (Mererko, M., etal (1990). 

Πολλά είναι τα προβλιματα που προκφπτουν προκειμζνου να δομθκεί ορκά ζνα 

ερωτθματολόγιο ικανοποίθςθσ.  

Ζνα παράδειγμα είναι θ ατομικι και υποκειμενικι εκτίμθςθ του κάκε αςκενι που αποτελεί 

ςθμαντικό εμπόδιο ςτθν δθμιουργία ενόσ αποδεκτοφ εργαλείου. Ακόμα θ εκδθλωμζνθ 

ικανοποίθςθ μπορεί να αντικατοπτρίηει τθ γνϊςθ και τισ προςδοκίεσ του αςκενι αντί τθν 

ποιότθτα των υπθρεςιϊν υγείασ. Αν οι αςκενείσ ζχουν περιοριςμζνθ γνϊςθ και μθ ξεκάκαρεσ 

προςδοκίεσ μπορεί να δθλϊνουν υψθλι ικανοποίθςθ ενϊ θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που 

τουσ παρζχεται να είναι χαμθλι.  

Επίςθσ κα πρζπει να διαχωρίηονται τα ςυναιςκιματα που υποδθλϊνουν ικανοποίθςθ ι 

δυςαρζςκεια με τισ υπθρεςίεσ υγείασ και τθ διαδικαςία περίκαλψθσ, με αυτά που ςχετίηονται 

με τα αποτελζςματα μιασ ιατρικισ περίκαλψθσ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτίμθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ προκφπτουν κι άλλα προβλιματα όπωσ ο 

διαφορετικόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ που μπορεί να δθλϊςει ο αςκενισ ανάμεςα ςτθν ιατρικι 

περίκαλψθ που ζλαβε αυτόσ και το φςτθμα Τγείασ τθσ χϊρασ του.  
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22..44..33  ΣΣρρόόπποοιι  υυλλλλοογγιισσ  ΔΔεεδδοομμζζννωωνν    

Θ αξιολόγθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν πρζπει να αποτελεί μζροσ τθσ ςυνεχοφσ 

βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ και είναι ζνασ τρόποσ αξιολόγθςθσ αυτϊν , 

κακϊσ εςτιάηει ςτισ ανάγκεσ του ίδιου του υποκειμζνου δθλαδι τον αςκενι. Ωςτόςο, υπάρχει 

διαφορά μεταξφ τθσ ικανοποίθςθσ του αςκενι και των αναγκϊν αυτϊν κάτι που είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν επιτυχι παροχι υπθρεςιϊν ενόσ  οργανιςμοφ. Ζτςι ανάλογα με το ςκοπό τθσ 

μζτρθςθσ υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι ςυλλογισ των  ςτοιχείων13. Ειδικότερα: 

Α) Ομάδα Εργαςίασ – υηιτθςθ 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Μια ομαδικι ςυηιτθςθ 
προςεκτικά 
ςχεδιαςμζνθ, θ οποία 
κακοδθγείται από ζναν 
εξειδικευμζνο 
διαμεςολαβθτι με 
ςκοπό να αποκτθκοφν 
αντιλιψεισ ςε ζνα μθ 
απειλθτικό περιβάλλον.  

- υηιτθςθ ςχετικά με ζνα 
ςυγκεκριμζνο κζμα.  

- Αποφζρει διαφορετικζσ 
πλθροφορίεσ ςε 
προβλιματα και παράγει  
πικανζσ λφςεισ. 

- Βακφτερθ εξερεφνθςθ 
αντιλιψεων και 
απόψεων  ςε ζνα 
επιλεγμζνο αρικμό 
αςκενϊν. 

- Περιλαμβάνει ςυνικωσ 
6-8 ςυμμετζχοντεσ. 

- Παρζχει λεπτομερείσ και 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 

- Εξερευνεί κζματα 
βακφτερθσ ανάλυςθσ  

 

- Μπορεί να μθν είναι 
αντιπροςωπευτικό. 

- Μικρόσ αρικμόσ 
ερωτιςεων κακϊσ 
πραγματοποιείται  ςε 
μια ςυνεδρία. 

- Μπορεί να είναι 
χρονοβόρα. 

- Θ ποιότθτα των 
δεδομζνων επθρεάηεται 
από τισ δεξιότθτεσ του 
διαμεςολαβθτι, όπου 
και μπορεί να επθρεάςει 
τα αποτελζςματα. 

 

Β) Ερωτθματολόγιο με προςωπικι ςυνζντευξθ  

Σο ερωτθματολόγιο απαρτίηεται από ςυγκεκριμζνα προσ το κζμα τθσ ικανοποίθςθσ ερωτιςεισ. 

Προςφζρει πιο δομθμζνα αποτελζςματα και αξιοποιιςιμα ςε ςχζςθ με τθν ςυνζντευξθ, 

                                                      
13
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ωςτόςο επειδι θ βάςθ του είναι ζνα πρωτόκολλο και οι απαντιςεισ τυποποιθμζνεσ, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χάνονται ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.    

τθ βιβλιογραφία οι μελζτεσ που εκτιμοφν τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν αποτελοφνται 

κυρίωσ από ερωτθματολόγια που ςυνδυάηουν ποιοτικζσ και ποςοτικζσ ερωτιςεισ 

(μεταβλθτζσ), κακϊσ το φαινόμενο που μελετάται είναι πολφπλοκο και απαιτείται ςε βάκοσ 

ανάλυςθ (Barbour, R. S. (1999), Shih, F., J (1998). 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Σο ερωτθματολόγιο είναι ζνα 
δομθμζνο ζγγραφο, με 
κλειςτζσ ι ανοιχτζσ τφπου 
ερωτιςεισ, που μπορεί να 
ςυμπλθρωκεί από τον αςκενι 
ι από κάποιον ςυνεντευκτι. 

- Είναι ςχεδιαςμζνο κατά 
τζτοιο τρόπο που κζλει να 
αποςπάςει από τον αςκενι  
ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ 
ποιότθτασ. 

- Ο τρόποσ ςυλλογισ των 
ερωτθματολογίων 
κακορίηεται από τουσ πόρουσ 
και τθν πολυπλοκότθτα του 
ςκοποφ. 

- Είναι κατάλλθλο για 
περιπτϊςεισ όπου απαιτείται  
υψθλό ποςοςτό 
ανταπόκριςθσ. 

- Μετριζται κυρίωσ με κλίμακεσ 
απαντιςεων που αποτελεί 
ςθμαντικό παράγοντα ςτθν 
ικανοποίθςθ των αςκενϊν.  

- φγκριςθ μεταξφ των 
ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν δεδομζνων. 

- χετικά φκθνι. 
- Δφναται να 

ςυμπεριλθφκοφν 
ποιοτικά ςχόλια.  

- Οι ερωτιςεισ πρζπει να 
είναι ςαφείσ και ςφντομζσ   
Οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαντιςεισ μποροφν να 
επθρεάςει τθν άποψθ του 
αςκενι. 

- Απαιτείται λογιςμικό 
υποςτιριξθ για τθν 
καταγραφι των 
αποτελεςμάτων. 

- Αποκλείει κάποια 
τμιματα του πλθκυςμοφ. 
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Γ) Ερωτθματολόγιο με ταχυδρομικι αποςτολι  

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Σα γνωρίςματα του 
ερωτθματολογίου με 
ταχυδρομικι αποςτολι 
είναι όμοια με το 
παραπάνω.   

- Κοςτίηει. 
- Είναι εφικτι θ ευρφτερθ 

κατανομι του δείγματοσ. 
- Δίνεται αρκετόσ χρόνοσ 

για τθν ςυμπλιρωςθ 
του. 

- Ποιοτικά ςχόλια 
μποροφν να 
ςυμπεριλαμβάνονται. 
 

-  Δεν υπάρχει δυνατότθτα για 
εξιγθςθ. 

- Τπάρχει κίνδυνοσ αποκλειςμοφ 
τμθμάτων πλθκυςμοφ. 

-  Δεν είναι άμεςο όπωσ θ 
προςωπικι ςυνζντευξθ 

-  Αξιοπιςτία εξαρτάται από το 
χρονοδιάγραμμα. 

-  Δυνατότθτα για μερολθψία. 
-  Αποδίδει 

υψθλότερεσ βακμολογίεσ 
ικανοποίθςθσ. 

 

Δ) Θλεκτρονικι Αποςτολι Ερωτθματολογίου  

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Σα γνωρίςματα του 
ερωτθματολογίου με 
θλεκτρονικι αποςτολι 
είναι όμοια με το 
παραπάνω.   

- Ζλεγχοσ 
παρακολοφκθςθσ για 
τθν ςυμπλιρωςθ των 
ερωτθματολογίων.  

- Ευκολία ςτθ ςυλλογι 
δεδομζνων. 

- Όχι αποκλίςεισ ςτθν 
ςυνζντευξθ.  

- Χαμθλό κόςτοσ. 
- Ανωνυμία ςυνεπϊσ ο 

χριςτθσ δεν ζχει 
αναςτολζσ. 

- Θ πρόςβαςθ ςτον υπολογιςτι 
μπορεί να είναι περιοριςμζνθ. 

- Χαμθλό ποςοςτό απαντιςεων 
και όχι πικανζσ αποκλίςεισ . 

- Ζλλειψθ ελεγχόμενων 
ςυνκθκϊν κάτω από τισ 
οποίεσ ςυμπλθρϊνεται το 
ερωτθματολόγιο. 

- Φτωχι ςε λογοτεχνικζσ 
επιδεξιότθτεσ. 
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Ε) Εξειδικευμζνοσ υνεντευκτισ  

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- υνεντευκτζσ με 
εξειδίκευςθ ςτισ 
κοινωνικζσ ανάγκεσ 
των ατόμων.   

-  10-15 αςκενείσ είναι 
ικανοποιθτικό δείγμα 
ςυνικωσ.  

- Είναι φκθνό και 
γριγορο 
 

- Οι εν λόγω ςυνεντευκτζσ 
ζχουν τθν τάςθ να 
υπερεκτιμοφν το πρόβλθμα. 

 

Σ) Προςωπικι υνζντευξθ  

Αποτελεί μια αξιολογεί επιλογι ςχετικά με τθν εκτίμθςθ τθσ ικανοποίθςθσ από ζναν αςκενι, 

ωςτόςο ο αρικμόσ των απαντιςεων είναι αρκετά δφςκολθ διαδικαςία. υγκεκριμζνα, θ 

ςυνζντευξθ κα πρζπει πραγματοποιείται από ζνα  εξειδικευμζνο ςτο εν λόγω κζμα 

ςυνεντευκτι προκειμζνου να λάβει χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Οι ςυνεντεφξεισ παρζχουν τθν 

δυνατότθτα ςτον αςκενι να αποτυπϊςει τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα του ωσ προσ τθν 

ικανοποίθςθ του από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Μια καλά οργανωμζνθ ςυνζντευξθ 

προςφζρει ςτουσ ερευνθτζσ πιο βακιά κατανόθςθ των υποκειμενικϊν απόψεων των αςκενϊν. 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- υηιτθςθ πρόςωπο με 
πρόςωπο. 

- Θ ςυνζντευξθ μπορεί 
να είναι δομθμζνθ ι 
αδόμθτθ. 

- Και οι δφο παραπάνω 
μζκοδοι απαιτοφν 
εξειδικευμζνουσ 
ερευνθτζσ. 

-  Απαιτείται προςεκτικι 
επιλογι των 
ςυνεντευκτϊν.  

- Άμεςθ πθγι των 
δεδομζνων. 

- Επιτρζπει να 
διορκωκοφν 
παρεξθγιςεισ. 

- Πιο επιτακτικι θ επαφι 
με τον χριςτθ ο οποίοσ 
πικανόν να μθν μπορεί 
να ςυμπλθρϊςει το 
ερωτθματολόγιο. 

- Κοςτίηει. 
- Ο προγραμματιςμόσ μπορεί 

να είναι δφςκολοσ. 
- Ο ερευνθτισ μπορεί να ζχει 

προκατάλθψθ και να 
επθρεάςει τα αποτελζςματα. 

- Πρζπει να διεξάγεται ςε ζνα 
ευνοϊκό περιβάλλον.  

- Δεν είναι κατάλλθλο για 
ςυλλογι μεγάλων δειγμάτων. 

-  Πικανζσ αποκλίςεισ τθσ 
ςυνζντευξθσ. 

- Απουςία ανωνυμίασ. 

 



ΠΡΩΣΟ  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  (Π1) 

««ΗΗ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθ  ττωωνν  ΧΧρρθθςςττϊϊνν  ααππόό  ττιισσ  ΤΤππθθρρεεςςίίεεσσ  ΤΤγγεείίαασσ»»  

 

ΤΠΟΕΡΓΟ   ««ΜΜεεκκοοδδοολλοογγίίαα  ΑΑξξιιοολλόόγγθθςςθθσσ  ττθθσσ  ππααρροοχχιισσ  ττωωνν  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΠΠρρωωττοοββάάκκμμιιαασσ  ΦΦρροοννττίίδδαασσ  ΤΤγγεείίαασσ  ςςττθθνν  ΣΣοοππιικκιι  ΚΚοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα  ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  ΣΣεεκκμμθθρριιωωμμζζννθθσσ  

ΣΣεεχχννοογγννωωςςίίαασσ»»  

 

77 

ελίδα | 77 

Η) Σθλεφωνικι υνζντευξθ 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Πραγματοποιείται με 
δομθμζνο 
ερωτθματολόγιο. 

-  Απαιτεί 
εκπαιδευμζνουσ 
ςυνεντευκτζσ. 

- Άμεςθ πθγι των 
δεδομζνων. 

- Λιγότερο δαπανθρό ςε 
ςχζςθ με τισ 
προςωπικζσ 
ςυνεντεφξεισ. 

- Μπορεί να επιτευχκεί 
θ ανωνυμία και οι 
χριςτεσ να ζχουν 
λιγότερεσ αναςτολζσ. 

- Χριςιμθ για άτομα που 
δεν μποροφν να 
ςυμπλθρϊςουν το 
ερωτθματολόγιο μόνοι 
τουσ. 

-  Περιοριςμζνοσ χρόνοσ από τθν 
πλευρά των ςυμμετεχόντων.  
- Ο ερευνθτισ μπορεί να ζχει 
προκατάλθψθ και να επθρεάςει 
τα αποτελζςματα. 
- Εξαιρεί τον πλθκυςμό χωρίσ 
τθλζφωνο. 
- Δεν υπάρχει οπτικι επαφι. 
- Πλθςιάηει ανκρϊπουσ που 
είναι πικανό να παρουςιάςουν 
αποκλίςεισ ςτισ απαντιςεισ τουσ. 

 

Θ) υγκεκριμζνοσ Πλθκυςμόσ  

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Πίνακασ αςκενϊν που 
ςυμμετζχουν ςτθν 
μελζτθ  
 

- υνδυάηει τισ μεκόδουσ 
ζρευνασ με ςυμμετοχικι 
προςζγγιςθ. 
- Αντιμετωπίηονται 
διάφορα ηθτιματα και 
παρακολουκοφνται 
αλλαγζσ με τθν πάροδο 
του χρόνου. 
- Επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ 
του διαλόγου με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 
 

-  Θ πραγματοποίθςθ του ζχει 
χρόνο.  
- Μικρό δείγμα το οποίο οδθγεί 
ςε αναξιόπιςτα αποτελζςματα. 
- Αντιπροςωπεφει διατομι του 
πλθκυςμό. 
-  Δεν είναι κατάλλθλο για 
διαβοφλευςθ κακϊσ ζχει 
περιοριςμζνο αρικμό ατόμων. 
 - Δεν περιλαμβάνει ενεργοφσ 
ανκρϊπουσ ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων. 
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Θ) Εργαςτιρια  

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Δομθμζνεσ  ςυνεδρίεσ. 
- Τπο-ομάδεσ των 8-15 

ατόμων. 

- Εμπειρογνϊμονεσ 
ειδικοφσ για να 
ςυμβάλουν ςτθν 
πραγματικζσ διαδικαςίεσ 
ςχεδιαςμοφ. 

- Σεχνικι που 
μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε όλα 
τα ςτάδια τθσ 
διαβοφλευςθσ. 

- Ανατροφοδότθςθ 

Μπορεί να φαίνεται 
αποκλειςτικι. 

 

Θ υμβουλευτικζσ Επιτροπζσ 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- φμβουλοι για μια 
ςυνεχι διαβοφλευςθ. 

- Μζχρι 15 μζλθ. 
-  Παροχι ςυμβουλϊν 

ςχετικά με τισ 
οργανωτικζσ πολιτικζσ. 

- Παρζχει ςυνεχείσ 
ςυμβουλζσ και 
παρατθρεί ςχετικά με 
τθν ανάπτυξθ 
προτάςεων και 
πολιτικϊν . 

- Επιτρζπει ςτα μζλθ να 
προςδιορίςουν 
και να αναηθτιςουν 
μζτρα για τθν επίλυςθ 
επίμονων τοπικϊν 
προβλθμάτων. 

- Οι ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ 
δεν εκλζγονται, οπότε  
ζχουν προβλιματα 
νομιμότθτασ υποςτθρίηοντασ 
τα δικαιϊματα των άλλων. 

-  Μπορεί να είναι μθ-
αντιπροςωπευτικοί.  

-  Οι ςυναντιςεισ μπορεί να 
είναι χρονοβόρεσ. 

- Οι ςφμβουλοι μπορεί να είναι 
άνιςων γνϊςεων. 
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Ι) Δθμόςια υνεδρίαςθ 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- υνεδρίαςθ από τισ 
ιδθ υπάρχουςεσ 
ομάδεσ πλθκυςμϊν 
ςχετικά με τθν 
ικανοποίθςθ των 
αςκενϊν (π.χ. 
ςφλλογοσ αςκενϊν). 

- Διευκολφνει τθν 
ανταλλαγι απόψεων. 

- Ομάδεσ οργανωμζνεσ 
και ενωμζνεσ με ςκοπό 
τθν πίεςθ οργανιςμϊν. 

- Επιτρζπει ςτουσ 
ανκρϊπουσ να 
αναλφςουν τισ 
προτάςεισ ι επικυμίεσ 
τουσ.  

- Μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθ ςυναίνεςθ  
πριν από τισ δράςεισ 
που ζχουν 
αποφαςιςτεί. 

 

- Απαιτεί πολφ καλι λειτουργία 
προκειμζνου να πετφχει. 

- Οι ςυηθτιςεισ μπορεί να 
παραπλανιςουν το 
ακροατιριο.  

 

Η) Δθμόςιεσ Παρατθριςεισ 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Ενθμζρωςθ ομάδων 
ςχετικά με τθν 
τρζχουςα πολιτικι και 
εν ςυνεχεία 
προφορικζσ ι γραπτζσ 
παρατθριςεισ. 

- Προςζλκυςθ 
οργανωμζνων ομάδων  
με καλά κακοριςμζνθ 
κζςθ. 
 

-  χεδιαςμζνο για ςυνεχι 
ενθμζρωςθ. 

-  Θ αναηιτθςθ γραπτϊν 
παρατθριςεων κρίνεται 
ωσ αποτελεςματικι και 
οικονομικι λφςθ 
διαβοφλευςθσ. 

- Οι παρατθριςεισ 
δφναται να 
ςυμπεριλθφκοφν ςε  
ζκκεςθ, μαηί με τα 
επιχειριματα υπζρ και 
κατά ενόσ 
ςυγκεκριμζνου πεδίου 
με ςκοπό να προτακεί 
για χάραξθ πολίτικθσ.  

- Θ λεπτομερισ ανάλυςθ και 
τεκμθρίωςθ είναι δφςκολθ.  

- Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα 
κυρίωσ όταν υπάρχουν 
αντίκετεσ προτάςεισ και 
ςυμφζροντα.  
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Κ) Κουτιά Παράπονων 

Γενικά Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

- Ζγγραφα τφπου 
αναφοράσ ι 
καταγγελίασ όπου ο 
κάκε αςκενισ κα 
μπορεί να καταγράφει 
τα παράπονα του.  

- Καταγγελίεσ οι οποίεσ 
μπορεί να τεκοφν ςτα 
διοικθτικά ςυμβοφλια 
του οργανιςμοφ ι 
ακόμθ  και ςτο Γραφείο 
του υνθγόρου του 
Πολίτθ. 

-υμπλθρϊνεται από τον 
αςκενι. 
- Ανατροφοδότθςθ. 
- Παρζχεται θ ευκαιρία να 
απαντιςει ςε πραγματικό 
χρόνο. 
 

- Οι αςκενείσ φοβοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν  
καταγγελία. 

 

Ωςτόςο, πζρα από τισ παραπάνω μζκοδοσ οι τρεισ κφριεσ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ είναι: 

α) θ προςωπικι ςυνζντευξθ, β) θ τθλεφωνικι ςυνζντευξθ και γ) θ ςυνζντευξθ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

 Θ μζκοδοσ τθσ ςυνζντευξθσ μζςω τθλεφϊνου ι πρόςωπο με πρόςωπο είχε 

καλφτερα αποτελζςματα (περιςςότερεσ απαντιςεισ περίπου 30%)  από ότι θ 

ςυνζντευξθ μζςω email. 

 Μείωςθ τθσ διαφοράσ του βακμοφ απαντιςεων μεταξφ τθλεφϊνου και email 

μπορεί να επιτευχκεί, αν μετά από το αναπάντθτο email ακολουκιςει 

τθλεφωνικι ςυνζντευξθ ακόμα και αν αυτό κοςτίηει. 

 Σο email κοςτίηει λιγότερο από τθν ςυνζντευξθ εκτόσ βζβαια αν ακολουκείται 

από τθλζφωνο. 

 Οι απαντιςεισ των χρθςτϊν μζςω email ι οι απρόςωπεσ απαντιςεισ ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα να αναφζρουν μικρότερθ ικανοποίθςθ γιατί θ ανωνυμία των 

χρθςτϊν, τουσ επιτρζπει να εκφράηουν αυτό που πραγματικά πιςτεφουν, χωρίσ 

να νοιϊκουν πίεςθ για να δϊςουν μια κοινωνικά αποδεκτι απάντθςθ. 
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 Θ μζκοδοσ του email δίνει πιο αξιόπιςτεσ απαντιςεισ αλλά είναι και πικανό να 

δίνονται μζςω αντιπροςϊπου. 

 Χαμθλό ποςοςτό απαντιςεων ειςάγει αποκλίςεισ. Χριςτεσ που δεν απάντθςαν 

είναι πικανό να αποτελοφν μειονότθτα, να μθν ζχουν υψθλό μορφωτικό επίπεδο 

και να είναι αναςφάλιςτοι (ΘΠΑ). 

 Τπάρχουν προβλιματα ςτθν λιψθ χριςιμων απαντιςεων από θλικιωμζνουσ, 

βαριά αςκενείσ και ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα με τθν γλϊςςα. 

 Οι ποιοτικζσ αναλφςεισ είναι πιο επιτακτικζσ όμωσ με τα δομθμζνα  

ερωτθματολόγια δεν ςυγκεντρϊνουμε πλθροφορίεσ ςε βάκοσ. 

22..44..44  ΣΣφφπποοιι  ΕΕρρεευυννϊϊνν  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ  ΑΑςςκκεεννϊϊνν  

Θ αποτφπωςθ τθσ γνϊμθσ των αςκενϊν γίνεται με  δφο τφπουσ μελετϊν:  

Α) Με τθν απογραφικι μελζτθ (enumerative study) θ οποία πραγματοποιείται ςε ςτατικό 

πλθκυςμό ςε δεδομζνθ χρονικι περίοδο για να περιγράψει κάποιο ενδιαφζρον αποτζλεςμα. 

Απαντά ςε ερωτιςεισ, όπωσ ποια θ μζςθ διάρκεια νοςθλείασ των αςκενϊν τον τελευταίο 

χρόνο, ποιο το ποςοςτό των χειρουργικϊν αςκενϊν που ζκαναν ειςαγωγι τον τελευταίο 

χρόνο. 

Β) Με τθν αναλυτικι μελζτθ (analytic study) θ οποία πραγματοποιείται ςε μια δυναμικι 

διεργαςία, δεν περιορίηεται ςε ζνα χρονικό ςθμείο και χρθςιμοποιείται για να προβλζψει το 

μζλλον παρά να περιγράψει παρελκόντα αποτελζςματα. Οι αναλυτικζσ μελζτεσ γίνονται για να 

διερευνθκεί πωσ τα παρατθροφμενα αποτελζςματα και οι διεργαςίεσ που παράγουν τα 

αποτελζςματα είναι δυνατό να βελτιωκοφν. Επίςθσ, μια αναλυτικι μελζτθ απαντά ςε 

ερωτιςεισ, όπωσ τι μποροφμε να προβλζψουμε για τθ διάρκεια νοςθλείασ, ι ποιεσ οι αιτίεσ 

για τθν παρατθροφμενθ μείωςθ χειρουργικϊν αςκενϊν τον προθγοφμενο χρόνο. Σα 

ερωτθματολόγια δεν αποτελοφν τθ μόνθ μζκοδο για να ακουςκεί θ φωνι του καταναλωτι ι 

για τον προςδιοριςμό ευκαιριϊν βελτίωςθσ. Μια ομάδα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ είναι δυνατό 

να χρθςιμοποιιςει ομάδεσ εντοπιςμοφ προβλθμάτων ι λφςεων (focus groups), γράμματα 
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παραπόνων, απομάκρυνςθ πελατϊν ι προςωπικι παρατιρθςθ για τον προςδιοριςμό του 

προβλιματοσ. Όμωσ, τα ερωτθματολόγια αποτελοφν τα καλφτερα εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ 

φωνισ του καταναλωτι και ειδικά για τθν αξιολόγθςθ του μεγζκουσ τθσ προόδου, που 

επιτυγχάνεται με μια αναλυτικι μελζτθ. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι θ ικανοποίθςθ του αςκενι και θ ανταποκριςιμότθτα του 

ςυςτιματοσ υγείασ. Ειδικότερα, θ ανταποκριςιμότθτα διαφζρει και δεν ταυτίηεται με τθν 

ικανοποίθςθ του αςκενι και τθν ποιότθτα τθσ φροντίδασ, παρόλο που υπάρχουν οριςμζνεσ 

αλλθλεπικαλυπτόμενεσ διαςτάςεισ μεταξφ των εννοιϊν αυτϊν. Οι διαφορζσ εντοπίηονται ςε 

τρεισ βαςικοφσ άξονεσ (Silva de A.. 2000).  

: 

Πίνακασ 2-1 Ικανοποίθςθ Αςκενι και Ανταποκριςιμότθτα 

Ανταποκριςιμότθτα  Ικανοποίθςθ 

Πεδίο αναφοράσ 

Αξιολογεί το ςφςτθμα υγείασ ςυνολικά, 

ωσ μία οντότθτα 

 Αξιολογεί ςυνδιαλλαγζσ με κλινικό ςκοπό ςε 

ςυγκεκριμζνθ μονάδα υγείασ 

Εφροσ 

Αναφζρεται μόνο ςτισ διαςτάςεισ του 

ςυςτιματοσ οι οποίεσ δεν αφοροφν ςτθν 

ιατρικι βελτίωςθ ι διατιρθςθ τθσ υγείασ 

 Αναφζρεται τόςο ςτισ ιατρικζσ όςο και ςτισ 

μθ ιατρικζσ διαςτάςεισ τθσ ςυνδιαλλαγισ 

Σκεπτικό 

υγκρίνει τισ αντιλιψεισ του ατόμου για 

το ςφςτθμα υγείασ ςε ςχζςθ με τισ 

«κεμιτζσ οικουμενικζσ προςδοκίεσ» 

 Αντιπροςωπεφει ζνα ςφμπλεγμα 

αντιλαμβανόμενων αναγκϊν, ατομικϊν 

προςδοκιϊν και ατομικϊν εμπειριϊν λιψθσ 

φροντίδασ 
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Με βάςθ το παραπάνω, ο ΠΟΤ, προχϊρθςε ςτθ διεξαγωγι ερευνϊν οι οποίεσ είχαν ωσ 

αποτζλεςμα τον κακοριςμό των ςτοιχείων τα οποία ςυνκζτουν τθν ανταποκριςιμότθτα. Σα 

ςτοιχεία αυτά είναι τα ακόλουκα (Darby C., etal 2000): 

 

1.  Η αξιοπρζπεια 

Ο ςεβαςμόσ τθσ αξιοπρζπειασ του ατόμου ςυνδζεται με τθν προςταςία των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων όπωσ θ ελευκερία μετακίνθςθσ των ατόμων που πάςχουν από AIDS, τθν ευπρεπι 

ςυμπεριφορά του υγειονομικοφ προςωπικοφ προσ τουσ εξυπθρετοφμενουσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ παροχισ κεραπείασ, τθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ του αςκενι ςτθ διατφπωςθ 

ερωτιςεων και τθν παροχι πλθροφοριϊν κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων και τθσ κεραπείασ 

και τθ διεξαγωγι των ιατρικϊν εξετάςεων με ςεβαςμό τθσ ιδιωτικότθτασ. 

2.  Η αυτονομίαΘ επίτευξθ τθσ αυτονομίασ του αςκενι προχποκζτει τθν κατοχφρωςθ μιασ 

ςειράσ δικαιωμάτων όπωσ θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν αςκζνεια από τθν οποία πάςχει και 

τισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ κεραπείασ τθσ, θ ςυναίνεςθ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι του  ςτισ 

αποφάςεισ για τθ κεραπεία του, θ ςυγκατάκεςι του για τθ διεξαγωγι εξετάςεων και 

κεραπείασ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα άρνθςθσ τθσ κεραπείασ υπό τθν προχπόκεςθ 

πνευματικισ διαφγειασ.  

3. Η ζγκαιρθ προςοχιΘ ζγκαιρθ προςοχι επιτυγχάνεται με τθν παροχι ζγκαιρθσ φροντίδασ 

ςτισ επείγουςεσ περιπτϊςεισ, τθν παροχι φροντίδασ μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ζτςι 

ϊςτε οι λίςτεσ αναμονισ να μθν καλφπτουν μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ, το μικρό χρόνο 

αναμονισ ςτισ ιατρικζσ επιςκζψεισ και ςτθ διεξαγωγι των εξετάςεων. 

4. Η εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊνΘ προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ του ατόμου κατά τθ 

διάρκεια τθσ ιατρικισ επίςκεψθσ κακϊσ επίςθσ και θ προςταςία του απόρρθτου των 

πλθροφοριϊν τισ οποίεσ παρζχει ο αςκενισ και των πλθροφοριϊν οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν 

αςκζνειά του, εκτόσ των περιπτϊςεων όπου οι πλθροφορίεσ είναι αναγκαίο να δοκοφν ςε 

κάποιο προμθκευτι υπθρεςιϊν υγείασ ι ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του ο αςκενισ, 

αποτελοφν τισ βαςικζσ παραμζτρουσ αυτοφ του ςτοιχείου. 
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5. Η επικοινωνίαΘ εγκακίδρυςθ ενόσ κατάλλθλου κλίματοσ επικοινωνίασ ςχετίηεται με 

προχποκζςεισ όπωσ το προςωπικό να ακοφει προςεκτικά τον πολίτθ, να δίνονται κατανοθτζσ 

και επαρκείσ εξθγιςεισ προσ τον εξυπθρετοφμενο και να υπάρχει χρόνοσ για ερωτιςεισ από 

μζρουσ του. 

6. Η επιλογι προμθκευτϊνΣο δικαίωμα τθσ επιλογισ των προμθκευτϊν λαμβάνει διπλι 

υπόςταςθ, δεδομζνου ότι αναφζρεται αφενόσ ςτθ δυνατότθτα επιλογισ γιατροφ, 

νοςθλευτϊν/τριϊν, ι άλλων υγειονομικϊν επαγγελματιϊν και αφετζρου  ςτθ δυνατότθτα 

επιλογισ υγειονομικισ μονάδασ. 

7. Η κοινωνικι υποςτιριξθ (αξιολογείται μόνο για νοςοκομειακι φροντίδα)Θ κοινωνικι 

υποςτιριξθ περιλαμβάνει το δικαίωμα να δζχεται ο αςκενισ επιςκζψεισ ςυγγενϊν και φίλων, 

τθν άδεια παροχισ τροφισ ι άλλων ειδϊν προςωπικισ χριςθσ από τουσ ςυγγενείσ και φίλουσ 

αν δεν παρζχονται από το νοςοκομείο και τθν ελευκερία άςκθςθσ των κρθςκευτικϊν 

κακθκόντων και των εκιμικϊν παραδόςεων εφόςον δεν παρακωλφουν τθ λειτουργία του 

νοςοκομείου ι προςβάλουν τθν ευαιςκθςία των άλλων ατόμων.  

8. Σο περιβάλλον Θ επάρκεια του χϊρου, τθσ επίπλωςθσ, του κλιματιςμοφ, του κακαροφ 

νεροφ, των αποχωρθτθρίων, του ιματιςμοφ και των τροφίμων, το κακαρό περιβάλλον και οι 

εγκαταςτάςεισ και τζλοσ θ τακτικότθτα ςτισ διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ των 

κτιριολογικϊν εγκαταςτάςεων, αποτελοφν τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ προςδιοριςμοφ του 

περιβάλλοντοσ. 

22..55  ΕΕννδδεειικκττιικκζζσσ  ΕΕρρεευυννθθττιικκζζσσ  μμεελλζζττεεσσ    

22..55..11  ΕΕννδδεειικκττιικκζζσσ  ΕΕρρεευυννθθττιικκζζσσ  μμεελλζζττεεσσ  γγιιαα  ττθθνν  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθ  ΑΑςςκκεεννϊϊνν  ςςττθθνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

Θ  μελζτθ (Β. Παπαγιαννοποφλου, Γ. Πιερράκοσ, Μ. αρρισ, Γ. Τφαντόπουλοσ 2008) ςε 

παιδιατρικό νοςοκομείο τθσ Αττικισ, είχε ωσ ςτόχο τθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των 

αςκενϊν από τισ παρεχόμενεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. Σο δείγμα που χρθςιμοποιικθκε ςτθ 

μελζτθ ιταν 1000 αςκενείσ. Ωςτόςο, επειδι θ ζρευνα διεξιχκθ ςε νοςοκομείο για παιδία, 
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καλζςτθκαν οι ςυνοδοί αυτϊν να απαντιςουν ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ τουσ από τισ 

διαδικαςίεσ ειςαγωγισ αλλά και από το προςωπικό (ιατροφσ, νοςθλευτζσ/τριεσ και 

διοικθτικοφσ υπάλλθλουσ. Οι απαντιςεισ δόκθκαν ςε μια κλίμακα από το 0 (κακόλου 

ικανοποιθμζνοσ) ζωσ και το 5 (απόλυτα ικανοποιθμζνοσ). Θ μελζτθ ζλαβε χϊρα από τον 

Ιανουάριο ζωσ και το Μάρτιο του 2004. Σα αποτελζςματα τθ μελζτθσ κατζδειξαν ότι το 45,2% 

των ερωτθκζντων ιταν πολφ ζωσ απόλυτα ικανοποιθμζνο από τθν ενθμζρωςθ που τουσ 

παρείχε το νοςοκομείο. Επιπλζον, το 49% ιταν  πολφ ικανοποιθμζνο από τθν ταχφτθτα ςτισ 

διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και ζνα ποςοςτό 54,3% παρουςίαςε πολφ ζωσ απόλυτθ ικανοποίθςθ 

από τθν ευγζνεια του προςωπικοφ. 3,6 και 3,4 βακμολογικθκαν κατά μζςον όρο οι ιατρικζσ 

και νοςθλευτικζσ υπθρεςίεσ αντίςτοιχα. Ακόμθ, οι ςυνοδοί διλωςαν πολφ ικανοποιθμζνοι από 

τθν ευγζνεια (33,4%), τθν κατανόθςθ (32,8%) και τθν εξυπθρζτθςθ του διοικθτικοφ 

προςωπικοφ (32,1%). Σζλοσ, θ πλειοψθφία των ςυνοδϊν των παιδιϊν –αςκενϊν πρότεινε 

βελτίωςθ ςτθν υποδομι και γενικότερθ ανακαίνιςθ του νοςοκομείου. υμπεραςματικά 

λοιπόν, θ εν λόγω ζρευνα απζδειξε ότι οι ςυνοδοί των αςκενϊν ιταν ικανοποιθμζνοι από τισ 

υγειονομικζσ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου, με τον τομζα τθσ υποδομισ να λαμβάνει τθν 

χαμθλότερθ βακμολογία ςτθν κλίμακα τθσ ικανοποίθςθσ.  

Μια ακόμθ ζρευνα ςχετικά με τον προςδιοριςμό των παραγόντων που επθρεάηουν τθν 

αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ, πραγματοποιικθκε από τουσ Πιερράκοσ και Σομαράσ 

(2009). Θ εν λόγω μελζτθ  είχε ωσ κφριο ςκοπό τθν υλοποίθςθ προτάςεων  για εφαρμογι 

πολιτικϊν Μάρκετινγκ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. Επιλζχκθκαν τυχαία ςε ςφνολο 217 αςκενείσ 

από τθν Ακινα και μια επαρχιακι πόλθ, προκειμζνου να απαντιςουν ςε ζνα ςφνκετο 

δομθμζνο ερωτθματολόγιο που περιείχε ερωτιςεισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ 

μελζτθσ. Θ χρονικι περίοδοσ τθσ ζρευνασ ιταν από τον Μαΐου ζωσ και τον επτεμβρίου του 

2007. φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ θ ικανοποίθςθ από τισ υπθρεςίεσ υγείασ 

βακμολογικθκε με 6,9 ςτθν Ακινα και 6,1 ςτθν επαρχία όπωσ παρουςιάηεται ςτο που 

ακολουκεί.  
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Οι αςκενείσ τθσ επαρχίασ ζχουν βακμολογιςει τθν νοςθλευτικι φροντίδα ςε χαμθλότερο 

επίπεδο ςε ςχζςθ με αυτοφσ τθσ επαρχίασ. Θ χαμθλότερθ ικανοποίθςθ των αςκενϊν ςτθν 

επαρχία παρουςιάςτθκε ςτθν ευγζνεια με διαφορά 0,47.   

χεδόν παρόμοιο είναι το ςυμπζραςμα και για τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ. υγκεκριμζνα, οι 

αςκενείσ από το επαρχιακό νοςοκομείο βακμολόγθςαν με χαμθλότερεσ μζςεσ τιμζσ τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από το διοικθτικό προςωπικό, με χαμθλότερθ αυτι τθσ ευγζνειασ με 

διαφορά 0, 24 από τουσ αςκενείσ του νοςοκομείου τθσ Ακινασ.     

Ακόμθ οι αςκενείσ και των δυο νοςοκομείων ερωτικθκαν εάν κα ςφςτθναν το εν λόγω 

νοςοκομείο ςε κάποιοι φίλο θ ςυγγενι τουσ. τθν απάντθςθ αυτι δεν υπιρξε ιδιαίτερθ 

διαφορά μεταξφ  των δυο δειγμάτων. Σο 78% των αςκενϊν από το νοςοκομείο τθσ Ακινασ 

αλλά και το 78,8% των αςκενϊν από το επαρχιακό νοςοκομείο απάντθςαν κετικά.   

Επίςθσ ςτθν εν λόγω ζρευνα πραγματοποιικθκε γραμμικι παλινδρόμθςθ και διαπιςτϊκθκε 

ςθμαντικι αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των ζξι παραγόντων (Θλικία, χρόνοσ από τον τόπο κατοικίασ 

ςασ, χρόνοσ αναμονι ςασ ςτο Νοςοκομείο, χιλιομετρικι απόςταςθ από τον τόπο κατοικίασ του 

αςκενι, προςδοκϊμενοσ βακμόσ αξιολόγθςθσ υπθρεςιϊν και αξιολόγθςθ επιμζρουσ 

υπθρεςιϊν).  

υμπεραςματικά, λοιπόν οι αςκενείσ του επαρχιακοφ νοςοκομείου παρουςίαςαν χαμθλότερθ 

ικανοποίθςθ αλλά οι υψθλότερεσ προςδοκίεσ από τισ παρεχόμενεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ 

από τουσ αςκενείσ του νοςοκομείου τθσ Ακινασ.  Επιπλζον, πιο ενθμερωμζνοι ιταν οι 

αςκενείσ τθσ Ακινασ για τισ υπθρεςίεσ που επρόκειτο να λάβουν ςτο νοςοκομείο.  

ε μελζτθ  (Πολφηοσ Ν., Μπαρτςϊκασ Δ., Πιερράκοσ Γ., Αςθμακοποφλου Ι., Τφαντόπουλοσ Ι. 

2005) που πραγματοποιικθκε ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ αςκενϊν ςε δυο νοςοκομεία τθσ 

Αττικισ παρατιρθςε ότι οι αςκενείσ είναι περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ του 

νοςοκομείου που χρθςιμοποιεί ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ. υγκεκριμζνα, το δείγμα 

τθσ μελζτθσ ιταν 378 αςκενείσ ενόσ νοςοκομείου με μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και 108 

εξωτερικοί αςκενείσ αλλά και 412 νοςθλευόμενοι ενόσ νεοςφςτατου δθμόςιου νοςοκομείου 

τθσ Αττικισ. Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κατζδειξαν ότι οι αςκενείσ και των δυο 

νοςοκομείων γενικά ιταν ικανοποιθμζνοι.  
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Όςον αφορά τουσ νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, οι ενότθτασ που εξετάςτθκαν ιταν οι εξισ: 

 Οι εντυπϊςεισ από τθν νοςθλεία, όπου ςφμφωνα με τα αποτζλεςμα το 48,6% 

των αςκενϊν του εξειδικευμζνου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νοςοκομείου 

ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοι, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για το δθμόςιο 

νοςοκομείο ιταν 30,9%. 

 Οι εντυπϊςεισ των αςκενϊν από τθ διαμονισ τουσ, όπου θ πλειοψθφία των 

αςκενϊν και των δυο νοςοκομείων απάντθςαν πολφ καλζσ και άριςτεσ.  

 Από τθν θςυχία ςτο νοςοκομείο ζμειναν απόλυτα ικανοποιθμζνοι το 54,72% των 

αςκενϊν του εξειδικευμζνου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νοςοκομείου και το 

32,30% του δθμοςίου νοςοκομείου. 

 χετικά με τθν ποιότθτα του φαγθτοφ, το 55,2% των αςκενϊν του 

εξειδικευμζνου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νοςοκομείου διλωςε άριςτεσ 

εντυπϊςεισ, ενϊ αντίςτοιχα μόνο το 13,5% του δθμοςίου νοςοκομείου 

απάντθςε απόλυτθ ικανοποίθςθ. 

 Θ ικανοποίθςθ από τθν ιατρικι αλλά και τθν νοςθλευτικι φροντίδα ιταν 

υψθλότερθ ςτουσ αςκενείσ του εξειδικευμζνου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

νοςοκομείου με διαφορά περίπου κατά 20% από τθν άλλθ ομάδα του δείγματοσ.  

 Σζλοσ, οι εντυπϊςεισ των αςκενϊν από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ιταν 

υψθλότερεσ ςτο εξειδικευμζνο νοςοκομείο μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

 

χετικά με τουσ εξωτερικοφσ αςκενείσ τα αποτελζςματα τθσ εν λόγω ζρευνασ κατζδειξαν ότι θ 

ικανοποίθςθ των αςκενϊν ιταν ςχετικά υψθλι, ωςτόςο με τθν πάροδο των μθνϊν υπιρξαν 

και πτωτικζσ τάςεισ ςτθν ικανοποίθςθ.   

Σζλοσ, το κφριο ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ ιταν βρζκθκε ςχζςθ μεταξφ τθσ χριςθσ ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ικανοποίθςθ αςκενϊν.  

Μια ακόμθ μελζτθ είναι αυτι των Πιερράκοσ Γ. και Τφαντόπουλοσ Ι. 2006 που ςαν ςτόχο είχε 

τθν αποτφπωςθ των παραγόντων που διαμορφϊνουν τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. Ειδικότερα, οι ερευνθτζσ ςυλλζξανε ερωτθματολόγια από 



ΠΡΩΣΟ  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  (Π1) 

««ΗΗ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθ  ττωωνν  ΧΧρρθθςςττϊϊνν  ααππόό  ττιισσ  ΤΤππθθρρεεςςίίεεσσ  ΤΤγγεείίαασσ»»  

 

ΤΠΟΕΡΓΟ   ««ΜΜεεκκοοδδοολλοογγίίαα  ΑΑξξιιοολλόόγγθθςςθθσσ  ττθθσσ  ππααρροοχχιισσ  ττωωνν  ΤΤππθθρρεεςςιιϊϊνν  ΠΠρρωωττοοββάάκκμμιιαασσ  ΦΦρροοννττίίδδαασσ  ΤΤγγεείίαασσ  ςςττθθνν  ΣΣοοππιικκιι  ΚΚοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα  ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  ΣΣεεκκμμθθρριιωωμμζζννθθσσ  

ΣΣεεχχννοογγννωωςςίίαασσ»»  

 

88 

ελίδα | 88 

244 αςκενείσ των εξωτερικϊν ιατρείων 4 μεγάλων νοςοκομείων τθσ Ακινασ με μόνιμο τόπο 

κατοικίασ εκτόσ Ακινασ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν οι αςκενείσ διλωςαν χαμθλι 

ικανοποίθςθ από τισ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ του κζντρου υγείασ ςτον 

τόπο μόνιμθσ κατοικίασ τουσ και με υψθλι ικανοποίθςθ από τα εξωτερικά ιατρεία των 

νοςοκομείων τθσ Ακινασ.  

τθ μελζτθ πραγματοποιικθκε γραμμικι παλινδρόμθςθ θ οποία και κατζδειξε ότι θ απόςταςθ 

από τον τόπο κατοικίασ αποτελεί ςθμαντικά κετικό παράγοντα, ενϊ το επίπεδο εκπαίδευςθσ 

και το κόςτοσ μεταφοράσ ςτθν Ακινα αποτζλεςαν επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ.   

Ζτςι λοιπόν θ ζρευνα κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ιςχυρι ζνδειξθ ότι θ λειτουργία 

του  ςυςτιματοσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτισ αγροτικζσ και θμιαςτικζσ περιοχζσ 

είναι προβλθματικι, με αποτζλεςμα να επιβαρφνεται και θ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια 

περίκαλψθ. 

Σζλοσ, οι Τφαντόπουλοσ Ι, Ουλισ Κ., Λατςοφ Δ., Ψαρριανοφ Β 2010 πραγματοποίθςαν μια 

μελζτθ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των Ελλινων αςκενϊν από τισ οδοντιατρικζσ υπθρεςίεσ. 

Ζνασ από τουσ κφριουσ ςκοποί τθσ μελζτθσ ιταν: α) θ ικανοποίθςθ των χρθςτϊν των 

οδοντιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα τόςο ςτον δθμόςιο, όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. Σο 

ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ιταν ζνα ςφνκετο δομθμζνο εργαλείο με μια κλίμακα 

από το 0 (κακόλου ικανοποιθμζνοσ) ζωσ και το 10 (απόλυτα ικανοποιθμζνοσ). Θ μελζτθ 

ςφλλεξε 1500 ερωτθματολόγια από ζφθβουσ, ενιλικεσ και θλικιωμζνουσ χριςτεσ- αςκενείσ, 

κάτοικουσ των Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ, Πάτρασ, Ιωαννίνων και Καςτοριάσ. Σα αποτελζςματα 

τθσ εν λόγω μελζτθσ κατζδειξαν ότι: 

 Οι ζφθβοι είναι περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από τισ παρεχόμενεσ οδοντιατρικζσ 

υπθρεςίεσ (8,5), ςε αντίκεςθ με τουσ ενιλικεσ (6,3) και θλικιωμζνουσ (5,1), 

 Άτομα με κατϊτερθ εκπαίδευςθ διλωςαν λιγότερο ικανοποιθμζνοι (4,6± 1,9) 

από άτομα με μεταπτυχιακό τίτλο (7 ±2). 

 Σζλοσ, άτομα με ειςόδθμα χαμθλότερο των €500 είχαν 2,7 μζςθ τιμι 

ικανοποίθςθσ, ςε αντίκεςθ με άτομα με ειςόδθμα άνω των 3.000 που είχαν 9,2.  
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τθν ζρευνα των Κυριόπουλοσ και ςυν. (2000), γίνεται αναφορά ςτισ διαδικαςίεσ και ςυνκικεσ 

χρθςιμοποίθςθσ/προφίλ των νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτα δθμόςια και ιδιωτικά νοςοκομεία 

τθσ χϊρασ, με τθ μορφι των τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων ςε δείγμα 350 ατόμων από τον 

γενικό πλθκυςμό. Σα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ το 60% του δείγματοσ διλωςε 

ικανοποιθμζνο ζωσ αρκετά ικανοποιθμζνο από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των δθμόςιων 

νοςοκομείων του Ε..Τ. και με μεγαλφτερο ποςοςτό ικανοποίθςθσ να υπάρχει από τα ιδιωτικά 

νοςοκομεία με το 86% να δθλϊνει ικανοποιθμζνο/αρκετά ικανοποιθμζνο. 

ε ζρευνα των ουλιϊτθ και ςυν. (2002), αναφζρεται ςτθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν από τθ 

νοςοκομειακι φροντίδα ςτθ χϊρα μασ ςε δθμόςια και ιδιωτικά νοςοκομεία. Θ μζκοδοσ 

ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ ζγινε με τθ μορφι των τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων ςε 

δείγμα 350 ατόμων, 15-65 ετϊν ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

ζκαναν φανερό πωσ θ δυςαρζςκεια που υπάρχει ςτο Ε..Τ. ςχετίηεται κατά κφριο λόγο από 

τουσ παράγοντεσ τθσ ξενοδοχειακισ υποδομισ, τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ, τθσ κακαριότθτασ 

των χϊρων κακϊσ και από τθν ςυμπεριφορά των επαγγελματιϊν υγείασ. όςον αφορά τισ 

ιδιωτικζσ νοςθλευτικζσ δομζσ υπάρχει μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ από τουσ πολίτεσ ςε ότι 

αφορά τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ νοςθλείασ. Επίςθσ οι απαιτιςεισ και οι προςδοκίεσ των 

πολιτϊν αυξάνονται, όςο αναφερόμαςτε ςε υψθλότερα κοινωνικά ςτρϊματα, μιασ και το 

κριτιριο αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι μεγαλφτερο.  

ε ζρευνα των καλκίδθσ Ι., Παπαδόπουλοσ Φ., καλκίδθσ Θ. (2010), αναφζρεται ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ περίκαλψθσ και ςτθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ παρεχόμενθσ 

περίκαλψθσ ςε ζναν οργανιςμό υγείασ. Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε κεντρικό νοςοκομείο 

τθσ Αττικισ και θ μζκοδοσ ςυλλογισ των δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ χριςθ 

διεκνοφσ τυποποιθμζνου ερωτθματολογίου με δομθμζνεσ κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ και το 

μζγεκοσ του δείγματοσ ανζρχεται ςτουσ 502 αςκενείσ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν 

ότι ο μεγαλφτεροσ βακμόσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ, 

ςυςχετίηεται ςε ςτατιςτικά ςθμαντικό επίπεδο με τθ μεγαλφτερθ θλικία, τθ χαμθλότερου 

επιπζδου μόρφωςθ, το μικρότερο οικογενειακό ειςόδθμα, κακϊσ και με το ποιο αςφαλιςτικό 

ταμείο ζχει τισ καλφτερεσ παροχζσ.  
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22..55..22  ΆΆλλλλεεσσ  εερρεευυννθθττιικκζζσσ  μμεελλζζττεεσσ  

τθν ζρευνα των Kisa K, Kawabata H, Itou T, Nishimoto N, Maezawa M. (2011), γίνεται 

αναφορά για τον προςδιοριςμό τθσ ικανοποίθςθσ μεταξφ γιατροφ και αςκενι ςτα εξωτερικά 

ιατρεία ςτθν Ιαπωνία, με τθν χοριγθςθ διεκνοφσ τυποποιθμζνου ερωτθματολογίου με 

κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ. Σα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από 7 γιατροφσ και 122 

αςκενείσ. Σα αποτελζςματα από τθν ζρευνα ζδειξαν ότι αν και οι γιατροί αιςκάνονται 

ικανοποιθμζνοι από τθ διαβοφλευςθ τουσ, οι αςκενείσ επίςθσ αιςκάνονται ικανοποιθμζνοι, 

ανεξάρτθτα από τθ γνϊμθ του γιατροφ. Οι μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ του 

αςκενι και του γιατροφ περιλαμβάνουν: τισ προκαταρκτικζσ επιςκζψεισ με τον ίδιο γιατρό, το 

μικοσ των ςυηθτιςεων μεταξφ τουσ, το μεγαλφτερο χρόνο αναμονισ και τον αρικμό των 

επειςοδίων. 

ε ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τουσ το Street RL. Jr., O'Malley K.J., Cooper L.A., Haidet 

P. (2008), γίνεται αναφορά για το ηιτθμα των κοινϊν απόψεων μεταξφ γιατρϊν και αςκενϊν 

όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από τθ κεραπευτικι ςχζςθ. Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε 

δείγμα 214 αςκενϊν και 29 ιατρϊν τθσ ΠΦΤ ςε 10 κζντρα εξωνοςοκομειακισ φροντίδασ 

υγείασ. Οι ςυγγραφείσ επιχείρθςαν να κατανοιςουν εάν α) θ ταυτότθτα των αντιλιψεων 

μεταξφ αςκενϊν και ιατρϊν επθρεάηεται από τθν ποιότθτα τθσ φροντίδασ που λαμβάνουν και 

β) εάν θ αντιλαμβανόμενθ αυτι ταυτότθτα επθρεάηεται από τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ 

του ιατροφ με τον άρρωςτο. Σα αποτελζςματα ανζδειξαν 2 τφπουσ ταυτότθτασ  να αςκοφν 

ρόλο ςτθ κεραπευτικι ςχζςθ: α) τθν προςωπικι (ομοιότθτα ςε αντιλιψεισ και αξίεσ) και τθν 

κοινωνικι (ταυτότθτα φυλετικι ι και κοινωνικισ κζςθσ). υγκεκριμζνα τα ερευνθτικά 

ευριματα ζδειξαν ότι θ αντιλαμβανόμενθ προςωπικι ταυτότθτα αντιλιψεων επθρεάηεται από 

τθν θλικία και τθν εκπαίδευςθ του αςκενι και τθν αςκενο-κεντρικι επικοινωνία του ιατροφ 

αλλά όχι από τθν ταυτότθτα του φφλου και τθσ φυλισ του αςκενι με τον ιατρό. 

υμπεραςματικά θ ςχζςθ ιατροφ-αςκενι ενιςχφεται όταν οι αςκενείσ βλζπουν ςτουσ εαυτοφσ 

τουσ ομοιότθτεσ με τουσ ιατροφσ ςε ότι αφορά τισ προςωπικζσ πεποικιςεισ, αντιλιψεισ, αξίεσ 

και επικοινωνίεσ. Θ αντιλαμβανόμενθ προςωπικι ταυτότθτα ςχετίηεται κετικά και αποδίδει 
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υψθλότερθ βακμολόγθςθ ςτισ παραμζτρουσ τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ ικανοποίθςθσ και τθσ 

διάκεςθσ για ενεργό εμπλοκι ςτθ κεραπεία. Βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ θ αςκενο-

κεντρικι ςχζςθ επικοινωνίασ ιατροφ-αρρϊςτου.   

22..66  ΟΟφφζζλλθθ  κκααιι  ΧΧρρθθςςιιμμόόττθθτταα  ααππόό  ττθθνν  ΜΜζζττρρθθςςθθσσ  ττθθσσ  ΙΙκκααννοοπποοίίθθςςθθσσ  ττωωνν  

ΑΑςςκκεεννϊϊνν  

Θ ζννοια τθσ ικανοποίθςθσ ζχει αναδειχκεί, ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, ωσ αξιόπιςτοσ δείκτθσ 

για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των πολιτικϊν υγείασ και ςυνδζεται άμεςα με τθν 

επαρκι ικανοποίθςθ των γενικϊν αλλά και ειδικϊν αναγκϊν υγείασ των αςκενϊν-χρθςτϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ (Sitzia J. & Wood N., 1997). Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ ζγκειται ςτθ 

διερεφνθςθ ποικίλων πτυχϊν του τομζα υγείασ, οι οποίεσ ςχετίηονται μεταξφ άλλων με τθν 

προςβαςιμότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα, ποιότθτα και διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν, 

κακϊσ και με τθν αποδοτικότθτά τουσ. 

H ικανοποίθςθ από τισ υπθρεςίεσ υγείασ ςυνδζεται άμεςα με τισ ανάγκεσ υγείασ του 

αςκενοφσ, κακϊσ και με τθ ςχετιηόμενθ με τθν υγεία ποιότθτα ηωισ του. Θ ςφνδεςθ των εν 

λόγω εννοιϊν πιςτοποιείται από τα ευριματα μελετϊν, που ζχουν διεξαχκεί ςε αςκενείσ με 

καρδιαγγειακά και νοςιματα ςτοματικισ κοιλότθτα (Ware J.E., etal (1983), (Asadi-Lari M, etal 

2003). Ειδικότερα, θ χριςθ μεκοδολογικϊν εργαλείων μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ επιτρζπει 

τθν αναγνϊριςθ των γενικϊν (γενικά εργαλεία), αλλά και ειδικϊν (νοςολογικά προςδιοριςμζνα 

εργαλεία) αναγκϊν υγείασ του αςκενοφσ και δφναται να ςυντελζςει ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ ι μθ του αςκενοφσ από τθν παρεχόμενθ φροντίδα υγείασ και κατ’ επζκταςθ να 

υποδείξει τουσ τομείσ που χρίηουν βελτίωςθ ποιότθτασ (Allen P.F. 2003). 

Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ επιχειρείται άλλωςτε, τα τελευταία χρόνια, 

μζςω τθσ ειςαγωγισ ςφγχρονων μεκόδων ποιοτικισ διοίκθςθσ (quality management), 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ (quality assurance) και αξιολόγθςθσ ςε ςυςτιματα υγείασ χωρϊν, 

όπωσ τθσ Βρετανίασ και των Θνωμζνων Πολιτειϊν (Coulter A., (1991). 
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Γενικότερα θ ποιοτικι παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν επθρεάηει ςθμαντικά τόςο τουσ 

αςκενείσ που αποτελοφν και τθν μονάδα λιψθσ τθσ εν λόγω φροντίδασ, όςο και τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ (ιατρικό, νοςθλευτικό και διοικθτικό προςωπικό), το ίδιο το νοςοκομείο, 

τα αςφαλιςτικά ταμεία και κατ’ επζκταςθ όλων αυτϊν το κράτοσ πρόνοιασ.  

Ζτςι λοιπόν, θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα 

των παρεχόμενων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν και είναι κεμιτό να αποτελεί κφριο μζλθμα τθσ 

πολιτικισ υγείασ, κακϊσ επιφζρει υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ.    

ε ζρευνα του ιγάλασ Ι. (1999), αποτυπϊκθκε θ χρθςιμότθτα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

ικανοποίθςθσ των αςκενϊν για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του ςυςτιματοσ υγείασ.  

υγκεκριμζνα για τουσ αςκενείσ δυο είναι κατά κφριο λόγο τα οφζλθ: α) Τγειονομικά οφζλθ: 

ζγκαιρθ διάγνωςθ τθσ αςκζνειασ και άμεςθ κεραπεία αυτισ,  χωρίσ επιπλοκζσ ςτο πρόβλθμα 

υγείασ  εξαιτίασ κάποιασ λανκαςμζνθσ αγωγισ. β) Ψυχολογικά οφζλθ: καλι ψυχικι και 

ψυχολογικι κατάςταςθ του αςκενι με άμεςο αποτζλεςμα ςτθν ανταπόκριςθ τθσ κεραπεία τθσ 

νόςου. Θ εν λόγω καλι ψυχολογία παρζχεται από ζνα ευχάριςτο και αςφαλζσ περιβάλλον από 

τθν υγειονομικι μονάδα. γ) Οικονομικά Οφζλθ: Θ ειςαγωγι τθσ ποιότθτασ ςτισ παρεχόμενεσ 

υγειονομικζσ υπθρεςίεσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των υγειονομικϊν δαπανϊν από 

τθν πλευρά του αςκενι ςχετικά με τα ζξοδα νοςθλείασ και κεραπειϊν. Αυτό επιτυγχάνεται 

από τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ τθσ νόςου του αςκενι και τθν αποτελεςματικι χοριγθςθ 

κεραπείασ.  

Επιπλζον, οφζλθ κα ζχουν και οι επαγγελματίεσ υγείασ, κακϊσ το δφςκολο ζργο τουσ κα 

επιβραβεφεται  τόςο από τον ίδιο τον αςκενι με τον ςεβαςμό, τθν εμπιςτοςφνθ αλλά και τθν 

ευγνωμοςφνθ που κα δείχνει ςτον ιατρό του, όςο και από τθν επιτυχία τθσ κεραπεία αυτοφ. 

Ακόμθ,  το ζργο τουσ κα είναι πλζον βαςιςμζνο ςε πρωτόκολλο και άρα νομικά κατοχυρωμζνο, 

με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τυχόν λακϊν και κατ’ ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ από 

τθν εργαςία τουσ αλλά και από το αςκενι τουσ. Ζτςι, με βάςθ τθν ποιότθτα κα μειωκεί το 

άγχοσ και ο φόρτοσ εργαςίασ των επαγγελματιϊν υγείασ και κα υπάρχει αποτελεςματικότθτα 

και αποδοτικότθτα ςτο ςφςτθμα.   
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Οφζλθ από τθν ποιότθτα κα προςφζρονται και ςτθν ίδια τθν μονάδα υγείασ. Αρχικά, 

οικονομικά και λειτουργικά οφζλθ τα όποια κα προζρχονται από το μειωμζνο λειτουργικό 

κόςτοσ, κακϊσ θ ζγκαιρθ διάγνωςθ και άμεςθ κεραπεία του αςκενι κα ζχει ωσ αποτζλεςμα 

και τθν μειωμζνθ νοςθλεία του αλλά και το μειωμζνο κόςτοσ από τισ ανεξζλεγκτεσ (ζωσ 

ςιμερα) κεραπευτικζσ αγωγζσ και παρεμβάςεισ. ‘Ζςοδα τα οποία κα δίνεται θ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιθκοφν για άλλεσ ανάγκεσ όπωσ για παράδειγμα βελτίωςθ τθσ υποδομισ, των 

ξενοδοχειακϊν εγκαταςτάςεων και του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

Σα αςφαλιςτικά ταμεία επίςθσ κα ζχουν οφζλθ από τθν μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των 

αςκενϊν και κατ’ επζκταςθ από τθν ποιότθτα των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν. υγκεκριμζνα, τα 

οφζλθ κα είναι θ μείωςθ των δαπανϊν τουσ για νοςθλεία και κεραπεία των αςφαλιςμζνων 

αςκενϊν τουσ, αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ μιασ αςκζνειασ άρα υγειονομικό όφελοσ, και 

ικανοποίθςθ των αςφαλιςμζνων τουσ – κοινωνικό όφελοσ.  

Σζλοσ, με βάςθ όλα τα παραπάνω το κράτοσ – πρόνοιασ και γενικότερα το κοινωνικό ςφνολο 

κα ζχει τα περιςςότερα οφζλθ. Αυτά κα προζρχονται από: α) τθν μείωςθ των δαπανϊν για 

υπθρεςίεσ υγείασ, β) τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των μζχρι πριν αςκενϊν οι οποίοι 

νοςθλεφονταν για αρκετό διάςτθμα, γ) , τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ατόμων κακϊσ 

θ αςκζνεια κα κεραπεφεται άμεςα, δ) τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν από το ςφςτθμα υγείασ, 

και τζλοσ, ε) τθν παρουςίαςθ ενόσ αςφαλοφσ και αποδοτικοφ υγειονομικοφ ςυςτιματοσ ςε 

εκνικό και διεκνι επίπεδο.  
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