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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Η ανθρώπινη υγεία είναι ένα ευαίσθητο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό και 

προϊόν, γι’ αυτό οι επισκέπτες των υπηρεσιών υγείας επιλέγουν με πολύ προσοχή 

τον υγειονομικό φορέα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν, διότι όχι μόνο το αγαθό της 

υγείας τους είναι πολύτιμο αλλά και οι υπηρεσίες αυτές είναι εξειδικευμένες και 

δαπανηρές. Η ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή υπηρεσιών έχει αντίκτυπο 

τόσο στην θεραπευτική διαδικασία όσο και στα οικονομικά του ασθενούς καθώς και 

στον υγειονομικό τομέα γενικότερα.  

Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική εργασία  έχει ως σκοπό να μελετήσει την 

αποτύπωση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας από  τις παρεχόμενες 

υπηρεσίας υγείας, στα τακτικά  εξωτερικά ιατρεία Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου. 

Υλικό-μέθοδος: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 300 επισκέπτες των τακτικών 

εξωτερικών ιατρείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή του δείγματος 

έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο από προγενέστερη έρευνα 

ικανοποίησης ασθενών σε τακτικά  εξωτερικά ιατρεία με κλειστές απαντήσεις με τη 

μορφή εξάβαθμης κλίμακας Likert. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώσαν οι επισκέπτες υγείας.  Έγινε έλεγχος της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αθροιστικών κλιμάκων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των διάφορων 

παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson Correlation 

Coefficient (r).  

Αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν 300 ερωτηματολόγια επισκεπτών εξωτερικών ιατρείων 

Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (52,3%) ήταν 

άνδρες, που ανήκαν την ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών (43,7%), συνήθως 

απόφοιτοι λυκείου (49,3%) και κατά πλειοψηφία ασφαλισμένοι (98,4%) στον 

ΕΟΠΥΥ. Στην παρούσα μελέτη οι επισκέπτες υγείας φαίνεται πως ήταν μέτρια έως 

πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού όπως και με το προσωπικό 

της γραμματείας, πολύ ικανοποιημένοι με το χρόνο αναμονής για εξέταση, πολύ έως 

παρά πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με το ιατρείο και την εξέταση και ειδικότερα 

πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του ιατρικού και ιδιαίτερα του 

νοσηλευτικού προσωπικού, από την καθαριότητα στο χώρο του ιατρείου και των 

χώρων αναμονής και από τη διάρκεια αναμονής στο χώρο μέχρι την εξέταση. 
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Εντοπίζονται όμως προβλήματα αφού οι επισκέπτες υγείας φαίνεται πως ήταν μέτρια 

ικανοποιημένοι σχετικά με την άφιξη τους στα εξωτερικά ιατρεία με ιδιαίτερο 

πρόβλημα στην εύρεση θέσης για στάθμευση, μέτρια ικανοποιημένοι με το χρόνο 

αναμονής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και με την 

επιλογή ημερομηνίας και ώρας, ενώ τόσο το προσωπικό των εργαστηρίων όσο και η 

σηματοδότηση στους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για την ανεύρεση των 

εργαστηρίων που ήταν ελλιπής προκάλεσαν τη μείωση σε μέτρια επίπεδα της 

ικανοποίησης από τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των 

επισκεπτών υγείας από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΤΕΙ Δευτεροβάθμιου 

Νοσοκομείου κυμάνθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα γενικά από την παροχή 

υπηρεσιών υγείας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τόσο από το ιατρείο και την 

εξέταση όσο και από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά προβλήματα 

εντοπίζονται τόσο στις υποδομές ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους του 

νοσοκομείου όσο και από το διοικητικό αλλά ιδιαίτερα το βοηθητικό προσωπικό 

των εργαστηρίων ενώ περαιτέρω έρευνες θα δώσουν τη δυνατότητα να χαραχτούν 

πολιτικές αντιμετώπισής τους. 

Λέξεις κλειδιά: ασθενής, ιατροί, ποιότητα, εξωτερικά ιατρεία, ικανοποίηση 

χρηστών, δημόσιο νοσοκομείο, καταναλωτής.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Human health is regarded as a sensible and nonnegotiable possession, 

as a result the health services visitors carefully select which health service are going 

to use. This happens firstly because their personal health is in fact something valuable 

and secondly because these services are extremely specialized and expensive. Both 

treatment procedure and patient’s economical state are affected by how great the 

patient’s satisfaction is. 

Propose: Aim of this search is an outline of how patients feel about offered health 

services in outpatient departments in a Secondary Hospital. 

Methods :Data was collected by an amount of 300 patients of outpatients departments 

in Peloponnesus region. The sample selection was made independently of origin, 

domestic and socioeconomic state. Questionnaires have been used from previous 

research on patient’s satisfaction in outpatient departments with closed answers in 

sixth grade Likert scale. Data was collected through anonymous questionnaire filled 

by the 300 patients. Both credibility and validity of additive scales used were checked. 

The correlating coefficient used to check the correlation among different parameters is 

Pearson Correlation Coefficient (r). 

Results: 300 questionnaires of patients in outpatients departments in a Secondary 

Hospital, were collected in the end. The majority of these are men (52,3%) among the 

age of 45-64 usually having completed their secondary education and insured by 

EOPYY. Data showed a variation in patients’ satisfaction in scheduling their 

appointments and secretary support finding cases from extreme to medium 

satisfaction. A case of extreme satisfaction for patients was found to be the time 

waiting for the examination. Regarding the clinic condition and the test itself the 

patients were found very up to extreme satisfied by them. Moreover, high on the list 

of patients evaluation were also the behavior of medical stuff and nursing stuff in 

particular, the cleanliness of the clinics area and waiting rooms and time waiting until 

the examination. However, dissatisfaction seems to exist among patients regarding the 

patients’ arrival in hospital as it is quite difficult to find a parking space. In medium 

satisfaction levels lay also the time required for laboratory tests results and the 

selection of time and date for them. Finally, quite dissatisfaction created the 
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laboratory stuff and deficient signs in internal hospital areas failed to guide patients in 

the correct outpatients departments. 

Conclusions: Consequently this research has shown that services offered by TEI 

Secondary Hospital have generally succeeded in satisfying patients offering well-

conditioned clinics, quick examination and well-behaved medical and nursing stuff. 

However, problems are found in hospital foundations and external areas particularly, 

and in administration stuff along with the assisting laboratory stuff. Further researches 

may give the possibility of designing new confrontation policies. 

Key-words: patient, doctors, quality, outpatient departments, users’ satisfaction, 

public hospital, consumer. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η φύση του αγαθού « υγεία» και η ιδιομορφία που έχει σε σχέση με όλα τα 

άλλα αγαθά το καθιστούν στον χώρο της υγείας, ως αγαθό το οποίο δεν θα  πρέπει 

να διαπραγματεύεται, ενώ παράλληλα θα πρέπει να  υποστηρίζεται από 

επαγγελματικές και οικονομικές δραστηριότητες με μεγάλη δύναμη σε 

επιστημονικό, οικονομικό και συντεχνιακό επίπεδο. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το αγαθό υγεία δεν είναι ίδιο με όλα τα άλλα 

αγαθά, αλλά αποτελεί δημόσιο, κοινωνικό αγαθό η απόκτηση του οποίου δεν μπορεί 

και δεν πρέπει να επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση ή την κοινωνική θέση 

του ατόμου. Οι καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας δεν μπορεί να έχουν τις 

απαιτούμενες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με το είδος, την ποσότητα και την 

ποιότητα των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση των 

υγειονομικών τους προβλημάτων. Έτσι εύλογα διερωτώνται αν οι υπηρεσίες που 

τους  παρέχονται προστατεύουν το πολυτιμότατο αγαθό που γι’ αυτούς είναι η υγεία 

τους, αν είναι κατάλληλες και μπορεί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους, ενώ  τα χρήματα που καταβάλλουν « αν πιάνουν τόπο». 

Χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας 

αποτελεί το φαινόμενο των οργανισμών οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται στο 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της υγείας θα πρέπει να αποτελούν βασικούς 

θεσμούς, ικανοποιώντας τις κοινωνικές επιδιώξεις των καταναλωτών υγείας. 

Η έννοια της ικανοποίησης έχει εισβάλει δυναμικά στη ζωή μας και η 

πιστοποίηση της αποτελεί το κλειδί της ανταγωνιστικότητας πολλών υπηρεσιών. Η 

ικανοποίηση δεν γίνεται αισθητή, δεδομένου ότι είναι ένας μετακινούμενος στόχος 

που ποτέ δεν επιτυγχάνεται άψογα και αναφέρεται σε μια σειρά σύνθετων 

δραστηριοτήτων παραγωγής της τέλειας υπηρεσίας. Επιχειρώντας κάποιος να 

προσεγγίσει την έννοια  της ικανοποίησης, θα μπορούσε να την ορίσει ως τον βαθμό 

ικανοποίησης των προσδοκιών και αναγκών του ασθενή μέσα από την πληρότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Όπως αναφέρουν οι Oliver, Hill, Cerson και Vavra η ικανοποίηση είναι ένα 

μέτρο για το πόσο  το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες 

του καταναλωτή υγείας. 
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Συμπεριφορά Καταναλωτή 

Παράγοντες Διαφοροποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Συμπεριφορά καταναλωτή-ορισμοί. 

Η προσέγγιση της ψυχολογίας και της ανάλυσης της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η ικανοποίηση των αναγκών του είναι μια 

νοητική κατάσταση του. Το γενικευμένο μοντέλο της ανάλυσης της συμπεριφοράς 

του καταναλωτή θεωρεί την ψυχολογία του ως ένα «μαύρο κουτί», το οποίο 

μεσολαβεί ανάμεσα στην αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

και της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας του καταναλωτή. Η συμπεριφορά του 

καταναλωτή έχει σχέση με τις καταναλωτικές ανάγκες και πράξεις του, και έχει ως 

σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο σε 

άνθρωπο (Γρηγορούδης Β, Σίσκος Γ., 2000).  

Ο όρος της συμπεριφοράς του καταναλωτή συνήθως χρησιμοποιείται για να 

αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά αγοράς και χρήσης 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Διάφοροι ορισμοί της συμπεριφοράς του καταναλωτή έχουν κατά καιρούς 

χρησιμοποιηθεί. 

Μερικοί από αυτούς ακολουθούν: 

«… ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δρουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής ».    

«… η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η φυσική δραστηριότητα ατόμων στη 

διάρκεια αξιολόγησης, απόκτησης και χρήσης οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών». 
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«… η συμπεριφορά που οι καταναλωτές επιδεικνύουν κατά την έρευνα, αγορά, 

χρησιμοποίηση, αξιολόγηση και απόρριψη (disposal) προϊόντων και υπηρεσιών τα 

οποία περιμένουν ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους». 

 «…η μελέτη ατόμων, ομάδων ή οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν 

για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να χρησιμοποιήσουν και να απορρίψουν 

προϊόντα (αγαθά) υπηρεσίες ή ιδέες προκειμένου να ικανοποιήσουν ανάγκες και οι 

επιπτώσεις που αυτές οι διαδικασίες έχουν στον καταναλωτή και την κοινωνία». 

 «…όλες οι σχετικές με την αγορά προϊόντος δραστηριότητες, οι σκέψεις και οι 

επιδράσεις που συμβαίνουν πριν, στη διάρκεια και μετά την αγορά του προϊόντος, 

όπως αυτές πραγματοποιούνται από αγοραστές και καταναλωτές προϊόντων και 

υπηρεσιών, καθώς και από αυτούς που επηρεάζουν την αγορά». 

Ο επίσημος ορισμός της συμπεριφοράς του καταναλωτή δίνεται από την 

American Marketing Association η οποία την ορίζει «ως την δυναμική 

αλληλεπίδραση του συναισθήματος (affects) της γνώσης (cognition) της 

συμπεριφοράς (behavior) και του περιβάλλοντος (environmental) μέσω της οποίας οι 

άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στην ζωή τους». Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό στη 

συμπεριφορά του καταναλωτή περιλαμβάνονται τα συναισθήματα, οι σκέψεις, τα 

κίνητρα, οι ανάγκες του, η ψυχολογία καθώς και οι επιδράσεις που δέχεται  από  το 

περιβάλλον (Jagdisn N, Mittal B, Newmay B.,1999). 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί μια πολυεπίπεδη επιστήμη που 

ερευνά τη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων, είναι η μελέτη για το πώς, 

πού, πότε και γιατί αγοράζουν ή δεν αγοράζουν οι άνθρωποι ένα προϊόν. Ας 

επισημανθεί εδώ ότι οι πιο κοινά αποδεκτοί σήμερα ορισμοί δεν επικεντρώνονται 

μόνο στην απόκτηση του προϊόντος, άλλα επεκτείνονται και στις δραστηριότητες του 

καταναλωτή μετά την αγορά του προϊόντος, όπως η χρήση, η αξιολόγηση και η 

απόρριψη του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Σιώμκος Γ., 2002, Wikipedia.org/wiki). 

Οι καταναλωτές έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τους 

προσδιορίζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα διακρίνονται σε: 

- Δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, η 

οικονομική κατάσταση και το στάδιο κύκλου ζωής, Το τελευταίο περιγράφει 

ταυτόχρονα την ηλικία, την οικογενειακή και την επαγγελματική κατάσταση 

ενός άτομου ή μιας οικογένειας. 

 Η οικογένεια ασκεί μεγάλη επιρροή στην αγοραστική συμπεριφορά των 

ατόμων, οι άνθρωποι του marketing εξετάζουν πολύ προσεκτικά το ρόλο του πατέρα 
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της μητέρας, των παιδιών, καθώς και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Ακόμα 

και αν ο αγοραστής δεν έχει πια  πολλές φορές επαφές με τους γονείς του, η επιρροή 

που ασκούν στην αγοραστική συμπεριφορά του μπορεί να είναι σημαντική, τα μέλη 

μιας οικογένειας συνηθίζουν να εξειδικεύονται στην αγορά ορισμένων προϊόντων 

είτε  λόγω του ενδιαφέροντος τους, είτε λόγω της πείρας τους, είτε λόγω της δομής 

της οικογένειας (Kotler P., Keller Κ., 2006, Μυλωνάκης Ι., Σιώμκος Γ., 1999, 

Μποιντ Χ., Γουολκερ Ο., Ζαν Κλοντ Λ., 2002). 

Το επάγγελμα και οι οικονομικές συνθήκες. Το επάγγελμα επηρεάζει και αυτό 

τα καταναλωτικά πρότυπα. Υπάρχει συνήθως μια θετική σχέση μεταξύ του 

εισοδήματος και της ζητούμενης ποσότητας. Μια αύξηση του εισοδήματος θα έχει 

ως συνέπεια την αύξηση των καταναλωτικών δυνατοτήτων του ατόμου, ενώ μια  

μείωση του εισοδήματος θα περιορίσει τις καταναλωτικές δυνατότητες του 

(Υφαντόπουλος Γ.,2006).  

- Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα και ο τρόπος ζωής. Όσον 

αφορά την προσωπικότητα του καταναλωτή, αυτό που μετρά είναι: α) οι 

διαφορετικοί χαρακτήρες, β) οι επίμονοι και ενθαρρυντικοί χαρακτήρες και γ) η 

μεταβαλλόμενη προσωπικότητα. Σύμφωνα με τον Αaken υπάρχουν τρείς 

διαστάσεις προσωπικοτήτων των καταναλωτών που μπορεί να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά τους αυτές οι διαστάσεις είναι η ειλικρίνεια, η επιδεξιότητα και η 

στιβαρότητα (Evans M., 2006). 

Ο τρόπος ζωής αποτελεί και αυτός ένα χαρακτηριστικό του καταναλωτή και 

εκφράζεται μέσα από τις στάσεις, τις απόψεις, τις ασχολίες και δραστηριότητες του 

στην καθημερινή και γενικότερη ζωή του. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στη 

μέτρηση του τρόπου ζωής καθώς και διάφορες σχετικές τυπολογίες καταναλωτών, σε 

κριτήρια όπως η στάση απέναντι στη μόδα, την καινοτομία, την εξουσία, τους 

κανόνες της κοινωνίας, τις υλιστικές και ηθικές αξίες, και τις φιλοδοξίες στη ζωή του 

(Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α., 2010). 

 

 

1.2  Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με οικονομικά κριτήρια. Ενώ φαίνεται να επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες όπως: 

- Πολιτισμικοί – Πολιτιστικοί παράγοντες. 
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Οι πολιτισμικοί παράγοντες ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά 

του καταναλωτή. Η κουλτούρα και η κοινωνική τάξη ασκούν ιδιαίτερα σημαντική 

επιρροή στην αγοραστική συμπεριφορά. Η κουλτούρα είναι ο θεμελιώδης 

καθοριστικός παράγοντας των επιθυμιών και της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου και 

επηρεάζει με την σειρά της τη γλώσσα των ανθρώπων, τις ιδέες, τις αξιολογήσεις, 

την εκπαίδευση, την νομοθεσία, την τεχνολογία. Η κουλτούρα και η υποκουλτούρα 

αποτελούν παράγοντες των επιθυμιών και της συμπεριφοράς ενός καταναλωτή. Είναι 

δυνατόν δυο άτομα να έχουν την ίδια κουλτούρα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση 

αλλά παρ’ όλα αυτά ο τρόπος ζωής τους να είναι τελείως διαφορετικός. Με άλλα 

λόγια μπορεί δυο άτομα να διαφέρουν ως προς τα ψυχογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, όπως οι αξίες τα ενδιαφέροντά τους, τα πράγματα που θεωρούν 

σημαντικά στη ζωή τους (Μπαλτάς Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003). 

 

- Κοινωνικοί παράγοντες  

Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή δεν επηρεάζεται μόνο από πολιτιστικούς-

πολιτισμικούς παράγοντες αλλά και από κοινωνικούς παράγοντες όπως οι ομάδες 

αναφοράς, η οικογένεια, και η κοινωνική υπόσταση (Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., 

1999). 

Ομάδες αναφοράς ενός πρόσωπου είναι όλες εκείνες που έχουν άμεση ή  

έμμεση επιρροή στις στάσεις ή τη συμπεριφορά του καταναλωτή και αποτελούν για 

πολλούς μέσα σε μια κοινωνία ένα σταθερό σημείο αναφοράς ή σύγκρισης το οποίο 

οδηγεί στη δημιουργία στάσεων και συμπεριφορών. Οι ομάδες αναφοράς 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά τουλάχιστον με τρεις τρόπους: 

α) Εκθέτουν τους ανθρώπους σε νέες συμπεριφορές και στυλ ζωής. 

β) Επηρεάζουν τις στάσεις και την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, επειδή 

συνήθως επιδιώκουμε τη συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα και γι’ αυτό ασκούν πιέσεις 

για συμπόρευση με τις επιθυμίες της ομάδας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την 

επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών (Δημητριάδης Σ., Τζωρτζάκη Α., 2010). 

 

- Ψυχολογικοί παράγοντες: στους ψυχολογικούς παράγοντες ανήκουν η υποκίνηση, 

η αντίληψη, η μάθηση και οι στάσεις: 

Υποκίνηση: είναι οι λόγοι για τους oποίους αγοράζουμε διάφορα προϊόντα. Γιατί 

αγοράζουμε, τι προσπαθούμε να επιτύχουμε, ποίες ανάγκες προσπαθούμε να 
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ικανοποιήσουμε; Υπάρχουν πολλές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν 

αυτόν τον ψυχολογικό παράγοντα. 

Αντίληψη: είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιλέγουμε, οργανώνουμε και 

ερμηνεύουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε, έτσι ώστε να σχηματίσουμε μια 

ολοκληρωμένη νοηματικά εικόνα του κόσμου μας και επιδρά στον τρόπο με τον 

οποίο ο καταναλωτής θα αποφασίσει να αγοράσει. Με δεδομένο ότι η αντίληψη είναι 

μια διαδικασία ιδιαίτερη και ξεχωριστή για τον καθένα από εμάς, το ερώτημα είναι 

γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα γεγονότα, τις ίδιες καταστάσεις με 

διαφορετικούς τρόπους. Η απάντηση βρίσκεται στην ύπαρξη τριών επιλεκτικών 

διαδικασιών, της επιλεκτικής προσοχής (δηλαδή ο μέσος άνθρωπος μπορεί να 

συγκεντρώσει την προσοχή του σε περιορισμένο αριθμό ερεθισμάτων), της 

επιλεκτικής διαστρέβλωσης (δηλαδή ο μέσος άνθρωπος ερμηνεύει ανεπιθύμητα 

ερεθίσματα με τρόπο που τον βολεύει) και της επιλεκτικής διατήρησης (δηλαδή ο 

μέσος άνθρωπος μπορεί να κρατά στη μνήμη του περιορισμένο αριθμό ερεθισμάτων 

και πληροφοριών).  

Μάθηση: η οποία ορίζεται ως η αλλαγή στη συμπεριφορά μας που προκύπτει με τη 

συσσώρευση εμπειριών. Η δουλειά των ψυχολόγων στο χώρο της μάθησης έχει ρίξει 

αρκετό φως στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά έναντι κάποιας άλλης. Τα ευρήματα των μελετών των Skinner και 

Pavlov έχουν χρησιμοποιηθεί στο marketing για την ανάπτυξη επαναλαμβανόμενης 

αγοραστικής συμπεριφοράς και τη δημιουργία πιστών πελατών. Επίσης, έχουν 

προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την προσοχή που πρέπει να δίνεται από τα 

στελέχη του marketing στην υποστήριξη του προϊόντος μετά την πώληση. 

 Οι στάσεις τέλος, περιγράφουν τις σχετικά σταθερές απόψεις, τα συναισθήματα και 

τις αξιολογήσεις μιας ιδέας ή ενός προϊόντος από έναν άνθρωπο. Οι στάσεις 

θεωρούνται πιο σταθερές και δυσμετάβλητες απ’ ότι οι γνώμες.  Ενώ είμαστε 

συνήθως σίγουροι για τις απόψεις μας, τις περισσότερες φορές οι στάσεις μας 

αποκαλύπτονται όταν αναγκαστούμε να συμπεριφερθούμε με κάποιον τρόπο 

(Μαλλιάρης Π., Τσόγκας Μ., 1999). 

 

 

1.3 Η αγοραστική απόφαση των καταναλωτών 

Η αγοραστική απόφαση αρχίζει όταν ο αγοραστής αναγνωρίζει ένα πρόβλημα 

ή μια ανάγκη. Μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι κύριες πηγές πληροφόρησης στις οποίες 
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θα στραφεί ο καταναλωτής. Ένας καταναλωτής που ενδιαφέρεται έχει την τάση να 

ζητάει περισσότερες πληροφορίες. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο επίπεδα 

ερεθισμού. Η πρώτη περιλαμβάνει την έρευνα, στην περίπτωση αυτή το άτομο 

γίνεται δεκτικό σε πληροφορίες για ένα προϊόν. Και η δεύτερη την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών επιλογών, πως επεξεργάζεται ο καταναλωτής τις πληροφορίες για τις 

ανταγωνιστικές μάρκες και πως κρίνει τελικά την αξία τους. 

Δεν υπάρχει μια μοναδική διαδικασία αξιολόγησης που να χρησιμοποιείται από 

όλους τους καταναλωτές ή από ένα καταναλωτή. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες και 

τα περισσότερα από τα υπάρχοντα μοντέλα τις θεωρούν ως γνωστικές διαδικασίες 

δηλαδή βλέπουν τον καταναλωτή να διαμορφώνει κρίσεις για τα προϊόντα κυρίως σε 

συνειδητή και λογική βάση. 

Μερικές βασικές έννοιες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις 

διαδικασίες αξιολόγησης του καταναλωτή είναι, πρώτον ο καταναλωτής προσπαθεί 

να ικανοποιήσει μια ανάγκη, δεύτερον αναζητεί ορισμένα οφέλη από τις λύσεις που 

του δίνει το προϊόν και τρίτον βλέπει κάθε προϊόν ως μια δέσμη ιδιοτήτων με 

διαφορετικές ικανότητες προσφοράς των ζητούμενων οφελών για την ικανοποίηση 

αυτής της ανάγκης. 

Οι πηγές πληροφόρησης εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

- Προσωπικές πηγές :Οικογένεια, φίλοι, γείτονες,  γνωστοί. 

- Εμπορικές πηγές :Διαφήμιση, τοποθεσία ιστών, πωλητές. 

- Δημόσιες πηγές :Μαζικά μέσα, και οργανισμοί  αξιολόγησης για τους 

καταναλωτές. 

- Εμπειρικές πηγές: ψηλάφηση, εξέταση, και χρήση του προϊόντος. Ο σχετικός 

αριθμός και επιρροή αυτών των πηγών πληροφόρησης ποικίλει ανάλογα με την 

κατηγορία του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του αγοραστή.  

Γενικά ο καταναλωτής για την πραγματοποίηση μιας αγοράς τις περισσότερες 

πληροφορίες τις δέχεται από τις εμπορικές πηγές  (Kotler P, Keller K ., 2006). 

Η αγοραστική απόφαση αρχίζει πολύ πριν από τη διενέργεια της αγοράς και 

έχει συνέπειες για πολύ καιρό μετά την απόκτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

ανάλογα βέβαια και με τη σημασία που αποδίδει ο καταναλωτής στην ανάγκη 

ικανοποίησης του συγκεκριμένου προβλήματος. Η αγοραστική συμπεριφορά είναι 

μια αλληλουχία σκέψεων, αξιολογήσεων και αποφάσεων, όπου δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται η επίδραση του λογικού και των συναισθηματικών επιρροών, καθώς 

και των παραγόντων του περιβάλλοντος. 
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Ο λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν είναι διότι 

βλέπουν κάποια αξία σε αυτό. Η αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή εξαρτάται 

από ορισμένα βασικά στοιχεία: τη σημαντικότητα της περίστασης της χρήσης, τη 

διαθεσιμότητα του προϊόντος, την τιμή και την αντίληψη του καταναλωτή  για το 

προϊόν ή την υπηρεσία (Σιώμκος Γ., Μυλωνάκης Ι., 1999). 

Όμως πως σκέπτονται οι πιθανοί καταναλωτές; Πολλοί ειδικοί του marketing 

υπηρεσιών υποθέτουν ότι η απόφαση για αγορά βασίζεται στη λογική, ένας πιθανός 

πελάτης υπολογίζει το κόστος και τα οφέλη, τα συγκρίνει και διαλέγει την υπηρεσία 

με την καλύτερη εξυπηρέτηση (Beckwith H., 2003). 

Η αγορά ενός προϊόντος από τον καταναλωτή προϋποθέτει μια σειρά 

αποφάσεων όπως: 

 Ποιό προϊόν να αγοράσει. 

 Ποιά μάρκα να προτιμήσει . 

 Από πού να το αγοράσει. 

 Πώς να το πληρώσει.. 

Είναι εμφανές ότι οι αποφάσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τέσσερα συστατικά 

στοιχεία δηλαδή το προϊόν, την τιμή, τη διανομή και την προβολή (Μπαλτάς Γ. - 

Παπασταθοπούλου Π., 2003). 

Οι Belch (2007) εξήγησαν ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται μια εσωτερική 

μνήμη και μια εξωτερική αναζήτηση. Οι εσωτερικές  διαδικασίες που προσδιορίζουν 

ένα άνθρωπο επηρεάζουν και τη συμπεριφορά του. Η εσωτερική ψυχολογική 

διαδικασία που συνδέεται με την απόφαση αγοράς είναι η ολοκλήρωση της αγοράς 

(en.Wikipedia.org/wiki/consumer). 

Όταν οι άνθρωποι αγοράζουν προϊόντα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, 

στην πραγματικότητα αγοράζουν τα οφέλη που πιστεύουν ότι θα τους παρέχουν τα 

προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, αγοράζουμε, ανακούφιση από τον πονοκέφαλο, όχι 

ασπιρίνη. Τα συγκεκριμένα οφέλη ποικίλουν από πελάτη σε πελάτη, ανάλογα με τις 

ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Επειδή διαφορετικοί πελάτες αναζητούν 

διαφορετικά οφέλη, χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια επιλογής και αποδίδουν 

διαφορετική σημασία στα χαρακτηριστικά των προϊόντων(Μποιντ Χ. και συν, 2002). 

Η απόφαση ενός καταναλωτή να τροποποιήσει, να αναβάλει ή να αποφύγει μια 

απόφαση αγοράς επηρεάζεται πολύ από τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κινδύνων, τα οποία οι καταναλωτές μπορεί 

να θεωρήσουν ότι υπάρχουν στην αγορά και την κατανάλωση ενός προϊόντος:  
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5 Λειτουργικός κίνδυνος: το προϊόν δεν αποδίδει σύμφωνα με τις προσδοκίες. 

6 Φυσικός κίνδυνος: το προϊόν αποτελεί απειλή για την φυσική κατάσταση ή την 

υγεία του χρήστη ή άλλων.  

7 Οικονομικός κίνδυνος: το προϊόν δεν αξίζει τα χρήματα που πληρώθηκαν για 

αυτό. 

8 Χρονικός κίνδυνος: η αστοχία του προϊόντος συνεπάγεται ένα κόστος ευκαιρίας 

της εύρεσης ενός άλλου ικανοποιητικού προϊόντος. 

Το μέγεθος του εκλαμβανόμενου κινδύνου ποικίλει ανάλογα με το χρηματικό 

ποσό που διακυβεύεται, και την ένταση της αβεβαιότητας. Ωστόσο ο καταναλωτής 

ακολουθεί κάποιους τρόπους για την μείωση του κινδύνου, όπως είναι η αποφυγή 

λήψης απόφασης και η προτίμηση σε αναγνωρισμένες επωνυμίες και εγγυήσεις 

(Kotler P., Keller K.,2006). 

Ακόμη υποστηρίζεται η άποψη πως οι καταναλωτές για την πραγματοποίηση 

μιας αγοράς εισέρχονται στην αγορά έχοντας ήδη παγιωμένες προτιμήσεις. 

Σύμφωνα με τον Gary Becker (1979) τρία είναι τα πράγματα που διακρίνουν 

την οικονομική  από τις άλλες επιστήμες. Πρώτον δεδομένου ότι οι άνθρωποι 

φέρονται με τρόπο που μεγιστοποιεί την ωφέλεια  δηλαδή κάθε άτομο πασχίζει να 

αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Δεύτερον το περιβάλλον μέσα στο οποίο       

δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι είναι η αγορά και θεωρείται δεδομένο  ότι οι 

προτιμήσεις δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά με το πέρασμα του χρόνου ούτε 

διαφέρουν πολύ μεταξύ πλουσίων και φτωχών ή ακόμα και μεταξύ ατόμων από 

διαφορετικές κοινωνίες και κουλτούρες. Δεν υπάρχει μόνο η παραδοχή ότι οι 

προτιμήσεις είναι αναλλοίωτες αλλά και ότι είναι προκαθορισμένες. Στη συντριπτική 

τους πλειονότητα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις είτε σχετίζονται 

με την αγορά είτε όχι  μπορούν πράγματι να επηρεαστούν από το περιβάλλον, όπως 

στην περίπτωση της διαφήμισης. Ο Miljram σε άρθρο που δημοσίευσε το 

1963,υποστηρίζει εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι η ανθρώπινη 

συμπεριφορά δεν είναι προκαθορισμένη ή σταθερή αλλά αντιθέτως υπόκειται σε 

αμέτρητες γλωσσικές και κοινωνικές δυνάμεις (Rice T., 2006). 

 

1.4 Η συμπεριφορά του επισκέπτη υγείας - παράγοντες 

διαφοροποίησης. 

Σύμφωνα με τον Skinner η συμπεριφορά ενός επισκέπτη υγείας 

διαφοροποιείται μόνο όταν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μεταβάλλονται. Οι 
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Conner και Sparks (1992) πιστεύουν ότι τα άτομα παίρνουν αποφάσεις αναφορικά με 

τη συμπεριφορά τους με βάση μια προσωπική θεώρηση των διαθέσιμων 

πληροφοριών που έχουν στη διάθεση τους (Κουλιεράκης Γ και συν, 2000).  

Από την άλλη πλευρά οι αγορές αρέσκονται να λέγουν ότι υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες  υγείας και συνεπώς 

μπορούν να ενεργήσουν διαφορετικά. Αυτοί οι παράγοντες είναι το κόστος, η 

ποιότητα, η πρόσβαση, η τοποθεσία, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, ο χρονικός 

ορίζοντας δέσμευσης και η πολυπλοκότητα των υπηρεσιών υγείας. 

  

Υπάρχει κατακερματισμός σε ότι αφορά τον ορισμό της ποιότητας μεταξύ των 

επισκεπτών υγειονομικής φροντίδας. Όταν η ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρεται δεν είναι ικανοποιητική τα μέλη θα επιλέξουν να συμβληθούν με άλλα 

ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει την αντίληψη του 

καταναλωτή που επηρεάζεται από το marketing. Δυστυχώς, η αγορά δεν έχει ακόμη 

επικεντρωθεί στην ποιότητα ή στην πρόσβαση τόσο πολύ, όσο έχει επικεντρωθεί 

στην τιμή κατά το παρελθόν. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός στις τιμές υπήρξε σφοδρός 

και η διαφοροποίηση στη βάση άλλων παραγόντων εκτός της τιμής, υπήρξε 

περιορισμένη. 

Μια από τις ευκολότερες πηγές διαφοροποίησης γενικά εμπλέκει την 

τιμολόγηση. Δεν απαιτεί εκτεταμένη διαφήμιση, προώθηση και εκπαίδευση 

προκειμένου να επιλεχθούν χαμηλότερες τιμές, η ικανότητα όμως διατήρησης μιας 

ανταγωνιστικής χαμηλής τιμής εξαρτάται από την ύπαρξη μιας δομής χαμηλού 

κόστους, όπως μια μείωση της τιμής των ιατρικών αμοιβών στα εξωτερικά ιατρεία 

θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των επισκέψεων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα εξωτερικά 

ιατρεία γίνονται περισσότερο προσιτά στον επισκέπτη υγείας, λόγω της μείωσης των 

τιμών ο επισκέπτης προτίθεται να αυξήσει τις επισκέψεις για να διαπιστώσει την 

κατάσταση της υγείας του τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για θεραπευτικούς 

λόγους. 

Από την αγορά του marketing, η ικανότητα διαφοροποίησης της τιμής σημαίνει 

ότι οι επισκέπτες που είναι ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις των τιμών έχουν την 

ευκαιρία και τη δυνατότητα επιλογής αγοράς λιγότερων υπηρεσιών ή υπηρεσιών 

χαμηλότερης ποιότητας (τουλάχιστον όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται) με λιγότερα 

χρήματα. Αντιθέτως οι μη ευαίσθητοι σε ότι αφoρά τις τιμές, επισκέπτες που 

διαθέτουν την επιλογή αγοράς περισσότερων υπηρεσιών σε υψηλότερες τιμές έχουν 
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περισσότερες επιλογές. Επίσης η πραγματική καινοτομία μπορεί να συνδέεται με 

πολύ διαφορετικές τιμές (υψηλές και χαμηλές) είναι  πιο πιθανή (Wolper L., 2001, 

Υφαντόπουλος Γ., 2006). 

Ακόμη και ο ορισμός της πρόσβασης  μπορεί να σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Ένα άτομο να εννοεί την πρόσβαση ως την 

ικανότητα να κλείσει ένα ραντεβού με τον ιατρό, κάποιος άλλος να την εννοεί ως την 

ικανότητα να δει έναν ειδικό όποτε θελήσει, και ένας τρίτος μπορεί να ορίσει την 

πρόσβαση ως την ικανότητα να βρει έναν ιατρό που θα ενδιαφέρεται για νέους 

ασθενείς. 

Άλλος ένας παράγοντας διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών 

υγείας είναι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, και αυτό γιατί πλέον οι επισκέπτες 

υγείας έχουν καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και πληροφορία συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες συχνά επιλέγουν τον οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης που είναι πιο 

γνωστός, καθώς και τον οργανισμό που πιστεύουν ότι αποτελεί ασφαλή επιλογή. Η 

αυξανόμενη διαθεσιμότητα πληροφοριών για τους προμηθευτές και τους ιατρούς της 

υγειονομικής φροντίδας υπονοεί ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα 

συμπεριφερθεί ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει να συμπεριφερθεί σύμφωνα με το 

πολύπλοκο μοντέλο αγοραστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή οι επισκέπτες 

σχηματίζουν γνώμες σχετικά με τις επιλογές αυτές και αγοράζουν με βάση αυτές τις 

στοιχειοθετημένες απόψεις. 

Ο χρονικός ορίζοντας δέσμευσης όπως προκύπτει μπορεί να διαφοροποιήσει τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών υγείας λόγω ότι τα πακέτα ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών είναι πιο πολύπλοκα και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

δεσμεύοντας, συγκριτικά με την εναλλακτική της  μεμονωμένης παροχής μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, τον επισκέπτη για μεγαλύτερο διάστημα. Η σύνθεση του 

πακέτου παροχών αποτελεί πηγή διαφοροποίησης, έτσι σε περιοχές όπου τα πακέτα 

παροχών είναι ίδια οι επισκέπτες υγείας θα στραφούν στην ικανοποίηση περισσότερο 

καθώς και στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας για την επιλογή του φορέα 

παροχής υπηρεσιών (Wolper L., 2001, Γούναρης Σ., 2003, Κυριόπουλος Γ. και συν, 

2003). 

Μια ακόμη πηγή για τους επισκέπτες είναι η αξία που προκύπτει από την 

εικόνα της επιχείρησης και τη φήμη που έχει στην αγορά, ο χώρος των υπηρεσιών 

δεδομένης της άυλης φύσης τους και της δυσκολίας που αυτή συνεπάγεται για την 

αγοραστική επιλογή μεταξύ εναλλακτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από 
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ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται από υψηλό ρίσκο σε κάθε σχεδόν 

αγοραστική απόφαση. Έτσι η φήμη και η εικόνα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση 

συμβάλλουν στη μείωση του αντιλαμβανόμενου κινδύνου που συνεπάγεται η 

αγοραστική επιλογή καθώς δίνουν μηνύματα στον επισκέπτη αναφορικά με την 

ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν με 

τρόπο τέτοιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του (Γούναρης Γ., 2003) 

Εκτός όμως από τους παραπάνω παράγοντες άλλος ένας παράγοντας είναι και 

η τοποθεσία, εκείνοι που ασκούν την ιατρική πράξη, τα νοσοκομεία, οι υποδομές 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και άλλοι προμηθευτές υγειονομικής φροντίδας 

κάνουν επιλογές σχετικά με την αγορά υπηρεσιών σε περιοχές στις οποίες ζουν και 

εργάζονται. Η καταλληλότητα της τοποθεσίας είναι καθαρά ένας παράγοντας 

σημαντικός στην απόφαση επιλογής προμηθευτών υγειονομικής φροντίδας καθώς 

και στην απόφαση παραμονής τους σε αυτήν, αντίστοιχα αν για να αποκτήσουμε την 

υπηρεσία χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά είναι μάλλον πιθανό ότι θα είμαστε 

διατεθειμένοι να θυσιάσουμε μέρος της ποιότητας ή να πληρώσουμε κάτι παραπάνω 

προκειμένου να κάνουμε τη συναλλαγή μας πλησιέστερα (Wolper L., 2001, 

Λυμπερόπουλος Λ., Παντουβάκης Α., 2000). 

 

 

1.5 Η συμπεριφορά του καταναλωτή πριν και μετά την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών υγείας  

Οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την υπηρεσία υγεία επιβάλλουν ιδιαίτερη 

μελέτη της αγοράς και της οργανωτικής δομής. Στην αγορά αγαθών ο καταναλωτής 

αποφασίζει εάν θα αγοράσει  κάποιο προϊόν / αγαθό. Στην περίπτωση των υπηρεσιών 

υγείας ο καταναλωτής δεν μπορεί να αναβάλει ή να ακυρώσει την αγορά, δεν 

γνωρίζει τι θα καταναλώσει. Οι καταστάσεις  αυτές προσδιορίζουν στην αγορά των 

υπηρεσιών το χαρακτήρα της αβεβαιότητας ή αγορά χαρακτηρίζεται ως ατελής  λόγω 

της ασύμμετρης πληροφόρησης, λόγω της a priori ασφαλιστικής κάλυψης, ο 

καταναλωτής δεν χαίρεται που καταναλώνει υπηρεσίες αλλά σε αντίθεση, νιώθει 

άγχος, φόβο και πόνο, ενώ η γνώση που έχει στο επίπεδο πληροφόρησης είναι πολύ  

μικρότερη και μάλιστα διαρκώς μειωμένη ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα στο 

οποίο ανήκει. 

Συχνά ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει για άλλες πηγές 

προσφοράς υπηρεσιών είτε γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση είτε γιατί δεν 
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υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Πολλά μένουν να αποφασιστούν από τον ιατρό ο 

οποίος τις περισσότερες φορές δείχνει περιορισμένο ενδιαφέρον για το πώς θα 

επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για τον χρήστη με το λιγότερο κόστος.  

Μια άλλη διαφορά όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών υγείας είναι ότι δεν 

υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος ή η διακοπή κατανάλωσης σε 

περίπτωση που ο καταναλωτής δεν μείνει ικανοποιημένος, καθώς επίσης και οι 

συνέπειες της υπερβολικής ή της λάθος κατανάλωσης προϊόντος είναι αρκετές φορές 

καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες. 

Στην αγορά των υπηρεσιών υγείας δεν ισχύει το πρότυπο καλύτερη φροντίδα 

στη χαμηλότερη τιμή, όπως ισχύει στην αγορά αγαθών. Υπάρχει περιορισμός στη 

σύγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, και της αξίας τους σε χρήμα. Για το 

λόγο αυτό η έννοια της κυριαρχίας του καταναλωτή  και της δυνατότητας επιλογής 

(που είναι περιορισμένη) έχει εφαρμογή μόνο σε άτομα με την οικονομική 

δυνατότητα επιλογής (Κωστάγιολας Π. και συν, 2008). 

Όμως τι είναι αυτό που καθορίζει την ικανοποίηση του καταναλωτή από την 

αγορά υπηρεσιών; Μετά την αγορά του προϊόντος, ο καταναλωτής μπορεί να νιώσει 

κάποια δυσαρέσκεια είτε από τη παρατήρηση ορισμένων ανησυχητικών φαινομένων 

είτε ακούγοντας ευνοϊκά σχόλια για άλλα προϊόντα. Αν η απόδοση του προϊόντος 

είναι χαμηλότερη των προσδοκιών του, ο καταναλωτής θα είναι απογοητευμένος, αν 

υπερβαίνει τις προσδοκίες του αυτός θα είναι ικανοποιημένος ή και ενθουσιασμένος. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της δυσαρμονίας, αμέσως μετά την πραγματοποίηση 

μιας αγοράς δημιουργείται συνήθως μια ψυχική επίδραση από αμφιβολία μέχρι και 

στενοχώρια για τη συγκεκριμένη αγορά και τη μη επιλογή κάποιου άλλου προϊόντος  

Τα συναισθήματα αυτά παίζουν ρόλο στην απόφαση για την επανάληψη της 

αγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια του 

καταναλωτή από το προϊόν θα επηρεάσει τη μετέπειτα συμπεριφορά του. Όμως η 

ικανοποίηση των καταναλωτών από τις υπηρεσίες είναι πιο δύσκολη σε σχέση με την 

ικανοποίηση από την αγορά προϊόντων, αντίθετα από τα προϊόντα που αγοράζουμε 

οι υπηρεσίες έρχονται και φεύγουν (Kotler K., Kellen K., 2006, Μαυρουλέας Ν., 

1997, Blythe J., 2008, Beckwith H., 2003). 

Οι Arrow (1963), Gylyer (1971), William (1975), υποστηρίζουν ότι ο τομέας 

της υγείας δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι τομείς της αγοράς. Ο καταναλωτής βρίσκεται 

στη βασική αδυναμία να ιεραρχήσει τις ανάγκες του και να τις εκδηλώσει, όπως 

συμβαίνει και για τα υπόλοιπα αγοραία αγαθά. Υποστηρίζεται ότι ο καταναλωτής 



  

 20 
 

δεν έχει τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις και πληροφορίες προκειμένου να κάνει 

διάγνωση και να αποφασίσει πόσο θα πρέπει να καταναλώσει, και από ποιο αγαθό. 

Επίσης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ποιότητα των καταναλισκόμενων 

υπηρεσιών, ούτε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα μιας θεραπείας. Τελικά ο 

καταναλωτής δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί την τιμή των υπηρεσιών υγείας. 

Συνήθως αποδέχεται μια θεραπεία και τέλος καταβάλει την τιμή που του καθορίζεται 

από το νοσοκομείο ή τον ιατρό. Έτσι παρουσιάζεται δυσχέρεια από την πλευρά του 

καταναλωτή προκειμένου να προσδιορίσει το μέγεθος της ζήτησης. Αντίθετα η 

προσφορά (δηλαδή) το νοσοκομείο και ειδικότερα το ιατρικό προσωπικό αποφασίζει 

για το μέγεθος της κατανάλωσης και για την τιμή που θα πρέπει να καταβληθεί 

(Υφαντόπουλος Γ, 2006). 

Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι καταναλωτές αγοράζοντας υπηρεσίες υγείας 

μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους και η μεταβολή αυτή οφείλεται στη δυσκολία με 

την οποία ο καταναλωτής είναι σε θέση να αξιολογήσει τις υπηρεσίες. Η αναζήτηση 

της πληροφορίας για τις υπηρεσίες στηρίζεται πολύ περισσότερο στα οικονομικά, τα 

λόγια και τις απόψεις άλλων ανθρώπων, που έχουν ήδη την εμπειρία αυτή παρά στη 

μαζική διαφήμιση. Μάλιστα σε κάποιες υπηρεσίες ακόμα και η διαφήμιση 

απαγορεύεται (όπως στην περίπτωση δικηγόρων ή ιατρών). Ακριβώς λόγου της 

ανομοιογένειας των υπηρεσιών είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν  με ακρίβεια 

ομοειδή χαρακτηριστικά ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες με αποτέλεσμα ο 

καταναλωτής να αισθάνεται περισσότερο άγχος όταν αγοράζει υπηρεσίες από ότι 

αγαθά. 

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, πρώτη και ουσιαστική παρατήρηση 

είναι η ομάδα των εναλλακτικών επιλογών στις υπηρεσίες υγείας η οποία 

εμφανίζεται σαφώς μικρότερη. Το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί ουσιαστικά να 

συγκρίνει τις επιλογές του, παρά μόνο αφού ουσιαστικά αγοράσει το προϊόν, αλλά 

και τότε πάλι δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια το πώς και το τι ένας προμηθευτής 

υπηρεσιών θα του προσφέρει. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η αγορά υπηρεσίας 

συνεπάγεται ουσιαστικά και την κατανάλωσή της. 

Οι Zenithal και Bither (1996) αναφέρονται στη διαδικασία της αγοράς. Το τι 

ακριβώς θα παραχθεί και θα καταναλωθεί εξαρτάται από τον βαθμό εκπαίδευσης του 

κοινού και την υποστήριξη που παρέχει η αξιολόγηση που γίνεται από τον 

καταναλωτή. Μετά την πραγματοποίηση της αγοράς ενέχονται και στοιχεία  
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αυτοαξιολόγησης της συμμετοχής που έχει ο ίδιος στην όλη διαδικασία ως άμεσο 

αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων. Έχει παρατηρηθεί ότι ο καταναλωτής των 

υπηρεσιών εμφανίζει ιδιάζουσες συμπεριφορές. Η πρώτη έχει να κάνει με τη 

μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία εισάγεται η καινοτομία στις υπηρεσίες σε σχέση 

με τα φυσικά προϊόντα. Η δεύτερη έχει να κάνει με την αυξημένη πίστη του 

καταναλωτή στις υπηρεσίες του προμηθευτή του, ή με άλλα λόγια τη δυσκολία 

αλλαγής προμηθευτή (Λυμπερόπουλος Κ., Παντουβάκης Α., 2000). 

 

 

1.6 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές υγείας 

Η έναρξη της δεύτερης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα βρίσκει την ευρωπαϊκή 

οικονομία στη δίνη μιας πρωτοφανούς για τα μεταπολεμικά δεδομένα οικονομικής 

και κοινωνικής αναταραχής, ενώ προκαλεί αλλαγές τόσο στην οργάνωση της 

παραγωγής όσο και στην αναδιανομή των προϊόντων (Τράπεζα Ελλάδας, 2012, 

Ρομπόλης Σ., Χλέτσος Μ., 1995). 

H επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας επηρεάζεται σημαντικά από τις 

οικονομικές συνθήκες, από το εισόδημα που διατίθενται για τις δαπάνες (ύψος, 

σταθερότητα και χρονικές στιγμές απόκτησής του) από τις αποταμιεύσεις και τα 

περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανόμενου του ποσοστού που είναι σε ρευστά 

διαθέσιμα), από τα χρέη, τη δυνατότητα δανεισμού, και χρονικές στιγμές απόκτησής 

του, και από τις στάσεις απέναντι στις δαπάνες και στην αποταμίευση (Kotler K., 

Keller K., 2006).  

Η οικονομική κατάσταση του καταναλωτή σαφέστατα επηρεάζει την 

καταναλωτική συμπεριφορά του, ενώ επηρεάζεται και από το γενικότερο κλίμα της 

οικονομίας της χώρας, έτσι ο καταναλωτής πέρα από το χρονικό περιορισμό έχει και 

τον εισοδηματικό (Μυλωνάκης Ι., Σιώμκος Γ., 2008, Economou A., Nikolaou A., 

Thebosiou I., 2009).  

Έρευνα που διεξήχθη στο  Μπαχρέιν που είχε ως στόχο να μελετήσει τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης  στους καταναλωτές, κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η κρίση επηρεάζει τους καταναλωτές όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά 

παρατηρείται ότι η συμπεριφορά τους μετατοπίστηκε από τις μεγάλες ποσότητες στις 

μικρές και από τα ακριβά προϊόντα στα φθηνά  υποκατάστατα. Η ανικανότητα του 

καταναλωτή να διατηρήσει το επίπεδο αποταμίευσης επηρέασε τη συμπεριφορά του 

οδηγώντας σε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα κατά τη διάρκεια της αγοράς. 
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Η ίδια έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία  έδειξε ότι το 53% των καταναλωτών 

θεωρούν ότι ο τρόπος ζωής τους έχει αλλάξει εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία το 30% της αγοραστικής 

συμπεριφοράς τους έχει προσαρμοστεί στην οικονομική κρίση, Στην 

Νοτιοανατολική Ασία το 78% των επιχειρήσεων έχουν αισθανθεί   κάποιες αλλαγές 

στη μεσαία  τάξη, στην ομάδα 19 έως 45 ετών οι οποίοι  αισθάνονται και τις 

μεγαλύτερες πιέσεις. Τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν πλήξει την αγοραστική τους 

συμπεριφορά που πραγματοποιούν τόσες προγραμματισμένες όσο και μη 

προγραμματισμένες  αγορές. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι καταναλωτές 

στρέφονται προς την χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου, αναζητώντας πολύτιμες 

πληροφορίες και χαμηλότερες τιμές. 

Δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε το 2009, ότι δεν 

είναι σαφές πως η τρέχουσα οικονομική κρίση θα επηρεάσει τους καταναλωτές 

χαμηλού εισοδήματος, οι προβλέψεις όμως δεν είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες. Σε 

χώρες με χαμηλό εισόδημα η οικονομική κρίση θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης 

για εισαγωγές. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς με την κοινωνική 

ασφάλιση μπορούν να επισκεφτούν τους γενικούς ιατρούς, δωρεάν ή να πάρουν 

ιατρική περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία με χαμηλό κόστος, λιγότεροι άνθρωποι 

επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία το 2009 σε σύγκριση με το 2007. Ότι η υγεία των 

ανθρώπων έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της κρίσης αποδεικνύεται από τον αριθμό των 

Ελλήνων που θεωρούν ότι η υγεία τους είναι κακή η πολύ κακή το οποίο αυξήθηκε 

κατά 14% από το 2007 έως το 2009 (Mansoor D,. jalal A,. 2011). 

Η σημερινή κρίση όπως φαίνεται θα επηρεάσει τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας 

αφού οι καταναλωτές υγείας θα αποφύγουν τη μη αναγκαία θεραπεία, η τιμή της 

αγοράς θα γίνει κανόνας δεδομένου ότι οι καταναλωτές θα εξετάζουν προσεκτικά τις 

εναλλακτικές λύσεις και θα διαπραγματεύονται για χαμηλότερο κόστος τιμών ή θα 

απομακρυνθούν από την κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας, αυτό διαπιστώνεται τα 

τελευταία χρόνια  από τα σχετικά δεδομένα της ζήτησης νοσοκομειακών υπηρεσιών 

και των στατιστικών αρχών νοσηλευτικής κίνησης, πως η έκρηξη των τιμών θα έχει 

σαν αποτέλεσμα να αποστασιοποιηθεί μια μερίδα του πληθυσμού από τη 

νοσοκομειακή περίθαλψη (www.thinkinterval.com/2009/03, Υφαντόπουλος Γ., 2006, 

Γείτονα Μ., 2004). 

Ακόμη εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης θα δημιουργηθεί μια επιπλέον ζήτηση 

η οποία θα επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς έχει αποδειχτεί ότι σε 
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περιόδους μείωσης του εισοδήματος οι καταναλωτές στρέφονται προς τις υπηρεσίες 

που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης 1997 με 

1998 στην Κορέα στην οποία υπήρξε μεταστροφή των ασθενών από τα ιδιωτικά 

νοσοκομεία προς τα δημόσια (WHO the financial crisis and global health Geneva 

2009). 

Η κοινωνική ζωή  των καταναλωτών φαίνεται να επηρεάζεται και αυτή από την 

οικονομική κρίση δεδομένου ότι η μείωση  ή και η απουσία εισοδήματος προκαλεί 

απώλειες στην ευημερία και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια κα 

τον αποκλεισμό (Κυριόπουλος Γ., Τσιάντου Β., 2012). 

Τα συστήματα υγείας από την άλλη αντιμετωπίζουν προβλήματα 

χρηματοδότησης λόγω μείωσης των κρατικών δαπανών, για παράδειγμα στη 

Γερμανία οι δημόσιες επιδοτήσεις στον τομέα της υγείας μειώθηκαν στο 34,48% 

κατά τα έτη 1998 έως και 2008 (Tanja K.,2010). 

Η σχέση της οικονομίας με την υγεία είναι πολλαπλά τεκμηριωμένη, Η 

φτώχεια γεννά την αρρώστια, ενώ ο πλούτος προάγει την υγεία σε παγκόσμιο 

επίπεδο, υπάρχει σαφής αντιστοιχία ανάμεσα στην οικονομία κάθε χώρας και την 

υγεία του πληθυσμού. Όσο πιο πλούσια  είναι μια χώρα τόσα περισσότερα μπορεί να 

δαπανά για την υγεία εξασφαλίζοντας επαρκείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.  

Περιορισμοί στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης έχουν αρνητικά αποτελέσματα 

όχι μόνο στην επάρκεια  των υπηρεσιών υγείας αλλά και στην πρόσβαση, φροντίδα 

και στην ελεύθερη επιλογή ασθενών (Τούντας Ι., 2001). 

 

 

1.7  Η αναγκαιότητα παροχής κινήτρων στους καταναλωτές 

Οι περισσότερες χώρες έχουν υλοποιήσει διάφορες μορφές ασφάλισης για να 

βελτιώσουν την υγεία και να προστατέψουν τους πολίτες από τα οικονομικά βάρη 

της περίθαλψης. Δυστυχώς όσο περισσότερο απαλλάσσονται οι πολίτες από το 

κόστος της περίθαλψης τους, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα της ηθικής βλάβης 

ή του ηθικού κίνδυνου. Με τους όρους αυτούς επισημαίνεται απλώς ότι οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν είναι πλήρως ασφαλισμένοι, δηλαδή έχουν την 

τάση να ενεργήσουν διαφορετικά για να προλάβουν ασθένειες ή τραύματα και έχουν 

επίσης μεγαλύτερη τάση να καταναλώνουν περισσότερη περίθαλψη. Δυστυχώς, οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων ηθικού κινδύνου, τα οποία 

προκαλούνται από την ασφάλιση είναι συχνά απλώς δαπανηρά, χωρίς να είναι 
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αποτελεσματικά. Η συμβουλευτική δημόσιας υγείας σχετικά με την ανάγκη 

πρόληψης εύκολα αγνοείται, ενώ οι άμεσοι έλεγχοι στους προμηθευτές συχνά 

οδηγούν σε πολλές μορφές διανομής οι οποίες αυξάνουν το κόστος χρόνου και της 

συναλλαγής για τον αποδέκτη ή ενθαρρύνουν τις παράτυπες και παράνομες 

πληρωμές στους προμηθευτές. 

Σχεδόν όλο τα συστήματα  ασφάλισης δημόσια ή ιδιωτικά μειώνουν τα κίνητρα 

των καταναλωτών για απασχόληση σε υγιείς δραστηριότητες και παρακολούθηση 

της χρήσης της περίθαλψης. Στις περισσότερες χώρες τα δημόσια προγράμματα 

υγείας χρησιμοποιούν μεθόδους για να ενθαρρύνουν υγιέστερους τρόπους ζωής ενώ 

οι άμεσοι έλεγχοι των προμηθευτών περίθαλψης στοχεύουν στον περιορισμό της 

χρήσης και της συγκράτησης του κόστους. 

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της υπέρ-χρησιμοποίησης και της υπό-

πρόληψης, το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών στράφηκε προς τους οργανισμούς 

διατήρησης της υγείας και σε άλλες μορφές διαχειριζόμενης ή ελεγχόμενης 

περίθαλψης. Οι οργανισμοί αυτοί φαίνονται αρκετά αποτελεσματικοί στη διανομή 

υπηρεσιών. Είναι εμφανές ότι το 1976 στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό του 

πληθυσμού των μη ασφαλισμένων σε δημόσια προγράμματα πολιτών, οι οποίοι 

ανήκαν σε κάποιον Οργανισμό Διατήρησης Υγείας, ήταν μικρότερο από 5%, Το 

1995 το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί σχεδόν σε 25%, ενώ οι οργανισμοί αυτοί έχουν 

αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος και επιρροή, αυξάνοντας το μέσο όρο των μελών 

τους. 

Παρά ταύτα, υπάρχουν παραδείγματα προγραμμάτων περίθαλψης τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν τον καταναλωτή με μεγάλη επιτυχία, ώστε 

να ασχοληθεί τόσο με την πρόληψη όσο και με την παρακολούθηση της 

χρησιμοποίησης.   

Ένα πρόγραμμα που πέτυχε σε αυτό με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο είναι το 

Mendocino μια προσέγγιση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στους οργανισμούς 

διατήρησης της υγείας και σχεδόν σε οποιοδήποτε σύστημα περίθαλψης, δημόσιο ή 

ιδιωτικό  (Γεωργούση Ε. και συν, 2000). 

 

 

1.8  Τα δικαιώματα των καταναλωτών υγείας  

Επειδή ο πολίτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας έχει μια πολυμορφία 

χαρακτηριστικών, ξεκινώντας από μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα μέχρι εντελώς 
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υγιείς επισκέπτες που ζητούν συμβουλές για προληπτικούς λόγους, ο όρος 

δικαιώματα των ασθενών που συχνά χρησιμοποιείται από τη βιβλιογραφία 

αποδίδεται με μεγαλύτερη ακρίβεια με τον όρο δικαιώματα των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας γιατί περιλαμβάνει και τα δικαιώματα των υγιών πολιτών των 

χρηστών των υπηρεσιών υγείας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικαιώματα των 

καταναλωτών υγείας ως μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία στηρίζονται 

στην έννοια της αυτονομίας και της ελεύθερης βούλησης. Η πληροφόρηση, η 

ενημερωμένη συναίνεση και ο σεβασμός στην αυτονομία των ασθενών αποτελούν 

πλέον θεμελιώδη ηθικά ζητήματα της σχέσης ιατρού και του ασθενούς. 

Το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και την προστασία είναι αναμφισβήτητο 

και πολλαπλά κατοχυρωμένο σε μια ευνομούμενη κοινωνία πολιτών. Αποτελεί 

επίσης κοινωνικό και συλλογικό δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν, από τους 

σχετικούς φορείς, ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών υγείας, να μην υπόκεινται σε 

οικονομικές, γεωγραφικές και κοινωνικές διακρίσεις στη παροχή φροντίδας. 

Περαιτέρω ο κάθε πολίτης ως μεμονωμένο άτομο κατά την επαφή του με το σύστημα 

υγείας, δικαιούται την διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων του  που κινδυνεύουν 

να θιγούν, όπως το δικαίωμα στη φυσική και διανοητική του ακεραιότητα, στην 

αυτοδιάθεση, στο σεβασμό του απορρήτου της ιδιωτικής του ζωής, στο σεβασμό των 

θρησκευτικών και άλλων πεποιθήσεων του, καθώς και το δικαίωμα της συμμετοχής 

του στη λήψη αποφάσεων για την υγεία του με την ενημερωμένη συναίνεση πριν από 

κάθε ιατρική παρέμβαση(Οικονόμου Χ., Σπυριδάκης Μ., 2012). 

Το πρώτο κίνημα των καταναλωτών δημιουργήθηκε το 1927 στις ΗΠΑ. Το 

κίνημα αυτό μετονομάστηκε το 1963 σε Ένωση Καταναλωτών. Σήμερα υπάρχει μια 

πληθώρα από παρόμοια κινήματα στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, 

όπως το BEUC (European consumers organization), το οποίο αποτελείται από 43 

διαφορετικές ενώσεις καταναλωτών εδρεύει στις Βρυξέλες και εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών. 

Στην Ελλάδα το 1971 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο προστασίας των καταναλωτών 

(ΙΝΚΑ). Το ΙΝΚΑ έχει παράρτημα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας. 

Στόχος του είναι «…η ενίσχυση των δράσεων των πολιτών σε θέματα που αφορούν 

στην προστασία σε κάθε τομέα ο οποίος συνδέεται με το κόστος και την ποιότητα 

ζωής, όπως η βελτίωση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, η πληροφόρηση και 
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ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό 

σύνολο και το δημόσιο συμφέρον» (Σιώμκος Γ., 2000). 

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενούς βασίζεται στη λειτουργική 

επάρκεια του ιατρού, στη συμμετοχή και των δύο εμπλεκόμενων μερών στη λήψη 

των αποφάσεων και στο υγιές περιβάλλον, μέσα στο οποίο η σχέση αυτή θα 

αναπτυχθεί και θα ωφελήσει τον ασθενή. 

Ο ρόλος κλειδί που καλείται να παίξει ο ασθενής στο σύγχρονο ορισμό της 

φροντίδας υγείας έχει τις ρίζες του και στο ευρύτατα διαδεδομένο καταναλωτικό 

κίνημα του 60 που καθιέρωσε το δικαίωμα των καταναλωτών υγείας στην ασφάλεια, 

το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το δικαίωμα της επιλογής και της ακρόασης. 

Από το Υπουργείο Υγείας συστήθηκαν δύο όργανα για την προστασία των 

δικαιωμάτων των ασθενών η αυτοτελής υπηρεσία προστασίας των δικαιωμάτων των 

ασθενών και η επιτροπή ελέγχου προστασίας των ασθενών που έχουν ως έργο τους 

να δέχονται και να εξετάζουν καταγγελίες, να παρακολουθούν να ελέγχουν και να 

εισηγούνται τη λήψη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. 

Επιπλέον λειτουργούν και εξωτερικοί μηχανισμοί που είναι διαθέσιμοι στον 

ασθενή/πολίτη, ένας από αυτούς είναι ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που θεσπίστηκε το 2004, ο ρόλος του είναι να εισηγείται προς το 

αρμόδιο υπουργείο μέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωμάτων 

του πολίτη, να εξετάζει τη νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων ή 

παραλείψεων και να διαμεσολαβεί σε υποθέσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο καταναλωτής υγείας θα πρέπει να προστατεύεται 

από προϊόντα- υπηρεσίες τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή του, ενώ 

έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη μη ικανοποίηση του για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία 

και να βρει επίλυση των παραπόνων του, νομοθετικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 

ειδικοί νόμοι που προβλέπουν τη μορφή της καταβολής αποζημιώσεων από τους 

υπεύθυνους, δικαιούνται επαρκή πληροφόρηση ελεύθερη κρίση και συγκατάθεση για 

οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ απαιτείται η συγκατάθεση τους ή 

νόμιμων εκπροσώπων σε περίπτωση αδυναμίας, επίσης δύναται να λάβει τις 

υπηρεσίες υγείας υπό συνθήκες εχεμύθειας και με σεβασμό προς τις προσωπικές 

πεποιθήσεις και την ανθρώπινη οντότητα. Ακόμη έχει το δικαίωμα ενστάσεων και 

καταφυγής σε αρμόδια ειδικά συστημένα όργανα σε περίπτωση καταπάτησης των 

δικαιωμάτων του (Οικονόμου Χ., Σπυριδάκης Μ., 2012).  
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Προς το τέλος του 2010 για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενή 

δημιουργήθηκε το Γραφείο Υποδοχής του ασθενή, το οποίο μετεξελίσσεται σε 

Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη (ΓΥΠ) το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, 

ενημέρωση, παρακολούθηση, διακίνηση, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και 

διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν’ γένει προάσπιση των 

δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών υγείας (Οικονόμου Χ., Σπυριδάκης Μ., 

2012, Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης Κ., 2010). 

Όπως προκύπτει η πλειοψηφία των μέτρων ενίσχυσης του καταναλωτή 

αποσκοπεί στην διεύρυνση της ποιοτικής αναβάθμισης των πληροφοριών, δηλαδή 

μέτρα που διευκολύνουν τη συλλογή και επεξεργασία χρήσιμων πληροφοριών, στην 

επιμόρφωση του καταναλωτή να πραγματοποιεί συμφέρουσες αγορές και να 

αποφεύγει όποιους κινδύνους ελλοχεύουν στην κατανάλωση και χρήση προϊόντων 

και υπηρεσιών. Συμπερασματικά οι ενημερωμένοι και ισχυροί καταναλωτές 

δημιουργούν ζήτηση για βελτιωμένα, ασφαλέστερα και αποτελεσματικά προϊόντα, 

ενώ ενθαρρύνουν την παραγωγή καλύτερων αγαθών και υπηρεσιών (Μπάλτας Γ., 

Παπασταθοπούλου Π., 2003). 

 

 

1.9  Ο ρόλος της κυβέρνησης  

Η υγεία είναι κατοχυρωμένη στο ελληνικό σύνταγμα ως κοινωνικό δικαίωμα, 

σύμφωνα με αυτό, όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στην προστασία της υγείας τους. 

Η αναγνώριση του αγαθού «υγεία» ως κοινωνικού αγαθού έχει ως συνέπεια 

την αναγκαιότητα της κρατικής παρέμβασης, έτσι υποχρέωση του κράτους είναι να 

λαμβάνει μέτρα προστασίας  για την υγεία των πολιτών της, ανάγοντας τη μεριμνά 

για τη σωματική και ψυχική ευεξία των πολιτών σαν κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο 

αφορά τόσο την πρόληψη όσο και την περίθαλψη. Το δικαίωμα στην υγεία, ως 

καθολικό δικαίωμα ανεξάρτητο από το status civitatis, έχει ως αντικείμενο τη 

διασφάλιση ενός ελάχιστου περιεχομένου κρατικής παρέμβασης για την προστασία 

της υγείας, της περίθαλψης, της αποκατάστασης και επανέκτασης όσο και σε επίπεδο 

λήψης προληπτικών μέτρων για την παραγωγή θετικής συμπεριφοράς υγείας  καθώς 

στην ίση πρόσβαση στη διαθέσιμη φροντίδα υγείας, την ίση χρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών υγείας και την ίδια ποιότητα στη φροντίδα υγείας (Κοντιάδης Ξ., 

Σουλιώτης Κ., 2010, Οικονόμου Χ., 2012). 
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Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των 

πολιτών της καθώς και την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, το κράτος 

θα πρέπει να διασφαλίσει το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο υπηρεσιών, και να διανέμει 

τις υπηρεσίες μέσα σε συνθήκες απόλυτης ισοτιμίας για όλους τους ασθενείς. Σε 

περιπτώσεις βιομηχανιών στις οποίες ο ανταγωνισμός δεν είναι εφικτός, ο 

παρεμβατικός έλεγχος είναι αυτός που θα πρέπει να εξασφαλίζει για όλους τους 

ασθενείς ένα ελάχιστο επίπεδο ικανοποιητικής ποιότητας και τιμής προϊόντων 

(Λιαρόπουλος Λ., 2007, Σιώμκος Γ., 2000). 

Ακόμη πιο σημαντική κρίνεται η παρέμβαση του κράτους σήμερα εξαιτίας των 

νέων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που επικρατούν λόγω των δυσμενών 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, έτσι η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειες  περιορισμού των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, 

υπάρχει ανάγκη να βοηθήσει τους καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας να επιτύχουν 

το μεγαλύτερο δυνατό όφελος χρησιμοποιώντας το εισόδημα τους, ενώ θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης των εν’ λόγω ατόμων  στην αγορά  

αλλά και στις επερχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Παράλληλα όταν το κλίμα της οικονομίας της χώρας δεν είναι ευνοϊκό ευθύνη 

τους κράτους είναι η διατήρηση των τιμών σε σταθερά επίπεδα  ή  να αποφεύγεται η 

άνοδος των τιμών ώστε να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμη και η οικονομικά 

ασθενέστερη (www.chinadaily,comcn/opihiion/2012, Μαλλιάρης Π., 2001, 

Δρακάτος Γ., 1998).  

Οι κρατικές παρεμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής 

υγείας δεν περιορίζονται βέβαια μόνο στον έλεγχο ή στον καθορισμό των τιμών των 

υπηρεσιών υγείας, αλλά επεκτείνονται και στην κατανομή των πόρων στον τομέα της 

υγείας, και στον συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

με αυτό τον τρόπο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας όλων των στρωμάτων και 

τμημάτων του πληθυσμού (Δικαίος Κ. και συν, 1999). 

 

http://www.chinadaily,comcn/opihiion/2012
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2ο Κεφάλαιο 
Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Δημόσια Υγεία 

Οι πρώτοι ορισμοί της δημόσιας υγείας επικεντρώνονται κυρίως στα μέτρα 

υγειονομικής προστασίας έναντι κινδύνων που το άτομο αδυνατούσε να 

αντιμετωπίσει από μόνο του. Οι Pickent και Hanlon υιοθετώντας  τον ορισμό του 

Durow για την υγεία ως έκφραση του τρόπου  με τον οποίον το άτομο απαντά και 

προσαρμόζεται στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής, ορίζουν τη δημόσια υγεία ως 

την οργάνωση και χρήση των δημόσιων πόρων με σκοπό την πρόληψη των νόσων 

και των κακώσεων που οδηγούν σε εξάρτηση (Δημολιάτης Γ. και συν, 2002). 

Ωστόσο, ως δημόσια υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και ασκούνται με βάση τους κανόνες της βιοηθικής και ιατρικής 

δεοντολογίας. 

 Οι δραστηριότητες της δημόσιας υγείας αποβλέπουν.  

α) Στην πρόληψη νοσημάτων, β) στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του 

πληθυσμού, γ) στην αύξηση προσδόκιμου  ζωής και δ) στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής.  

Η δημόσια υγεία περιλαμβάνει ευρύτερες λειτουργίες, οι κυριότερες των 

οποίων είναι οι ακόλουθες: 
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- Η παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, 

περιβαλλοντικών και ο κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν. 

- Ο έλεγχος και η αποτελεσματική διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων υψηλού 

κινδύνου και επιπολασμού.  

- Η προάσπιση των αναγκών υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

- Η αντιμετώπιση των έκτακτων και αναδυόμενων κινδύνων και απρόβλεπτων 

συνθηκών και συμβάντων από φυσικά ή άλλα αίτια. 

- Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων στη δημόσια  υγεία. 

- Η εκτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας 

και η ανάπτυξη μέτρων βελτίωσής τους. 

- Η εκτίμηση των συνεπειών στη δημόσια υγεία από τα επιτεύγματα της ιατρικής 

επιστήμης, της βιολογίας και της γενετικής. 

- Η πολιτική που προάγει την υγεία τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση, καθώς και η 

βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας (Λιαρόπουλος Λ., 

2007). 

Ο Arrow K (1963) θεωρεί ότι η υγεία ανήκει στην κατηγορία των δημόσιων 

αγαθών και δικαιολογεί την άποψη του αυτή ως εξής: 

α) Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα άτομο δεν αποκλείει κάποιο άλλο να λάβει τις 

ίδιες υπηρεσίες, όπως συμβαίνει με τα άλλα αγαθά στην ανταγωνιστική αγορά. 

β) Όταν ένα άτομο υποφέρει από μια μολυσματική ασθένεια υπάρχει πάντοτε 

κίνδυνος να μεταδώσει την ασθένεια σε άλλο άτομο επομένως ένα πρόγραμμα 

εμβολιασμού (δημόσιας υγείας), περιέχει οικονομικές κλίμακες που παράγουν 

γενικότερες κοινωνικές ωφέλειες. 

γ) Ο ασθενής λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος-υψηλή επιστημονική κατάρτιση 

και εκπαίδευση δεν μπορεί να έχει πληροφόρηση και δεν είναι σε θέση να 

διαπραγματευτεί τις τιμές. 

δ) Σε περιπτώσεις ψυχικής ασθένειας ή ατυχήματος το άτομο έχει ανάγκη επείγουσας 

ιατρικής βοήθειας και δεν είναι δυνατό να ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης 

επιλογής. 

Τα πιο πάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις ηθικές αξίες και 

ενέργειες που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια ευνομούμενη κοινωνία και ότι οι 

υπηρεσίες πρέπει να διανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες και όχι σύμφωνα με το 

εισόδημα ή την αγοραστική δύναμη του ατόμου, τοποθετούν την υγεία στα δημόσια 

αγαθά και απαιτούν την παρέμβαση του κράτους (Κυριόπουλος Γ., Νιάκας Δ., 1994). 
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Η δημόσια υγεία ασκείται από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση, την 

αυτοδιοίκηση, τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην κοινότητα και 

στους χώρους ομαδικής διαβίωσης και εργασίας και γενικά σε κάθε κοινωνική 

δραστηριότητα (Λιαρόπουλος Λ, 2007). 

 

 

2.2 Ιδιωτική Υγεία  

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας, παρότι δεν έχει ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να αποτυπώνει 

ξεκάθαρα τη σχέση του με τον δημόσιο τομέα ως προς το σχεδιασμό, τη 

χρηματοδότηση και τη ρύθμιση του ευρύτερου συστήματος υγείας (Οικονόμου Χ., 

2012). 

Οι υποστηρικτές της ιδιωτικής άποψης θεωρούν ότι η υγεία είναι ένα 

οικονομικό αγαθό όπως όλα τα ιδιωτικά αγαθά. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας από 

την πλευρά των καταναλωτών και η προσφορά των υπηρεσιών εκ’ μέρους των 

προμηθευτών (γιατροί - νοσοκομεία κλπ), αποκαθιστά μια ισορροπία στο σύστημα 

και διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών (Lees, 1960). Με την έννοια αυτή, οι 

δυνάμεις της αγοράς και λειτουργίας του συστήματος του ανταγωνισμού 

αποκαθιστούν την απαραίτητη ισορροπία στο βαθμό που δεν τίθενται με εξωτερικά 

θεσμικά εμπόδια. Έτσι ο καταναλωτής θα προχωρήσει σε ζήτηση για υπηρεσίες 

υγείας μόνον όταν η αναμενομένη οριακή αποδοτικότητα  είναι υψηλότερη από την 

τιμή αγοράς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Η θεώρηση αυτή προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες υγείας γνωρίζουν τα 

υγειονομικά τους προβλήματα, γνωρίζουν την αγορά των προμηθευτών, το προϊόν 

είναι ομογενές, και είναι ικανοί να επιλέξουν την απαιτούμενη ποσότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως συμβαίνει με κάθε καταναλωτικό αγαθό. Οι απόψεις 

όμως αυτές δεν βρίσκουν εύκολη εφαρμογή στον υγειονομικό τομέα γιατί οι 

προϋποθέσεις του ανταγωνισμού που είναι η ελεύθερη είσοδος-έξοδος του 

προμηθευτή, η ανομοιογένεια των αγαθών και η πλήρης πληροφόρηση του 

καταναλωτή για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών δεν κληρώνονται 

(Κυριόπουλος Γ., Νιάκας Δ., 1994). 

Οι υπέρμαχοι της ιδιωτικής ασφάλισης και περίθαλψης στηρίζουν την 

επιχειρηματολογία τους σε δύο σημεία, το πρώτο σημείο επικεντρώνεται στη φύση 

και στον χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης και περίθαλψης ενώ το δεύτερο γύρω 
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από το ρόλο της μέσα στην κοινωνία. Με τον όρο ιδιωτική υγεία εννοούμε το αγαθό 

που μπορεί να παραχθεί και να πουληθεί ανά μονάδα και μπορεί να εφαρμοστεί η 

αρχή του αποκλεισμού, δηλαδή αν κάποιος δεν πληρώσει, τότε δεν μπορεί να 

αποκτήσει το αγαθό αυτό, οπότε αποκλείεται από τη χρήση του (Δίκαιος Κ. και συν, 

1999). 

Έτσι ιδιωτικά αγαθά είναι εκείνα τα οποία διατίθενται στο σύστημα της αγοράς 

και επομένως είναι ανταγωνιστικά. Τα οφέλη είναι ατομικά και τα απολαμβάνει 

μεμονωμένα κάθε άτομο που είναι διατεθειμένο να καταβάλλει την τιμή της αγοράς.    

Επομένως στα ιδιωτικά αγαθά, δεν υπάρχουν ούτε εξωτερικά οφέλη που να ωφελούν 

δηλαδή τους άλλους, εκτός από τους καταναλωτές, ούτε εξωτερικές ζημιές ή 

επιβαρύνσεις δηλαδή κάποιοι άλλοι εντός των αποκλειστικών παραγωγών να φέρουν 

κάποιο κόστος παραγωγής (Υφαντόπουλος Γ., 2006). 

 

 

2.3 Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας 

Στη χώρα μας και αλλού, η χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα αποτελεί 

μια σύνθετη και περίπλοκη διαδικασία. Τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, ο δημόσιος 

προϋπολογισμός και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αποτελούν τις βασικές πηγές 

χρηματοδότησης παρά το γεγονός ότι ιστορικά και θεσμικά η χρήση των υπηρεσιών 

υγείας (Δημόσιο και Ιδιωτικό) βασίζεται στην κοινωνική ασφάλιση όπως αυτή 

εκφράστηκε στην εξελικτική της διαδρομή. Η προσπάθεια αλλαγής όμως του 

παράγοντα της προσφοράς με τη θέσπιση του Εθνικού  Συστήματος Υγείας επέφερε 

σημαντικές επιδράσεις και στη ζήτηση ή τις υφιστάμενες διαδικασίες χρήσης. Με 

άλλα λόγια η κρατική επέμβαση και ο έλεγχος των τιμών στην αγορά των υπηρεσιών 

υγείας, όπως αυτή εκφράζεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με υπουργικές 

αποφάσεις ή της επιτροπής τιμών και εισοδημάτων, προκάλεσε σοβαρές 

στρεβλώσεις στις γνωστές λειτουργίες και διαδικασίες του υφισταμένου θεωρητικού 

μοντέλου της χρηματοδότησης (Κυριόπουλος Ι., Νιάκας Δ., 1991). 

Η προέλευση των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας 

ποικίλει: 

α. Δημόσιος Τομέας; 

 Υπουργείο Υγείας ή και άλλα Υπουργεία χρηματοδοτείται από: 
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- Έσοδα από γενική φορολογία την οποία επιβάλλει το κράτος (άμεση φορολογία 

εισοδήματος ατόμων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ή έμμεση φορολογία φόροι 

προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, ακίνητης περιουσίας κτλ). 

- Έσοδα που αντλούνται από την υποχρεωτική καθολική ασφάλιση των ατόμων ή 

νοικοκυριών και έχουν τη μορφή των εισφορών των εργοδοτών και των 

εργαζομένων σε δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς (κοινωνική ασφάλιση). 

- Έσοδα που αντλούνται από ειδικούς φόρους για την υγεία, οι οποίοι 

προσδιορίζονται ετήσια, στη βάση του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού ή 

οικογενειακού εισοδήματος. 

- Εισφορές ομάδων πληθυσμού, οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με το ύψος 

του ετήσιου εισοδήματος και οι οποίες λειτουργούν σαν ένας υποθετικός ειδικός 

φόρος 

 Ειδική φορολογία προσώπων και επιχειρήσεων. 

 

β. Ιδιωτικός Τομέας 

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας, που επιβαρύνει τα άτομα και τα νοικοκυριά καθώς 

και τους εργοδότες ή τις επιχειρήσεις. Η συνεισφορά καθορίζεται ανάλογα με το 

εύρος της ασφάλισης και τον επαγγελματικό κίνδυνο των ασφαλισμένων. Εδώ η 

συλλογή των εσόδων και οι διαδικασίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας είναι 

ποικίλες και ανήκουν στη σφαίρα των ιδιωτικών επιχειρηματικών συναλλαγών 

(Αλετράς Β. και συν, 2002). 

 Εργοδοτικές εισφορές 

 Οικογενειακό εισόδημα νοικοκυριών 

 Δωρεές φιλανθρωπικών οργανισμών 

 

γ. Εξωτερική βοήθεια  και συνεργασία 

 Διεθνής Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο συστημάτων υγείας υπάρχουν 

δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης. Οι χώρες που ακολουθούν το σύστημα Beveridge 

το σύστημα υγείας χρηματοδοτείται από την άμεση φορολογία. Ενώ οι χώρες που 

ακολουθούν το μοντέλο Bismarck η υγεία χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές 

εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας το σύνολο του πληθυσμού ασφαλίζεται για την 

υγεία από αυτόνομα ταμεία. Σ’ αυτά τα ταμεία καταβάλλονται εισφορές, έτσι όταν ο 
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ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο, το ταμείο χρεώνεται με το ημερήσιο 

νοσήλιο που ζητάει το νοσοκομείο (Δικαίος Κ. και συν, 1999). 

 

 

2.4 Συστήματα υγείας 

Ένα σύστημα υγείας, αποτελεί ένα οργανωτικό πλαίσιο, συνδυασμών, 

αλληλεξάρτησης, συντονισμού και αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων για 

την κάλυψη των αναγκών υγείας και τον σχεδιασμό των προοπτικών στο χώρο της 

υγείας. Η μορφή ενός συστήματος υγείας δημιουργείται και εξελίσσεται ανάλογα με 

τη φιλοσοφία της κρατικής πολιτικής (πχ κομουνιστική ιδεολογία), με τις ανάγκες 

(πχ ανάγκες υγείας στις χώρες του τρίτου κόσμου), με τις δυνατότητες της 

συγκεκριμένης κοινωνίας, αλλά και ανάλογα με την εξέλιξη του αρχικού μοντέλου. 

Οι κλασικές μορφές συστημάτων είναι: 

α) το πρότυπο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας του οποίου αντιπροσωπευτικές χώρες 

είναι η Μεγάλη Βρετανία, με το National Health Service (NHS), και η Ιταλία, η 

χρηματοδότηση των συστημάτων αυτών γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η 

κυριότητα και ο έλεγχος ανήκει κατά κανόνα στο κράτος. 

β) το πρότυπο Κοινωνικής Ασφάλισης (Bismarck model), με αντιπροσωπευτικές 

χώρες τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, η χρηματοδότηση των 

συστημάτων γίνεται από τις εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων, η 

κυριότητα των μέσων (συντελεστών) παραγωγής μπορεί να είναι δημόσια  ή ιδιωτική 

ενώ υπάρχει πλήρης κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του πληθυσμού, καθώς 

και η ελεύθερη επιλογή του χρήστη-καταναλωτή να ενταχθεί ή όχι στο σύστημα 

(κυριαρχία του καταναλωτή). 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται σήμερα σημαντικές 

συγκλίσεις των συστημάτων υγείας ως προς τη δομή τους, κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι η επικράτηση των μεικτών συστημάτων, με έμφαση είτε στη μορφή του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είτε στη μορφή των εθνικών συστημάτων υγείας 

(Δικαίος Κ. και συν, 1999). 

Τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του 

δημόσιου φορέα, τα οποία παραδοσιακά αναλάμβαναν την κάλυψη των δαπανών 

υγείας των πολιτών στην προσπάθεια τους να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας για όλους (Χατζηανδρέου Ε, Σουλιώτης Κ,2005). 
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Κάθε χώρα της Ευρώπης έχει το δικό της μοναδικό τρόπο πηγών άντλησης 

πόρων για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στις χώρες αυτές με κρατικό 

εθνικό σύστημα υγείας οι εργοδότες υποχρεούνται να πληρώνουν για κάποιο επίπεδο 

υγειονομικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους τους. Το Βέλγιο και Ελβετία 

κατατάσσονται στις χώρες με συστήματα υγείας βασισμένα στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. Στην πραγματικότητα οι χώρες αυτές χρηματοδοτούνται από ένα 

συνδυασμό κοινωνικών ασφαλιστικών εισφορών και φορολογίας. Οι εννέα χώρες 

που στηρίζονται στη φορολογία είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η 

Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία (Νιάκας Δ., 2003). 

Στην Ελλάδα το μισό εισόδημα των ιδιωτικών νοσοκομείων είναι από τις εφ’ 

άπαξ πληρωμές των ασθενών, και θεωρείται χρηματοδοτούμενη μέσο φόρων, το 

δημόσιο σύστημα υγείας μας παρέχει δωρεάν ή χαμηλού κόστους υπηρεσίες υγείας, 

ενώ η ιδιωτική ασφάλιση υγείας καθιερώθηκε μόλις τη δεκαετία του 80 λόγω των 

νέων κοινωνικό-οικονομικών και των υγειονομικών δεδομένων που αναπτύχτηκαν 

την περίοδο αυτή (en,Wikipedia.org/wiki/private-health-care, Σούλης Σ., 1999, 

www.expatforum.com/anticles/healtn-care-in-Greke). 

Το σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεικτό, με χαρακτηριστικά τόσο του 

μοντέλου Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας, όσο και του μοντέλου της κοινωνικής 

ασφάλισης. Είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην 

Ελλάδα που χαρακτηρίζεται ακριβό, μη αποδοτικό και συγκεντρώνει μεγάλο βαθμό 

δυσαρέσκειας εκ’ μέρους των χρηστών, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό 

έχει ανάγκη άμεσης μεταρρύθμισης, με στόχο τον εξορθολογισμό της οργάνωσης και 

λειτουργίας του, θα πρέπει όμως εδώ να τονιστεί  ότι ο Ν. 1397/1983, παρά τις 

αδυναμίες και τις ελλείψεις που του καταλογίζονται, αποτέλεσε για την Ελλάδα ίσως 

τη μεγαλύτερη προσπάθεια νομοθετικής μεταρρύθμισης στον χώρο της υγείας τα 

τελευταία σαράντα χρόνια, αφού με το νόμο αυτό επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να 

τεθούν τα πλαίσια και οι βάσεις ανάπτυξης ενός εθνικού συστήματος υγείας. Το 

γεγονός ότι σήμερα συζητείται η ανάγκη αναμόρφωσης του σε καμία περίπτωση δεν 

μειώνει τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχει η θέσπιση του ΕΣΥ για τον 

υγειονομικό τομέα και για την ελληνική κοινωνία ευρύτερα (Δικαίος Κ και συν, 

1999). 

Το ΙΚΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, είναι ΝΠΔΔ, 

και ασφαλίζει περισσότερο από το μισό του ελληνικού πληθυσμού, που παρέχει το 

μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών μέσα από ένα δικό του δίκτυο πολυιατρείων. 

http://www.expatforum.com/anticles/healtn-care-in-Greke
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Δικαιούχοι στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ σε είδος και σε χρήμα, δεν είναι μόνο οι δικοί 

του ασφαλισμένοι, αλλά και ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλων ταμείων. Η 

χρηματοδότηση του ΙΚΑ προέρχεται κυρίως από τις εισφορές των εργαζομένων και 

των εργοδοτών (Θεοδώρου Μ. και συν, 2001). 

Η υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο είναι υψηλών προδιαγραφών, το 

σύστημα υγείας προωθεί ενεργά την προληπτική ιατρική, Τα κρατικά νοσοκομεία 

προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να 

επιτευχθεί με μέτριο βαθμό (www.expetforum-com/articles/health/health-care-in-

cuprus). 

Το εθνικό σύστημα της Ιταλίας το οποίο ονομάζετε Servizio Nazionale παρέχει 

φθηνή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ευρωπαίους. Το σύστημα αυτό 

καθιερώθηκε το 1978 με σκοπό την παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης για 

τους πολίτες  (www.expatforum.com/anticles/health/healtn-care-in -Italy). 

Με την ανάπτυξη των διάφορων συστημάτων παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 

στο μείγμα των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

Τα σκανδιναβικά συστήματα δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα, ενώ το γαλλικό και το γερμανικό επικεντρώνονται περισσότερο στην 

ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 

Έτσι το σύστημα υγείας της Γαλλίας έχει τη μορφή ενός πολύμορφου 

συμπλέγματος, το οποίο  διατηρεί τις παραδοσιακές μορφές, συνδυασμένες με τις πιο 

σύγχρονες αντιλήψεις οργάνωσης ενός συστήματος υγείας. Χαρακτηρίζεται από δυο 

κυρίαρχους αντίθετους  ιδεολογικά  προσανατολισμούς. Ο πρώτος αφορά την 

πρόσβαση  όλων των πολιτών ως προς την υγεία σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα 

και ο δεύτερος αφορά τον φιλελευθερισμό του συστήματος, εφόσον αποδέχεται τη 

συνύπαρξη και συνεργασία σε μεγάλο βαθμό του ιδιωτικού τομέα υγείας (Γείτονα 

Μ., 2004). 

Στην Γερμανία το σύστημα της υγείας τους αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα του μοντέλου Bismarck, η εισαγωγή των ασθενών στα νοσοκομεία 

γίνεται μετά από παραπομπή του γενικού ιατρού ή ειδικού ιατρού, ενώ πρόσφατα 

γίνεται προσπάθεια οι γενικοί ιατροί να αναλάβουν τη γενικότερη ευθύνη ελέγχου 

της χρήσης και κατανάλωσης των υπηρεσιών υγείας (Τούντας Ι., 2008). 

Στην Αυστραλία τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν και χρηματοδοτούνται 

από το κράτος. Τα τμήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στα 

δημόσια νοσοκομεία. Σε περίπτωση που οι ασθενείς διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση 

http://www.expetforum-com/articles/health/health-care-in-cuprus
http://www.expetforum-com/articles/health/health-care-in-cuprus
http://www.expatforum.com/anticles/health/healtn-care-in
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υγείας, μετά την αρχική θεραπεία σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός 

δημόσιου νοσοκομείου ο ασθενής έχει την δυνατότητα να μεταφερθεί σε ένα 

ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ είναι μια χώρα που ενθαρρύνει την ιδιωτική υγεία. 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα νοσοκομεία παρέχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, ενώ η ιδιωτική περίθαλψη χρησιμοποιείται λιγότερο από 8% του 

πληθυσμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δύο τρίτα του συνόλου των αστικών 

νοσοκομείων είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα δημόσια νοσοκομεία 

λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση από τους τοπικούς, πολιτειακούς ή/και από 

τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις (en.Wikipedia.Org/wiki/public/hospital). 

Τα εθνικά συστήματα υγείας ποικίλουν από υψηλά συγκεντρωτικής, έως 

υψηλά αποκεντρωτικής μορφής σε ότι αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότηση 

των υπηρεσιών υγείας. Το δημόσιο πρόγραμμα του Καναδά και το βρετανικό 

σύστημα υγείας (NHS), προσεγγίζουν περισσότερο τη συγκεντρωτική μορφή, ενώ το 

Αμερικανικό απαρτίζεται από την αμοιβή κατά πράξη, την κατευθυνόμενη φροντίδα, 

πολλές από τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες προσφέρονται στις ΗΠΑ 

χρηματοδοτούνται μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης ή άμεσων πληρωμών από 

ασθενείς. Ανέκαθεν η δημόσια ασφάλιση υγείας στον Καναδά έδινε περισσότερο την 

εντύπωση ενός παζλ παρά μιας ομοιόμορφης εικόνας. Σύμφωνα με αποτελέσματα 

μετρήσεων η Σουηδία και ο Καναδάς προσφέρουν υπηρεσίες υγείας με την 

υψηλότερη ποιότητα. Οι μεταρρυθμίσεις στη Σουηδία που επικεντρώνονται στην 

αυξημένη επιλογή από την πλευρά του ασθενή και την περιορισμένη ιδιωτικοποίηση 

από την πλευρά των ιατρών έχει μειώσει τις λίστες αναμονής για την παροχή 

φροντίδας προς τους ασθενείς και έχει ενδυναμώσει την προσφορά υπηρεσιών υγείας 

που στοχεύει στην εξυπηρέτηση του ασθενή. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η οργάνωση και η χρηματοδότηση των 

εθνικών συστημάτων υγείας είναι δυνατόν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την 

πρόσβαση, το κόστος και την ποιότητα. Η αποκεντρωτική φύση του συστήματος των 

ΗΠΑ όπως επίσης και o μεικτός τύπος κοινωνικής ασφάλισης με την εθελοντική 

ασφάλιση, περιορίζει την αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής και 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ένα τμήμα του Αμερικανικού πληθυσμού που 

κυμαίνεται από 35 έως 60 εκατομμύρια πολίτες που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών κανένα σύστημα υγείας δεν έχει 

υποστεί τόσες διορθωτικές αλλαγές όσο αυτό των ΗΠΑ (Wolper L., 2001,Ham C., 

2004). 
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2.5 Σύγκριση δημόσιων  και ιδιωτικών παροχών υγείας 

Οι ιατρικές φροντίδες υγείας παρέχονται στις περισσότερες χώρες του δυτικού 

ανεπτυγμένου κόσμου τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα υγείας. 

Είναι φυσικό το ενδιαφέρον των αναλυτών ή προγραμματιστών υγείας να 

επικεντρώνονται σε διαφορετικούς στόχους ανάλογα με τον τομέα στον οποίο 

ανήκουν οι υπηρεσίες υγείας. 

Μια δημόσια υπηρεσία υγείας ενδιαφέρεται πρωτίστως για την κάλυψη των 

υγειονομικών αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας της κοινότητας και για τα 

συνεπαγόμενα κοινωνικά οφέλη από την άσκηση της πολιτικής αυτής, ενώ ένα 

διαγνωστικό ιδιωτικό κέντρο για το ρυθμό αύξησης ή μείωσης των κερδών του, 

δηλαδή για την οικονομική του αποδοτικότητα αποκλειστικά. Αν επιχειρηθεί μια 

σύγκριση της μορφής και της ποιότητας της αξιολόγησης των νοσοκομείων στις 

ΗΠΑ, που ανήκουν στο σύνολό τους στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα για τα 

40 αντικαρκινικά νοσοκομεία διαπιστώνεται ότι, ενώ τα αποτελέσματα (μείωση της 

θνητότητας) είναι πολύ καλύτερα από άλλα νοσοκομεία, η παράμετρος φήμη 

κατατάσσει τα νοσοκομεία αυτά σε χαμηλότερη θέση από άλλα που έχουν μεγάλο 

ποσοστό θνητότητας το είδος λοιπόν της αξιολόγησης και ο τρόπος μέτρησής τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την νομική μορφή της υπηρεσίας, δημόσιας ή 

ιδιωτικής, αφού η πρώτη αξιολογείται με το προσφερόμενο κοινωνικό όφελος  ενώ η 

δεύτερη με το ρυθμό  αύξησης των κερδών της  (Σούλης Σ, 1999). 

Η σύγκριση της αξιολόγησης των νοσοκομείων του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν στη δυναμικότητα των κλινών, 

στον αριθμό και τις ημέρες των νοσηλευθέντων και τις ημέρες νοσηλείας, καθώς και 

στο απασχολούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. 

Σύμφωνα με τα βασικά δεδομένα μέσα από τα οποία  προκύπτουν οι δείκτες 

αξιολόγησης των νοσηλευτικών μονάδων του ΕΣΥ, και του ιδιωτικού τομέα, 

διαπιστώνουμε ότι: 

α)Τα δημόσια νοσοκομεία διαθέτουν τριπλάσιο περίπου αριθμό κλινών και σχεδόν 

επταπλάσιο αριθμό απασχολουμένου προσωπικού. 

β) Τα δημόσια νοσοκομεία απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης για 

νοσοκομειακές υπηρεσίες, αφού ο αριθμός των νοσηλευθέντων σε αυτά είναι 

περισσότερο από πέντε φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ιδιωτικών 

νοσοκομείων.  
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γ)Αντίστοιχα, οι ημέρες νοσηλείας στα δημόσια γενικά νοσοκομεία  είναι τρεισήμισι 

φορές περισσότερες  από τις αντίστοιχες στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

 

Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ παραγωγικότητας- επάρκειας εκροών-

εισροών των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων: 

α)Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν υπερδιπλάσιο δείκτη απασχολούμενων ανά 

κλίνη με τη διαφοροποίηση να είναι εμφανής τόσο στο ιατρικό όσο και στο 

νοσηλευτικό προσωπικό γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις εκροές, μας οδηγεί σε 

ενδιαφέροντα  συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των ανθρώπινων πόρων στα 

δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Συγκεκριμένα οι ημέρες νοσηλείας  που 

αναλογούν σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού και φυσικά και στο σύνολο τους, 

είναι περίπου υπερδιπλάσιος του ιδιωτικού τομέα. 

β) Τα ιδιωτικά νοσοκομεία υστερούν των δημόσιων τόσο στο θέμα της 

κάλυψης (53% έναντι 70%), όσο και στο θέμα της Μέσης Διαρκείας Νοσηλείας 

(ΜΔΝ) η οποία είναι μεγαλύτερη (8,4 έναντι 5,5) και ουσιαστικά σκιαγραφεί την 

τάση  πολλών και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων –ιδιωτικών κλινικών να νοσηλεύουν 

χρόνια περιστατικά με ιδιαίτερα χαμηλό νοσήλιο, στα πλαίσια των συμβάσεων τους 

με τα ασφαλιστικά ταμεία. 

γ) Τα ιδιωτικά νοσοκομεία διαθέτουν σχετικά μεγάλο αριθμό ιατρών, ενώ 

φαίνεται  πως υστερούν στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στην αναγκαιότητα δημιουργίας προκλητής ζήτησης και ενοχοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό για την χαμηλή πολλές φορές, ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σημειώνουμε πάντως τις περισσότερες φορές η επάρκεια του νοσηλευτικού 

προσωπικού θεωρείται ικανοποιητική, με δεδομένη τη μικρότερη σε σχέση με τα 

δημόσια νοσοκομεία κάλυψη και την προσφυγή μικρότερου, αντίστοιχα  αριθμού 

ασθενών σε αυτά. 

 Είναι πάντως γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας εκμεταλλεύεται με πιο αποδοτικό 

τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και επιτυγχάνει τη συγκράτηση του νοσοκομειακού 

κόστους και την παραγωγικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο δημόσιος. Αυτό 

όμως δεν οφείλεται κατ’ ανάγκη στην έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης στα δημόσια 

νοσοκομεία. Τι νόημα έχει άλλωστε οποιαδήποτε έννοια management υπό καθεστώς 

καθορισμένων και πλασματικά χαμηλών τιμών. Αντίθετα, η βαθύτερη ανάλυση του 

προβλήματος της αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων, απαιτεί μια ειδική 
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προσέγγιση του όρου πέρα από την καθιερωμένη, που άλλωστε βασίζεται στα 

κριτήρια του ιδιωτικού τομέα. 

Οι διαφορές μεταξύ του ιδιωτικού τομέα είναι εμφανείς τόσο ως προς τους 

στόχους (κέρδη έναντι δημόσιου συμφέροντος), όσο και ως προς τις λειτουργίες και 

σε μεγάλο βαθμό δικαιολογούν τη διαφοροποίηση στην παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα των φορέων. Όπως άλλωστε πολύ εύστοχα αναφέρει ο Klein (1982) ο 

ιδιωτικός τομέας ανταποκρίνεται στη ζήτηση ενώ ο δημόσιος καλύπτει ανάγκες», 

φράση η οποία επιβεβαιώνεται από την καθημερινή πρακτική της προτίμησης του 

ιδιωτικού τομέα σε περιστατικά που χρήζουν ακριβότερης περίθαλψης(πχ 

χειρουργικών  έναντι χρόνιων περιστατικών) καθώς και από την απουσία μεγάλων 

τμημάτων επειγόντων περιστατικών (Σουλιώτης Κ., 2000, Στάθης Γ., 2001).  

Συγκεκριμένα από σχετική συγκριτική μελέτη ενός πολυτελούς ιδιωτικού 

νοσοκομείου με ένα αντίστοιχο δημόσιο στην περιοχή της Αθήνας, προκύπτει ότι 

ΜΝΔ είναι μικρότερη στο ιδιωτικό, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη 

κερδοσκοπία που αποφέρουν τα περιστατικά που χρεώνονται όχι αποκλειστικά από 

το νοσήλιο, αλλά και από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων, και σύνθετων 

διαγνωστικών εξετάσεων. Τα δύο νοσοκομεία εμφανίζουν την ίδια σχεδόν κάλυψη 

των κλινών τους, ενώ αντίθετα είναι αισθητή η διαφοροποίηση υπέρ’ των ιδιωτικών 

νοσοκομείων όσο αφορά στην σχέση του αριθμού των νοσηλευθέντων με το 

απασχολούμενο προσωπικό. 

Ένα νοσοκομείο ανάλογα με την νομική μορφή, το είδος και τη γεωγραφική 

του θέση καλείται να ικανοποιήσει διαφορετικούς στόχους λειτουργίας. Έτσι ένα 

δημόσιο νοσοκομείο καλείται να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, ενώ ένα 

ιδιωτικό νοσοκομείο προσφέρει υπηρεσίες υγείας διασφαλίζοντας ένα υψηλό 

ποσοστό κέρδους. 

Ανεξάρτητα πάντως από τις διαφοροποιήσεις στους στόχους και στις 

λειτουργίες, η επέκταση και η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων από 

ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα καθιστούν τον κλάδο ως ένα σημαντικό τμήμα της 

συνολικής παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα σε ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας είναι η ελαχιστοποίηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών σε αντίθεση με το κρατικό σύστημα υγείας, και 

υπερτερεί έναντι του δημόσιου, λόγω της διαφορετικής φύσης του (Υφαντόπουλος  

Γ., 2006,Σουλιώτης Κ., 2000, Στάθης Γ., 2001). 
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Από την άλλη πλευρά τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να κάνουν 

επιλογή τόσο ως προς το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας (ή και τη διάρκεια της), 

όσο και σε σχέση με τη δυνατότητα τους να το καλύψουν. Αντίθετα είναι 

υποχρεωμένα εξ’ ορισμού να είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή, και σε κατάσταση 

αναμονής να προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από ευρύ φάσμα διαθέσιμων πόρων 

φροντίδας υγείας (Στάθης Γ., 2001).   

Είναι σαφές ότι η σύγκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας  δεν 

είναι απόλυτα εφικτή διότι οι στόχοι είναι τελείως διαφορετικοί (Δικαίος Κ. και συν, 

1999). 
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3
ο
 Κεφάλαιο 

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Ποιότητα-ορισμός 

Η ποιότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα του 21
ου

 αιώνα στις 

υπηρεσίες υγείας, αλλά και στην κοινωνία και την οικονομία γενικότερα, έντονα 

συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα, η έννοια της ποιότητας προχωρεί ακόμη 

περισσότερο. Συμβαδίζει με τη ανάπτυξη του ενδιαφέροντος σε ζητήματα όπως τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, που αποτελούν κεκτημένο του 20
ου

 αιώνα. 

Ιστορικά, η επιστημονική προσέγγιση της ποιότητας έχει τις ρίζες της στις 

αρχές του 20
ου

  αιώνα με τη δημιουργία των πρώτων εργαστηρίων για πρότυπα στην 

Μεγάλη Βρετανία και τις τεχνικές ελέγχου στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford στις 

ΗΠΑ. Στην ίδια περίπου εποχή το 1920, ιδρύεται τμήμα ποιότητας στην εταιρεία 

ΑTET BELL, όταν ο W.Shaw ant εισάγει για πρώτη φορά τις τεχνικές στατιστικού 

ελέγχου και διεργασιών. Ωστόσο η επιστημονική διερεύνηση της ποιότητας φαίνεται 

ότι ξεκινά στην δεκαετία του 1950 με την ανάπτυξη ενός συνόλου ενεργειών και 

τεχνικών που έχουν ως στόχο την a posteriori (μετά  την παραγωγή, ή σε ενδιάμεσα 

στάδια), εξέταση μετρήσιμων χαρακτηριστικών των προϊόντων, δηλαδή τον έλεγχο 

της ποιότητας και τα διορθωτικά (connective) μοντέλα ποιότητας (Παπανικολάου Β., 

2007). 

 Ο Feigendaum στη δεκαετία του 1960 εισήγαγε τον «ολικό έλεγχο ποιότητας», 

(Total quality control), και περιγράφει την ανάγκη για ισχυρή δομή στη λειτουργική 
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διόρθωση ενός οργανισμού. Ο οργανισμός πρέπει να έχει την συνολική ευθύνη για 

τη διαχείριση της ποιότητας. Η ποιότητα γίνεται αντιληπτή ως το αποτέλεσμα 

εκτενούς ελέγχου, όχι μόνο των προϊόντων αλλά και των χρησιμοποιημένων 

παραγωγικών διαδικασιών. Το 1960 σταδιακά παρατηρείται η μετάβαση από τον 

ποιοτικό  έλεγχο στην διασφάλιση ποιότητας, η οποία θα κυριαρχήσει μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1960. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, ο Grosdy εισάγει την έννοια και τα 

συστήματα «συνεχούς βελτίωσης», σύμφωνα με τα οποία είναι αναγκαίο να 

πραγματοποιούνται συνεχείς αξιολογήσεις, συνεχείς αναζήτηση ευκαιριών για τη 

βελτίωση της ποιότητας και συνεχείς εφαρμογή λύσεων για την εκμετάλλευση των 

ευκαιριών (Κωσταγιόλας Π. και συν, 2008). 

Ο καθορισμός της ποιότητας της υγείας προκύπτει από τους δείκτες ασθενειών, 

αναπηρίας και πρόωρων θανάτων. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις τέτοιων μετρήσεων 

ποιότητας με τις υπηρεσίες που προσφέρουν συγκεκριμένοι γιατροί ή νοσοκομειακά 

τιμήματα είναι ακαθόριστη. Είναι δύσκολο να δοθεί ένας συνολικός ορισμός της 

ποιότητας, εξαιτίας των πολλών επί μέρους συστατικών της και της ανάγκης να 

προσδιοριστούν οι σχετικοί όροι «καλή» και «κακή» ποιότητα. Αντί να επιχειρηθεί 

ένας πολυσυνθεκτικός ορισμός της ποιότητας, εξετάζονται οι υπάρχοντες ορισμοί 

και οι αρχές για να καθοριστούν οι παράμετροι της ποιότητας που σχετίζονται με ένα 

πρόγραμμα ποιοτικής παραγωγής (Wolper L., 2001). 

H έννοια της ποιότητας εκφράζεται διαφορετικά από πολλούς συγγραφείς. 

 Μερικοί ορίζουν ότι η ποιότητα είναι η συνολική υποκειμενική αντίληψη του 

πόσο καλή είναι μια υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται από τους καταναλωτές 

(Shirland l., 1993). 

Ο Jurar (1986) όρισε την ποιότητα ως «καταλληλότητα προς χρήση», οι 

χρήστες δηλαδή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας θα πρέπει να μπορούν να 

βασίζονται σε αυτά  τα οποία ήθελαν να κάνουν με αυτά. 

Μια πιο στενή προσέγγιση στον ορισμό της ποιότητας χρησιμοποιείται από τον 

Gnosby (1980) ο οποίος υποστηρίζει ότι « ποιότητα είναι η συμμόρφωση του 

προϊόντος στις απαιτήσεις». Οι απαιτήσεις πρέπει να δηλώνονται ξεκάθαρα ώστε να 

μην υπάρχει ενδεχόμενο να παρερμηνευτούν. 

Ο Deming (1993) ορίζει ότι η « ποιότητα είναι η ικανοποίηση  των αναγκών 

του πελάτη». Η ικανοποίηση εκφράζεται από τη σχέση: ικανοποίηση-τωρινή 

απόδοση-αναμενόμενη απόδοση. Σύμφωνα με τον Deming υποστηρίζεται ότι η 
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ποιότητα έχει πολλά διαφορετικά κριτήρια  τα οποία αλλάζουν διαρκώς και μάλιστα 

διαφορετικά άτομα αξιολογούν τα ίδια κριτήρια διαφορετικά (Παπανικολάου Β, 

2007). 

Οι Fnies και Singh υποστηρίζουν μια περισσότερο σαφή και ακριβή 

προσέγγιση  της έννοιας «ποιότητα είναι μια έννοια υποκειμενική και ασαφής». Με 

τον τρόπο που χρησιμοποιείται συνήθως προσφέρει ελπίδα και νόημα, άλλα 

στερείται επικέντρωσης και ακρίβειας. Στις κλινικές έρευνες έχουμε μια 

περιορισμένη αντίληψη για τη ποιότητα ζωής, και για τις πλευρές ποιότητας ζωής 

που σχετίζονται με την υγεία ( Υφαντόπουλος Γ., 2006).  

Το λεξικό Randon House ορίζει την ποιότητα ως «τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στη λεπτότητα ή στο βαθμό υπεροχής» (Wolper L., 2001). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει ένας παγκόσμια κοινά 

αποδεκτός ορισμός για την ποιότητα, αλλά όλοι οι παραπάνω επιχειρούν να θέσουν 

τις βάσεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της έννοιας. 

Η ποιότητα καθορίζεται βασικά από το επίπεδο στο οποίο το προϊόν ή 

υπηρεσία ανταποκρίνεται και ικανοποιεί τις προσδοκίες του ασθενή  και 

περιλαμβάνει την αναγνώριση για ανάπτυξη, οργάνωση της ομάδας, τη δημιουργία 

σχεδίου, την αναγνώριση πελατών, τη ανάπτυξη δεδομένων ηλεκτρονικά, τη 

συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία της βάσης των δεδομένων για την 

εξασφάλιση της ποιότητας (Carey R., Lioyd R., 2001, Παπανικολαου Β., 2007). 

 

 

3.2 Η ποιότητα  των νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας 

Αρμόδιοι για να ορίσουν την ποιότητα είναι οι ιατροί και οι ασθενείς και 

προσδιορίζεται τόσο από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους 

όσο και τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Η ποιότητα 

της νοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή η ποιότητα που παρέχουν τα νοσοκομεία, 

προσελκύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας, των διοικήσεων των 

νοσοκομείων και των ασθενών. 

Αυτό συμβαίνει επειδή σε σύγκριση με άλλους τομείς υγείας: 

 Η νοσοκομειακή περίθαλψη και το νοσοκομείο παραμένουν το κέντρο βάρους 

κάθε συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 Στα νοσοκομεία προσφεύγουν οι περισσότεροι ασθενείς. 
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 Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών υγείας είναι άμεσα και εμφανή και συνήθως η 

ποιότητα είναι οι πιο εύκολα μετρήσιμη. 

 Οι δαπάνες που απορροφά η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι πολύ υψηλότερες 

από τις δαπάνες κάθε άλλου τομέα του υγειονομικού συστήματος. 

O Donabedian (1980) αναφέρει ότι ένα χρήσιμο αρχικό βήμα στην κατανόηση 

της έννοιας της ποιότητας είναι να δεχθούμε ότι η ποιότητα αποτελεί μια ιδιότητα 

την οποία μπορεί να έχει η ιατρική περίθαλψη σε διάφορους βαθμούς. Η εκτίμηση 

της, κατά συνέπεια, αποτελεί μια κρίση για το αν και κατά πόσο κάποια 

συγκεκριμένη υπηρεσία έχει την ιδιότητα αυτή (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 

Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από το ποιός τις παρέχει, και που, 

αυτό σημαίνει ότι η ίδια υπηρεσία δεν παρέχεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο στον 

επόμενο ή ακόμη στον ίδιο πελάτη. Οι πελάτες κρίνουν το επίπεδο των υπηρεσιών 

συγκρίνοντας το ληφθέν κατά τη γνώμη τους και σύμφωνα με το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα (www.bizwriter.gr.2005 services- marketing-characteristics). 

Το περιεχόμενο της ποιότητας γίνεται περισσότερο κατανοητό, εφόσον 

διακρίνουμε τα ακόλουθα νοητά συνθετικά στοιχεία της διαδικασίας παροχής 

ιατρικής περίθαλψης: 

- Τεχνική περίθαλψη. 

- Διαπροσωπική  φροντίδα. 

- Παρεχόμενες ανέσεις. 

Ως ποιότητα της τεχνικής περίθαλψης μπορεί να εκληφθεί η εφαρμογή της 

ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί τις ωφέλειες 

υγείας (health benefits), χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου (health risks). Το 

επίπεδο ποιότητας είναι επομένως ο βαθμός στον οποίο η παρεχόμενη ιατρική 

περίθαλψη αναμένεται να επιτύχει την πλέον ευμενή στάθμιση των ωφελειών και 

κινδύνων. 

Τα συστατικά στοιχεία της ποιότητας της διαπροσωπικής φροντίδας και της 

εικόνας είναι πολύ δύσκολο να συνοψιστούν. Η διαπροσωπική σχέση οφείλει να 

τηρεί κανονικά καθορισμένες αξίες και κανόνες που ενισχύονται από την ηθική 

προσταγή του ιατρικού λειτουργήματος και τις προσδοκίες των ασθενών. Το επίπεδο 

ποιότητας μπορεί συνεπώς να μετρηθεί με το μέτρο συμμόρφωσης στις αξίες, 

φιλοδοξίες, προσδοκίες και τους κανόνες, θεωρώντας την έλλειψη της ως προσωπική 

και κοινωνική ζημιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπροσωπική σχέση επηρεάζει 

επίσης και την επιτυχία της τεχνικής περίθαλψης, καθώς μπορεί να συνεισφέρει στο 
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ισοζύγιο ωφελειών  και κινδύνου. Ένα κλασσικό παράδειγμα της ποιοτικής αυτής 

διάστασης είναι η καλή πληροφόρηση του ασθενή από το ιατρό, η οποία είναι 

δυνατό να επηρεάσει τη συμμόρφωση του πρώτου στην προτεινόμενη θεραπεία. Τα 

παραπάνω επιχειρήματα οδηγούν σε ένα ενοποιημένο ορισμό της ποιότητας της 

ιατρικής περίθαλψης ο οποίος τη θεωρεί ως την περίθαλψη εκείνη που αναμένεται να 

μεγιστοποιήσει ένα συνολικό μέτρο ευημερίας του ασθενή, το οποίο λαμβάνει υπόψη 

τη στάθμιση των αναμενόμενων ωφελειών και «κόστους» όλων των συστατικών 

στοιχείων της διαδικασίας παροχής ιατρικής περίθαλψης (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 

Η σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι 

σημαντική γιατί: 

i)  η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη 

ii)  η ποιότητα είναι διάχυτη παντού, αγκαλιάζει τα πάντα 

iii)  η ποιότητα αυξάνει την παραγωγικότητα 

iv)  η ποιότητα οδηγεί σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

v)  η ποιότητα οδηγεί στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού 

vi)  το κόστος έλλειψης ποιότητας είναι υψηλό. 

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε το νομό του Murphy, « Δεν υπάρχει ποτέ χρόνος να 

κανείς κάτι σωστό, αλλά υπάρχει πάντα χρόνος να προσπαθήσεις ακόμα μια φορά» 

(Ζαβλάνος Μ., 2006). 

Η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα μέρος μόνον των στοιχείων σύνθεσης της 

φροντίδας υγείας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον περιορισμό, την 

αξιοποίηση πηγών  και πόρων καθώς και περιβαλλοντικές και πολιτικές μελέτες 

(Λανάρα Β., 2004). 

 

 

3.3 Ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

Πολλοί ορισμοί της ποιότητας αναφέρονται στον ποιοτικό έλεγχο ο οποίος 

μπορεί να ορισθεί ως η «αποστολή μηνυμάτων» τα οποία μπορούν να αλλάξουν 

αποτελεσματικά τη συμπεριφορά του παραλήπτη. Ένας πιο χρήσιμος ορισμός του 

ελέγχου είναι η «λειτουργία εκείνη του συστήματος που κατευθύνει τη συμμόρφωση 

με το σχέδιο ή με άλλα λόγια διατηρεί τις αποκλίσεις από τους στόχους του 

συστήματος μέσα σε επιτρεπτά όρια» (Wolper L., 2001). 

Ως έλεγχος της ποιότητας θα μπορούσε να οριστεί το σύνολο των ενεργειών 

που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών, 
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συμπεριφορών αλλά και αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών της οργάνωσης 

ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της. 

Ο έλεγχος της ποιότητας αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και έχει ως σκοπό να εξετάσει το κατά πόσο τα εισερχόμενα υλικά, τα 

εξαρτήματα και τα παραγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στις προκαθορισμένες  

απαιτήσεις και  με βάση τον προσδιορισμό αυτό, είναι αποδεκτά ή απορριπτέα 

(Αγγελόπουλος Χ., 2000). 

Η διαδικασία του ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

α. Καθορισμός προτύπων: Τα πρότυπα εκφράζουν συγκεκριμένα επιθυμητά 

αποτελέσματα, επιδόσεις ή στόχους. 

β. Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Οι  λειτουργίες και οι συμπεριφορές 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται ώστε τα στελέχη της οργάνωσης να γνωρίζουν 

αυτό που συμβαίνει. 

γ. Σύγκριση συμπεριφορών με πρότυπα: Η σύγκριση αυτή έχει ως σκοπό να 

διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο  έχει επιτευχθεί  το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι 

στόχοι. 

δ. Ανάλυση αποκλίσεων: Οι αποκλίσεις αναλύονται με σκοπό την εξήγηση των 

μέσων του εντοπισμού των αιτιών που τις έχουν προκαλέσει. 

Τα συστατικά ενός συστήματος ελέγχου περιλαμβάνουν: 

- Μια παρακολουθούμενη μεταβλητή για κάθε χαρακτηριστικό ή λειτουργία. 

- Ένα τρόπο ή μια μέθοδο παρακολούθησης. 

- Ένα πρότυπο απόδοσης για κάθε παρακολουθούμενο χαρακτηριστικό. 

- Μια σύγκριση της πραγματικής με την προκαθορισμένη απόδοση του προτύπου. 

- Ένα τρόπο ενεργοποίησης για την πραγματοποίηση αλλαγών (Wolper L,2001).  

Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με τη διοικητική τεχνοκρατική αντίληψη, ο έλεγχος 

αποτελεί το πιο αποδοτικό  μέσο για την εκτίμηση της ποιότητας και είναι το πρώτο 

βήμα για τη διασφάλιση της. Σύμφωνα με τον Pentlant  για παράδειγμα ο έλεγχος, 

εάν δεν εφαρμοστεί ορθά, είναι δυνατόν να δημιουργήσει μια κουλτούρα που βιώνει 

χαρακτηριστικά «οδεύουμε προς μια κοινωνία που μετράμε τα πάντα αλλά δεν 

εμπιστευόμαστε τίποτε». Σύμφωνα με τον ίδιο, η τυφλή προσήλωση στις μετρήσεις, 

η εξαγωγή δεικτών μπορεί να είναι επικίνδυνη, αφού οι επαγγελματίες υγείας 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημιουργία σωστού δείκτη παρά για την παροχή 

της σωστής φροντίδας υγείας (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 
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3.4 Η βελτίωση της ποιότητας 

Η βελτίωση της ποιότητας εισάγεται για πολλούς λόγους και διαθέτει 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι 

λειτουργίες ορίζονται συχνά ως η ουσία της καλής διοίκησης. Και περιλαμβάνουν 1) 

την κατανόηση και την προσαρμογή του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον, 2) 

την εξουσιοδότηση των κλινικών γιατρών και των managers να αναλύουν και να 

βελτιώνουν διαδικασίες, 3) το ρόλο κλειδί των πελατών στον προσδιορισμό της 

ποιότητας, ο όρος «πελάτης» περιλαμβάνει τόσο τους ασθενείς όσο και τους 

προμηθευτές στη διαδικασία, 4) την ανάπτυξη προσέγγισης του τομέα η οποία 

ξεπερνά τις συμβατικές τμηματικές και επαγγελματικές γραμμές γκρεμίζοντας έτσι 

τους τοίχους που χωρίζουν τμήματα και επαγγελματικές ομάδες στους 

περισσότερους οργανισμούς υγείας, 5)την υιοθέτηση μιας σχεδιασμένης, 

διατυπωμένης φιλοσοφίας συνεχούς αλλαγής και προσαρμογής, 6) τη δημιουργία 

μηχανισμών για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των καλύτερων πρακτικών μέσου της 

σχεδιασμένης μάθησης του ίδιου του οργανισμού και 7) την παροχή κινήτρων για 

μια λογική, συνεργασία και προσέγγιση της ανάλυσης και βελτίωσης των 

διαδικασιών η οποία  πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία (Παπανικολάου Β., 2007).  

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της ποιότητας. 

- Δημιουργία περιβάλλοντος. 

- Χρησιμοποίηση καταλλήλων εργαλείων και τεχνικών. 

- Αναβάθμιση  προσωπικού (Beauregeaard M,  Mikalak R, Olson B, 1992).  

Η εφαρμογή ενός συστήματος για την ποιότητα σε ένα νοσοκομείο διαφέρει 

πολύ από αυτή σε μια βιομηχανία ή σε μια  άλλη περίπτωση παροχής υπηρεσιών . 

Αυτό συμβαίνει στο νοσοκομείο διότι ο ασθενής που είναι ο τελικός 

αποδέκτης, παραλαμβάνει το προϊόν όπως παράγεται έχοντας ελάχιστες ευκαιρίες 

ελέγχου του τελικού προϊόντος. Άρα λοιπόν στην περίπτωση του νοσοκομείου το « 

προϊόν» θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και να παραχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη, στα διάφορα πρότυπα πριν από τη 

παράδοση. Όταν μιλάμε για περίθαλψη, η περίθαλψη του ασθενή απαιτεί ένα 

σύστημα για την ποιότητα. Στις περισσότερες κατασκευαστικές βιομηχανίες η 

διασφάλιση της ποιότητας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, συναντώνται στο 

αξίωμα «οι σωστές αρχές,  με τον σωστό τρόπο»( Στάθης Γ,2001. Weaver C,2000).  

Μεγάλο τμήμα της έρευνας για την ανάπτυξη της ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας προσήλθε από αναπτυγμένες χώρες, κυρίως από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο 
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Βασίλειο, και την Αυστραλία εστιάζοντας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, την υψηλή 

τεχνολογία και την αυτοαξιολόγηση. Αρχική προτεραιότητα σ’ αυτές τις χώρες είναι 

η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δημόσιας υγείας αλλά και η 

συμμετοχή των καταναλωτών. Τα προγράμματα ποιότητας εδώ καθοδηγούνται από 

την κυβέρνηση και από το νομοθετικό έλεγχο ( Παπανικολάου Β, 2007). 

 Έρευνα που διεξήχθη στο Μπαγκλαντές, η οποία είχε ως σκοπό να μελετήσει 

αν οι επισκέπτες υγείας είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Απέδειξε  πως η ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχει μεγάλη 

επιρροή στη συμπεριφορά των ασθενών. Στο Νεπάλ η κυβέρνηση μετά από έρευνα 

έκανε σημαντικές αλλαγές που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας. Μελέτη που 

διεξήχθη  σε Βιετνάμ και από Ουγκάντα απέδειξε ότι η κακή ποιότητα των 

υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα οδηγεί σε μεγαλύτερη χρέωση των ιδιωτικών 

παροχών. Στο Δυτικό κόσμο το κοινό είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα 

χρήματα για τη φροντίδα υγείας, η οποία βέβαια  θα περιλαμβάνει περισσότερη 

ποιότητα. Στην Ινδία και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, δίνεται υπερβολική έμφαση 

στην ποιότητα και τους συντελεστές παράγωγής για τη παροχή υπηρεσιών υγείας, 

ενώ ενσωματώνουν τις απόψεις των ασθενών στην αξιολόγηση της ποιότητας και 

προσφέρουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών, δίνοντας 

την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους (Dipankan K, Peters D, Bardeen P,2006). 

Η δημιουργία ενός κλίματος συλλογικής προσπάθειας για την βελτίωση της 

ποιότητας απαιτεί την υιοθέτηση των παρακάτω βασικών αρχών: 

- Πολιτική για την ποιότητα. Αποτελεί την επίσημη καταγραφή των αντικειμενικών 

σκοπών, στόχων και δέσμευσης της διοίκησης και χρησιμοποιείται ως 

κατευθυντήρια για όλες τις δραστηριότητες για την επίτευξη της ποιότητας. 

- Στόχοι για την ποιότητα. Είναι οι αντικειμενικοί ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει 

να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων για την επίτευξη της 

ποιότητας. 

- Σύστημα για την ποιότητα. Είναι το πλέγμα των εγχειριδίων, των διαδικασιών και 

οδηγιών και θα πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται κατά τη διάρκεια όλων 

των δραστηριοτήτων για την επίτευξη της ποιότητας.  

- Οργάνωση για την ποιότητα. Η οργάνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

προσδιορισμένη δομή, το σκοπό των λειτουργιών, τις αρμοδιότητες και την 

υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων για την επίτευξη της 

ποιότητας (Αγγελόπουλος Χ., 2000).  
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Προϋπόθεση επιτυχίας για την υλοποίηση της βελτίωσης της ποιότητας είναι η 

συγκέντρωση στρατηγικού σχεδιασμού και αποφάσεων. Η ικανοποίηση του ασθενή 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, αφού ο ασθενής 

αποτελεί το λόγω ύπαρξης του νοσοκομείου. Η βελτίωση της ποιότητας δεν είναι 

αποκλειστικά αρμοδιότητα και ευθύνη του γραφείου ποιοτικού ελέγχου. Είναι η 

δέσμευση του συνόλου των εργαζομένων στο όραμα της ολικής ποιότητας και στις 

υποστηρικτικές του αξίες καθώς και παράγοντας υπερυψηλής απόδοσης και 

αυτοϊκανοποίησης που εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον ασθενή (Κονταράτου Ν., 

2003, Ozcan Y., 2005). 

Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας η έμφαση είναι να γίνονται σωστά τα 

πράγματα και με το σωστό τρόπο και σε περίπτωση που θα παρουσιάσουν 

προβλήματα, ιδιαίτερα προσοχή να δίνεται στο να βελτιωθεί  πρώτο ή κατά κύριο 

λόγο η διαδικασία. Οι προσπάθειες για βελτίωση επικεντρώνονται στον 

προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος στην παρέμβαση για την ελαχιστοποίηση 

ή την εξάλειψη αυτών των αιτίων, και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 

διόρθωση της διαδικασίας. Βασική αρχή της λειτουργίας ενός νοσοκομείου θα 

πρέπει να είναι η ικανοποίηση των ασθενών. Η διοίκηση των νοσοκομείων θα πρέπει 

να έχει μια πολιτική για τη βελτίωση της ποιότητας. Η έμφαση στην ποιότητα θα 

βοηθήσει το υγειονομικό προσωπικό να αισθάνεται συνδεδεμένο με την δουλειά του 

και υπερήφανο που συσχετίζεται με το συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ η χρήση της 

έννοιας ποιότητας θα πρέπει να είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό (Στάθης 

Γ., 2001, Weaver C., 2000, Νιάκας Δ., 2003, Russel J., 1999, Shirlanp L., 1993).  

Σε μερικές χώρες έχουν ιδρυθεί ανεξάρτητες Εθνικές Υπηρεσίες που δεν 

ανήκουν στα αντίστοιχα Υπουργεία, με στόχο την παροχή συμβουλών για βελτίωση 

της ποιότητας καθώς και τον ορισμό των γενικών αρχών για τις μεθόδους βελτίωσης 

ποιότητας. Αντικείμενο τους είναι η έρευνα και η ανάπτυξη συστημάτων για την 

επίβλεψη της ασφάλειας και τη μείωση του κινδύνου για το προσωπικό και τους 

ασθενείς, η ανάπτυξη δεδομένων, η προσβασιμότητα στις πληροφορίες σχετικά με τη 

θεωρία και την πρακτική των προτύπων, καταγράφοντας σε καταλόγους τοπικούς, 

εθνικούς και διεθνείς (Παπανικολάου Β., 2007). 

 

3.5 Διασφάλιση της ποιότητας (Quality assurance ) 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας.  
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Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί: 

Είναι οι μηχανισμοί που περιλαμβάνουν τη μέτρηση του επιπέδου ποιότητας 

της παρεχόμενης φροντίδας και την επιβεβαίωση ότι οι επαγγελματίες υγείας 

συνεργάζονται και διαχειρίζονται τους πόρους, ώστε να παρέχουν κάθε δυνατή 

φροντίδα στους ασθενείς (Sutnerland J, 2004). 

Σύμφωνα με τον Donabedian, η διασφάλιση της ποιότητας περιλαμβάνει όλα 

τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν, να εδραιώσουν και να 

βελτιώσουν την ποιότητα και δίνει έμφαση στην επιτυχία των στόχων παρά στην 

κατανόηση των αιτιών που ενδεχόμενος εμποδίζουν την επιτυχία τους (Αλετράς Β 

και συν, 2002, Wolper L, 2001). 

Είναι ο μηχανισμός που επιβεβαιώνει ότι οι επαγγελματίες υγείας 

συνεργάζονται  και διαχειρίζονται τους πόρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν 

τη καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας. 

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ένα μοντέλο φροντίδας με επίκεντρο τον 

ασθενή, βασισμένο στην κλινική πράξη και την τεκμηριωμένη έρευνα. Ως 

αντικειμενικός σκοπός της είναι να βελτιώσει τη φροντίδα που παρέχεται στους 

ασθενείς και επί της ουσίας αποσκοπεί στην αποτελεσματική εκτέλεση όλων των  

απαραίτητων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Έχει άμεση 

σχέση με τις απαιτήσεις των ασθενών και αποτελεί μεθοδολογική και ανεξάρτητη 

έρευνα για να προσδιορίσει αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις δραστηριότητες και 

στις υπάρχουσες προδιαγραφές (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διασφάλιση της ποιότητας στοχεύει στην 

πρόληψη των μη συμμορφώσεων με την κατάλληλη ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχο 

ενός πλέγματος, διαδικασιών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ποιότητας. Για 

παράδειγμα ένα σύστημα ελέγχου στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου 

που  θα λάμβανε μετρήσεις σχετικά με τις ροές εισερχόμενων εξωτερικών ασθενών, 

τη λειτουργική διαθεσιμότητα των πόρων και τους χρόνους αναμονής και διενέργειας 

εξετάσεων, και ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που θα περιλάμβανε τις 

διαδικασίες προγραμματισμού των ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία, της 

παρακολούθησης διενέργειας εξετάσεων, της κάλυψης των επειγόντων 

περιστατικών, έτσι μέσω των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας θα γινόταν 

προσπάθεια να  βελτιωθούν οι δείκτες ποιότητας, για παράδειγμα να μειωθούν οι 

ώρες αναμονής των ασθενών (Παπανικολαου Β., 2007). 
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Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για 

την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας η/και την εφαρμογή διεθνών 

προτύπων ποιότητας. Ωστόσο είναι γεγονός ότι απουσιάζουν εμπειρικές έρευνες για 

τις επιπτώσεις εφαρμογής των προτύπων στους διάφορους τομείς της οικονομίας, 

στις διάφορες βιομηχανίες και στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Οι 

Tsiotras&Gotzamani (2001) δηλώνουν ότι ενδεχόμενη αποτυχία ευρείας διείσδυσης 

του συστήματος στην ελληνική αγορά οφείλεται στην αδυναμία  ή/και στην 

απροθυμία των ελληνικών επιχειρήσεων για τη σωστή εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας(Κωσταγιόλας Π. και συν, 2008). 

 

 

3.6 Η μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας 

Η μέτρηση και η αξιολόγηση της ποιότητας είναι απαραίτητα συστατικά για τη 

βελτίωση της, αφού η μέτρηση είναι το πιο σημαντικό βήμα για κάποιον προμηθευτή 

υπηρεσιών που θέλει να εφαρμόσει μια επιτυχημένη στρατηγική για την ποιότητα. Ο 

όρος μέτρηση ποιότητας αναφέρεται στην αξιολόγηση των συνιστώσεων της 

ποιότητας που είδαμε και καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους οι 

οποίες είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Οι ποσοτικές μέθοδοι στοχεύουν στο να 

μετρήσουν με αδιαμφισβήτητες μεθόδους, όπως για παράδειγμα η ουρά μιας 

τράπεζας, οι ποιοτικές μέθοδοι δεν έχουν ίδια ακρίβεια, αλλά δίνουν πολύ 

περισσότερη πληροφορία από ότι οι ποσοτικές για το τι πραγματικά σκέπτεται ο 

ασθενής των υπηρεσιών σχετικά με τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων. 

Εργαλεία μέτρησης της ποιότητας είναι: 

- Οι δείκτες ικανοποίησης του ασθενή. 

- Οι δείκτες ολικής ποιότητας. 

- Και τα εργαλεία μέτρησης της  ποιότητας 

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να μετρήσουμε την ποιότητα μιας εταιρείας 

παροχής υπηρεσιών είναι πολλοί, και ανάμεσα τους μπορούσε να διακρίνουμε τους 

παρακάτω. 

 Για να αξιολογήσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες 

της πριν. 

 Για να βοηθήσει τη διοίκηση να καθορίσει σαφή πρότυπα και στόχους για την 

πολιτική ποιότητας. 



  

 53 
 

 Για να μετρήσει τα επίπεδα ποιότητας που προσφέρει και αυτά που απαιτεί ο 

πελάτης να προσλαμβάνει. 

 Για να αναγνωρίζει, να απομονώνει και να « θεραπεύει» προβλήματα ποιότητας. 

 Για να δίνει στο προσωπικό πληροφόρηση για τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους και να έχει η διοίκηση άποψη για τα αποτελέσματα 

βελτίωσης της ποιότητας (Λυμπερόπουλος Κ, Παντουβάκης Α.,2000). 

Η αξιολόγηση της ποιότητας ξεκινά με την πρόσβαση του ασθενή στο σύστημα 

φροντίδας υγείας και συνεχίζει μέχρι τη διαδικασία εξιτηρίου, αξιολόγηση είναι η 

διαδικασία διαπίστωσης της αξίας ενός πράγματος. (Παπανικολάου Β., 2007). 

Τα δεδομένα για την αξιολόγηση της ποιότητας λαμβάνονται από διάφορες 

πηγές όπως άμεση παρατήρηση φροντίδας υγείας, διοικητικά έγγραφα, 

ερωτηματολόγια και πραγματοποίηση ερευνών (Joos S., Hickam D., Borbers L., 

1993). 

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος βελτίωσης ποιότητας ασχολείται με δύο 

σημαντικά ερωτήματα 1) σε ποίο βαθμό οφείλονται πραγματικά τα αποτελέσματα 

και σε ποίους συνεχείς ερμηνευτικούς παράγοντες και 2) σε ποίο βαθμό μπορούν τα 

αποτελέσματα να αναπαραχθούν. Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση αξιολογεί την 

ακεραιότητα της θεραπείας ή την εγκυρότητα της επίδρασης της παρέμβασης. Το 

δεύτερο ερώτημα επιδιώκει να αξιολογήσει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αξιολόγησης οι διευθυντές μπορεί να 

αποφασίσουν α) να διακόψουν ή να συνεχίσουν ένα πρόγραμμα β) να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες του γ) να προσθέσουν ή να σταματήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές δ) 

να χρησιμοποιήσουν παρόμοια προγράμματα σε άλλους τομείς (Παπανικολάου Β, 

2007). 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ποιότητας όσον αφορά την υγειονομική 

περίθαλψη περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων και τον βαθμό στον οποίο 

επιτυγχάνεται η φροντίδα. 

- Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες αξιολόγησης για τις υπηρεσίες υγείας. 

- Αξιολόγηση ειδικών θεραπειών. 

- Αξιολόγηση μοντέλων φροντίδας για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. 

- Αξιολόγηση ενός οργανισμού. 

- Αξιολόγηση υγείας π.χ. επιπτώσεις των διάφορων μεθόδων για τη υγειονομική 

περίθαλψη (Gabe J., Calnan M., Bury M., 1991). 
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Αν και υπάρχει ενός αυξημένος όγκος βιβλιογραφίας γύρω από τη μέτρηση της 

ποιότητας, υπάρχουν λίγα γραπτά κείμενα με τα ζητήματα αξιολόγησης της 

υγειονομικής φροντίδας. Ανάλογα με το σχεδιασμό μιας μελέτης αξιολόγησης οι 

ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορες αναλυτικές μεθόδους για να αξιολογήσουν την 

επίδραση ενός προγράμματος. Για τη σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι απαραίτητη η χρήση αξιόπιστων 

στοιχείων τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνονται με ομοιόμορφο τρόπο σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης και συνεχούς 

παρακολούθησης (Παπανικολάου Β., 2007) 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας νοσηλείας. Ο Donabedian (1980) 

κατατάσσει τους δείκτες μέτρησης της ποιότητας σε τρείς κατηγορίες, διαδικασία. 

δομή και τελική έκβαση ή τελικό αποτέλεσμα, η δομή αναφέρεται στα σχετικώς 

σταθερά χαρακτηριστικά των προμηθευτών περίθαλψης, των μέσων και πόρων που 

έχουν στη διάθεση τους και του φυσικού και οργανωτικού πλαισίου στο οποίο 

εργάζονται. Περιλαμβάνει την πείρα και εκπαίδευση των ιατρών και του λοιπού 

προσωπικού, το είδος και την ποιότητα των εγκαταστάσεων. 

Η διαδικασία αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων μεταξύ ιατρών και 

ασθενών ως τελική έκβαση νοούνται οι επιπτώσεις της διαδικασίας στην υγεία και 

ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας όπως οι θάνατοι, μετεγχειρητικές 

λοιμώξεις. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας δεν θα πρέπει να πάψει να είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα για τις υπηρεσίες, έως ότου η διοίκηση πιστέψει ότι δεν υπάρχει απολύτως 

κανένας λόγος να παραδώσουμε στους πελάτες μας μη-προσαρμοσμένες στις 

απαιτήσεις τους υπηρεσίες. 

 Η παραγωγή υπηρεσιών, έγκαιρα και χωρίς ελαττώματα, εξαρτάται κυρίως 

από τη νοοτροπία αυτών που κινούν τα νήματα.  Αν αυτό που θέλετε να συμβεί δεν 

συμβαίνει, ακολουθείστε το νήμα πίσω στην αφετηρία του. Μπορεί να τερματίσει 

στο γραφείο κάποιου γνωστού σας, μπορεί ακόμα και στο δικό σας (Νιάκας Δ,2003). 

 

 

 

3.7 Ελληνική πραγματικότητα- Το μέλλον της ποιότητας 

Οι δημόσιοι οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21
ου

 αιώνα 

θα πρέπει να αλλάξουν τη φιλοσοφία της διοίκησης των προϊόντων και των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών με βέλτιστο κόστος και με στόχο την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του επισκέπτη υγείας. 

Βέλτιστο κόστος σημαίνει: 

- να γίνονται όλα σωστά από την αρχή. 

- να περιορίζεται το κόστος των λαθών. 

- να περιορίζονται οι διπλές προσπάθειες 

Ο Tom Peter γράφει « αυτό που μπορεί να μετρηθεί μπορεί και να γίνει», κάθε 

απόφαση πρέπει να έχει στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών. Οι σκέψεις του John 

Ruskin αναφέρουν, «Η ποιότητα δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικών προσπαθειών. 

Είναι η επιθυμία να παράγουμε ένα ανώτερο προϊόν». 

Αν και το φαινόμενο της ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες έχει προσλάβει 

διαστάσεις παγκοσμιοποίησης όλο και περισσότεροι γοητεύονται από την προοπτική 

που υπόσχεται η εφαρμογή του στην αναμόρφωση των δημόσιων υπηρεσιών. 

Οι τάσεις οι οποίες επηρεάζουν το μέλλον της διαχείρισης ποιότητας 

περιλαμβάνουν α) τους απαιτητικούς παγκόσμιους ασθενείς, β) τη μεταβολή των 

προσδοκιών του ασθενή, γ) αντιφατικές οικονομικές πιέσεις και δ) τις νέες 

προσεγγίσεις της διοίκησης. 

α) Απαιτητικοί παγκόσμιοι  ασθενείς. Οι σημερινοί ασθενείς μοιράζονται δύο κοινά 

χαρακτηριστικά α) αποτελούν τμήμα εμπορικών συμμάχων, και αναμένουν τόσο 

υψηλή ποιότητα όσο και προστιθεμένη αξία. 

β) Μεταβολή των προσδοκιών των ασθενών. Οι σημερινοί παγκόσμιοι ασθενείς 

ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ποιότητα ενός προϊόντος αλλά και για την ποιότητα 

του οργανισμού που το υποστηρίζει. 

γ) Αντιφατικές οικονομικές πιέσεις. Η  παγκόσμια αγορά ασκεί τεραστία, σκληρή 

πίεση στους οργανισμούς για να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα ενώ ταυτόχρονα 

μειώνουν τις τιμές στα αγαθά και τις υπηρεσίες.  

δ ) Νέες προσεγγίσεις στη διοίκηση. Οι οργανισμοί οι οποίοι επιτυγχάνουν στις 

παγκόσμιες αγορές έχουν μάθει ότι «δεν διαχειρίζεσαι προϋπολογισμούς, αλλά 

οδηγείς ανθρώπους». 

Για να επιτύχουν στην παγκόσμια αγορά τώρα και στο μέλλον, οι οργανισμοί 

θα πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας 

(Μιχαλόπουλος Μ., 2003). 

Στην Ελλάδα με την καθιέρωση νόμων έγιναν προσπάθειες για τη βελτίωση 

της ποιότητας όπως με το Νόμο 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
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Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και 

άλλες διατάξεις» ο νόμος αυτός  αναφέρεται κατ’ αρχήν έμμεσα στο θέμα της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Στο άρθρο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των 

ασθενών με τη σύσταση στο Υπουργείο Υγείας αυτοτελούς υπηρεσίας « ελέγχου και 

προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών» καθώς και τη λειτουργία σε κάθε 

νοσοκομείο γραφείου επικοινωνίας του πολίτη. Μια νέα μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια έλαβε χώρα με το νόμο 2889/2001, η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στην 

αξιολόγηση των υπηρεσιών, στην ορθολογική κατανομή και αποτελεσματική 

διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Με βάση τους στόχους αυτούς θεσμοθετήθηκαν 

όργανα και διαδικασίες όπως: ποιοτικός έλεγχος, τμήματα βελτίωσης και ελέγχου 

ποιότητας, τμήμα ελέγχου ποιότητας, έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Επίσης η μεταρρύθμιση με το νόμο 3235/2004 για την ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα 

σύστημα ολοκληρωμένης επαρκής και ποιοτικής φροντίδας υγείας μέσω της 

παραπομπής και παρακολούθησης της διακίνησης τους, ο νόμος αυτός θεσμοθετεί 

όργανα και διαδικασίες οι οποίες συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της 

φροντίδας υγείας (Παπανικολάου Β., 2007).  
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4ο Κεφάλαιο 
Ικανοποίηση των Επισκεπτών Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ορισμός, ικανοποίησης ασθενών 

Ο Oliver (1997) σημειώνει ότι ο «καθένας γνωρίζει τι είναι ικανοποίηση μέχρι 

να του ζητηθεί να δώσει ένα ορισμό. Τότε φαίνεται ότι κανείς δεν γνωρίζει»; 

Σημειώνει ότι η ικανοποίηση είναι μια ετυμηγορία ότι το προϊόν ή υπηρεσία δίνει 

υψηλά επίπεδα ευχαρίστησης στον ασθενή. Όπως υποστηρίζουν οι Peterson και 

Wilson (1992), «οι μελέτες της ικανοποίησης των ασθενών χαρακτηρίζονται από την 

έλλειψη τους σε τυποποίηση ορισμών και μεθόδων».  

Ικανοποίηση βλέπουμε ότι η λέξη είναι σύνθετη και προκύπτει από δύο άλλες, 

τη λέξη «ποιώ» (κάνω) και τη λέξη «ικανό» (αρκετό), η ικανοποίηση του ασθενή 

είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που προσδοκά και αυτό που τελικά του 

παρέχεται (Beck with H., 2003, Γούναρης Σ., 2003) 

Οι ορισμοί της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας έχουν δώσει έμφαση είτε 

σε μια διαδικασία αξιολόγησης, είτε σε μια αντιδραστική  διαδικασίας αξιολόγησης. 

Η ικανοποίηση στη διεθνή βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται σα μια συνοπτική 

έννοια δηλαδή, μια αντίδραση εκπλήρωσης (Oliver 1997), σαν συναισθηματική 

αντίδραση (Halstead Hartman&Schmidt 1994), σαν συνολική αξιολόγηση (Fornel 

1992), σαν ψυχολογική κατάσταση (Howard&Sheth 1969),και σαν αντίδραση 

αξιολόγησης της αντιλαμβανόμενης ασυμφωνίας μεταξύ των προηγούμενων 

προσδοκιών ή κάποιου κανόνα επίδοσης και της παρούσας πραγματικής επίδοσης 

(Σιώμκος Γ., Μυλωνάκης Ι., 1999). 
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Ο ορισμός για τη ικανοποίηση του ασθενή, περιλαμβάνει τέσσερις ιδέες. Οι 

πρώτες τρείς ερεθίσματα, κρίσεις και αντιδράσεις οι οποίες περιγράφονται παρακάτω 

και τέταρτη ιδέα οι ατομικές διαφορές. Εισερχόμενος ο ασθενής σε μια υπηρεσία 

παροχής φροντίδας υγείας έρχεται σε επαφή με πλήθος ερεθίσματα  στα οποία 

μπορεί να ανταποκρίνεται ή όχι. Πινακίδες οι οποίες τον κατευθύνουν από το ένα 

μέρος στο άλλο, ασφαλιστικά έντυπα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν, έγγραφα 

παραίτησης από τη ιατρική ευθύνη τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν, εξασφάλιση 

χώρου σταθμεύσεις, υπάλληλοι στην υποδοχή με τους οποίους πρέπει να εργαστεί, η 

συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι αποστάσεις που πρέπει 

να διανύσουν μέσα στο νοσοκομείο, καθώς αυτά τα ερεθίσματα παρατηρούνται και 

γίνονται αντιληπτά, ο ασθενής ανταποκρίνεται κάνοντας συνειδητές ή ασυνείδητες 

κρίσεις γι’ αυτά. 

Το βασικό σημείο σε αυτές τις κρίσεις είναι οι αξίες που αποδίδουν οι ασθενείς 

σε αυτές. Αυτές οι κρίσεις αξιών μπορούν να εκφραστούν με όρους όπως καλό, 

κακό. κρύο, αστείο, τρομακτικό, εξυπηρετικό, δυσανάγνωστο, θετικό, αρνητικό, 

ουδέτερο. Οι κρίσεις αξίων οι οποίες  αποδίδονται στα εισερχόμενα ερεθίσματα 

αποτελούν το πρώτο, κύριο στοιχείο της ικανοποίησης των ασθενών που επιθυμούμε 

να μετρήσουμε. Μετά τις κρίσεις αξιών, οι ασθενείς μπορούν να αντιδράσουν με 

συναισθήματα και σκέψεις ικανοποίησης, δυσαρέσκειας, ευχαρίστησης, θυμού, 

χαράς, και λύπης. 

Η ικανοποίηση των ασθενών  ορίζεται  θεωρητικά  ως οι μοναδικές κρίσεις 

αξιών και οι επακόλουθες αντιδράσεις των ασθενών στα ερεθίσματα τα οποία 

αντιλαμβάνονται στο περιβάλλον φροντίδας υγείας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την πορεία της παραμονής τους στο νοσοκομείο ή της κλινικής τους επίσκεψης. Η 

ικανοποίηση των ασθενών δεν αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός, επειδή συγκεκριμένα 

ερεθίσματα μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις αξιών και αντιδράσεις στους ασθενείς. 

Οι κρίσεις και οι αντιδράσεις θα επηρεαστούν από τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των ασθενών και τις προηγούμενες εμπειρίες της ζωής τους από την 

φροντίδα υγείας (Παπανικολάου Β., 2007). 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι εναλλακτικοί ορισμοί της ικανοποίησης, 

την οποία περιγράφουν ως: 

- Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης μιας αγοραστικής επιλογής, στο 

οποίο η επιλογή  ήταν τόσο σωστή όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα είναι. 
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- Το αποτέλεσμα στο οποίο φτάνει ο καταναλωτής αφού εξετάσει τη διαφορά 

μεταξύ των προσδοκιών του πριν από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας και της απόδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας αφού αγοράστηκε 

και αξιολογήθηκε. 

- Το συναισθηματικό αποτέλεσμα στο οποίο φτάνει ο καταναλωτής, αφού συν-

αξιολογήσει τα συναισθήματα των ανεκπλήρωτων προσδοκιών μετά την αγορά 

με τα αισθήματα που είχε πριν από την αγοραστική απόφαση. 

- Η ικανοποίηση είναι μια γνωστική κατάσταση του πελάτη, όσον αφορά στην 

επαρκή ή ανεπαρκή ανταμοιβή του για τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχει 

καταβάλει. 

Κατ’ αυτήν την έννοια η ικανοποίηση δεν σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά που 

έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας 

ψυχολογικής διαδικασίας συγκρίσεων η οποία ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση 

της κατανάλωσης, η οποία μπορεί να αφορά περιπτώσεις που σχετίζονται με μια 

στιγμιαία αγοραστική απόφαση και κατανάλωση. 

Η ικανοποίηση από την πλευρά του καταναλωτή σχετίζεται με την επιδίωξη 

του καταναλωτή να πετύχει το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης κάποιας ανάγκης, αυτό 

συμβαίνει διότι: 

Η ικανοποίηση από μόνη της αποτελεί μια ευχάριστη κατάσταση ένα 

συναίσθημα από τον καταναλωτή. 

Η επίτευξη της ικανοποίησης από την αγορά ή τη χρήση μιας υπηρεσίας 

επιτρέπει στον καταναλωτή να αποφύγει την ανάγκη να προβεί σε διορθωτικές 

ενέργειες. 

Επιβεβαιώνει στον ίδιο τον καταναλωτή την ορθότητα της αγοραστικής του 

συμπεριφοράς και των κριτηρίων επιλογής του (Σιώμκος Γ., Μυλωνάκης Ι., 1999). 

Υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι η ικανοποίηση του ασθενή προέρχεται 

από συγκεκριμένες στιγμές εξυπηρέτησης όπως την τιμή, την ποιότητα και την 

ευκολία. Η ικανοποίηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή που 

αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πληρώσει, για να αποκτήσει το ποιοτικό αγαθό. Όσο 

πιο ικανοποιημένοι είναι ασθενείς τόσο πιο ελαστικοί σε αυξήσεις τιμών μπορεί να 

εμφανίζονται. Σημαντικό ρόλο έχει και η ευκολία με την οποία ο συγκεκριμένος 

πελάτης απόκτησε την υπηρεσία αυτή, μια μεγάλη ουρά αναμονής, για παράδειγμα, 

θα επιδράσει αρνητικά στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη για την υπηρεσία, 
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ανεξάρτητα από το αν η ποιότητα του αγαθού και η τιμή του είναι καλές 

(Λυμπερόπουλος Κ., Παντουβάκης Α., 2000). 

Η ικανοποίηση των ασθενών έχει τεθεί ως μέσο μέτρησης της ικανοποίησης, 

για τη διαπίστευση των οργανισμών υγείας και είναι το άθροισμα των εμπειριών από 

το νοσοκομείο. Το κλειδί για την ικανοποίηση των ασθενών είναι η κατανόηση του 

ασθενή και από πλευράς νοσοκομείου είναι  η συνειδητοποίηση για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του (Press I., 2002). 

Η λύση στο πρόβλημα της ικανοποίησης του ασθενή θα δοθεί από την καλή 

ικανότητα διαχείρισης η οποία θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική, τη δομή, τα 

συστήματα, και τις ικανότητες  του προσωπικού (Dowding L., Barr G., 2008).  

 

 

4.2 Επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών υγείας 

Σύμφωνα με τον Weis, η ικανοποίηση των επισκεπτών υγείας καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό  από τα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

υγείας καθώς και από τις σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενή, έτσι οι επισκέπτες 

υγείας ψάχνουν υπηρεσίες που αφενός φροντίζουν τους επισκέπτες χωρίς 

χρονοτριβές και αφετέρου για υπηρεσίες επιθυμητών διαγνωστικών και 

θεραπευτικών αποτελεσμάτων (Τσελέπη Χ., Μάντη Π., 2000).  

Η ικανοποίηση των επισκεπτών υγείας διακρίνεται σε δύο επίπεδα : 

α) Το κάθετο επίπεδο ικανοποίησης: εννοούμε το συναισθηματικό 

αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει ένας καταναλωτής στο πλαίσιο μεμονωμένων 

αποτελεσμάτων που έχει με μια επιχείρηση. Βεβαίως, οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών ενδιαφέρονται όχι μόνο για τα μεμονωμένα περιστατικά των ασθενών 

αλλά και για την αθροιστική ικανοποίηση, η οποία προκύπτει από επαναληπτικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούν οι ασθενείς μαζί τους. 

β) Οριζόντιο επίπεδο ικανοποίησης: Αντίθετα η ανάλυση της ικανοποίησης 

σε οριζόντιο επίπεδο αφορά την περιγραφή και διερεύνηση των παραμέτρων που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση του ασθενή, καθώς και των συνεπειών της 

ικανοποίησης του ασθενή από την υπηρεσία που του παρασχέθηκε. Μελετώντας την 

ικανοποίηση σε αυτό το επίπεδο, προκύπτει η ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ της 

έννοιας της ικανοποίησης και της έννοιας ποιότητας, καθώς οι δυο αυτές έννοιες 

χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά σχεδόν σαν συνώνυμες, αν και διαφέρουν 

σαφέστατα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που τα 
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κίνητρα της ικανοποίησης (Satisfaction drivers) συγχέονται με την έννοια της 

ποιότητας. Η σύγχυση αυτή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες 

προσφέρουν, καθώς και ενδέχεται η μέτρηση που κάνει η επιχείρηση να αφορά όχι 

μόνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά το βαθμό ικανοποίησης των 

ασθενών της από τη χρήση των υπηρεσιών της. Το πρόβλημα θα είναι εντονότερο 

όταν η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, που ενδιαφέρεται να μετρήσει την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών να αξιολογήσει όχι μόνο τις επιμέρους διαστάσεις που 

συνθέτουν της έννοια της ικανοποίησης αλλά επιπλέον να προχωρήσει και σε συνεχή 

αξιολόγηση έχοντας όμως ουσιαστικά μετρήσει τη συνολική ικανοποίηση των 

επισκεπτών υγείας  (Γούναρης Σ., 2003). 

 

 

4.3 Υποδείγματα μέτρησης της ικανοποίησης 

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας έχουν δημιουργηθεί  τα παρακάτω υποδείγματα: 

 

Το υπόδειγμα των χασμάτων (The Gap Model 1990) 

Στη μελέτη του Zeithmal και άλλων παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα το οποίο 

εξηγεί τα αίτια της μη ικανοποίησης των πελατών. Το υπόδειγμα αυτό ονομάζεται 

Gap  Model και απεικονίζει το μονοπάτι το οποίο οδηγεί από τις προσδοκίες στην 

εμπειρία του ασθενή, θα παρουσιασθούν σε συντομία τα χάσματα του υποδείγματος. 

1 Χάσμα: Μεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι ασθενείς και του πως 

αντιλαμβάνεται η διοίκηση αυτές τις προσδοκίες.  Η γνώση του τι θέλουν και 

προσδοκούν οι ασθενείς, για να είναι σε θέση ο οργανισμός να παρέχει υπηρεσίες τις 

οποίες οι ασθενείς εκλαμβάνουν ως εξαιρετικές πρέπει να γνωρίζει τι προσδοκά ο 

ασθενής. 

2 Χάσμα: Μεταξύ του πως αντιλαμβάνεται η διοίκηση τις προσδοκίες των 

ασθενών και των προδιαγραφών της ποιότητας των υπηρεσιών. Υπάρχει αδυναμία 

στο να ανταποκριθούν οι οργανισμοί στις γνωστές προσδοκίες των ασθενών ή και να 

τις ξεπεράσουν. 

3 Χάσμα: Μεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας που παρέχεται. 

Κάποιες φορές η διοίκηση όντως κατανοεί τις προσδοκίες των ασθενών και ορίζει τις 
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κατάλληλες  προδιαγραφές όμως και πάλι η υπηρεσία η οποία παρέχεται από το 

συγκεκριμένο οργανισμό δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ασθενών. 

 4 Χάσμα.: Μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της επικοινωνίας με τους 

πελάτες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. 

 5 Ταιριάζουν οι σχέσεις με την παροχή της υπηρεσίας. Η έγκυρη και 

κατάλληλη ενημέρωση από την πλευρά του οργανισμού, ο τρόπος διαφήμισης και οι 

δημόσιες σχέσεις οι οποίες δεν υπόσχονται υπερβολικά πράγματα αλλά 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

Υπόδειγμα Servqual  (Service quality) 

Είναι σχεδιασμένο να μετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών  υγείας όπως 

γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή. Το επίπεδο της απόδοσης το οποίο μια καλή 

υπηρεσία ποιότητας θα πρέπει να παρέχει ορίζεται από τις προσδοκίες των 

καταναλωτών. Αν η απόδοση είναι κάτω από τις προσδοκίες, τότε η κρίση των 

ασθενών για την ποιότητα θα είναι χαμηλή. Ο Parasuraman et.al(1985) υπογραμμίζει 

τρία σημεία όταν ορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών: α) η ποιότητα υπηρεσιών είναι 

πιο δύσκολο να εκτιμηθεί από τον ασθενή από ότι η ποιότητα αγαθών, β) οι 

αντιλήψεις για την ποιότητα προκύπτουν από τη σύγκριση των προσδοκιών του 

ασθενή με την πραγματική απόδοση της υπηρεσίας, γ) οι εκτιμήσεις ποιότητας δεν 

γίνονται αποκλειστικά πάνω στα αποτελέσματα της υπηρεσίας. O Parasuraman et.al 

ορίζει την αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών ως «παγκόσμια κρίση ή συμπεριφορά 

σχετική με την υπεροχή της υπηρεσίας». Η ικανοποίηση στο υπόδειγμα αυτό 

ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ προσδοκιών του ασθενή καθώς και των αντιλήψεων 

του, για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

 

Υπόδειγμα ποιότητας υπηρεσιών Gronroos (1984) 

Ένας οργανισμός για να υπερέχει πρέπει να κατανοεί τις αντιλήψεις των 

ασθενών για την ποιότητα. Η διαχείριση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας σημαίνει 

ότι ο οργανισμός πρέπει να ταιριάξει την αναμενόμενη υπηρεσία, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των ασθενών. 

Το υπόδειγμα Gronroos προσδιορίζει τρία συστατικά ποιότητας υπηρεσιών: 1) 

Τεχνική ποιότητας 2) λειτουργική ποιότητα και 3) εικόνα. 

Τεχνική ποιότητας είναι η ποιότητα που ο ασθενής λαμβάνει σαν αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης του με τον οργανισμό και είναι σημαντική για αυτόν. 



  

 63 
 

Λειτουργική ποιότητα, σχετίζεται με τον τρόπο τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

παροχή της υπηρεσίας όπως η εξυπηρέτηση και ο χρόνος αναμονής. 

Η εικόνα είναι πολύ σημαντική για τους οργανισμούς, και αυτή μπορεί να 

αναπτυχθεί σταδιακά κυρίως από την τεχνική και λειτουργική. 

Ένα παράδειγμα στο υπόδειγμα αυτό είναι ο χρόνος αναμονής για εισαγωγή ή 

για επίσκεψη στον ιατρό. Αν αφήσουμε έναν ασθενή στην αναμονή για τέσσερις 

ώρες χωρίς να του εξηγήσουμε τι προκαλεί την καθυστέρηση, τότε η κρίση αξίας του 

ασθενή για την διαδικασία εισαγωγής είναι πιθανό να είναι αρνητική. Αν ωστόσο, 

ένας υπάλληλος υποδοχής εξηγήσει στον ασθενή ότι θα υπάρχει μια αναμονή 

τεσσάρων ωρών, ώστε ο ασθενής να διαχειριστεί το χρόνο του, τότε η κρίση αξίας 

του ασθενή μπορεί να τείνει να είναι λιγότερο αρνητική. Σ’ αυτό το παράδειγμα το 

ερέθισμα έχει παραμείνει το ίδιο ο ασθενής πάλι πρέπει να περιμένει τέσσερις ώρες. 

Ωστόσο, αφού ο υπάλληλος παρείχε νέες πληροφορίες η κρίση αξίας του ασθενή 

μεταβλήθηκε. 

 

Ανάλυση Kano 

Ο Noriaki Kano (1984) ανέπτυξε ένα υπόδειγμα με στόχο τη μέτρηση της 

ικανοποίησης του ασθενή ανάλογα με τη σπουδαιότατα την οποία δίνει ο ίδιος ο 

ασθενής. Ο βαθμός ικανοποίησης του ασθενή  εξαρτάται από το συσχετισμό των 

προσδοκιών αλλά και από την εμπειρία του από τη δημόσια εικόνα του οργανισμού. 

Οι ιδέες του Kano υποστηρίζουν μια ιεραρχία σπουδαιότητας α) αναμενόμενες, 

βασικές ιδιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να καταταχθούν ως σημαντικές και είναι 

αναμενόμενες, ορίζουν τις δραστηριότητες τις οποίες αναμένει ο ασθενής, β) οι 

μονοδιάστατες ιδιότητες, αυτές είναι διατυπωμένες ανάγκες, αυτό που οι ασθενείς θα 

πουν ότι χρειάζονται γ) ιδιότητες έλξης, τέρψης, οι ιδιότητες αυτές δεν είναι 

αναμενόμενες, αλλά όταν προσφέρονται δημιουργούν έκπληξη στον πελάτη, και 

μπορούν να προσελκύσουν τους πελάτες από ένα εμπορικό σήμα σε ένα άλλο 

(Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000, Παπανικολάου Β., 2007) 

 

4.4 Προσδοκίες επισκεπτών υγείας 

Αν και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι εννοούμε με την έννοια 

«προσδοκίες» από την υπηρεσία. Ωστόσο ορίζοντας ως προσδοκίες εννοούμε  την 

αντίληψη του επισκέπτη υγείας για το είδος, και την ποιότητα υπηρεσίας που θα 

λάβει από κάποιον και με  βάση την «αντίληψη» συγκρίνει και αξιολογεί την 
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υπηρεσία που τελικά προσλαμβάνει και ανάλογα μπορεί να διαφοροποιήσει τη 

συμπεριφορά του. 

Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσε να θέσει κάποιος ίσως θα ήταν « Γιατί θα 

πρέπει να γνωρίζουμε τους λόγους που θα επηρεάζουν τις προσδοκίες του 

επισκέπτη;». Ακριβώς επειδή οι προσδοκίες ουσιαστικά καθορίζουν τον βαθμό, και 

την αξιολόγηση του επισκέπτη υγείας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Και η 

δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το πόσο εύκολο είναι να ορίσουμε αυτούς τους 

παράγοντες;  Εδώ η απάντηση είναι απλή, είναι παρά πολύ δύσκολο και αυτό, γιατί 

όπως αναφέρουν και οι Davidow και Uttal (1989), οι προσδοκίες για την προσφορά 

υπηρεσία επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και δύσκολα ελέγξιμους, οι οποίοι 

σχετίζονται με τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα που έχουν οι επισκέπτες υγείας. Αυτό 

απλά σημαίνει ότι κάθε επισκέπτης υγείας εισερχόμενος σε μια υπηρεσία ερμηνεύει 

με διαφορετικό τρόπο ένα διαφημιστικό μήνυμα και αυτό εξαρτάται απόλυτα από 

την παιδεία, τις εμπειρίες, τις αξίες του, τα  πιστεύω του. 

Η σύγκριση του τι προσδοκούμε να πάρουμε από μια υπηρεσία και τι 

πραγματικά παίρνουμε φαίνεται κατ’ αρχήν εύκολα κατανοητή. Αυτό όμως το απλό 

«σενάριο», αρχίζει και δυσκολεύει όταν αντιληφτούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 

τρία είδη προσδοκιών. 

- Το πρώτο είδος αναφέρεται στην αναμενόμενη ή προσφερόμενη υπηρεσία, και 

αφορά την πρόβλεψη που οι ασθενείς μιας υπηρεσίας σχετικά με το επίπεδο 

εξυπηρέτησης τους αναμένουν και θεωρούν πιθανό να λάβουν. 

- Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται επιθυμητή υπηρεσία και συναρτάται άμεσα με την 

ιδεατή υπηρεσία που ο ασθενής θα επιθυμούσε να έχει. 

- Ο τρίτος τύπος προσδοκίας είναι η επαρκής ή ανίατη υπηρεσία και 

αντιπροσωπεύει  το ελάχιστο δυνατό επίπεδο που ο ασθενής, θα ήταν 

διατεθειμένος να ανεχτεί προκειμένου να αγοράσει την υπηρεσία 

(Λυμπερόπουλος Κ., Παντουβάκης Α., 2000). 

Ωστόσο για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του ασθενή και τα επαγγελματικά 

πρότυπα σε καθημερινή βάση και να δοθεί έμφαση στις προσπάθειες βελτίωσης, τις 

ευκαιρίες άμεσης προτεραιότητας και τα προβλήματα, η διαδικασία θα πρέπει να 

λάβει υπόψη τους ασθενείς των οποίων η ικανοποίηση είναι σημαντική, ο ασθενής 

ως συνήθης χρήστης παρόμοιων προϊόντων και ως ο υποψήφιος χρήστης του 

συγκεκριμένου προϊόντος έχει μια ολοκληρωμένη άποψη και είναι σε θέση να 

προσφέρει αξιόλογες πληροφορίες, υποδείξεις και εμπειρικά στοιχεία αναφορικά με 
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τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Αυτός ο υποψήφιος χρήστης του συγκεκριμένου 

προϊόντος πιθανό να έχει επικοινωνήσει και με άλλους προμηθευτές ή να έχει 

διαβάσει ορισμένα ή και όλα προαναφερόμενα στοιχεία και πιθανό να έχει 

διαμορφώσει μια άποψη και να είναι σε θέση να προσφέρει υποδείξεις. Η άποψη του 

είναι αξιόλογο στοιχείο προς αξιοποίηση κατά τον καθορισμό των στόχων για την 

ικανοποίηση των ασθενών, στην αποτελεσματικότητα του κάθε τιμήματος του 

νοσοκομείου, και από το υγειονομικό προσωπικό των οποίων οι απόψεις  

θεωρούνται αρκετά χρήσιμες στον προσδιορισμό των προτύπων εκ’ μέρους των 

ασθενών (Στάθης Γ., 2001, Αγγελόπουλος Χ., 2000). 

Οι επισκέπτες υγείας ανεξάρτητα από τον τύπο υπηρεσίας υγείας επιθυμούν: 

1) Αξιοπιστία. Η φερεγγυότητα είναι ένα από τα βασικά οφέλη που επιζητούν και 

αποτελεί σημείο εκκίνησης κάθε στάσης. 

2) Εμπιστοσύνη. Όταν ο ασθενής συνάπτει μια εμπορική σχέση με κάποια υπηρεσία, 

αισθάνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης. 

3) Πρόσβαση. Ποσό εύκολο είναι να έλθει σε επαφή ή να εισχωρήσει στην υπηρεσία, 

ο ασθενής θέλει να μπορεί να επικοινωνεί με τον προμηθευτή οποιαδήποτε λογική 

ώρα. Και η επικοινωνία αυτή μπορεί να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ή απλώς 

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ήδη από 

τον ασθενή ή που θα αγοραστούν στο μέλλον (Gram T., 2004). 

4) Εξυπηρέτηση, ευγένεια, φιλικότητα και προσανατολισμός του προσωπικού στην 

εξυπηρέτηση του ασθενή. Το επίπεδο της εξυπηρέτησης αποτελεί μόνιμο ζήτημα για 

τους ασθενείς. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς υπάρχει μια στιγμή κρίσιμης 

σημασίας κατά την οποία ο ασθενείς χρειάζεται βοήθεια. 

5) Ικανότητα, επαρκή προσόντα, επαγγελματική πιστή, εκπαίδευση και ειλικρίνεια, 

σχετίζεται με τις ικανότητες των εργαζομένων της επιχείρησης και τον βαθμό στον 

οποίο γνωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση και μπορεί να 

εξυπηρετεί τους πελάτες της αποτελεσματικά. Ο ασθενής αναγνωρίζει την εμπειρία 

του προμηθευτή και ελπίζει να επωφεληθεί από αυτή μέσω διακριτής καθοδήγησης 

και συμβουλών. 

6) Σωματική- Ασφάλεια, όχι ρίσκα ή αμφιβολίες, αφορά  την ασφάλεια που ο 

ασθενής αισθάνεται όταν συναλλάσσεται με την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.  

7) Κατανόηση. Σκληρή δουλειά από τους εργαζόμενους για να καλύψουν τις ανάγκες 

και ανησυχίες των ασθενών (Παπανικολάου Β., 2007, Κυριόπουλος Γ. και συν, 2003, 

Chaston I., Mangles T., 2002). 
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Οι προσδοκίες των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας δεν περιορίζονται μόνο 

στο τεχνικό κομμάτι της περίθαλψης αλλά αφορούν και τις ανθρώπινες σχέσεις, 

βασικά στοιχεία τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας και της 

ικανοποίησης είναι αυτά που περιλαμβάνουν εστίαση στον ασθενή.  Οι επισκέπτες 

υγείας επιθυμούν ασφαλείς υπηρεσίες, ενημέρωση, καθοδήγηση, και  κατάλληλες 

θεραπείες (www.oecdoberven.org/news.Quality health care: what consumers-OECD 

observen, Οικονόμου Χ, Σπυριδάκης Μ, 2012). 

 Η ικανοποίηση  των προσδοκιών του ασθενή από τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες ορίζεται από τον ίδιο, αυτός προσδιορίζει τη σημαντικότητα και αυτός 

αξιολογεί κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό τους, δηλαδή ο επισκέπτης υγείας 

συγκρίνει τις προσδοκίες που του έχουν δημιουργηθεί για το επίπεδο της 

αναμενόμενης εξυπηρέτησης με την πραγματικότητα, και αξιολογεί σύμφωνα με την 

πληρότητα ανταπόκρισης της υπηρεσίας. Τα υλικά αγαθά μπορούν να σχεδιαστούν 

και να παραχθούν σύμφωνα με επακριβώς προκαθορισμένα πρότυπα ενώ οι 

υπηρεσίες είναι πολύ δύσκολο να προτυποποιηθούν εξαιτίας της αυλότητας και της 

αδιαιρετότητας τους, οπότε σημαντικός παράγοντος για την ικανοποίηση του ασθενή 

από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι το επίπεδο των γνώσεων, 

εμπειριών και ικανοτήτων, καθώς και ο τρόπος συμπεριφοράς του προσωπικού της 

επιχείρησης που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή (Λυμπερόπουλος Κ, Παντουβάκης 

Α., 2000, Sargeeant A., 1999). 

Η πρώτη και μια από τις σημαντικότερες αιτίες για τις οποίες μια επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών αποτυγχάνει να δώσει στην αγορά ποιοτικές υπηρεσίες είναι ότι 

δεν γνωρίζει ποιές είναι οι προσδοκίες και οι ανάγκες της αγοράς. Τα φαινόμενα 

αυτά συμβαίνουν στις επιχειρήσεις είτε γιατί είναι προσανατολισμένες προς την 

υπηρεσία καθ’ αυτή και τις επιμέρους συμπληρωματικές υπηρεσίες, είτε προς τις 

διαδικασίες χάνοντας έτσι τη επαφή  με τους επισκέπτες υγείας (Γούναρης Σ., 2003). 

 

4.5 Η μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας από τις 

υπηρεσίες υγείας  

Η μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας σήμερα αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η 

αρχή της μέτρησης αποτελεί μια από τις πέντε βασικές λειτουργίες της διοικητικής 

επιστήμης και δίνει τη δυνατότητα της κατανόησης, της ανάλυσης και της βελτίωσης 

(Γρηγορούδης Β., Σισκος Ι., 2000). 
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Οι τρόποι υπολογισμού  της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας ποικίλουν, 

όπως επίσης και οι αιτίες μέτρησης της ικανοποίησης. Αρχικά, πολλοί προμηθευτές 

υπηρεσιών υγείας ξεκίνησαν να μετρούν επιθετικά την ικανοποίηση των επισκεπτών 

υγείας, λόγω των προσπαθειών που τίθενται από τους οργανισμούς πιστοποίησης και 

τους  εργοδότες (Wolper L., 2001). 

Τις τελευταίες δεκαετίες στο σύνολο των βιομηχανικών χωρών έχει γίνει 

κατανοητή η σπουδαιότητα της μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών, η οποία 

μπορεί να θεωρηθεί ως άμεσο και αξιόπιστο σύστημα ανατροφοδότησης για του 

οργανισμούς υγείας δεδομένου ότι παρέχει με ουσιαστικό τρόπο την άποψη τους. Με 

αυτό τον τρόπο η μέτρηση της ικανοποίησης επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός 

συνολικού βαθμού επίδοσης για τον οργανισμό και επιπλέον την πιθανή υπεροχή ή 

υστέρηση σε σχέση με τους αντίστοιχους φορείς. 

 Η ικανοποίηση αποτελεί ένα διοικητικό θέμα και όχι κάτι που ενδιαφέρει η 

χρησιμεύει στους κλινικούς ιατρούς. Η εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών 

συνιστά μείζον ζήτημα για τη λειτουργία ενός φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Ένα ορθώς σχεδιασμένο, τεκμηριωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα με σκοπό την 

εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών α) αποτελεί την πλέον αντικειμενική 

πληροφορία για την επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών υγείας και βοηθά τη διοίκηση 

ενός οργανισμού υγείας να βελτιώσει την ποιότητα των κλινικών όπως του ιατρικού, 

νοσηλευτικού των διοικητικών και άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων β) 

συντελεί στην κατανόηση των αντιλήψεων του ασθενή και πιο συγκεκριμένα στον 

προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών, προσδοκιών και των επιθυμιών του γ) 

μπορεί να ενδυναμώσει τη διοίκηση, τη διαχείριση, να διασφαλίσει την εισαγωγή 

καινοτομιών, δ) να ενισχύσει το ηθικό των εργαζομένων, ε) να τεκμηριώσει 

διαφορετικά επίπεδα εκτέλεσης εργασίας, στ) και να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο 

οργάνωσης για τους οργανισμούς υγείας (Παπανικολάου Β., 2007). 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 που αφορούσε τη συγκριτική 

ανάλυση δυο ερευνών που διεξήχθησαν σε οχτώ επιλεγμένα νοσοκομεία της Αττικής 

κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 που σκοπό είχαν τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην πρώτη 

έρευνα που έγινε με ευθύνη του ΤΕΙ Αθήνας οι ασθενείς δήλωσαν χαμηλότερη 

ικανοποίηση από τις διοικητικές υπηρεσίες σε σύγκριση με τις ιατρικές και τις 

νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ αξιολόγησαν ως καλές τις ιατρικές υπηρεσίες σχετικά 

με την ενημέρωση για τη νόσο, τις οδηγίες για τη λήψη φάρμακων και έδειξαν 
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κατανόηση και ευγένεια για τα προβλήματα υγείας των ασθενών. Στην δεύτερη 

έρευνα που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του 

Υπουργείου Υγείας οι ασθενείς αξιολόγησαν ως πολύ καλές τις υπηρεσίες από τις 

ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις ιατρικές οδηγίες, την ψυχολογική 

υποστήριξη και την ποιότητα  ιατρικής φροντίδας. 

Από τις δυο έρευνες διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς επιδιώκουν και αναζητούν 

ψυχολογική υποστήριξη με διάφορους τρόπους (οδηγίες για τον τρόπο ζωής, λήψης 

φαρμάκων κ.λπ.), και εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό την ευγένεια και τη διάθεση για 

επικοινωνία. Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει πως η συμπεριφορά του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού, η ευγένεια και η επικοινωνία διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη αντίληψη του ασθενή για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας (Πιερράκος Γ. και συν, 2013).  

Σε αντίστοιχη  μελέτη που πραγματοποιήθηκε  ανάμεσα  σε 27 ιατρούς και 257 

ασθενείς σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών από τη συμπεριφορά του 

ιατρικού προσωπικού και την επικοινωνία μαζί τους, τα αποτελέσματα έδειξαν  πως 

οι πλειονότητα των ιατρών ήταν απόμακροι από τους ασθενείς και έδειχναν ελάχιστο 

ενδιαφέρον στις δεξιότητες επικοινωνίας μαζί τους, ενώ δεν τους έδωσαν την 

ευκαιρία να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιλογή θεραπείας (Roger R, Rodriguez E, 

Torres L,Javier T .,2006). 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΓΠΝΘ Παπαγεωργίου, με σκοπό την 

επισκόπηση  της γνώμης, και τη μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας, 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΓΠΝ 

Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 351 άτομα που επιλεχτήκαν 

τυχαία και είχαν επισκεφθεί τα ΤΕΙ του νοσοκομείου σε διάστημα 4 μηνών, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα δείχνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης 

τόσο για τη συμπεριφορά του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, 

όσο και για την ξενοδοχειακή υποδομή, και την καθαριότητα στους κοινόχρηστους 

χώρους. Στην έρευνα αυτή  φαίνεται ότι για την ικανοποίηση των επισκεπτών υγείας, 

καθοριστικό παράγοντα είχε ο χρόνος που διέθεσε ο ιατρός για την 

εξέταση(Κουμανδράκη Α και συν, 2004). 

Έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία από την περιφερειακή αρχή υγείας του 

Shropshire σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Birmingham(1992), τονίζει την 

σπουδαιότητα του ρόλου των επισκεπτών υγείας, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών 

υγείας, αφού είναι σε θέση να γνωρίζουν πως είναι να χρησιμοποιεί κάποιος τις 
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υπηρεσίες υγείας και εκ’ τούτο μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν οι υπηρεσίες έχουν 

καλύψει τις ανάγκες και έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες υγείας 

είναι και πάλι οι μόνοι αξιολογητές της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Είναι 

εκείνοι που μπορούν να κρίνουν τόσο τη διακριτικότητα όσο και την ευγένεια με τις 

οποίες αντιμετωπίστηκαν από τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τους διοικητικούς 

των υπηρεσιών υγείας, κατά τη διάρκεια των επαφών μαζί τους, και να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με αυτούς. 

Ο Hopkins και οι συνεργάτες του (1994), τονίζουν πως μόνο οι επισκέπτες 

υγείας μπορούν να κρίνουν αν οι επαγγελματίες υγείας τους έχουν αντιμετωπίσει ως 

ξεχωριστές οντότητες σύμφωνα με τις δικές τους προσωπικές ανάγκες, τους έχουν 

εξηγήσει τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν 

τους παρουσίασαν τις εναλλακτικές επιλογές θεραπείας ή και φαρμακευτικής αγωγής 

και τους βοήθησαν να πραγματοποιήσουν την τελική επιλογή τους. Η ελληνική 

εμπειρία της γνώμης των επισκεπτών υγείας όπως αποτυπώθηκε  μέσα από το 

εμπειρικό τμήμα της έρευνας, φανερώνει ότι η βαρύτητα που δίνεται στη γνώμη των 

επισκεπτών υγείας, ίσως είναι υπερβολική, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των 

δημόσιων νοσοκομείων της χώρας δεν την έχει ακόμη αποζητήσει  (Wolper L., 

2001). 

Η μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας από τα δημόσια 

νοσοκομεία  είναι σύνθετη και περίπλοκη γιατί όπως προκύπτει από την παγκόσμια 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία δεν υπάρχει κοινή αντίληψη στο τι πρέπει να 

μετράται αλλά και πως πρέπει να μετράται. Μια παράμερος κοινή σε όλες τις  

μετρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση του ασθενή. Ο Peter Draker 

αναφέρει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι και να αποφανθείς αν το 

διαχειρίστηκες σωστά εάν δεν μπορείς να το μετρήσεις (Νιάκας Δ., 2003). 

Η απευθείας μέτρηση της ικανοποίησης βασίζεται κατά κύριο λόγο σε τρία 

δεδομένα: α) τις προσδοκίες αποτελεσματικότητας ποιότητας του προϊόντος β) τα 

αντιληπτά αποτελέσματα και την αντιληπτή ποιότητα, γ) το άνοιγμα (η διαφορά) 

ανάμεσα στις προσδοκίες και τα αποτελέσματα. Οι έμμεσες μετρήσεις της 

ικανοποίησης του ασθενή, συμπεριλαμβανόμενων μεταξύ πολλών άλλων, τα σχόλια 

δια του στόματος, τα παράπονα των πελατών και τις επαναλαμβανόμενες αγορές του 

προϊόντος (Σιώμκος Γ., 1999). 
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4.6 Διεθνείς δείκτες μέτρησης της ικανοποίησης 

Αρκετές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, έχουν αναπτύξει 

δείκτες μέτρησης του βαθμού, ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που τους προσφέρονται, καθώς οι δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

εργαλεία τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της κάθε 

χώρας, όσο και για ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς, στη λήψη αποφάσεων 

στρατηγικού σχεδιασμού για το σύνολο της οικονομίας της κάθε χώρας. 

Οι εθνικοί και διεθνείς δείκτες για τη μέτρηση της ικανοποίησης, στις 

υπηρεσίες υγείας, σχετίζονται με τις εκάστοτε αντιλήψεις, προσεγγίσεις και 

προτεραιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μέτρηση της ικανοποίησης των 

αναγκών και προσδοκιών των ασθενών με στόχο τη διαρκή βελτίωση. Αυτό 

επιδιώκεται εκτός από την εφαρμογή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, που είναι 

γνωστοί και υλοποιούνται εντός του πλαισίου του ίδιου του οργανισμού, και μέσα 

από ένα αριθμό μηχανισμών εξωτερικού ελέγχου (Κωσταγιόλας Π και συν, , 2008). 

Το 1997 ξεκίνησε η δημιουργία και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού δείκτη 

ικανοποίησης πελατών, γνωστό ως EPSI (European par for manse satisfaction index), 

ο δείκτης αυτός ενσωματώνει και αξιοποιεί την εμπειρία που έχει ήδη συσσωρευτεί 

στις διάφορες χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει και εκμεταλλευτεί παρόμοιους 

δείκτες. Ο δείκτης EPSI επιτρέπει τη συγκριτική μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών και των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Μπαλτάς Γ, 

Παπασταθοπούλου Π, 2003). 

Στον Ευρωπαϊκό χώρο το βαρόμετρο της ικανοποίησης και ο αντίστοιχος 

Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών (European customer 

satisfaction index ESCI),έχει ως στόχο την εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης, την 

μέτρηση οικονομικής σταθερότητας, την μέτρηση συσχέτισης και την εκτίμηση της 

οικονομικής ευημερίας.  

Παράλληλα, η ύπαρξη ενός τέτοιου δείκτη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

επιτρέπει τον εντοπισμό και προσδιορισμό σημείων αναφοράς (benchmarks) τα 

οποία, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ενδιαφερόμενων. 

 Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας συμβάλλει στην αύξηση της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας και του εθνικού προϊόντος, στην αύξηση του συνολικού 

οφέλους των κοινωνικών εταίρων, στην καλύτερη εκτίμηση των διεθνών 
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οικονομικών συναλλαγών, στην αποτίμηση των ποιοτικών διαφορών μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που παράγουν ομοειδείς υπηρεσίες ή προϊόντα, και 

στην εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών.  

Τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα έχει αναλάβει το 

ΙΟΒΕ (σε συνεργασία με την εταιρεία συλλογής στοιχείων Datapowen AE) για 

λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας η Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε),η οποία 

είναι πλήρες μέλος του EOQ. Η μέθοδος του δείκτη EPSI βασίζεται σε ένα κοινό για 

όλες τις χώρες ερμηνευτικό μοντέλο της ικανοποίησης του καταναλωτή. 

Ο Αμερικανικός δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης (American customer 

satisfaction index,ACSI),καθιερώθηκε από το 1994 και συνδέει τις έννοιες των 

προσδοκιών της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της αντιλαμβανόμενης αξίας με τη 

συνολική ικανοποίηση. Ο δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών στην Αμερική 

προσεγγίζει αρκετά τη σύλληψη του Σουηδικού μοντέλου. Στο σχεδιασμό του 

Αμερικανικού δείκτη έχει καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να αποτελέσει έναν 

αντιπροσωπευτικό δείκτη για το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας. 

Το καναδικό μοντέλο μέτρησης της ικανοποίησης αποτελεί μια από τις 

πληρέστερες προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία για τη μέτρηση της ικανοποίησης των 

χρηστών, είναι προσανατολισμένο περισσότερο στη δημόσια διοίκηση και τους 

δημόσιους οργανισμούς. Για ην αποτελεσματική του εφαρμογή, απαιτεί σε κάθε 

περίπτωση, την προσαρμογή του στις ανάγκες που ορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής, 

ανάγκες επιχειρήσεις ή  οργανισμού και ανάγκες υπηρεσίας  (Κωσταγιόλας Π και 

συν, 2008). 

 Ο Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης συστήθηκε το 1989. Το Σουηδικό 

βαρόμετρο αποτελεί τη βάση μιας προσπάθειας που καταβάλλεται προς την 

ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δείκτη μέτρησης της ικανοποίησης, επιπλέον 

χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικός για τη συμπεριφορά που δείχνουν οι καταναλωτές 

σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Από την παρουσίαση του μοντέλου που εφαρμόζεται 

στη Σουηδία φαίνεται πως η μέτρηση της ικανοποίησης δεν γίνεται άμεσα. Ο βαθμός 

ικανοποίησης προκύπτει ως μια ενυπάρχουσα μεν, αλλά « αφανής» μεταβλητή στο 

όλο μοντέλο. 

Ο Γερμανικός δείκτης έχει ως αντικείμενο τη διαπίστωση του βαθμού 

ικανοποίησης των καταναλωτών από τις υπηρεσίες. Η βασική διαφορά του από το 

Αμερικανικό μοντέλο είναι ότι δεν στηρίζεται σε ένα εκ’ τον προτέρων καθορισμένο 

μοντέλο όπου οι σχέσεις είναι δεδομένες. Βασίζεται σε μεταβλητές όπως η 
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αφοσίωση του καταναλωτή, την ένταση και διάρκεια της σχέσης με τον καταναλωτή 

και τη συμπεριφορά του σε περιπτώσεις μη ικανοποίησης του. Η ικανοποίηση 

διαμορφώνεται άμεσα ως μετρήσιμη μεταβλητή, και επιδρώντες παράγοντες 

αποτελούν οι ειδικοί παράγοντες απόδοσης όπως η φιλικότητα, η αξιοπιστία, η 

τεχνογνωσία, η δυνατότητα επαφής με τον καταναλωτή, και η σχέση τιμής και 

ποιότητας (Μπαλτάς Γ., Παπασταθοπούλου Π., 2003). 

Η δημιουργία δεικτών για τις μετρήσιμες διαστάσεις της φροντίδας υγείας  

είναι επίπονη και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Wierer αναρωτιέται; Μετράμε ότι είναι σημαντικό ή απλώς ονομάζουμε 

σημαντικό ότι είναι μετρήσιμο. 

Ωστόσο σύμφωνα με τις παραπάνω επιφυλάξεις είναι βέβαιο ότι η επίσημη και 

η λεπτομερής καταγραφή της παρεχομένης φροντίδας υγείας, η εξαγωγή δεικτών, 

καθώς και ο καθορισμός προτύπων για τη σύγκριση της απόδοσης είναι απαραίτητα 

στοιχεία για τους υγειονομικούς οργανισμούς (Λιαρόπουλος Λ., 2007). 
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5ο Κεφάλαιο 
Στατιστική Μεθοδολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας  ερευνητικής  εργασίας  είναι  η  αποτύπωση της 

ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία Δευτεροβάθμιου Περιφερειακού Νοσοκομείου. Με τη χρήση 

προκατασκευασμένου ερωτηματολογίου θα γίνει η προσπάθεια ανίχνευσης των 

παραγόντων ικανοποίησης των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

εξωτερικών ιατρείων ενός δημόσιου  νοσοκομείου.  Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι 

να αναδειχθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης (κτηριακή υποδομή, 

νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, διαδικασίες κλεισίματος ραντεβού, 

συμπεριφορά ανθρώπινες σχέσεις, οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

υγείας κτλ) στο συγκεκριμένο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Βαθύτερος στόχος είναι 

η διερεύνηση των περιθωρίων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του 

είδους. 

 

 

5.2 Υλικό 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για να ενταχθεί ένας επισκέπτης εξωτερικών 

ιατρείων δευτεροβάθμιου νοσοκομείου στον πληθυσμό μελέτης όφειλε να πληροί τις 

εξής προϋποθέσεις: 

 να έχει συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας του, 
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 να γνωρίζει καλά την Ελληνική γλώσσα, 

 να υπάρχει η συναίνεση του ίδιου του ερωτώμενου, αφού είχε προηγηθεί 

ενημέρωσή του σχετικά με το σκοπό της έρευνας, 

Τελικά χρησιμοποιήθηκαν 300 ερωτηματολόγια από τα 348 που χρησιμοποιήθηκαν 

αφού αποκλείστηκαν: 

 37 άτομα (ποσοστό 10,63%), επειδή η επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία είχε ως 

αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο  

  9 άτομα (ποσοστό 2,59%), επειδή ήταν κάτω των 18 ετών  και 

 2 άτομα (ποσοστό 0,57%) και για τους δύο παραπάνω αναφερόμενους λόγους 

ταυτόχρονα. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία επιλογή από τους επισκέπτες των Τακτικών 

Εξωτερικών Ιατρείων δευτεροβάθμιου νοσοκομείου και ανεξάρτητα από καταγωγή, 

οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση. 

 

 

5.3 Ζητήματα ηθικής 

Ακολουθήθηκε πιστά ο κώδικας της Νυρεμβέργης και η διακήρυξη του 

Ελσίνκι για την προστασία των ανθρώπων από κάθε μορφής έρευνας με βάση τα 

δικαιώματα που έχει κανείς (να μην υποστεί κάποια βλάβη φυσική, συγκινησιακή 

κλπ, πλήρους διαφάνειας, ανωνυμίας και εχεμύθειας και αυτοδιάθεσης). 

Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, εξηγούσαμε το σκοπό της 

έρευνάς μας, επιδιώκαμε τη μη παρεμπόδιση της φυσιολογικής ζωής και της 

παρεχόμενης εργασίας, ενώ τονίστηκε ότι το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και το 

δείγμα (δηλαδή τα συμμετέχοντα πρόσωπα) τυχαίο, και τον φορέα της έρευνας - 

σχολή της φοίτησής μας. Επίσης, στο Παράρτημα Β’ παρατίθεται και η έγγραφη 

άδεια που δόθηκε από το Νοσοκομείο για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με αρ.πρωτ.15616( Παράρτημα Β) . 

 

 

5.4 Μέθοδος 

Για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας εξασφαλίστηκε η απαραίτητη έγκριση 

από την επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου μετά από αντίστοιχο αίτημα προς 

αυτή, χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστές  απαντήσεις, με την 

μορφή της πενταβάθμιας κλίμακας Likert  το οποίο αποτελεί ερευνητικό εργαλείο 
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για το ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών στα εξωτερικά ιατρεία του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί προϊόν της 

ερευνητικής εργασίας των Αλετρά, Β, Ζαχαράκη Φ, Νιάκα Δ, για το τμήμα 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστημίου Μακεδονίας (Παράρτημα 

Α’).  

Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του δομημένου ερωτηματολογίου με κλειστές 

απαντήσεις, με τη μορφή εξάβαθμης κλίμακας  Likert.  Η κλίμακα αυτή είναι η 

καταλληλότερη επειδή διευκολύνει τον ερευνητή αλλά και τον  ερωτώμενο.  Οι 

ερωτήσεις διαμορφώθηκαν και επιλέχτηκαν μετά από  παρατήρηση της λειτουργίας 

των εξωτερικών ιατρείων και  συνεντεύξεων  των ασθενών αλλά και με νοσηλευτές 

και γιατρούς του τμήματος.  Ως βάση αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια 

παλιότερων ερευνών. Η σειρά των ερωτήσεων είναι ανάλογη της ροής των ασθενών 

της στιγμής της εισόδου στο νοσοκομείο ως τη στιγμή της αποχώρησης τους από 

αυτό.  

Αποτελείται από 2 ερωτήσεις φίλτρου, 46 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την 

κλίμακα Likert με διαβάθμιση  από το ως το 6 και 6 ερωτήσεις  συλλογής 

δημογραφικών στοιχείων. Σκοπός είναι να αποκλειστούν οι ανήλικοι ασθενείς και 

αυτοί που μετά από την επίσκεψη τους εισήχθηκαν σε κλινική του νοσοκομείου. 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει τις ερωτήσεις φίλτρου  από τις 

οποίες θα διαπιστωθεί  αν οι ερωτηθέντες είναι ενήλικοι και αν μετά την εξέταση 

τους στα Εξωτερικά Ιατρεία έκαναν εισαγωγή στο Νοσοκομείο Στο δεύτερο μέρος 

ακολουθούν 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την κλίμακα Likert που αφορούν τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες κλείστηκε το ραντεβού για εξέταση στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία. 

Στο τρίτο μέρος διερευνώνται οι συνθήκες άφιξης των ερωτηθέντων στα 

Εξωτερικά ιατρεία με 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την κλίμακα Likert, το μέσο 

πρόσβασης  και  η διευκόλυνση στην πρόσβαση. 

Το τέταρτο μέρος  ερευνά τα θέματα κατά την αναμονή για την εξέταση, χρόνο 

αναμονής, καταλληλότητα των χώρων και της ατμόσφαιρας που επικρατούσε κατά 

την περίοδο της αναμονής των ερωτηθέντων, με 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την 

κλίμακα Likert. 

Στο πέμπτο μέρος ερευνά θέματα που σχετίζονται με το χώρο του ιατρείου και 

την εξέταση των ερωτηθέντων  με 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την κλίμακα 

Likert. 
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Το έκτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που συλλέγουν πληροφορίες σχετικές 

με τις εργαστηριακές εξετάσεις, με 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την κλίμακα 

Likert.  

Στο έβδομο μέρος 3 ερωτήσεις κλειστού τύπου με την κλίμακα Likert ερευνούν 

τις συνθήκες αναχώρησης των ερωτηθέντων από τα εξωτερικά ιατρεία. 

Στο όγδοο μέρος 1 ερώτηση  κλειστού τύπου με την κλίμακα Likert  συλλέγει 

την γενική εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ερωτηθέντων. 

Τέλος ακολουθούν ερωτήσεις που συλλέγουν τα στατιστικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων ώστε να διαμορφωθεί το δημογραφικό τους προφίλ.  

 

 

5.5 Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες στους οποίους 

αναφέρεται το όνομα της μεταβλητής καθώς και η αντίστοιχη ερώτηση στην οποία 

αναφέρεται. Επίσης αναφέρονται οι εξεταζόμενες ομάδες καθώς και τα σύνολα των 

απαντήσεων. 

Έτσι, οι μεν μετρήσιμες μεταβλητές παρουσιάζονται με το μέσο όρο (average) 

των μετρήσεων τους, την τυπική απόκλιση (standard deviation), την ελάχιστη (min 

value) και τη μέγιστη (max value) τιμή, οι δε μη μετρήσιμες μεταβλητές (βαθμωτές, 

διχοτομικές ή κατηγορικές) παρουσιάζονται με τη συχνότητα (απόλυτος αριθμός) 

εμφάνισης της απάντησης καθώς και με τη σχετική συχνότητα (ποσοστιαία 

αναλογία) εμφάνισης της κάθε τιμής της μεταβλητής. 

Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson Correlation Coefficient (r), 

ο οποίος είναι συντελεστής συσχέτισης για παραμετρικές μεταβλητές. Οι τιμές που 

μπορεί να λάβει ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson ανήκουν στο διάστημα [-1, 

+1]. Η τιμή +1 ή -1 αντιστοιχεί σε τέλεια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών (θετική 

ή αρνητική), ενώ η τιμή 0 αντιστοιχεί σε πλήρη έλλειψη συσχέτισης μεταξύ των δύο 

υπό εξέταση μεταβλητών. Θετικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης δηλώνουν πως 

οι δύο μεταβλητές αυξάνονται ή μειώνονται με τον ίδιο τρόπο (ταυτόχρονα), ενώ 

αρνητικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης δηλώνουν πως όταν η μία μεταβλητή 

αυξάνει η άλλη ελαττώνεται. 

Κατά τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων οι διαφορές και 

συσχετίσεις που προκύπτουν θεωρούνται στατιστικά σημαντικές αν και μόνο αν 
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αντιστοιχούν σε πιθανότητα p<0,05 (όπως αυτή προκύπτει από τον αντίστοιχο κάθε 

φορά στατιστικό έλεγχο). 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνάς μας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για Windows. 
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6ο Κεφάλαιο 
Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 348 επισκέπτες εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείου 

από τα οποία 48 άτομα αποκλείστηκαν από την περαιτέρω μελέτη επειδή: 

τα 37 άτομα επειδή η επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία είχε ως αποτέλεσμα την 

εισαγωγή τους στο νοσοκομείο (ποσοστό 10,63%) 

τα 9 άτομα επειδή ήταν κάτω των 18 ετών (ποσοστό 2,59%) και 

2 άτομα (ποσοστό 0,57%) και για τους δύο παραπάνω αναφερόμενους λόγους 

ταυτόχρονα. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Από την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων μας προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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6.1 Δημογραφικά και Στατιστικά στοιχεία 

Το 47,7% των ερωτηθέντων στην παρούσα έρευνα ήταν γυναίκες και το 

υπόλοιπο 52,3% άνδρες (Πίνακας 1, Σχήμα 1). 

 

 

 

Πίνακας 1: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το φύλο. 

Φύλο Ν=300 Percent (%) 

Άρρεν 157 52,3 

Θήλυ 143 47,7 

 

 

Σχήμα 1: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το φύλο. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (131 άτομα – ποσοστό 43,7%) ήταν 

ηλικίας 45-64 ετών, άλλοι 98 (ποσοστό 32,7%) και οι υπόλοιποι 71 (ποσοστό 23,7%) 

ήταν άνω των 64 ετών (Πίνακας 2, Σχήμα 2). 

 

 

Πίνακας 2: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την ηλικία. 

Ηλικία Ν=300 Percent (%) 

18-44 ετών 98 32,7 

45-64 ετών 131 43,7 

Άνω των 64 ετών 71 23,7 

 

 

 

Σχήμα 2: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την ηλικία. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (170 άτομα – ποσοστό 56,7%) 

διέμεναν σε επαρχιακή πόλη, άλλοι 71 (ποσοστό 23,7%) διέμεναν σε χωριό και 

άλλοι 47 (ποσοστό 15,7%) διέμεναν σε κωμόπολη. Οι υπόλοιποι 12 (ποσοστό 4,0%) 

διέμεναν σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς) 

(Πίνακας 3, Σχήμα 3). 

 

Πίνακας 3: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τον τόπο διαμονής. 

Τόπος διαμονής Ν=300 Percent (%) 

Χωριό 71 23,7 

Κωμόπολη 47 15,7 

Επαρχιακή πόλη 170 56,7 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς 12 4,0 

 

 

Σχήμα 3: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τον τόπο διαμονής. 
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Οι μισοί σχεδόν των ερωτηθέντων (148 άτομα – ποσοστό 49,3%) ήταν 

απόφοιτοι λυκείου και άλλοι 46 (ποσοστό 15,4%) απόφοιτοι είτε γυμνασίου είτε 

δημοτικού. Από τους υπόλοιπους 29 άτομα (ποσοστό 9,7%) ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ, 42 

(ποσοστό 14,0%) ήταν πτυχιούχοι ΤΕΙ, 12 (ποσοστό 4,0%) πτυχιούχοι ΑΕΙ και 7 

(ποσοστό 2,3%) κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 

5,3% των ερωτηθέντων (16 άτομα) δεν είχαν γραμματικές γνώσεις (Πίνακας 4, 

Σχήμα 4). 

 

Πίνακας 4: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την εκπαίδευση. 

Εκπαίδευση Ν=300 Percent (%) 

Δεν έχει γραμματικές γνώσεις 16 5,3 

Απόφοιτος Δημοτικού 20 6,7 

Απόφοιτος Γυμνασίου 26 8,7 

Απόφοιτος Λυκείου 148 49,3 

Απόφοιτος τεχνικής σχολής (ΙΕΚ) 29 9,7 

Απόφοιτος ανώτερης σχολής (ΤΕΙ) 42 14,0 

Απόφοιτος ΑΕΙ 12 4,0 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 7 2,3 

 

 

Σχήμα 4: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την εκπαίδευση. 
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Προφανώς, το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (295 άτομα – ποσοστό 98,4%) 

δήλωσαν τον ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικό φορέα, άλλοι 3 (ποσοστό 1,0%) είχαν το 

ΤΣΜΕΔΕ και 1 μόνο (ποσοστό 0,3%) δήλωσαν το ΤΣΑΥ και των απόρων ως 

ασφαλιστικό φορέα (Πίνακας 5, Σχήμα 5). 

 

Πίνακας 5: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τον ασφαλιστικό φορέα. 

Ασφαλιστικός φορέας Ν=300 Percent (%) 

ΕΟΠΥΥ 295 98,4 

ΤΣΜΕΔΕ 3 1,0 

ΤΣΑΥ 1 0,3 

Απόρων 1 0,3 

 

 

Σχήμα 5: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τον ασφαλιστικό φορέα. 
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Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (285 άτομα – ποσοστό 95,0%) δηλώνουν 

ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι είτε ‘καλή’ είτε ‘πολύ καλή’, άλλοι 14 

(ποσοστό 4,7%) δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι ‘μέτρια’ και μόνο 1 

(ποσοστό 0,3%) δηλώνει ότι είναι είτε ‘κακή’ είτε ‘πολύ κακή’ (Πίνακας 7, Σχήμα 7). 

 

Πίνακας 7: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το πώς θα χαρακτήριζαν την κατάσταση 

της υγείας τους. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση της υγείας σας; Ν=300 Percent (%) 

Πολύ κακή 0 0,0 

Κακή 1 0,3 

Μέτρια 14 4,7 

Καλή 203 67,7 

Πολύ καλή 82 27,3 

 

Σχήμα 7: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το πώς θα χαρακτήριζαν την κατάσταση 

της υγείας τους. 
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Β. Ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (202 άτομα – ποσοστό 67,3%) 

έκλεισαν το ραντεβού για εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία τηλεφωνικώς, 

άλλοι 65 (ποσοστό 21,7%) έκλεισαν το ραντεβού με επίσκεψη στο νοσοκομείο και 

τα υπόλοιποι 33 (ποσοστό 11,0%) με κάποιο άλλο τρόπο (Πίνακας 8, Σχήμα 8). 

 

Πίνακας 8: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το πώς έκλεισαν το ραντεβού για 

εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

Πώς κλείσατε το ραντεβού για εξέταση στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία; 
Ν=300 Percent (%) 

Τηλεφωνικώς  202 67,3 

Με επίσκεψη στο νοσοκομείο 65 21,7 

Με άλλο τρόπο 33 11,0 

 

 

Σχήμα 8: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το πώς έκλεισαν το ραντεβού για εξέταση 

στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

 

 

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων (240 άτομα – ποσοστό 80,0%) 

δήλωσαν ότι ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε να κλείσουν το 

ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν 

λιγότερος από 1 μήνα, άλλοι 44 (ποσοστό 14,7%) ο χρόνος που πέρασε ήταν 

περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες και άλλοι 9 (ποσοστό 3,0%) 

ήταν περισσότερος από 3 μήνες, αλλά λιγότερος από 6 μήνες. Τέλος, άλλοι 7 



  

 87 
 

(ποσοστό 2,3%) δήλωσαν ότι πήγαν στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού 

(Πίνακας 9, Σχήμα 9). 

 

 

Πίνακας 9: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που 

χρειάστηκε να κλείσουν το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκαν 

τα Εξωτερικά Ιατρεία. 

Ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε να 

κλείσετε το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που 

επισκεφθήκατε τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν: 

Ν=300 Percent (%) 

Λιγότερος από 1 μήνα 240 80,0 

Περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες 44 14,7 

Περισσότερος από 3 μήνες, αλλά λιγότερος από 6 μήνες 9 3,0 

Περισσότερος από 6 μήνες,  0 0,0 

Πήγα στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού 7 2,3 

Δεν θυμάμαι  0 0,0 

 

Σχήμα 9: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που 

χρειάστηκε να κλείσουν το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκαν 

τα Εξωτερικά Ιατρεία. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 79,0% αυτών (237 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία 

έγινε εύκολα και γρήγορα, το 47,6% αυτών (143 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν 

πλήρως ότι ήταν δύσκολο να επιλέξουν ημέρα και ώρα εξέτασης, το 75,3% αυτών 

(226 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι το προσωπικό της γραμματείας 

με το οποίο ήρθαν σε επαφή για το ραντεβού φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να τους 

εξυπηρετήσει και το 69,0% αυτών (207 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι 

ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για πρώτη φορά θέλησαν να εξεταστούν έως 

την ημέρα που επισκέφθηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν μεγάλος (Πίνακας 10, 

Σχήμα 10). 

 

Πίνακας 10: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο 

του ραντεβού. 

Ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία 

έγινε εύκολα και γρήγορα; 

300 86 151 33 11 13 6 

(%) 28,7 50,3 11,0 3,7 4,3 2,0 

Ήταν δύσκολο να επιλέξετε εσείς ημέρα 

και ώρα εξέτασης; 

300 20 88 35 142 1 14 

(%) 6,7 29,3 11,7 47,3 0,3 4,7 

Το προσωπικό της γραμματείας με το 

οποίο ήρθατε σε επαφή για το ραντεβού 

φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 

300 13 213 31 18 11 14 

(%) 4,3 71,0 10,3 6,0 3,7 4,7 

Ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για 

πρώτη φορά θελήσατε να εξεταστείτε έως 

την ημέρα που επισκεφθήκατε τα 

Εξωτερικά Ιατρεία ήταν μεγάλος; 

300 8 17 53 200 7 15 

(%) 2,7 5,7 17,7 66,7 2,3 5,0 
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Σχήμα 10: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 
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Γ. Ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες (182 άτομα – ποσοστό 60,7%) 

στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι το μέσον με το οποίο ήρθαν στο νοσοκομείο 

ήταν αστική συγκοινωνία / ταξί ενώ οι υπόλοιποι 118 (ποσοστό 39,3%) δήλωσαν ότι 

ήρθαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο (Πίνακας 11, Σχήμα 11). 

 

 

Πίνακας 11: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το με τι μέσον ήρθαν στο νοσοκομείο. 

Με τι μέσον ήρθατε στο νοσοκομείο; Ν=300 Percent (%) 

Ι.Χ. αυτοκίνητο 118 39,3 

Αστική συγκοινωνία / ταξί 182 60,7 

 

 

Σχήμα 11: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το με τι μέσον ήρθαν στο νοσοκομείο. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 118 ερωτηθέντων που έφτασαν με Ι.Χ. 

αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, το 51,7% αυτών (61 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα ότι η πρόσβαση στο νοσοκομείο ήταν εύκολη και μόλις το 23,7% αυτών (28 

άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν 

δύσκολη (Πίνακας 12, Σχήμα 12). 

 

Πίνακας 12: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία με Ι.Χ. αυτοκίνητο. 

 

Σχήμα 12: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία με Ι.Χ. αυτοκίνητο (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε 

διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία με Ι.Χ. αυτοκίνητο 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 

Rf 

Η πρόσβαση στο νοσοκομείο ήταν εύκολη; 
118 18 43 41 12 4 0 

(%) 15,3 36,4 34,7 10,2 3,4 0,0 

Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν 

δύσκολη; 

118 17 2 63 17 11 8 

(%) 14,4 1,7 53,4 14,4 9,3 6,8 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις (όλων) των ερωτηθέντων, μόνο το 24,0% αυτών 

(72 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι η σηματοδότηση στους εξωτερικούς 

χώρους του νοσοκομείου ήταν ελλιπής ενώ το 78,4% αυτών (235 άτομα) συμφωνούν 

ή συμφωνούν απόλυτα ότι το προσωπικό στο γραφείο πληροφοριών ήταν ευγενικό 

και πρόθυμο να τους εξυπηρετήσει (Πίνακας 13, Σχήμα 13). 

 

Πίνακας 13: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου μέσου. 

Ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου 

μέσου 

Ν 
1-

Συμφωνώ 

απόλυτα 

2-

Συμφω

νώ 

3-

Ουδέτ

ερος 

4-

Διαφωνώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 

Rf 

Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς 

χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε 

τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν ελλιπής; 

30

0 22 27 173 65 7 6 

(%

) 
7,3 9,0 57,7 21,7 2,3 2,0 

Το προσωπικό στο γραφείο 

πληροφοριών ήταν ευγενικό και 

πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 

30

0 26 209 40 12 7 6 

(%

) 
8,7 69,7 13,3 4,0 2,3 2,0 

 



  

 93 
 

 

Σχήμα 13: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου μέσου (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε 

διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 
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Δ. Ερωτήσεις σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων (247 άτομα – ποσοστό 82,4%) 

δήλωσαν ότι ο χρόνος που πέρασε από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι 

να γίνει η εξέταση ήταν λιγότερος από 15 λεπτά και άλλοι 8 (ποσοστό 2,7%) 

δήλωσαν ότι εξετάστηκαν την ώρα που έπρεπε ή νωρίτερα. Αντίθετα, οι υπόλοιποι 

43 (ποσοστό 14,3%) δήλωσαν ότι ο χρόνος που πέρασε από την προκαθορισμένη 

ώρα του ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση ήταν πάνω από 15 λεπτά, ακόμα και 

πάνω από 1 ώρα (Πίνακας 14, Σχήμα 14). 

 

Πίνακας 14: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από την 

προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση. 

Ο χρόνος που πέρασε από την προκαθορισμένη ώρα του 

ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση ήταν: 
Ν=300 Percent (%) 

Λιγότερος από 5 λεπτά 74 24,7 

5-14 λεπτά 173 57,7 

15-29 λεπτά 16 5,3 

30-59 λεπτά 10 3,3 

Περισσότερο από 1 ώρα 17 5,7 

Εξεταστήκατε την ώρα που έπρεπε ή νωρίτερα 8 2,7 

Δεν θυμάμαι  2 0,7 

 

Σχήμα 14: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από την 

προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το (σύνολο σχεδόν) 95,7% 

αυτών (287 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι η αίθουσα αναμονής ήταν 

καθαρή, το 81,4% αυτών (244 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι η αίθουσα 

αναμονής ήταν στενόχωρη, το 84,0% αυτών (252 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα ότι ήταν εύκολο να βρουν κάθισμα για να περιμένουν, το 77,0% αυτών (231 

άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής 

ήταν δυσάρεστη και το 77,3% αυτών (232 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως 

ότι ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα αναμονής για εξέταση ήταν υπερβολικά 

μεγάλος (Πίνακας 15, Σχήμα 15). 

 

 

Πίνακας 15: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την αναμονή 

για εξέταση. 

Ερωτήσεις σχετικά με την αναμονή για 

εξέταση 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 

Rf 

Η αίθουσα αναμονής ήταν καθαρή; 
300 117 170 7 4 0 2 

(%) 39,0 56,7 2,3 1,3 0,0 0,7 

Η αίθουσα αναμονής ήταν στενόχωρη; 
300 4 12 38 215 29 2 

(%) 1,3 4,0 12,7 71,7 9,7 0,7 

Ήταν εύκολο να βρείτε κάθισμα για να 

περιμένετε; 

300 39 213 20 17 3 8 

(%) 13,0 71,0 6,7 5,7 1,0 2,7 

Η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής 

ήταν δυσάρεστη (είχε πολύ κρύο ή πολύ 

ζέστη); 

300 5 21 35 200 31 8 

(%) 1,7 7,0 11,7 66,7 10,3 2,7 

Ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα 

αναμονής για εξέταση ήταν υπερβολικά 

μεγάλος; 

300 9 7 42 214 18 10 

(%) 3,0 2,3 14,0 71,3 6,0 3,3 
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Σχήμα 15: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την αναμονή 

για εξέταση (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 

 

 

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (209 άτομα – ποσοστό 

69,7%) στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι δεν επισκέφτηκαν τις τουαλέτες του 

νοσοκομείου ενώ οι υπόλοιποι 91 (ποσοστό 30,3%) δήλωσαν ότι τις επισκέφτηκαν 

(Πίνακας 16, Σχήμα 16). 

 

Πίνακας 16: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν επισκέφτηκαν τις τουαλέτες του 

νοσοκομείου. 

Επισκεφθήκατε τις τουαλέτες του νοσοκομείου; Ν=300 Percent (%) 

Όχι 209 69,7 

Ναι 91 30,3 
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Σχήμα 16: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν επισκέφτηκαν τις τουαλέτες του 

νοσοκομείου. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 91 ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι 

επισκέφτηκαν τις τουαλέτες του νοσοκομείου, το 86,8% αυτών (79 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι αυτές ήταν καθαρές και φροντισμένες 

(Πίνακας 17, Σχήμα 17). 

 

Πίνακας 17: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη 

στις τουαλέτες του νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία). 

Ερωτήσεις σχετικά με την επίσκεψη 

στις τουαλέτες του νοσοκομείου 

(Εξωτερικά Ιατρεία) 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Οι τουαλέτες ήταν καθαρές και 

φροντισμένες; 

91 18 61 5 5 0 2 

(%) 19,8 67,0 5,5 5,5 0,0 2,2 

 

 

Σχήμα 17: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς την ερώτηση σχετικά με την επίσκεψη 

στις τουαλέτες του νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία) (συμφωνώ και συμφωνώ 

απόλυτα). 
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Ε. Ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων (255 άτομα – ποσοστό 85,0%) 

δήλωσαν ότι ο χρόνος που διήρκεσε η εξέταση στο ιατρείο ήταν μεταξύ 5 και 20 

λεπτών και άλλοι 23 (ποσοστό 7,7%) δήλωσαν ότι η εξέταση διήρκεσε 21-30 λεπτά. 

Αντίθετα, πολύ λίγοι ερωτηθέντες δήλωσαν άλλους χρόνους εξέτασης στο ιατρείο 

(Πίνακας 18, Σχήμα 18). 

 

Πίνακας 18: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που διήρκεσε η εξέταση στο 

ιατρείο. 

Πόσο χρόνο διήρκεσε η εξέταση στο ιατρείο; Ν=300 Percent (%) 

Λιγότερο από 5 λεπτά 2 0,7 

6-10 λεπτά 120 40,0 

11-20 λεπτά 135 45,0 

21-30 λεπτά 23 7,7 

31-40 λεπτά 4 1,3 

Περισσότερο από 40 λεπτά 4 1,3 

Δεν θυμάμαι / δεν απαντώ 12 4,0 

 

 

 

Σχήμα 18: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που διήρκεσε η εξέταση στο 

ιατρείο. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το (σύνολο σχεδόν) 92,0% 

αυτών (276 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι ο χώρος του ιατρείου ήταν 

καθαρός, το 78,3% αυτών (235 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι ο χώρος 

εξέτασης ήταν στενός και άβολος, το 86,0% αυτών (258 άτομα) συμφωνούν ή 

συμφωνούν απόλυτα ότι ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την εξέτασή τους, το 

85,6% αυτών (257 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι ο γιατρός έδειξε 

αδιαφορία για την κατάλληλη απομόνωσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης ώστε 

να μη τους βλέπουν ή ακούνε άτομα που δεν έπρεπε, το 88,7% αυτών (266 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα 

είχαν να του πουν σχετικά με την υγεία τους και το 89,0% αυτών (267 άτομα) 

διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι ο γιατρός τους έδωσε ανεπαρκείς ή ακατανόητες 

πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση της υγείας τους (Πίνακας 19, Σχήμα 19). 

 

Πίνακας 19: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και 

την ιατρική εξέταση (6 πρώτες ερωτήσεις). 

Ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και την 

ιατρική εξέταση 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Ο χώρος του ιατρείου ήταν καθαρός; 
300 108 168 15 0 0 9 

(%) 36,0 56,0 5,0 0,0 0,0 3,0 

Ο χώρος εξέτασης ήταν στενός και 

άβολος; 

300 7 18 29 198 37 11 

(%) 2,3 6,0 9,7 66,0 12,3 3,7 

Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την 

εξέτασή σας; 

300 37 221 34 5 0 3 

(%) 12,3 73,7 11,3 1,7 0,0 1,0 

Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για την 

κατάλληλη απομόνωσή σας κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης ώστε να μη σας 

βλέπουν ή ακούνε άτομα που δεν έπρεπε; 

300 2 14 18 172 85 9 

(%) 0,7 4,7 6,0 57,3 28,3 3,0 

Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα 

είχατε να του πείτε σχετικά με την υγεία 

σας; 

300 62 204 27 2 0 5 

(%) 
20,7 68,0 9,0 0,7 0,0 1,7 

Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή 

ακατανόητες πληροφορίες σε σχέση με την 

κατάσταση της υγείας σας; 

300 0 4 20 244 23 9 

(%) 0,0 1,3 6,7 81,3 7,7 3,0 
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Σχήμα 19: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και 

την ιατρική εξέταση (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε διαφωνώ και διαφωνώ 

πλήρως) (6 πρώτες ερωτήσεις). 

 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 86,0% αυτών (258 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ορθότητα και 

καταλληλότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής που τους είπε ο γιατρός, 

το 82,0% αυτών (246 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι οι εξηγήσεις και οι 

οδηγίες που έλαβαν από το γιατρό σε σχέση με τη θεραπεία (τρόπο λήψης 

φαρμάκων, τρόπο ανάρρωσης, κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή μπερδεμένες, το (σύνολο 

σχεδόν) 94,0% αυτών (282 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι ο γιατρός 

τους φέρθηκε με σεβασμό, το 65,0% αυτών (195 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν 

πλήρως ότι οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με ανεπαρκή εκπαίδευση, το (σύνολο 

σχεδόν) 94,3% αυτών (283 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι οι 

νοσηλεύτριες ήταν ευγενικές μαζί τους και το 89,0% αυτών (267 άτομα) διαφωνούν 

ή διαφωνούν πλήρως ότι οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις τους (Πίνακας 20, Σχήμα 20). 
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Πίνακας 20: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και 

την ιατρική εξέταση (6 επόμενες ερωτήσεις). 

Ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και την 

ιατρική εξέταση 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα και 

καταλληλότητα της διάγνωσης και της 

θεραπευτικής αγωγής που σας είπε ο 

γιατρός; 

300 29 229 31 2 0 9 

(%) 9,7 76,3 10,3 0,7 0,0 3,0 

Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που λάβατε 

από το γιατρό σε σχέση με τη θεραπεία 

(τρόπο λήψης φαρμάκων, τρόπο 

ανάρρωσης, κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή 

μπερδεμένες; 

300 0 16 29 222 24 9 

(%) 0,0 5,3 9,7 74,0 8,0 3,0 

Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό; 
300 89 193 9 0 0 9 

(%) 29,7 64,3 3,0 0,0 0,0 3,0 

Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με 

ανεπαρκή εκπαίδευση; 

300 0 2 86 177 18 17 

(%) 0,0 0,7 28,7 59,0 6,0 5,7 

Οι νοσηλεύτριες ήταν ευγενικές με σας; 
300 243 40 14 0 0 3 

(%) 81,0 13,3 4,7 0,0 0,0 1,0 

Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σας; 

300 3 2 17 62 205 11 

(%) 1,0 0,7 5,7 20,7 68,3 3,7 

 

Σχήμα 20: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και 

την ιατρική εξέταση (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε διαφωνώ και διαφωνώ 

πλήρως) (6 επόμενες ερωτήσεις). 
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ΣΤ. Ερωτήσεις σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (241 άτομα – ποσοστό 80,3%) 

στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε να υποβληθούν σε εργαστηριακές 

εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές / αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, 

υπερηχογράφημα κ.α.) ενώ οι υπόλοιποι 59 (ποσοστό 19,7%) δήλωσαν ότι 

χρειάστηκε (Πίνακας 21, Σχήμα 21). 

 

Πίνακας 21: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν χρειάστηκε να υποβληθούν σε 

εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές / αιματολογικές εξετάσεις, 

ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α.). 

Χρειάστηκε να υποβληθείτε σε εργαστηριακές 

εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές / αιματολογικές 

εξετάσεις, ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α.); 

Ν=300 Percent (%) 

Όχι 241 80,3 

Ναι 59 19,7 

 

 

Σχήμα 21: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν χρειάστηκε να υποβληθούν σε 

εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές / αιματολογικές εξετάσεις, 

ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α.). 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 59 ερωτηθέντων που χρειάστηκε να 

υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις, το 71,2% αυτών (35 άτομα) διαφωνούν ή 

διαφωνούν πλήρως ότι το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις κλείστηκε με τρόπο 

πολύπλοκο / χρονοβόρο ενώ το 50,9% αυτών (30 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν 

απόλυτα ότι είχαν δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του ραντεβού (Πίνακας 22, 

Σχήμα 22). 

 

Πίνακας 22: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο 

του ραντεβού για τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις 

κλείστηκε με τρόπο πολύπλοκο / 

χρονοβόρο; 

59 5 2 8 34 1 9 

(%) 8,5 3,4 13,6 57,6 1,7 15,3 

Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και 

ώρας του ραντεβού; 

59 5 25 11 11 0 7 

(%) 8,5 42,4 18,6 18,6 0,0 11,9 

 

Σχήμα 22: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού για τις εργαστηριακές εξετάσεις (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε 

διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 

71,2
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
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60,0
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80,0

Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις 
κλείστηκε με τρόπο πολύπλοκο / χρονοβόρο;

Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας 
του ραντεβού;
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 59 ερωτηθέντων που χρειάστηκε να 

υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις, ένα πολύ υψηλό ποσοστό αυτών (46 άτομα 

– ποσοστό 78,0%) δήλωσαν ότι ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε 

να κλείσουν το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκαν τα 

εργαστήρια ήταν λιγότερος από 1 μήνα και άλλοι 2 (ποσοστό 3,4%) ο χρόνος που 

πέρασε ήταν περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες. Τέλος, άλλοι 9 

(ποσοστό 15,3%) δήλωσαν ότι δεν θυμούνται (Πίνακας 23, Σχήμα 23). 

 

 

Πίνακας 23: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από τη στιγμή 

που χρειάστηκε να κλείσουν το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που 

επισκέφθηκαν τα εργαστήρια. 

Ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε να 

κλείσετε το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που 

επισκεφθήκατε τα εργαστήρια ήταν: 

Ν=300 Percent (%) 

Λιγότερος από 1 εβδομάδα 28 47,5 

Περισσότερος από 1 εβδομάδα αλλά λιγότερος από 1 μήνα 18 30,5 

Περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες 2 3,4 

Περισσότερος από 3 μήνες,  0 0,0 

Πήγα στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού 2 3,4 

Δεν θυμάμαι  9 15,3 

 

Σχήμα 23: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που 

χρειάστηκε να κλείσουν το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκαν 

τα εργαστήρια. 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 59 ερωτηθέντων που χρειάστηκε να 

υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις, το 50,8% αυτών (30 άτομα) διαφωνούν ή 

διαφωνούν πλήρως ότι ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των 

εργαστηριακών εξετάσεων ήταν μεγάλος, μόλις το 32,2% αυτών (19 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους 

του νοσοκομείου για να βρείτε τα εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική, το 

54,3% αυτών (32 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι την ημέρα του 

ραντεβού, χρειάστηκε να περιμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα στην αίθουσα 

αναμονής ώσπου να έρθει η σειρά τους να εξεταστούν, το 69,5% αυτών (41 άτομα) 

διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν 

στενόχωροι / άβολοι, το 67,8% αυτών (40 άτομα) συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα 

ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με εύκολο και ανώδυνο για 

αυτούς τρόπο και το 49,2% αυτών (29 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι το 

βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ήταν απρόθυμο να τους εξυπηρετήσει 

(Πίνακας 24, Σχήμα 24). 
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Πίνακας 24: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με τις 

εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ερωτήσεις σχετικά με τις 

εργαστηριακές εξετάσεις 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 

Rf 

Ο χρόνος αναμονής για την 

πραγματοποίηση των εργαστηριακών 

εξετάσεων ήταν μεγάλος; 

59 6 2 14 30 0 7 

(%) 10,2 3,4 23,7 50,8 0,0 11,9 

Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς 

χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε τα 

εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική; 

59 7 12 17 11 4 8 

(%) 11,9 20,3 28,8 18,6 6,8 13,6 

Την ημέρα του ραντεβού, χρειάστηκε να 

περιμένετε για σύντομο χρονικό διάστημα 

στην αίθουσα αναμονής ώσπου να έρθει η 

σειρά σας να εξεταστείτε; 

59 2 16 8 26 6 1 

(%) 3,4 27,1 13,6 44,1 10,2 1,7 

Οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν 

στενόχωροι / άβολοι; 

59 0 2 15 35 6 1 

(%) 0,0 3,4 25,4 59,3 10,2 1,7 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις 

πραγματοποιήθηκαν με εύκολο και 

ανώδυνο για σας τρόπο; 

59 9 31 12 1 5 1 

(%) 15,3 52,5 20,3 1,7 8,5 1,7 

Το βοηθητικό προσωπικό των 

εργαστηρίων ήταν απρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 

59 3 18 8 21 8 1 

(%) 5,1 30,5 13,6 35,6 13,6 1,7 
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Σχήμα 24: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με τις 

εργαστηριακές εξετάσεις (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε διαφωνώ και 

διαφωνώ πλήρως). 

 



  

 109 
 

Ζ. Ερωτήσεις σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (193 άτομα – ποσοστό 64,3%) στην 

παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι χρειάστηκε πριν από την αναχώρησή τους να 

επισκεφθούν τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για τακτοποίηση κάποιας 

εκκρεμότητας (πληρωμή, θεώρηση βιβλιαρίου, ή άλλο) ενώ οι υπόλοιποι 107 

(ποσοστό 35,7%) δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε (Πίνακας 25, Σχήμα 25). 

 

 

Πίνακας 25: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν χρειάστηκε πριν από την 

αναχώρησή τους να επισκεφθούν τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για 

τακτοποίηση κάποιας εκκρεμότητας (πληρωμή, θεώρηση βιβλιαρίου, ή άλλο). 

Πριν από την αναχώρησή σας χρειάστηκε να 

επισκεφθείτε τη Γραμματεία των Εξωτερικών 

Ιατρείων για τακτοποίηση κάποιας εκκρεμότητας 

(πληρωμή, θεώρηση βιβλιαρίου, ή άλλο); 

Ν=300 Percent (%) 

Όχι 107 35,7 

Ναι 193 64,3 

 

 

 

Σχήμα 25: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν χρειάστηκε πριν από την 

αναχώρησή τους να επισκεφθούν τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για 

τακτοποίηση κάποιας εκκρεμότητας (πληρωμή, θεώρηση βιβλιαρίου, ή άλλο). 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 193 ερωτηθέντων που χρειάστηκε πριν από 

την αναχώρησή τους να επισκεφθούν τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, το 

88,6% αυτών (171 άτομα) διαφωνούν ή διαφωνούν πλήρως ότι οι διαδικασίες 

πληρωμής / θεώρησης ήταν χρονοβόρες και το 90,1% αυτών (174 άτομα) 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι το προσωπικό της Γραμματείας ήταν ευγενικό 

και εξυπηρετικό (Πίνακας 26, Σχήμα 26). 

 

Πίνακας 26: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την 

αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου μέσου. 

Ερωτήσεις σχετικά με την αναχώρηση 

από τα Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου 

μέσου 

Ν 1-

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

2-

Συμφων

ώ 

3-

Ουδέτε

ρος 

4-

Διαφων

ώ 

5- 

Διαφωνώ 

πλήρως 

6-Δεν 

ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 
Rf 

Οι διαδικασίες πληρωμής / θεώρησης ήταν 

χρονοβόρες; 

193 2 7 13 140 31 0 

(%) 1,0 3,6 6,7 72,5 16,1 0,0 

Το προσωπικό της Γραμματείας ήταν 

ευγενικό και εξυπηρετικό; 

193 35 139 7 2 3 7 

(%) 18,1 72,0 3,6 1,0 1,6 3,6 

 

Σχήμα 26: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς τις ερωτήσεις σχετικά με την αναχώρηση 

από τα Εξωτερικά Ιατρεία ανεξαρτήτου μέσου (συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα είτε 

διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως). 
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Η. Γενική εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Πάνω από τρεις στους τέσσερεις των ερωτηθέντων (233 άτομα – ποσοστό 

77,7%) δηλώνουν ότι από την επίσκεψή τους συνολικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του 

νοσοκομείου είτε ‘διαφωνούν’ είτε ‘διαφωνούν πλήρως’ με την άποψη ότι είναι 

δυσαρεστημένοι, άλλοι 48 (ποσοστό 16,0%) δηλώνουν ‘ουδέτεροι’ σχετικά με την 

άποψη ότι είναι δυσαρεστημένοι και μόνο 19 (ποσοστό 6,3%) δηλώνουν είτε ότι 

‘συμφωνούν’ είτε ότι ‘συμφωνούν απόλυτα’ με την άποψη αυτή (Πίνακας 27, Σχήμα 

27). 

 

Πίνακας 27: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν από την επίσκεψή τους 

συνολικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου είναι δυσαρεστημένοι. 

Από την επίσκεψή σας συνολικά στα Εξωτερικά 

Ιατρεία του νοσοκομείου είστε δυσαρεστημένος; 
Ν=300 Percent (%) 

Συμφωνώ απόλυτα 9 3,0 

Συμφωνώ 10 3,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος 48 16,0 

Διαφωνώ 207 69,0 

Διαφωνώ πλήρως 26 8,7 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 0 0,0 
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Σχήμα 27: Κατανομή ερωτηθέντων ως προς το εάν από την επίσκεψή τους συνολικά 

στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου είναι δυσαρεστημένοι. 

 

 

 

 

6.2 Κλίμακες μέτρησης της Ικανοποίησης 

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων 

Νοσοκομείου χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κλίμακες: 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Κ2. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία (συνολικά) 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 

Κ7. Ικανοποίηση σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία 
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6.3 Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου 

Σκοπός των μεθόδων και τεχνικών συλλογής στοιχείων είναι η επίτευξη 

έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε 

διαφορά στις απαντήσεις και κατ’ επέκταση στη βαθμολογία, σε άτομα που πήραν 

μέρος στην έρευνα οφείλεται σε πραγματικές διαφορές (πχ. γενικά χαρακτηριστικά 

του ατόμου, όπως είναι μεταξύ άλλων η μόρφωση, κοινωνική θέση, πληροφόρηση) 

γεγονός που αποτελεί το ιδανικό και όχι σε τυχαίες διακυμάνσεις,.  

Άλλες περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της έρευνας είναι το ανεπαρκές δείγμα, διαφορές που οφείλονται στην 

έλλειψη σαφήνειας του εργαλείου μέτρησης (ασάφεια στις ερωτήσεις), διαφορές 

οφειλόμενες σε παράγοντες κατασκευής του ερωτηματολογίου όπως για παράδειγμα 

ανεπαρκής χώρος απάντησης είτε από σφάλματα κατά τη διαδικασία στατιστικών 

υπολογισμών (Capitman et al, 1997). 

Επιπρόσθετα, στην παρούσα εργασία προχωρούμε στον έλεγχο της αξιοπιστίας 

εσωτερικής συνοχής (internal consistency reliability) για να δούμε το βαθμό στον 

οποίο τα στοιχεία που απαρτίζουν κάθε αθροιστική κλίμακα μετρούν το ίδιο πράγμα 

ή με άλλα λόγια ότι είναι ομοιογενή. 

Έτσι, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής εκτιμάται μέσω ελέγχων γνωστών ως 

συντελεστές εσωτερικής συνέπειας. Μεταξύ αυτών ο πιο γνωστός είναι ο 

συντελεστής Cronbach's Alpha a. Ο συντελεστής Cronbach's Alpha a εκτιμά πόσο 

καλά ένα σύνολο μεταβλητών μετράει μια συγκεκριμένη άποψη, στάση κλπ. Τιμές 

του συντελεστή Cronbach's Alpha >0,70 υποδηλώνουν ότι υπάρχει εσωτερική 

συνοχή (το σύνολο των υπό μελέτη μεταβλητών απαρτίζουν μια αξιόπιστη κλίμακα) 

υπάρχει δηλαδή ενώ εάν λάβει τιμές μικρότερες (<0,7) τότε κάποια από τις 

μεταβλητές της αθροιστικής κλίμακας θα πρέπει να απαλειφθεί ή εάν αυτό δεν 

μπορεί να γίνει τότε να απαλειφθεί ολόκληρη η αθροιστική κλίμακα. 

Σε περιπτώσεις ακόμα μικρότερης τιμής η κλίμακα θα πρέπει να αφαιρεθεί από 

την περαιτέρω μελέτη ως μη παράγουσα αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Η εγκυρότητα ενός εργαλείου αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο μετράει 

τις παραμέτρους τις οποίες όφειλε να μετράει και πιο συγκεκριμένα εάν μια κλίμακα 

μετράει αυτό που πρέπει ή όχι. Η εγκυρότητα αυτή συνίσταται από δύο βασικές 

συνιστώσες: 

 την εγκυρότητα σύγκλισης (συγκλίνουσα εγκυρότητα) (convergent validity), και 

 την εγκυρότητα διάκρισης (διακρίνουσα εγκυρότητα) (discriminant validity). 
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Η εγκυρότητα σύγκλισης αποτυπώνει τη συσχέτιση του στοιχείου με την 

κλίμακα στην οποία ανήκει ενώ στην εγκυρότητα διάκρισης, η συσχέτιση του κάθε 

στοιχείου πρέπει να είναι μεγαλύτερη με την κλίμακα στην οποία ανήκει, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες κλίμακες (Krowinski and Steiber, 1996). 

Για να ελέγξουμε λοιπόν την εγκυρότητα σύγκλισης και διάκρισης των 

κλιμάκων υπολογίσαμε τους συντελεστές συσχέτισης (Pearson) κάθε ερώτησης τόσο 

με την κλίμακα στην οποία ανήκει όσο και με τις άλλες κλίμακες. 

 

 

6.4 Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (RELIABILITY ANALYSIS 

Cronbach’s ALPHA coefficient) 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 300 επισκέπτες εξωτερικών ιατρείων του Γ.Ν. 

Τριπόλεως των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (52,3%) ήταν άνδρες, που ανήκαν 

την ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών (43,7%), συνήθως απόφοιτοι λυκείου (49,3%) 

και κατά πλειοψηφία ασφαλισμένοι (98,4%) στον ΕΟΠΥΥ.. Η επιλογή του 

δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση. 

Για την μελέτη της αξιοπιστίας, ελέγξαμε την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής 

(internal consistency reliability) για να δούμε το βαθμό στον οποίο τα στοιχεία που 

απαρτίζουν κάθε αθροιστική κλίμακα μετρούν το ίδιο πράγμα δηλαδή ότι είναι 

ομοιογενή. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην περίπτωση αυτή είναι ο συντελεστής 

άλφα του Cronbach. Ένας υψηλός συντελεστής άλφα του Cronbach (από 0,7 και 

πάνω) αποδεικνύει αξιοπιστία εσωτερική συνοχής (Krowinski and Steiber, 1996). Τα 

στοιχεία του ελέγχου αξιοπιστίας παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Είναι προφανές (Πίνακας 28) ότι η αξιοπιστία που υπολογίστηκε για την 

κλίμακα Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού, παρουσιάζει 

χαμηλό συντελεστή alpha του Cronbach της τάξης του 0,640. Αυτό οφείλεται αρχικά 

στην Ερώτηση 4 η οποία αποδυναμώνει τον συντελεστή, οπότε απαιτείται η εξαγωγή 

της προκειμένου να ενισχυθεί ο συντελεστής Cronbach της αθροιστικής κλίμακας. 
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Πίνακας 28: Αξιοπιστία κλίμακας Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 0,640 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.3: Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα και 

γρήγορα; 
0,521 

Ερ.4: Ήταν δύσκολο να επιλέξετε εσείς ημέρα και ώρα εξέτασης; 0,646 

Ερ.5: Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε 

επαφή για το ραντεβού φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να 

σας εξυπηρετήσει; 

0,453 

Ερ.6: Ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για πρώτη φορά 

θελήσατε να εξεταστείτε έως την ημέρα που επισκεφθήκατε 

τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν μεγάλος; 

0,634 
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Ομοίως, φαίνεται και στον Πίνακα 29) ότι η αξιοπιστία που υπολογίστηκε για 

την κλίμακα Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού (χωρίς την 

Ερώτηση 4), εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλό συντελεστή alpha του Cronbach 

της τάξης του 0,646. Αυτό οφείλεται και στην Ερώτηση 6 η οποία επίσης 

αποδυναμώνει τον συντελεστή, οπότε απαιτείται και η εξαγωγή της προκειμένου να 

ενισχυθεί ο συντελεστής Cronbach της αθροιστικής κλίμακας. 

 

Πίνακας 29: Αξιοπιστία κλίμακας Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 0,646 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.3: Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα και 

γρήγορα; 
0,267 

Ερ.5: Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε επαφή για το 

ραντεβού φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 
0,150 

Ερ.6: Ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για πρώτη φορά θελήσατε 

να εξεταστείτε έως την ημέρα που επισκεφθήκατε τα Εξωτερικά 

Ιατρεία ήταν μεγάλος; 

0,894 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 30, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού, (χωρίς τις ερωτήσεις 4 και 6) 

είναι 0,894, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός εσωτερικής συνοχής 

(πολύ υψηλότερος του 0,7). 

 

Πίνακας 30: Αξιοπιστία κλίμακας Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 0,894 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.3: Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα και 

γρήγορα; 
0,123 

Ερ.5: Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε επαφή για το 

ραντεβού φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 
0,231 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 31, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ2α- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία, είναι 

0,818, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός εσωτερικής συνοχής (πολύ 

υψηλότερος του 0,7). 

 

Πίνακας 31: Αξιοπιστία κλίμακας Κ2α- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) 

στα Εξωτερικά Ιατρεία. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά 

Ιατρεία 
0,818 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.8: Η πρόσβαση στο νοσοκομείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο ήταν εύκολη; – 

Ερ.9: Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν δύσκολη; – 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 32, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ2- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία (συνολικά), είναι 

0,281, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη εσωτερικής συνοχής στην κλίμακα 

Κ2. Επιπρόσθετα, ο μικρός αριθμός στοιχείων που απαρτίζει την κλίμακα αυτή δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή κάποιας ερώτησης, που πιθανόν η απουσία της να 

ενδυνάμωνε τον συντελεστή Cronbach. Οπότε, η συγκεκριμένη κλίμακα Κ2. 

Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία (συνολικά) θα 

παραλειφθεί από την περαιτέρω ανάλυση.  

 

Πίνακας 32: Αξιοπιστία κλίμακας Κ2- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη στα 

Εξωτερικά Ιατρεία (συνολικά). 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ2. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία 

(συνολικά) 
0,281 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.10: Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για 

να βρείτε τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν ελλιπής; 
– 

Ερ.11: Το προσωπικό στο γραφείο πληροφοριών ήταν ευγενικό και 

πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 
– 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 33, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ3-Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση, είναι 0,711, γεγονός που 

σημαίνει ότι υπάρχει (οριακά) αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής αφού είναι 

υψηλότερος του 0,7 και για την κλίμακα Κ3. 

 

Πίνακας 33: Αξιοπιστία κλίμακας Κ3-Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για 

εξέταση. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 0,711 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.13: Η αίθουσα αναμονής ήταν καθαρή; 0,701 

Ερ.14: Η αίθουσα αναμονής ήταν στενόχωρη; 0,590 

Ερ.15: Ήταν εύκολο να βρείτε κάθισμα για να περιμένετε; 0,698 

Ερ.16: Η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής ήταν δυσάρεστη (είχε 

πολύ κρύο ή πολύ ζέστη); 
0,660 

Ερ.19: Ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα αναμονής για εξέταση 

ήταν υπερβολικά μεγάλος; 
0,631 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 34, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ4- Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση, είναι 0,857, γεγονός 

που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός εσωτερικής συνοχής (πολύ υψηλότερος του 

0,7). 

 

Πίνακας 34: Αξιοπιστία κλίμακας Κ4-Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την 

ιατρική εξέταση. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 0,857 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.21: Ο χώρος του ιατρείου ήταν καθαρός; 0,841 

Ερ.22: Ο χώρος εξέτασης ήταν στενός και άβολος; 0,855 

Ερ.23: Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την εξέτασή σας; 0,841 

Ερ.24: Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για την κατάλληλη απομόνωσή σας 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης ώστε να μη σας βλέπουν ή ακούνε 

άτομα που δεν έπρεπε; 

0,830 

Ερ.25: Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα είχατε να του πείτε 

σχετικά με την υγεία σας; 
0,839 

Ερ.26: Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή ακατανόητες πληροφορίες σε 

σχέση με την κατάσταση της υγείας σας; 
0,847 

Ερ.27: Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα και καταλληλότητα της 

διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής που σας είπε ο γιατρός; 
0,843 

Ερ.28: Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που λάβατε από το γιατρό σε σχέση με 

τη θεραπεία (τρόπο λήψης φαρμάκων, τρόπο ανάρρωσης, κ.α.) 

ήταν ανεπαρκείς ή μπερδεμένες; 

0,844 

Ερ.29: Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό; 0,853 

Ερ.30: Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με ανεπαρκή εκπαίδευση; 0,854 

Ερ.31: Οι νοσηλεύτριες ήταν ευγενικές με σας; 0,850 

Ερ.32: Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

σας; 
0,851 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 35, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις, είναι 0,888, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός εσωτερικής 

συνοχής (πολύ υψηλότερος του 0,7). 

 

Πίνακας 35: Αξιοπιστία κλίμακας Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του 

ραντεβού για τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις 

εργαστηριακές εξετάσεις 
0,888 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.34: Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις κλείστηκε με τρόπο 

πολύπλοκο / χρονοβόρο; 
– 

Ερ.35: Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του ραντεβού; – 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 36, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις, είναι 0,982, γεγονός που 

σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός εσωτερικής συνοχής (πολύ υψηλότερος του 

0,7). 

 

Πίνακας 36: Αξιοπιστία κλίμακας Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές 

εξετάσεις. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 0,982 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.37: Ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών 

εξετάσεων ήταν μεγάλος; 
0,977 

Ερ.38: Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για 

να βρείτε τα εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική; 
0,981 

Ερ.39: Την ημέρα του ραντεβού, χρειάστηκε να περιμένετε για σύντομο 

χρονικό διάστημα στην αίθουσα αναμονής ώσπου να έρθει η σειρά 

σας να εξεταστείτε; 

0,977 

Ερ.40: Οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν στενόχωροι / άβολοι; 0,974 

Ερ.41: Οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με εύκολο και 

ανώδυνο για σας τρόπο; 
0,982 

Ερ.42: Το βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ήταν απρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 
0,979 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 37, ο συντελεστής alpha του Cronbach στην κλίμακα 

Κ7- Ικανοποίηση σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία, είναι 0,555, 

γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη εσωτερικής συνοχής στην κλίμακα Κ7. 

Επιπρόσθετα, ο μικρός αριθμός στοιχείων που απαρτίζει την κλίμακα αυτή δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή κάποιας ερώτησης, που πιθανόν η απουσία της να 

ενδυνάμωνε τον συντελεστή Cronbach. Οπότε, η συγκεκριμένη κλίμακα Κ7- 

Ικανοποίηση σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία θα παραλειφθεί 

από την περαιτέρω ανάλυση.  

 

Πίνακας 37: Αξιοπιστία κλίμακας Κ7- Ικανοποίηση σχετικά με την αναχώρηση από 

τα Εξωτερικά Ιατρεία. 

Κλίμακα 

Συντελεστής 

Cronbach 

Κλίμακας 

Κ7. Ικανοποίηση σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία 0,555 

  

Ερωτήσεις 

Συντελεστής 

Cronbach 

χωρίς το 

στοιχείο 

Ερ.44: Οι διαδικασίες πληρωμής / θεώρησης ήταν χρονοβόρες; – 

Ερ.45: Το προσωπικό της Γραμματείας ήταν ευγενικό και εξυπηρετικό; – 

 

 

6.5 Εγκυρότητα σύγκλισης (convergent validity), εγκυρότητα 

διάκρισης (discriminant validity)) 

Ικανοποιητικά υπήρξαν και τα αποτελέσματα που αφορούν την εγκυρότητα. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δομική εγκυρότητα (construct validity), η οποία 

αναφέρεται στο κατά πόσο μια αθροιστική κλίμακα μετράει τη θεωρητική δομή για 

την οποία σχεδιάστηκε να μετράει. Η εγκυρότητα αυτή συνίσταται από δύο βασικές 

συνιστώσες, την εγκυρότητα σύγκλισης (convergent validity) και την εγκυρότητα 

διάκρισης (discriminant validity).  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εγκυρότητα σύγκλισης αποτυπώνει τη συσχέτιση 

του στοιχείου με την αθροιστική κλίμακα στην οποία ανήκει. Όταν η συσχέτιση είναι 

μεγαλύτερη από 0,4 υποδηλώνει υψηλή συσχέτιση με την κλίμακα στην οποία 

ανήκει.  
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Σύμφωνα με την εγκυρότητα απόκλισης, η συσχέτιση του κάθε στοιχείου 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη με την αθροιστική κλίμακα στην οποία ανήκει, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες αθροιστικές κλίμακες (Krowinski and Steiber, 1996).  

Για να ελέγξουμε την εγκυρότητα του συγκεκριμένου εργαλείου υπολογίσαμε 

με τη μέθοδο της ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών (multi-trait analysis) τη 

συσχέτιση κάθε ερώτησης των έξη αθροιστικών κλιμάκων που απέμειναν μετά την 

ολοκλήρωση της ανάλυσης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής. 

 

Αναλύοντας τον πίνακα 38 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 3 

και 5 με την κλίμακα Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού, 

παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η συσχέτιση των ερωτήσεων αυτών με 

την κλίμακα Κ1 είναι μεγαλύτερη από 0,4 και επίσης η συσχέτιση αυτή είναι 

μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, άρα ικανοποιούνται 

τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα διάκρισης.  

 

Πίνακας 38: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο 

του ραντεβού. 

 Κ1. Ικανοποίηση 

σχετικά με το 

κλείσιμο του 

ραντεβού 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού  για 

τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Ερ.3: Το κλείσιμο 

του ραντεβού στη 

γραμματεία έγινε 

εύκολα και 

γρήγορα; 

0,863 0,165 0,355 0,075 0,424 -0,214 

Ερ.5: Το 

προσωπικό της 

γραμματείας με το 

οποίο ήρθατε σε 

επαφή για το 

ραντεβού φαινόταν 

ευγενικό και 

πρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 

0,924 0,124 0,517 0,461 0,561 0,189 

 



  

 126 
 

Αναλύοντας τον πίνακα 39 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 8 

και 9 με την κλίμακα Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά Ιατρεία, παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η συσχέτιση των 

ερωτήσεων αυτών με την κλίμακα Κ2α είναι μεγαλύτερη από 0,4 και επίσης η 

συσχέτιση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, 

άρα ικανοποιούνται τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα διάκρισης.  

 

Πίνακας 39: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ2α- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη 

(με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία. 

 Κ2α. 

Ικανοποίηση 

σχετικά με την 

άφιξη (με Ι.Χ.) 

στα Εξωτερικά 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού για τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Ερ.8: Η πρόσβαση 

στο νοσοκομείο με 

Ι.Χ. αυτοκίνητο 

ήταν εύκολη; 

0,496 0,608 -0,027 0,156 0,018 0,182 

Ερ.9: Η εύρεση 

θέσης για 

παρκάρισμα ήταν 

δύσκολη; 

0,105 0,505 0,302 -0,011 0,152 -0,190 
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Αναλύοντας τον πίνακα 40 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 13, 

14, 15, 16 και 19 με την κλίμακα Κ3- Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για 

εξέταση, παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η συσχέτιση των ερωτήσεων 

αυτών με την κλίμακα Κ3 είναι μεγαλύτερη από 0,4 και επίσης η συσχέτιση αυτή 

είναι μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, άρα 

ικανοποιούνται τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα διάκρισης.  

 

Πίνακας 40: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ3- Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή 

για εξέταση. 

 Κ3. Ικανοποίηση 

σχετικά με την 

αναμονή για 

εξέταση 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού για τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίησ

η σχετικά 

με τις 

εργαστηρια

κές 

εξετάσεις 

Ερ.13: Η αίθουσα 

αναμονής ήταν 

καθαρή; 

0,135 -0,244 0,530 0,401 0,407 0,285 

Ερ.14: Η αίθουσα 

αναμονής ήταν 

στενόχωρη; 

0,152 0,008 0,715 0,281 0,547 0,073 

Ερ.15: Ήταν 

εύκολο να βρείτε 

κάθισμα για να 

περιμένετε; 

0,492 0,053 0,609 0,486 0,015 0,112 

Ερ.16: Η 

θερμοκρασία στην 

αίθουσα αναμονής 

ήταν δυσάρεστη 

(είχε πολύ κρύο ή 

πολύ ζέστη); 

0,371 0,166 0,694 0,436 0,318 -0,163 

Ερ.19: Ο χρόνος 

που περιμένατε 

στην αίθουσα 

αναμονής για 

εξέταση ήταν 

υπερβολικά 

μεγάλος; 

0,330 -0,266 0,620 0,178 0,513 0,089 

 

 



  

 128 
 

Αναλύοντας τον πίνακα 41 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 32 με την κλίμακα Κ4- Ικανοποίηση σχετικά με 

το ιατρείο και την ιατρική εξέταση, παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η 

συσχέτιση των ερωτήσεων αυτών με την κλίμακα Κ4 είναι μεγαλύτερη από 0,4 και 

επίσης η συσχέτιση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη 

κλίμακα, άρα ικανοποιούνται τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα 

διάκρισης. Αντίθετα, δεν ισχύει το ίδιο για την ερώτηση 31 η οποία δεν παρουσιάζει 

εγκυρότητα σύγκλισης με την κλίμακα Κ4 και για το λόγο αυτό αφαιρείται από την 

περαιτέρω ανάλυση. 

 

Πίνακας 41: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ4- Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο 

και την ιατρική εξέταση. 

 Κ4. Ικανοποίηση 

σχετικά με το 

ιατρείο και την 

ιατρική εξέταση 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού για τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Ερ.21: Ο χώρος 

του ιατρείου ήταν 

καθαρός; 

0,399 -0,108 0,519 0,644 0,431 0,446 

Ερ.22: Ο χώρος 

εξέτασης ήταν 

στενός και άβολος; 

0,205 -0,186 0,627 0,595 0,458 0,539 

Ερ.23: Ο γιατρός 

αφιέρωσε αρκετό 

χρόνο για την 

εξέτασή σας; 

0,381 -0,176 0,374 0,520 0,366 0,128 

Ερ.24: Ο γιατρός 

έδειξε αδιαφορία 

για την κατάλληλη 

απομόνωσή σας 

κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης ώστε 

να μη σας βλέπουν 

ή ακούνε άτομα 

που δεν έπρεπε; 

0,395 0,011 0,541 0,795 0,466 0,474 

Ερ.25: Ο γιατρός 

ήταν πρόθυμος να 

ακούσει όσα είχατε 

να του πείτε 

0,166 -0,153 0,332 0,480 0,342 -0,108 
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σχετικά με την 

υγεία σας; 

Ερ.26: Ο γιατρός 

σας έδωσε 

ανεπαρκείς ή 

ακατανόητες 

πληροφορίες σε 

σχέση με την 

κατάσταση της 

υγείας σας; 

0,124 0,092 0,486 0,613 0,288 0,337 

Ερ.27: Έχετε 

εμπιστοσύνη στην 

ορθότητα και 

καταλληλότητα 

της διάγνωσης και 

της θεραπευτικής 

αγωγής που σας 

είπε ο γιατρός; 

0,246 -0,169 0,359 0,666 0,358 0,213 

Ερ.28: Οι 

εξηγήσεις και οι 

οδηγίες που 

λάβατε από το 

γιατρό σε σχέση με 

τη θεραπεία  ήταν 

ανεπαρκείς ή 

μπερδεμένες; 

0,230 0,041 0,571 0,612 0,457 0,362 

Ερ.29: Ο γιατρός 

σας φέρθηκε με 

σεβασμό; 

-0,055 -0,314 0,117 0,515 0,298 0,391 

Ερ.30: Οι γιατροί 

φαίνονταν 

ανίκανοι και με 

ανεπαρκή 

εκπαίδευση; 

0,230 0,153 0,396 0,528 0,391 0,456 

Ερ.31: Οι 

νοσηλεύτριες ήταν 

ευγενικές με σας; 

0,392 0,059 0,341 0,251 0,495 0,035 

Ερ.32: Οι 

νοσηλεύτριες ήταν 

απρόθυμες να 

απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σας; 

0,371 0,104 0,509 0,598 0,427 0,433 

 

 

 

 

 



  

 130 
 

Αναλύοντας τον πίνακα 42 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 34 

και 35 με την κλίμακα Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις 

εργαστηριακές εξετάσεις, παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η συσχέτιση 

των ερωτήσεων αυτών με την κλίμακα Κ5 είναι μεγαλύτερη από 0,4 και επίσης η 

συσχέτιση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, 

άρα ικανοποιούνται τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα διάκρισης.  

 

Πίνακας 42: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο 

του ραντεβού για τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Κ5. Ικανοποίηση 

σχετικά με το 

κλείσιμο του 

ραντεβού για τις 

εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού για τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Ερ.34: Το 

ραντεβού για τις 

επιπλέον εξετάσεις 

κλείστηκε με τρόπο 

πολύπλοκο / 

χρονοβόρο; 

0,535 0,039 0,632 0,621 0,954 0,386 

Ερ.35: Είχατε 

δυνατότητα 

επιλογής ημέρας 

και ώρας του 

ραντεβού; 

0,573 -0,381 0,602 0,456 0,857 0,454 

 

 

 

Αναλύοντας τον πίνακα 43 συμπεραίνουμε ότι η συσχέτιση των ερωτήσεων 37, 

38, 40 και 42 με την κλίμακα Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές 

εξετάσεις, παρουσιάζει υψηλή δομική εγκυρότητα αφού η συσχέτιση των ερωτήσεων 

αυτών με την κλίμακα Κ6 είναι μεγαλύτερη από 0,4 και επίσης η συσχέτιση αυτή 

είναι μεγαλύτερη από τη συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, άρα 

ικανοποιούνται τόσο η εγκυρότητα σύγκλισης, όσο και η εγκυρότητα διάκρισης. 

Αντίθετα, δεν ισχύει το ίδιο για τις ερωτήσεις 39 και 41 οι οποίες δεν παρουσιάζουν 
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εγκυρότητα σύγκλισης με την κλίμακα Κ6 και για το λόγο αυτό αφαιρούνται από την 

περαιτέρω ανάλυση. 

 

Πίνακας 43: Δομική εγκυρότητα κλίμακας Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις 

εργαστηριακές εξετάσεις. 

Κ6. Ικανοποίηση 

σχετικά με τις 

εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Κ1. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του 

ραντεβού 

Κ2. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

άφιξη (με 

Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Κ3. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με την 

αναμονή 

για 

εξέταση 

Κ4. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

ιατρείο και 

την 

ιατρική 

εξέταση 

Κ5. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με το 

κλείσιμο 

του ραντε-

βού για τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Κ6. 

Ικανοποίη

ση σχετικά 

με τις 

εργαστηρι

ακές 

εξετάσεις 

Ερ.37: Ο χρόνος 

αναμονής για την 

πραγματοποίηση 

των 

εργαστηριακών 

εξετάσεων ήταν 

μεγάλος; 

0,141 0,220 0,501 0,541 0,464 0,629 

Ερ.38: Η 

σηματοδότηση 

στους εξωτερικούς 

χώρους του 

νοσοκομείου για να 

βρείτε τα 

εργαστήρια ήταν 

επαρκής / 

κατατοπιστική; 

0,135 0,162 0,076 0,443 0,308 0,507 

Ερ.39: Την ημέρα 

του ραντεβού, 

χρειάστηκε να 

περιμένετε για 

σύντομο χρονικό 

διάστημα στην 

αίθουσα αναμονής 

ώσπου να έρθει η 

σειρά σας να 

εξεταστείτε; 

-0,155 0,112 -0,377 -0,403 -0,356 0,014 

Ερ.40: Οι χώροι 
εξέτασης στα 
εργαστήρια ήταν 
στενόχωροι / 
άβολοι; 

0,258 0,050 0,545 0,433 0,518 0,709 

Ερ.41: Οι 

εργαστηριακές 
0,171 -0,171 0,196 -0,424 0,278 -0,082 
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εξετάσεις 

πραγματοποιήθηκα

ν με εύκολο και 

ανώδυνο για σας 

τρόπο; 

Ερ.42: Το 

βοηθητικό 

προσωπικό των 

εργαστηρίων ήταν 

απρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 

-0,076 -0,215 0,187 0,440 0,163 0,678 

 

 

 

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας των κλιμάκων ικανοποίησης προέκυψαν τελικά οι παρακάτω 

αναφερόμενες κλίμακες: 

 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

 

Οι παραπάνω κλίμακες απαρτίζονται πλέον από τις αναφερόμενες στον Πίνακα 

44 ερωτήσεις. 

 

Πίνακας 44: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ1- Ικανοποίηση 

σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού. 

Κλίμακα 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

Ερωτήσεις 

Ερ.3: Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα και γρήγορα; 

Ερ.5: Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε επαφή για το ραντεβού 
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φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 

 

Κλίμακα 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Ερωτήσεις 

Ερ.8: Η πρόσβαση στο νοσοκομείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο ήταν εύκολη; 

Ερ.9: Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν δύσκολη; 

 

Κλίμακα 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

Ερωτήσεις 

Ερ.13: Η αίθουσα αναμονής ήταν καθαρή; 

Ερ.14: Η αίθουσα αναμονής ήταν στενόχωρη; 

Ερ.15: Ήταν εύκολο να βρείτε κάθισμα για να περιμένετε; 

Ερ.16: Η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής ήταν δυσάρεστη (είχε πολύ κρύο ή 

πολύ ζέστη); 

Ερ.19: Ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα αναμονής για εξέταση ήταν υπερβολικά 

μεγάλος; 

 

Κλίμακα 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 

Ερωτήσεις 

Ερ.21: Ο χώρος του ιατρείου ήταν καθαρός; 

Ερ.22: Ο χώρος εξέτασης ήταν στενός και άβολος; 

Ερ.23: Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την εξέτασή σας; 

Ερ.24: Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για την κατάλληλη απομόνωσή σας κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης ώστε να μη σας βλέπουν ή ακούνε άτομα που δεν έπρεπε; 

Ερ.25: Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα είχατε να του πείτε σχετικά με την 

υγεία σας; 

Ερ.26: Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή ακατανόητες πληροφορίες σε σχέση με την 

κατάσταση της υγείας σας; 

Ερ.27: Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα και καταλληλότητα της διάγνωσης και της 

θεραπευτικής αγωγής που σας είπε ο γιατρός; 
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Ερ.28: Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που λάβατε από το γιατρό σε σχέση με τη θεραπεία 

(τρόπο λήψης φαρμάκων, τρόπο ανάρρωσης, κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή 

μπερδεμένες; 

Ερ.29: Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό; 

Ερ.30: Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με ανεπαρκή εκπαίδευση; 

Ερ.32: Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας; 

 

Κλίμακα 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Ερωτήσεις 

Ερ.34: Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις κλείστηκε με τρόπο πολύπλοκο / 

χρονοβόρο; 

Ερ.35: Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του ραντεβού; 

 

Κλίμακα 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 

Ερωτήσεις 

Ερ.37: Ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων 

ήταν μεγάλος; 

Ερ.38: Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε τα 

εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική; 

Ερ.40: Οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν στενόχωροι / άβολοι; 

Ερ.42: Το βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ήταν απρόθυμο να σας 

εξυπηρετήσει; 

 

 

Στον πίνακα 45 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ1- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 
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Αναλύοντας τον πίνακα 45 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα Κ1- 

Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού συνολικά (3,87±0,79) όσο και για 

τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν. 

 

Πίνακας 45: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ1- Ικανοποίηση 

σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 3,87 0,79 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.3: Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα 

και γρήγορα; 
3,97 0,98 

Ερ.5: Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε 

επαφή για το ραντεβού φαινόταν ευγενικό και πρόθυμο να 

σας εξυπηρετήσει; 

3,70 0,81 
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Στον πίνακα 46 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ2α- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα 

Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 

Αναλύοντας τον πίνακα 46 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα 

Κ2α- Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία συνολικά 

(3,38±0,77) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν εκτός της 

ερώτησης Ερ.9: Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν δύσκολη; που το αποτέλεσμα 

φανερώνει ένα μέτριο ποσοστό ικανοποίησης (3,03±1,10).  

 

Πίνακας 46: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ2α- Ικανοποίηση 

σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά 

Ιατρεία 
3,38 0,77 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.8: Η πρόσβαση στο νοσοκομείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο ήταν 

εύκολη; 
3,48 1,10 

Ερ.9: Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν δύσκολη; 3,03 1,10 
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Στον πίνακα 47 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ3-Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 

Αναλύοντας τον πίνακα 47 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα Κ3-

Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση συνολικά (3,98±0,47) όσο και για 

τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν. 

 

Πίνακας 47: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ3-Ικανοποίηση 

σχετικά με την αναμονή για εξέταση. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 3,98 0,47 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.13: Η αίθουσα αναμονής ήταν καθαρή; 4,34 0,59 

Ερ.14: Η αίθουσα αναμονής ήταν στενόχωρη; 3,85 0,70 

Ερ.15: Ήταν εύκολο να βρείτε κάθισμα για να περιμένετε; 3,92 0,72 

Ερ.16: Η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής ήταν δυσάρεστη 

(είχε πολύ κρύο ή πολύ ζέστη); 
3,79 0,79 

Ερ.19: Ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα αναμονής για 

εξέταση ήταν υπερβολικά μεγάλος; 
3,78 0,73 

 

Στον πίνακα 48 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ4-Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική 

εξέταση καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 

Αναλύοντας τον πίνακα 48 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα ιδιαίτερα πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα 

Κ4-Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση συνολικά 

(4,11±0,43) όσο και για τις επιμέρους (11 εναπομείνασες) ερωτήσεις που την 

απαρτίζουν. Ομοίως και στην παρούσα κλίμακα Κ4-Ικανοποίηση σχετικά με το 

ιατρείο και την ιατρική εξέταση συνολικά τα αναφερόμενα συμπεράσματα, έρχονται 

σε μεγαλύτερη συμφωνία με την αντίστοιχη μελέτη (Αλετράς Β, 2008) που έγινε στα 

εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Βέροιας. Η αθροιστική κλίμακα «Εξέταση στο 
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Ιατρείο» έδωσε μέση ικανοποίηση ίση με 4,22 σχεδόν παρόμοια με την 

χρησιμοποιούμενη στην παρούσα εργασία κλίμακα Κ4- Ικανοποίηση σχετικά με το 

ιατρείο και την ιατρική εξέταση. 

 

Πίνακας 48: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ4-Ικανοποίηση 

σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 4,11 0,43 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.21: Ο χώρος του ιατρείου ήταν καθαρός; 4,32 0,57 

Ερ.22: Ο χώρος εξέτασης ήταν στενός και άβολος; 3,83 0,82 

Ερ.23: Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την εξέτασή σας; 3,98 0,55 

Ερ.24: Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για την κατάλληλη 

απομόνωσή σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης ώστε να 

μη σας βλέπουν ή ακούνε άτομα που δεν έπρεπε; 

4,11 0,77 

Ερ.25: Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα είχατε να του 

πείτε σχετικά με την υγεία σας; 
4,11 0,56 

Ερ.26: Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή ακατανόητες 

πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση της υγείας σας; 
3,98 0,45 

Ερ.27: Έχετε εμπιστοσύνη στην ορθότητα και καταλληλότητα 

της διάγνωσης και της θεραπευτικής αγωγής που σας είπε 

ο γιατρός; 

3,98 0,48 

Ερ.28: Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που λάβατε από το γιατρό σε 

σχέση με τη θεραπεία (τρόπο λήψης φαρμάκων, τρόπο 

ανάρρωσης, κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή μπερδεμένες; 

3,87 0,62 

Ερ.29: Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό; 4,27 0,51 

Ερ.30: Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με ανεπαρκή 

εκπαίδευση; 
3,75 0,58 

Ερ.32: Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σας; 
4,61 0,72 
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Στον πίνακα 49 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για 

τις εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 

Αναλύοντας τον πίνακα 49 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα 

Κ5- Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις συνολικά (3,52±0,89) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που την 

απαρτίζουν. 

 

Πίνακας 49: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ5- Ικανοποίηση 

σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις 

εργαστηριακές εξετάσεις 
3,52 0,89 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.34: Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις κλείστηκε με 

τρόπο πολύπλοκο / χρονοβόρο; 
3,68 0,99 

Ερ.35: Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του 

ραντεβού; 
3,46 0,94 
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Στον πίνακα 50 παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις της κλίμακας Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 

καθώς και των ερωτήσεων που την απαρτίζουν. 

Αναλύοντας τον πίνακα 50 συμπεραίνουμε ότι οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι 

φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο για την κλίμακα 

Κ6- Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις συνολικά (3,52±0,85) όσο 

και για τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν εκτός της ερώτησης Ερ.38: Η 

σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε τα 

εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική; που το αποτέλεσμα φανερώνει ένα μέτριο 

ποσοστό ικανοποίησης (3,14±1,15). 

 

Πίνακας 50: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την κλίμακα Κ6- Ικανοποίηση 

σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Κλίμακα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 3,52 0,85 

   

Ερωτήσεις   

Ερ.37: Ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των 

εργαστηριακών εξετάσεων ήταν μεγάλος; 
3,31 1,00 

Ερ.38: Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του 

νοσοκομείου για να βρείτε τα εργαστήρια ήταν επαρκής / 

κατατοπιστική; 

3,14 1,15 

Ερ.40: Οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν στενόχωροι / 

άβολοι; 
3,78 0,68 

Ερ.42: Το βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ήταν 

απρόθυμο να σας εξυπηρετήσει; 
3,22 1,19 
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7
ο
 Κεφάλαιο 

Συζήτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Συζήτηση 

Η μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία  

είναι σύνθετη και περίπλοκη γιατί όπως προκύπτει από την παγκόσμια αρθρογραφία 

και βιβλιογραφία δεν υπάρχει κοινή αντίληψη στο τι πρέπει να μετράται αλλά και 

πως πρέπει να μετράται, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι 

και να αποφανθείς αν το διαχειρίστηκες σωστά εάν δεν μπορείς να το μετρήσεις 

(Νιάκας Δ, 2003).  

Τις τελευταίες δεκαετίες το σύνολο των οργανισμών έχουν κατανοήσει τη 

σπουδαιότητα της μελέτης της ικανοποίησης των πελατών, η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί ως το πλέον αξιόπιστο σύστημα ανάδρασης για τον οργανισμό δεδομένου 

ότι παρέχει με ουσιαστικό τρόπο την άποψη των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο η 

μέτρηση της ικανοποίησης παρέχει ένα συνολικό βαθμό απόδοσης για τον οργανισμό 

και προσδιορίζει την πιθανή υπεροχή της. 

Η μελέτη της ικανοποίησης του επισκέπτη υγείας παρά το γεγονός ότι αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους οργανισμούς δεν 

προσεγγίζεται επαρκώς σήμερα. 

Ωστόσο αρκετοί  οργανισμοί στις μέρες μας έχουν επιλέξει το επίπεδο 

ικανοποίησης των ασθενών ως το βασικό δείκτη απόδοσης τους με στόχο την 
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υλοποίηση της φιλοσοφίας «προσανατολισμός» στον πελάτη (Γρηγορούδης Β, 

Σίσκος Ι, 2000). 

Επίσης, οι επισκέπτες υγείας ανεξάρτητα από τον τύπο υπηρεσίας υγείας 

επιθυμούν (Gram T, 2004), (Παπανικολάου Β, 2007), (Κυριόπουλος Γ, Λιανής Χ, 

Σουλιώτης Κ, Τσάκος Γ, 2003), (Chaston I, Mangles T, 2002): Αξιοπιστία, 

Εμπιστοσύνη, δυνατότητα εύκολης Πρόσβασης και επικοινωνίας, ευγένεια, 

φιλικότητα και υψηλό επίπεδο Εξυπηρέτησης, Ικανότητα,  Σωματική ασφάλεια και 

Κατανόηση. 

Οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας επιλέγουν με πολύ προσοχή τον 

υγειονομικό φορέα, του οποίου τις υπηρεσίες πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, διότι 

εκτός ότι το αγαθό της υγείας τους είναι πολύτιμο, οι υπηρεσίες αυτές είναι και 

εξειδικευμένες και δαπανηρές. Τα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προτιμήσεις, αλλά και τα 

περιφερειακά νοσοκομεία στην επαρχία αποτελούν πόλους έλξης πολλών 

καταναλωτών υπηρεσιών υγείας. Η βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του 

ιατρικού εξοπλισμού, μέσα από τις χρηματοδοτήσεις των πακέτων στήριξης όπως 

του ΕΣΠΑ, έχουν αυξήσει την αποδοτικότητα τους και την εμπιστοσύνη των 

«πελατών» τους 

Η ικανοποίηση των επισκεπτών/χρηστών/ασθενών των υπηρεσιών υγείας από 

τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας έχει αντίκτυπο τόσο στην θεραπευτική 

διαδικασία όσο και στα οικονομικά αυτών. Ο ικανοποιημένος ασθενής τείνει να είναι 

περισσότερο συνεργάσιμος και να δείχνει μεγαλύτερη συμμόρφωση στην αγωγή που 

του συστήνεται, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα, που 

έχουν ως συνέπεια την μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο και το 

σύστημα υγείας.  Παράλληλα ο ασθενής ως «πελάτης» ελαττώνει την πίεση του στο 

υγειονομικό προσωπικό και διαδίδει στον πληθυσμό των χρηστών πληροφορίες για 

το κύρος του φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Στην παρούσα μελέτη, που διεξήχθη το 2012, μελετήθηκαν η ικανοποίηση των 

επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα ΤΕΙ του Γ.Ν. 

Τρίπολης. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο προγενέστερης έρευνας (Αλετράς και 

συν., 2007) που περιελάμβανε συνολικά 46 ερωτήσεις. 

Στην έρευνα συγκεντρώθηκαν 300 ερωτηματολόγια επισκεπτών εξωτερικών 

ιατρείων του Γ.Ν. Τριπόλεως των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (52,3%) ήταν 

άνδρες, που ανήκαν την ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών (43,7%), συνήθως 
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απόφοιτοι λυκείου (49,3%) και κατά πλειοψηφία ασφαλισμένοι (98,4%) στον 

ΕΟΠΥΥ. 

Το 95,0% αυτών θεωρούν την κατάσταση της υγείας τους είτε ‘καλή’ είτε 

‘πολύ καλή’. 

Στη μελέτη αξιολογήθηκαν παράγοντες όπως:  

- Κλείσιμο ραντεβού, χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού 

- Οι δυνατότητες  πρόσβασης, άφιξης 

- Επικοινωνία με τη γραμματεία των ΤΕΙ, και η εξυπηρέτηση που αυτή παρείχε 

- Χρόνος αναμονής πριν την εξέταση 

- Ξενοδοχειακή υποδομή, καθαριότητα και άνεση νοσοκομείου 

- Διάρκεια εξέτασης 

- Συμπεριφορά ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού 

- Διαδικασίες για προγραμματισμό εργαστηριακών εξετάσεων 

- Αναχώρηση από τα εξωτερικά ιατρεία 

- Γενική εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Με τη δημιουργία παραγόντων για τη μέτρηση της ικανοποίησης των 

επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών. Έτσι τελικά μελετήθηκαν οι παρακάτω 6 

παράγοντες που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας που καταγράφεται παρήγαγαν αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα: 

Κ1. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

Κ2α. Ικανοποίηση σχετικά με την άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία 

Κ3. Ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

Κ4. Ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 

Κ5. Ικανοποίηση σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού για τις εργαστηριακές 

εξετάσεις 

Κ6. Ικανοποίηση σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι έκλεισαν ραντεβού, η πλειοψηφία 

αναφέρει (ποσοστό 67,3%) μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ η ικανοποίηση των 

ερωτηθέντων όσο αφορά το κλείσιμο του ραντεβού ήταν υψηλή τόσο συνολικά 

(3,87±0,79) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα. Τα 

αναφερόμενα παραπάνω συμπεράσματα, που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο 

κάποιοι έκλεισαν ραντεβού έρχονται σε μερική συμφωνία με αντίστοιχη μελέτη που 

έγινε στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Βέροιας (Αλετράς Β, 2008). Η 

αθροιστική κλίμακα που αφορούσε την επαφή με το εσωτερικό περιβάλλον και 
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περιελάμβανε ερωτήσεις όπως ευκολία κλεισίματος ραντεβού και συμπεριφορά 

υπαλλήλων των ραντεβού έδωσε μέση ικανοποίηση ίση με 4,12 που είναι ελαφρά 

υψηλότερη της μετρημένης τιμής 3,87 της κλίμακας ικανοποίησης των ερωτηθέντων 

όσο αφορά το κλείσιμο του ραντεβού στην παρούσα μελέτη. Παρόμοια όμως 

αποτελέσματα παρουσιάζονται επίσης και στη μελέτη (Κουμανδράκη και συν, 2004) 

που αφορά την υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών στα ΤΕΙ του ΓΠΝΘ 

Παπαγεωργίου του διοικητικού προσωπικού. 

Όσον αφορά την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες (ποσοστό 60,7%) ήρθαν στο νοσοκομείο είτε με αστική συγκοινωνία 

είτε με ταξί ενώ οι υπόλοιποι με ΙΧ. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όσο αφορά την 

άφιξη (με Ι.Χ.) στα Εξωτερικά Ιατρεία φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό 

ικανοποίησης τόσο συνολικά (3,38±0,77) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που 

απαρτίζουν την κλίμακα εκτός της ερώτησης Ερ.9: Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα 

ήταν δύσκολη; που το αποτέλεσμα φανερώνει ένα μέτριο ποσοστό ικανοποίησης 

(3,03±1,10). Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα στο Νοσοκομείο Τρίπολης όσον 

αφορά τόσο την πρόσβαση στο νοσοκομείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο όσο και την εύρεση 

θέσης για παρκάρισμα. 

Όσον αφορά την αναμονή για εξέταση ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων 

(ποσοστό 82,4%) δήλωσε ότι ο χρόνος που πέρασε από την προκαθορισμένη ώρα 

του ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση ήταν λιγότερος από 15 λεπτά. Οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων όσο αφορά την αναμονή για εξέταση φανερώνουν ένα πάρα πολύ 

υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο συνολικά (3,98±0,47) όσο και για τις επιμέρους 

ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα. Τα αναφερόμενα παραπάνω συμπεράσματα, 

που αφορούν στην ικανοποίηση σχετικά με την αναμονή για εξέταση έρχονται σε 

αρκετά μεγάλη συμφωνία με αντίστοιχη μελέτη που έγινε στα εξωτερικά ιατρεία του 

Νοσοκομείου Βέροιας (Αλετράς Β, 2008). Η αθροιστική κλίμακα που αφορούσε την 

επαφή με το εσωτερικό περιβάλλον και περιελάμβανε ερωτήσεις όπως καθαριότητα 

αίθουσας αναμονής, θερμοκρασία αίθουσας αναμονής έδωσε μέση ικανοποίηση ίση 

με 4,12 που είναι παρόμοια της μετρημένης τιμής 3,98 της κλίμακας ικανοποίηση 

των ερωτηθέντων σχετικά με την αναμονή για εξέταση στην παρούσα μελέτη. 

Το ένα τρίτο σχεδόν των ερωτηθέντων (ποσοστό 30,3%) στην παρούσα έρευνα 

δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν τις τουαλέτες του νοσοκομείου και το 86,8% αυτών 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι αυτές ήταν καθαρές και φροντισμένες 

γεγονός που συντελεί περαιτέρω στην ικανοποίηση των ερωτηθέντων. Το παραπάνω 
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αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με το αναφερόμενο στη μελέτη (Παπανικολάου Β, 

2007), που αφορά 10 έρευνες ικανοποίησης των χρηστών από τη νοσοκομειακή 

φροντίδα της τελευταίας 10ετίας (αν και όλες δεν αναφέρονται σε εξωτερικά ιατρεία) 

όπου αναφέρονται σημαντικά παράπονα που αφορούν στις γενικότερες συνθήκες 

διαβίωσης όπως την κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων με ιδιαίτερη αναφορά 

στην καθαριότητα αυτών. Αντίθετα, το αναφερόμενο παραπάνω αποτέλεσμα της 

έρευνας μας έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το αναφερόμενο αποτέλεσμα της 

μελέτης (Κουμανδράκη και συν, 2004) που αφορά στην υψηλή ικανοποίηση των 

επισκεπτών στα ΤΕΙ του ΓΠΝΘ Παπαγεωργίου για την ξενοδοχειακή υποδομή, την 

καθαριότητα και τους κοινόχρηστους χώρους αυτών. 

Όσον αφορά το ίδιο το ιατρείο και την ιατρική εξέταση ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό ερωτηθέντων (ποσοστό 85,0%) δήλωσε ότι ο χρόνος που διήρκεσε η 

εξέταση στο ιατρείο ήταν μεταξύ 6 και 20 λεπτών. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

όσο αφορά το ιατρείο και την ιατρική εξέταση φανερώνουν ένα ιδιαίτερα πολύ 

υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο συνολικά (4,11±0,43) όσο και για τις 11 

επιμέρους ερωτήσεις που απαρτίζουν την κλίμακα όπου περιλαμβάνονταν και 

ερωτήσεις που αφορούσαν στην ικανοποίηση σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική 

εξέταση. Τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελέσματα δείχνουν μια αρκετά υψηλή 

ικανοποίηση των ερωτηθέντων από το ιατρείο και την ιατρική εξέταση αποτέλεσμα 

που συμφωνεί μερικώς με τα αναφερόμενα στη μελέτη (Αλετράς Β, 2008) που έγινε 

στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Βέροιας όπου η κλίμακα «Άνεση» που 

αφορούσε το ιατρείο και την ιατρική εξέταση έδωσε μέση ικανοποίηση 3,81, αλλά 

συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην μελέτη (Κουμανδράκη και συν, 2004) που 

αφορά την υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών στα ΤΕΙ του ΓΠΝΘ Παπαγεωργίου 

για την ίδια την ιατρική εξέταση. 

Επίσης, στην παραπάνω αναφερόμενη κλίμακα που αφορά στην ικανοποίηση 

σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση και η οποία περιείχε επίσης ερωτήσεις 

για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό προσωπικό, συνολικά τα αναφερόμενα 

συμπεράσματα, έρχονται σε μεγάλη συμφωνία με την αντίστοιχη μελέτη (Αλετράς Β, 

2008) που έγινε στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Βέροιας. Η αθροιστική 

κλίμακα «Εξέταση στο Ιατρείο» έδωσε μέση ικανοποίηση ίση με 4,22 σχεδόν 

παρόμοια με την μετρημένη τιμής 4,11 της κλίμακας ικανοποίηση των ερωτηθέντων 

σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση. Παρόμοια όμως αποτελέσματα 

παρουσιάζονται επίσης και στη μελέτη των Πιερράκου και συν. (2008) που αφορά τη 
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σύγκριση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης όπου ιδιαίτερα κατά την δεύτερη 

οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν κατά πλειοψηφία ως πολύ καλές τις προσφερόμενες 

τόσο ιατρικές όσο και νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αλλά και τα αποτελέσματα στη 

μελέτη (Παπανικολάου Β, 2007), που αφορά 10 έρευνες ικανοποίησης των χρηστών 

από τη νοσοκομειακή φροντίδα της τελευταίας 10ετίας (αν και όλες δεν αναφέρονται 

σε εξωτερικά ιατρεία) όπου αναφέρονται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από το 

ιατρικό / νοσηλευτικό προσωπικό όπως και με τα αναφερόμενα στη μελέτη 

(Κουμανδράκη και συν, 2004) που αφορά την υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών 

στα ΤΕΙ του ΓΠΝΘ Παπαγεωργίου για το έργο και τη συμπεριφορά του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. 

Όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές/ αιματολογικές 

εξετάσεις, ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α.) μόνο το 19,7% των ερωτηθέντων 

χρειάστηκε να κάνει στα πλαίσια της επίσκεψης του στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όσο αφορά το κλείσιμο του ραντεβού για τις 

εργαστηριακές εξετάσεις φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης 

τόσο συνολικά (3,52±0,89) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν. 

Το μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης της αναφερόμενης κλίμακας που 

αφορά στην ικανοποίηση των ερωτηθέντων όσον αφορά το κλείσιμο του ραντεβού 

για τις εργαστηριακές εξετάσεις που περιείχε και ερωτήσεις όπως η δυνατότητα 

επιλογής χρόνου ραντεβού έρχονται σε μεγάλη συμφωνία με την αντίστοιχη μελέτη 

(Αλετράς Β, 2008) που έγινε στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Βέροιας όπου 

η κλίμακα «Χρόνος ραντεβού» έδωσε επίσης μέτρια προς υψηλή ικανοποίηση ίση με 

3,71. 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων όσο αφορά τις ίδιες τις εργαστηριακές 

εξετάσεις φανερώνουν ένα μέτριο προς υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο συνολικά 

(3,52±0,85) όσο και για τις επιμέρους ερωτήσεις που την απαρτίζουν εκτός της 

ερώτησης Ερ.38: Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για 

να βρείτε τα εργαστήρια ήταν επαρκής / κατατοπιστική; που το αποτέλεσμα 

φανερώνει ακόμα περισσότερο μέτριο ποσοστό ικανοποίησης (3,14±1,15). Στη 

συγκεκριμένη Κλίμακα που αφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των ερωτηθέντων όσο 

αφορά τις ίδιες τις εργαστηριακές εξετάσεις όπου υπάρχει ερώτηση που αφορά στο 

βοηθητικό προσωπικό τα αποτελέσματα της οποίας φανερώνουν ένα ακόμα 

περισσότερο μέτριο ποσοστό ικανοποίησης (3,22) γεγονός που έρχεται σε συμφωνία 

με μελέτες όπως των Πιερράκου και συν. (2008) που αφορά τη σύγκριση δύο 
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ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης όπου ιδιαίτερα κατά την δεύτερη οι ερωτώμενοι 

αξιολόγησαν κατά πλειοψηφία ως μάλλον καλές τις προσφερόμενες διοικητικές 

υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση και στις δύο έρευνες η ικανοποίηση από το λοιπό 

προσωπικό φαίνεται να είναι χαμηλότερη έναντι της ικανοποίησης που εκφράστηκε 

αντίστοιχα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Συνολικά, στην παρούσα μελέτη πάνω από τρεις στους τέσσερεις των 

ερωτηθέντων (77,7%) δηλώνουν («συμφωνούν» και «συμφωνούν πλήρως») ότι από 

την επίσκεψή τους συνολικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου ότι είναι 

ικανοποιημένοι γεγονός που είναι παρόμοιο με αντίστοιχα αποτελέσματα όπως αυτά 

περιγράφονται για τη συνολική ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τις μελέτες των 

Αλετρά Β, (2008), Μίχου Ν, (2008), Πιερράκου και συν, (2008) αλλά από και τη 

μελέτη του Νιάκα Δ, (2003β) που αφορά μεγάλη έρευνα που διενήργησε το 

Υπουργείο Υγείας το 2003 και αφορούσε όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ της Ελλάδας. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι παρά τα υψηλά ποσοστό ικανοποίησης 

υπάρχουν αρκετά προβλήματα στις διαδικασίες διαχείρισης όπου και χρειάζεται να 

γίνουν προσπάθειες βελτίωσης για την πρόσβαση, την επικοινωνία με τη γραμματεία 

των ΤΕΙ, την εύρεση θέσης για στάθμευση, τη σηματοδότηση στους εσωτερικούς 

χώρους του νοσοκομείου. Τα παραπάνω, αφού αξιολογηθούν, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των παραπάνω αναφερομένων 

συνιστωσών που βρέθηκε ότι χρήζουν βελτίωσης γεγονός που συνήθως δεν φαίνεται 

να συμβαίνει σε Νοσοκομεία εκτός των περιοχών της Αθήνας/Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έρευνα της Λιάνας Μιχαηλίδου 

(2003). 

Στα αναφερόμενα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά του ιατρικού, 

νοσηλευτικού προσωπικού, ο χρόνος εξέτασης, ο χρόνος αναμονής, η εύκολη 

πρόσβαση, η μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Έτσι όταν οι επισκέπτες των 

υπηρεσιών είναι ικανοποιημένοι θα επισκεφτούν πάλι τον ίδιο οργανισμό και θα 

μεταδώσουν θετικά μηνύματα και σε άλλους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας. Το 

τελευταίο όμως, όπως και η τρέχουσα οικονομική κρίση, όπως είναι λογικό 

αναμένεται να δημιουργήσει μια επιπλέον ζήτηση υπηρεσιών από τις δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας. Η επιπλέον ζήτηση υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και είναι μία από τις 
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προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το προσωπικό των δημόσιων 

μονάδων υγείας τα χρόνια που έρχονται. 

Για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 

υγείας προτείνεται η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό μεταξύ άλλων απαιτεί 

μεθοδευμένες πολιτικές αποφάσεις, κοινωνική αποδοχή, πλήρη υποστήριξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από ολοκληρωμένα συστήματα μηχανοργάνωσης που 

διαλειτουργούν, την ενίσχυση του προσωπικού με οικονομικά, επιστημονικά και 

ηθικά κίνητρα αλλά και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες.  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πάσης φύσεως οργανισμοί, δεν θα 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21
ου

 αιώνα αν δεν έχουν την 

πρόθεση να κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις τόσο σε επίπεδο διοίκησης αλλά και 

λειτουργίας και συνεχώς να ενσωματώνουν και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των 

ασθενών και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ερωτηματολόγιο 

Μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων 

νοσοκομείου. 

 

 

Διεξάγουμε μια έρευνα για το πόσο ικανοποιημένος /η ή δυσαρεστημένος /η είστε από την 

επίσκεψή σας στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Θα θέλατε να συμμετάσχετε; 

 

Θα σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις, η διαδικασία διαρκεί το πολύ 10 λεπτά και τα 

προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν κρυφά και θα καταστραφούν με το τέλος της έρευνας. 

 

 

Ερωτήσεις – Φίλτρο:  

 

1. Είστε άνω των 18 ετών;  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

  

2. Μετά την εξέταση κάνατε εισαγωγή στο νοσοκομείο; 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού 

 

1. Πώς κλείσατε το ραντεβού για εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία; 

Τηλεφωνικώς   

Με επίσκεψη στο νοσοκομείο 

Με άλλο τρόπο Προσδιορίστε: 
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2. Ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε να κλείσετε το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που 

επισκεφθήκατε τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν: 

Λιγότερος από 1 μήνα    1 

Περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες    2 

Περισσότερος από 3 μήνες, αλλά λιγότερος από 6 μήνες    3 

Περισσότερος από 6 μήνες,  4 
Πήγα στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού    5 

Δεν θυμάμαι     6 

 

3. Το κλείσιμο του ραντεβού στη γραμματεία έγινε εύκολα και γρήγορα: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

4. Ήταν δύσκολο  να επιλέξετε εσείς ημέρα και ώρα εξέτασης: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

5. Το προσωπικό της γραμματείας με το οποίο ήρθατε σε επαφή για το ραντεβού φαινόταν ευγενικό και 

πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 
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Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

6. Ο χρόνος αναμονής από τη στιγμή που για πρώτη φορά θελήσατε να εξεταστείτε έως την ημέρα που 

επισκεφθήκατε τα Εξωτερικά Ιατρεία ήταν μεγάλος: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την άφιξη στα Εξωτερικά Ιατρεία 

 

7. Με τι μέσον ήρθατε στο νοσοκομείο 

Ι.Χ. αυτοκίνητο  (Συνεχίζω με την 8)   

 

Αστική συγκοινωνία / ταξί  (Συνεχίζω με την 10) 

 

8. Η πρόσβαση στο νοσοκομείο ήταν εύκολη: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

9. Η εύρεση θέσης για παρκάρισμα ήταν δύσκολη: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6  (Συνεχίζω με τη 10) 

 

10. Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε τα Εξωτερικά Ιατρεία 

ήταν ελλιπής: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

11. Το προσωπικό στο γραφείο πληροφοριών ήταν ευγενικό και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την αναμονή για εξέταση 

 

12. Ο χρόνος που πέρασε από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού μέχρι να γίνει η εξέταση ήταν:  

Λιγότερος από 5 λεπτά     1 

5-14 λεπτά      2 

15-29 λεπτά      3 

30-59 λεπτά      4 
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Περισσότερο από 1 ώρα     5 

Εξεταστήκατε την ώρα που έπρεπε ή νωρίτερα  6 

Δεν θυμάμαι      7 

 

13. Η αίθουσα αναμονής ήταν καθαρή: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 
Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

14. Η αίθουσα αναμονής ήταν στενόχωρη: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

15. Ήταν εύκολο να βρείτε κάθισμα για να περιμένετε: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

16. Η θερμοκρασία στην αίθουσα αναμονής ήταν δυσάρεστη (είχε πολύ κρύο ή πολύ ζέστη): 

Συμφωνώ απόλυτα   1 
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Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

17. Επισκεφθήκατε τις τουαλέτες του νοσοκομείου; 

Ναι.  (Συνεχίζω με την 18)   

 

Όχι  (Συνεχίζω με την 19) 

 

18. Οι τουαλέτες ήταν καθαρές και φροντισμένες: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

19. Ο χρόνος που περιμένατε στην αίθουσα αναμονής για εξέταση ήταν υπερβολικά μεγάλος: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

Ερωτήσεις σχετικά με το ιατρείο και την ιατρική εξέταση 
 

20. Πόσο χρόνο διήρκεσε η εξέταση στο ιατρείο; 
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Λιγότερο από 5 λεπτά    1 

6-10 λεπτά     2 

11-20 λεπτά     3 

21-30 λεπτά     4 

31-40 λεπτά     5 

Περισσότερο από 40 λεπτά   6 

Δεν θυμάμαι / δεν απαντώ    7 

 

21. Ο χώρος του ιατρείου ήταν καθαρός: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος -η   3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

22. Ο χώρος εξέτασης ήταν στενός και άβολος: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

23.Ο γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για την εξέτασή σας: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 
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Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

24. Ο γιατρός έδειξε αδιαφορία για την κατάλληλη απομόνωσή σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης ώστε να μη 

σας βλέπουν ή ακούνε άτομα που δεν έπρεπε: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

25.Ο γιατρός ήταν πρόθυμος να ακούσει όσα είχατε να του πείτε σχετικά με την υγεία σας: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

26. Ο γιατρός σας έδωσε ανεπαρκείς ή ακατανόητες πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση της 

υγείας σας: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

27. Έχετε εμπιστοσύνη  στην ορθότητα και καταλληλότητα της διάγνωσης και της θεραπευτικής 

αγωγής που σας είπε ο γιατρός: 
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Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

28. Οι εξηγήσεις και οι οδηγίες που λάβατε από το γιατρό σε σχέση με τη θεραπεία (τρόπο λήψης 

φαρμάκων, τρόπο ανάρρωσης, κ.α.) ήταν ανεπαρκείς ή μπερδεμένες: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

29. Ο γιατρός σας φέρθηκε με σεβασμό: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

30. Οι γιατροί φαίνονταν ανίκανοι και με ανεπαρκή εκπαίδευση: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 
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Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

31. Οι νοσηλεύτριες ήταν ευγενικές με σας: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

32. Οι νοσηλεύτριες ήταν απρόθυμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με εργαστηριακές εξετάσεις 

 

33. Χρειάστηκε να υποβληθείτε σε εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. μικροβιολογικές / αιματολογικές εξετάσεις, 

ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα κ.α.) 

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ (Συνεχίζω με την ερώτηση 43) 

 

34. Το ραντεβού για τις επιπλέον εξετάσεις κλείστηκε με τρόπο πολύπλοκο / χρονοβόρο: 

Συμφωνώ απόλυτα  1 
Συμφωνώ   2  
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Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

35. Είχατε δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας του ραντεβού: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

36. Ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που χρειάστηκε να κλείσετε το ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που 

επισκεφθήκατε τα εργαστήρια ήταν: 

Λιγότερος από 1 εβδομάδα    1 

Περισσότερος από 1 εβδομάδα αλλά λιγότερος από 1 μήνα    2 

Περισσότερος από 1 μήνα, αλλά λιγότερος από 3 μήνες    3 

Περισσότερος από 3 μήνες,  4 
Πήγα στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς ραντεβού    5 

Δεν θυμάμαι     6 

 

37. Ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν μεγάλος: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

38. Η σηματοδότηση στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για να βρείτε τα εργαστήρια ήταν 

επαρκής / κατατοπιστική: 
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Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

39. Την ημέρα του ραντεβού, χρειάστηκε να περιμένετε για σύντομο χρονικό διάστημα στην αίθουσα αναμονής 

ώσπου να έρθει η σειρά σας να εξεταστείτε: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

40. Οι χώροι εξέτασης στα εργαστήρια ήταν στενόχωροι / άβολοι: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

41. Οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με εύκολο και ανώδυνο για σας τρόπο: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 
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Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

42. Το βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ήταν απρόθυμο να σας εξυπηρετήσει: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Ερωτήσεις σχετικά με την αναχώρηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία 

 

43. Πριν από την αναχώρησή σας χρειάστηκε να επισκεφθείτε τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για 

τακτοποίηση κάποιας εκκρεμότητας (πληρωμή, θεώρηση βιβλιαρίου, ή άλλο;) 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

44. Οι διαδικασίες πληρωμής / θεώρησης ήταν χρονοβόρες: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

45. Το προσωπικό της Γραμματείας ήταν ευγενικό και εξυπηρετικό: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 
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Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Γενική εκτίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

  

46. Από την επίσκεψή σας συνολικά στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου είστε δυσαρεστημένος: 

Συμφωνώ απόλυτα   1 

Συμφωνώ   2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / ουδέτερος    3 

Διαφωνώ     4 

Διαφωνώ πλήρως  5 

Δεν ξέρω / δεν απαντώ 6 

 

 

Δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία συμμετέχοντος 

 

Ηλικία: 

Α) 18-44 

Β) 45-64 

Γ)  >65     

 
Φύλο:  Άρρεν      Θήλυ 

 

 

Τόπος διαμονής: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πειραιάς 

  Επαρχιακή πόλη 

  Κωμόπολη 

  Χωριό   
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Εκπαίδευση:   

Δεν έχει γραμματικές γνώσεις  

Απόφοιτος Δημοτικού 

Απόφοιτος Γυμνασίου   

Απόφοιτος Λυκείου 

Απόφοιτος τεχνικής σχολής (ΙΕΚ) 

Απόφοιτος ανώτερης σχολής(ΤΕΙ) 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 

Πως θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση της υγείας σας; 

Πολύ καλή  

Καλή 

Μέτρια 

Κακή  

Πολύ κακή 

  

    

Ασφαλιστικός φορέας: 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 


