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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο Εππνθξάηεο (5νο αηψλαο π.X.) έδσζε ζηελ Εαηξηθή ακηγψο επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα 

θαη δηαηχπσζε ηνλ πξψην Κψδηθα Εαηξηθήο Αενληνινγίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δξνκνιφγεζε ηε ρεηξαθέηεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο απφ ηε δεηζηδαηκνλία, ηε 

ζξεζθεία θαη ηε θηινζνθία. Τπήξμε ινηπφλ ν πξψηνο ππνζηεξηθηήο ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο Εαηξηθήο. χκθσλα κε ηνλ Εππνθξάηε, ε άζθεζε ηεο αηηηνινγηθήο 

θαη εμαηνκηθεπκέλεο Εαηξηθήο είλαη ηειηθά ε κφλε αζθαιηζηηθή δηθιίδα απέλαληη ζε 

άζθνπεο θαη επηδήκηεο ηαηξηθέο ελέξγεηεο θαη ε ππέξηαηε ηππνθξαηηθή εληνιή ζηνλ 

ηαηξφ ήηαλ «Ώζθέεηλ, πεξί ηα λνζήκαηα, δχν, σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ». Οη Λαηίλνη 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηελ αξρή κε ηε θξάζε «primum non nocere: θαηαξρήλ λα κελ 

βιάπηνπκε». 

Σα λνζνθνκεήα απνηεινπ́λ νξγαληζκνπ́ο κε πνιπάξηζκν πξνζσπηθν́ , πνιχπινθε 

δηνηθεηηθή δνκή θαη νξγαλσηηθή ζπλζεηφηεηα . Δ δηαζθάιηζε ελν́ο ειάρηζηνπ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ζε απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θάηη ην απηαπφδεηθηα 

ζεκαληηθφ. Σαπηφρξνλα, απφ ηε θχζε ηεο ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο εινρεχεη 

θηλδχλνπο, ππφ ηελ έλλνηα ν́ηη ελδερν́κελε απνηπρήα ηεο κπνξεή λα πξνθαιέζεη βιάβε 

αθφκε θαη αλζξψπηλε απψιεηα . Ώιιά θαη ζηηο ιηγφηεξν ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηα 

δπζκελή ζπκβάληα πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηα πιαήζηα ιεηηνπξγήαο ηνπ λνζνθνκεήνπ 

είλαη βέβαην φηη ζα πξνθαιέζνπλ δεκία θαη ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ – είηε εζηθή 

(δπζθήκηζε) είηε πιηθή (απνδεκίσζε). 

Ώπνηειεί αλαληίξξεηε πξαγκαηηθφηεηα ν́ηη ηα ηειεπηαήα ρξν́ληα παξνπ ζηάδεηαη 

απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ζε φηη αθνξά πεξηπηψζεηο πιεκκεινχο 

εθπιήξσζεο ή αδπλακίαο παξνρήο ζην πιαίζην ηαηξηθήο ζχκβαζεο . Ώπηφ 

απνδεηθλχεηαη εχθνια απφ πιεζψξα ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε, ηελ απαήηεζε δεκηνπξγήαο πλεγν́ξνπ ηεο Τγεήαο θιπ.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, έλλνηεο φπσο δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα . Βλψ γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ ελ γέλεη ε βηβιηνγξαθία έρεη λα παξνπζηάζεη πιεζψξα αλαθνξψλ , 

δε ζπκβαήλεη ην ήδην γηα ην πην εμεηδηθεπκέλν αληηθεήκελν ηεο ζρεηηθέο δηαρεήξηζεο ζην 

ρψξν ηεο πγεήαο . Σν θαηλφκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαηξνθεληξηθέ αληήιεςε ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηελ έκθαζε ζηελ παξνρή πγείαο per se.  

 

 

 

 

 

 



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο  ζε  Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

2 
 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Βπηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο Αηδαθηνξηθήο κνπ 

Αηαηξηβήο θ.θ. Κπξηάθν νπιηψηε, Βπίθνπξν Καζεγεηή Πνιηηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ν νπνίνο κε έπεηζε γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δπλαηνηήησλ 

κνπ ζε ηθαλφηεηεο. 

Εδηαίηεξα επραξηζηψ ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο θ.θ. Ξελνθψλ Κνληηάδε, Καζεγεηή Αεκνζίνπ Αηθαίνπ θαη Αηθαίνπ 

Κνηλσληθήο Ώζθάιεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη θ.θ Γηάλλε 

Τθαληφπνπιν, Καζεγεηή Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ γηα ηηο 

θαίξηεο επηζεκάλζεηο ηνπο. 

Βπραξηζηψ επίζεο ζεξκά ηνλ θ.θ. Νίθν Μαληαδάθε, Ώλαπιεξσηή Κνζκήηνξα, 

Αηεπζπληή ηνπ Σνκέα Αηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Καζεγεηή ηεο 

Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο γηα ηελ παξφηξπλζε ηνπ λα αζρνιεζψ κε ηελ 

έξεπλα. 

Βθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φινπο ηνπο Βπαγγεικαηίεο Τγείαο πνπ ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο. 

Βπίζεο ην παξφλ πφλεκα ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ θίισλ πνπ κε ζηήξημαλ δείρλνληαο θαηαλφεζε θαη ππνκνλή θαη ηελ αέλαε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θαη γη‘ απηφ ηνπο επραξηζηψ ζεξκά. 

Σέινο, επραξηζηψ ην Θεφ πνπ κνπ πξνζέζεηε πίζηε θάζε θνξά πνπ έλησζα φηη νη 

δπλάκεηο κνπ δελ επαξθνχλ γηα λα ζπλερίζσ.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί δήηεκα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο 

επεξεάδνληαο φιεο ηηο ρψξεο, αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμήο ηνπο. Ώπνηειεί κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ζηελ θξνληίδα πγείαο θαζψο εθαηνκκχξηα 

αζζελείο παγθφζκηα ππνθέξνπλ, ηξαπκαηίδνληαη ή πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν ιφγσ 

παξνρήο κε αζθαινχο θξνληίδαο. Σα δπζκελή ζπκβάληα ζηελ πγεία απνηεινχλ έλαλ 

πνζνηηθφ δείθηε θαη ε κείσζε θαη ε πξφιεςή ηνπο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ απαηηείηαη ε 

δηακφξθσζε ζεηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εγεζία, ηηο πξαθηηθέο αζθάιεηαο, ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην πξνζσπηθφ. Σν πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ή ηε 

βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ΚΟΠΟ: Δ αλάιπζε ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Βιιάδα, 

αλαθνξηθά κε ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηε ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί ην θιίκα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο ζηα λνζνθνκεία ηεο Βιιάδαο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δεκνγξαθηθνί θαη 

επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ. 

ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ ηειηθά 810 επαγγεικαηίεο 

πγείαο (ηαηξνί, λνζειεπηέο, βνεζνί λνζειεπηψλ, θαξκαθνπνηνί, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, θπζηνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο) νη νπνίνη 

εξγάδνληαλ ζε 12 λνζνθνκεία (γεληθά θαη εηδηθά) ζηελ Ώηηηθή αιιά θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα. Σν ηειηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 58,9% θαη ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «The Hospital Survey on Patient Safety Culture» ησλ Sorra θαη 

Nieva.  Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεξηγξαθηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζε ηηκή, ειάρηζηε 

ηηκή, κέγηζηε ηηκή, εχξνο θαη ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-

Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηε ζπζρέηηζε δχν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (Pearson‘s correlation coefficient). Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 (chi-square test), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηαηάμηκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

έιεγρνο x
2
 γηα ηάζε (chi-square trend test). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο 

κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν έιεγρνο t (student‘s t-test), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο 

πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 θαηεγνξίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο (analysis of variance).  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Οη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ην 

κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη: Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ/Αηεπζπληψλ (64%), Οξγαλσζηαθή κάζεζε – πλερήο βειηίσζε 

(55,6%), πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (53,2%). Οη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ην κηθξφηεξν κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη: 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (18,5%), ζηειέρσζε (24,2%) Τπνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο (30,2%). Σν (40,1%) ηνπ δείγκαηνο 

δελ αλέθεξε θαλέλα δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ελψ ην (35%) έθαλε 

απφ 1 έσο 2 αλαθνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σν  53,6% ηνπ δείγκαηνο 

αμηνιφγεζαλ ηελ επίδνζε ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απφ «πνιχ θαιή» κέρξη «άξηζηε».   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σα δπζκελή ζπκβάληα θαη ηα ιάζε απνηεινχλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πγεία. Δ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία δελ 

θξίλεηαη ζεηηθή κε δεδνκέλν (α) ην ρακειφ κέζν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ πνπ έιαβε ην εξσηεκαηνιφγην (42,6%) θαη (β) ην ρακειφ κέζν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο ζπρλφηεηαο αλαθνξάο ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ (39,4%). 

Ώλαθνξηθά κε ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, γηα θάπνηεο 

απφ απηέο ην θιίκα ζεσξείηαη ζεηηθφ ελψ γηα θάπνηεο άιιεο ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ηα λνζνθνκεία 

θαη νη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Βιιάδα ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο κε 

ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ παξνρή ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

γχξσ απφ δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηε κνξθή πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, δηαιέμεσλ θαη ζπλεδξίσλ, πξφζιεςε θαη θαιχηεξε 

θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχζηεκα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηδίσο κε ηε κνξθή κε-ηηκσξεηηθήο 

θνπιηνχξαο, δεκηνπξγψληαο αλνηρηφ δίαπιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ αλαθνξά ησλ 

ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: πνηφηεηα ζηελ θξνληίδα πγείαο, θιηληθή δηαθπβέξλεζε, ηαηξηθά 

θαη λνζειεπηηθά ιάζε, δπζκελή ζπκβάληα, ηαηξηθά ζθάικαηα, αλαθνξά θαη 

δηαρείξηζε ιαζψλ, αζθάιεηα αζζελνχο, θιίκα θαη θνπιηνχξα αζθάιεηαο 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Patient safety is a global issue, since it affects all countries, 

regardless of their level of development. It is an important parameter of quality in 

healthcare as millions of patients worldwide suffering, injured or die each year due to 

providing of unsafe health care services. The adverse events in healthcare constitute a 

quantitative index and their reduction and prevention is the main aim of healthcare 

services 

AIM OF THE STUDY: The analysis of the attitudes of healthcare professionals in 

Greece, concerning the parameters of safety culture and the frequency of reporting 

adverse events in order to assess the climate of patient safety in hospitals in Greece and 

to explore the demographic and occupational factors which affect it. 

MATERIAL – METHOD: A number of 810 registered healthcare professionals 

(doctors, nurses with university and technological studies, nurse assistants, 

pharmacists, social workers, psychologists, physiotherapists, occupational therapists, 

speech therapists) who worked in twelve (12) hospitals (generals and specifics) in 

Attica and in the region. The survey‘s response rate was 58.9% and the research tool 

utilized for the survey purposes was the Greek translated version of the questionnaire 

«The Hospital Survey on Patient Safety Culture» which was developed by Sorra and 

Nieva. For the analysis of quantitative and qualitative data used descriptive and 

conclusive statistical analysis. The categorical variables are presented as absolute (n) 

and relative (%) frequencies, while quantitative variables are presented as mean, 

standard deviation, median, minimum value, maximum value, amplitude and 

interquartile range. The Kolmogorov - Smirnov test and graphs (histograms and 

normal Q-Q plots) were used to test the normality of the distribution of the continuous 

variables.  

To determine associations between categorical variables, we used Pearson‘s x
2
 test and 

x
2
 trend test, as appropriate. Independent samples t-test and analysis of variance were 

applied for the analysis of group differences within continuous variables. 

Correlation between continuous variables was assessed with Pearson's correlation 

coefficient. Concerning continuous variables as dependent variables, we used 

multivariate linear regression analysis in order to eliminate confounding, while in case 

of dichotomous variables as dependent variables, we used multivariate logistic 

regression analysis. Variables that were significantly different (p<0.20) in bivariate 

analyses were entered into the multivariate regression models. In regression models, P-

values of less than 0.05 were considered as statistically significant. In both cases, we 

used backward stepwise methods. 

In logistic regression models, criteria for entry and removal of variables were based on 

the likelihood ratio test, with enter and remove limits set at p<0.05 and p>0.05. We 

estimated adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) for the 

independent variables included in the model. 
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In linear regression models, we estimated adjusted coefficients' beta with 95% CI for 

the independent variables included in the model. Statistical analysis was performed 

using the IBM SPSS 21.0. 

RESULTS: The dimensions that received the highest positive response rate were 

―supervisor / manager expectations and actions promoting safety‖ (64%), and  

―organizational learning – continuous improvement‖ (55.6%) while those with the 

lowest rating and negative scoring included ―nonpunitive  response to error‖ (18.5%), 

―staffing‖ (24.2%) and ―hospital management support for patient safety‖ (30.2%). 

Most of the respondents (40.1%) reported that not completing any event reports in the 

last 12 months, (35%) reported completing 1-2 event reports in the last 12 months and 

(53.6%) gave their work unit an excellent / very good patient safety score. 

CONCLUSIONS: The HSOPSC survey results in our study demonstrated that the 

hospitals and health care organizations in Greece should develop strategies to improve 

health quality and ensure patient safety. These strategies include: providing training 

and education on patient safety for health care workers in different levels 

(undergraduate education, continuing education, lectures and meetings); allocating 

enough staff and adequate workload; developing and fostering patient safety culture 

especially in the form of a non-punitive culture, creating an open communication 

atmosphere for reporting medical errors and speaking up when any problem arises. 

KEY WORDS: quality in healthcare, clinical governance, medical errors, nursing 

errors, adverse events, error reporting, patient safety culture and climate. 
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TRC Time – Reliability Correlation 

WHO World Health Organization 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

«Τν πην επηθίλδπλν ιάζνο, είλαη ε άγλνηα ηνπ ιάζνπο  

θαη θαηά ζπλέπεηα ε έιιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο γηα δηόξζσζε» 

(Σσθξάηεο) 

Σν Μάην ηνπ 2010, ε Βιιάδα ηέζεθε ππφ δηεζλή νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ ηελ 

Βπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή θαη ην Αηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, εμαηηίαο ησλ πςειψλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ, ηνπ κεγάινπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηειηθά ηεο θξίζεο δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. 

Δ εμέιημε απηή ζπλδέεηαη κνηξαία κε ηα θαηλφκελα απνξξχζκηζεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ησλ ζνβαξψλ δηαξζξσηηθψλ ζηξεβιψζεσλ θαη ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εθηξνπήο ζηε ρψξα. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε θαηάζηαζε απηή 

κεηαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ χθεζε θαη ηελ 

αλεξγία θαη αζθεί δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, ζην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαη ζην ζχζηεκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη ε 

απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη εμσζεί 

κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θηψρεηα (Marmot and Bell, 2009). 

Σα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ε αλεξγία αζθνχλ αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο πγείαο, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ηδξπκάησλ 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Δ 

αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο αιιά θαη κεηά, εμαηηίαο ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ απφ ην άγρνο, σζεί ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηε δήηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή δηαρείξηζε ησλ λνζεκάησλ θαη ησλ 

αζζελψλ ηδίσο ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ. Δ επηπιένλ δήηεζε επηβαξχλεη ηηο δεκφζηεο 

κνλάδεο πγείαο θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε πεξηφδνπο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο νη 

αζζελείο ζηξέθνληαη ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε (Marmot and 

Bell, 2009). 

Δ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί επίζεο πξνβιήκαηα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο θαη λα 

αζθνχληαη πηέζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.   

Σν δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ππεξεζίεο πγείαο πςειφηεξεο πνηφηεηαο νη 

νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ ψξηκνπ δηεζλνχο πξνβιεκαηηζκνχ. Παξάιιεια ε 

απμαλφκελε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ αζζελνχο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ε 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, ε αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ, ε δεκηνπξγία 

κεγαιχηεξεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο, ε αχμεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ αζζελψλ 

απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο ελ γέλεη, πξνζδηφξηζαλ ηνλ ρξήζηε – θαηαλαισηή ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο σο ηνλ θαιχηεξν εθηηκεηή ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. 
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Σα ζπζηήκαηα πγείαο πηνζεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν νδεγίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ κείσζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα ζπλίζηαηαη επίζεο ζηηο 

πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο κε απνδνηηθφηεηαο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν  ψζηε λα απνθνκίδνληαη 

πιήξσο ηα νθέιε ηνπο. Δ πνηφηεηα απνηειεί έλλνηα δηαρξνληθά επίθαηξε θαζψο 

ελζσκαηψλεη ηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη θάζε θνξά σο πξνο ην ρψξν θαη ην ρξφλν. 

Δ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηφρν γηα θάζε ζχγρξνλν ζχζηεκα πγείαο. 

Χο αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο νξίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο απφ ηα πξφζζεηα 

πξνβιήκαηα ή ελδερφκελεο βιάβεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο 

πγείαο. Σα ηαηξηθά ιάζε απνηεινχλ δείθηε πιεκκεινχο αζθάιεηαο θαη είλαη θάζε 

αθνχζην ζπκβάλ πνπ κεηψλεη ή ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην φξην αζθάιεηαο θάζε 

αζζελνχο (Graf et al., 2005).  

Οη έλλνηεο ηνπ ιάζνπο θαη ηνπ δπζκελνύο ζπκβάληνο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ απνδεθηέο. O Leape (1994), ν νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη «νη ηαηξνί είλαη αλακελφκελν λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα θάλνπλ ιάζε, κηα 

πξνζδνθία πνπ νη ίδηνη ηελ κεηαθξάδνπλ ζε κηα αλάγθε λα είλαη αιάζεηνη (…) ην 

ιάζνο ην εξκελεχνπλ ζαλ κηα απνηπρία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο (...) δελ ήζνπλ αξθεηά 

πξνζεθηηθφο, άξα δελ πξνζπάζεζεο αξθεηά ζθιεξά». Βπίζεο ν Leape αλαθέξεη φηη 

«ε απνδνρή έζησ θαη 0,1% ιάζνπο κεηαθξάδεηαη θαη‘ αληηζηνηρία ζε δχν αλαζθαιείο 

πξνζγεηψζεηο αεξνπιάλνπ ηελ εκέξα ζην αεξνδξφκην O‘Hare, 16.000 ρακέλνπο 

θαθέινπο αιιεινγξαθίαο, 32.000 ιαλζαζκέλεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο αλά ψξα». 

Βπηπιένλ, απηή ε αλάγθε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα είλαη άηξσηνη δεκηνπξγεί 

ηζρπξέο πηέζεηο, έηζη ψζηε ηα ιάζε λα θαιχπηνληαη θαη λα κε γίλνληαη απνδεθηά 

(Leape, 1994). Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ιάζε κέρξη θαη ζήκεξα ζπδεηηνχληαη πνιιέο 

θνξέο «πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο».  Έλαο άιινο εξεπλεηήο, ν Hilfiker (1984), 

πεξηέγξαςε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ πξφηαζε: «Σν ηαηξηθφ 

επάγγεικα θαίλεηαη φηη απιά δελ έρεη ρψξν γηα ηα ιάζε ηνπ (…) θάπνηνο ζα κπνξεί 

λα ζθεθηεί φηη ηα ιάζε είλαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο ακαξηίεο: είλαη επηηξεπηφ λα 

κηιάκε γη απηέο κφλν φηαλ ζπκβαίλνπλ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο». Βπηζήκαλε 

επίζεο, «αλ θαη δελ είλαη ζπλήζσο ακαξηίεο, δηεγείξνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα 

ελνρήο» (Hilfiker, 1984). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα ιάζε θαη ηα 

δπζκελή ζπκβάληα ζηελ πγεία είλαη θπξίσο δχν (2). Ο πξψηνο είλαη φηη ηα ιάζε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ. χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ην 8-12% ησλ λνζειεπνκέλσλ 

αζζελψλ αληηκεησπίδνπλ αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε, ηηο 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο, ηα 
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ρεηξνπξγηθά ζθάικαηα θαη ηε ρξήζε αθαηάιιεισλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ. Βπίζεο ζηηο 

ΔΠΏ, νη ζάλαηνη απφ ηαηξηθά ιάζε πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κέζα ζην 

λνζνθνκείν θπκαίλνληαη απφ 210.000 έσο 440.000 εηεζίσο ηνπνζεηψληαο ηα ηαηξηθά 

ιάζε ζηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνλ θαξθίλν 

(James, 2013). 

Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ηα δπζκελή ζπκβάληα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε 

δηθαζηηθέο δηακάρεο γηα δηεθδίθεζε πςειψλ απνδεκηψζεηο απφ ηε κεξηά ησλ 

αζζελψλ. Οη δηακάρεο απηέο μεθίλεζαλ ζηηο ΔΠΏ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ λνζειίσλ απφ ηελ παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ 

αζζελψλ ζην λνζνθνκείν (Brennan et al., 1991, Leape et al., 1991). Πνιινί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην θφζηνο απφ ηα δπζκελή ζπκβάληα απμάλεη θαη ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ίδησλ ησλ λνζνθνκείσλ (Rigby and Litt, 2000). 

Σα κέζα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζηηο 

κέξεο καο είλαη δχν (2): (α) ε εθπαίδεπζε θαη (β) ε ηηκσξία. ρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Εαηξηθήο δίδεηαη βαξχηεηα ζηε γλψζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ννζειεπηηθήο ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ. Παξάιιεια ε ηηκσξία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν νξζήο άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (Leape, 1994). Ώπηφ έρεη 

φκσο σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ απφθξπςε ησλ ιαζψλ, θαζηζηψληαο ηα επαγγέικαηα 

πγείαο σο αλαμηφπηζηα. Κάζε ιάζνο πνπ απνθξχπηεηαη απνηειεί κηα ρακέλε επθαηξία 

γηα λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ κείσζε θαη ηελ πξφιεςή ηνπο. 

Σα ιάζε θαη ηα δπζκελή ζπκβάληα ζην ρψξν ηεο πγείαο δεκηνπξγνχλ επηζηεκνληθά, 

λνκηθά, εζηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο (Barach and Small, 2000). Ώπνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε 

λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην εμσηεξηθφ έρεη μεθηλήζεη ζπζηεκαηηθά ε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο θαη αλαθνξάο ησλ ιαζψλ θαη ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. ηα 

πιαίζηα ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπο έρνπλ ζπζηαζεί θαη 

εηδηθέο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (πρ UKCC ζηελ 

Ώγγιία γηα ην επάγγεικα ηεο λνζειεπηηθήο) κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ ησλ δενληνινγηθψλ αξρψλ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Βπίζεο δηάθνξεο επηηξνπέο κειεηνχλ ηα ιάζε θαη ηα δπζκελή 

ζπκβάληα πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή ηνπο θνξείο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ σο ζηφρν ζα έρνπλ ηε 

κείσζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Ώπνηειεί φκσο δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ε απνδνρή ηεο αληίιεςεο φηη ηα ιάζε δελ 

ζα εμαιεηθζνχλ αθφκα θαη αλ εθαξκνζηνχλ ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη 

θαηαγξαθήο απηψλ. Άξα ηα ιάζε ζα πξέπεη λα είλαη αλακελφκελα θαη ζηνπο 

θαιχηεξνπο νξγαληζκνχο. πζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζην αιάζεην ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνηχρνπλ (Leape, 1994). Με 

γλψκνλα ινηπφλ απηή ηελ αξρή, δελ πξέπεη λα αλαδεηνχληαη νλφκαηα, λα απνδίδνληαη 

θαηεγνξίεο θαη λα θπξηαξρνχλ αηζζήκαηα ληξνπήο θαη ζιίςεο. Ώληίζεηα ζα πξέπεη λα 
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ελζαξξχλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ψζηε λα δηαθξίλνπλ αξρηθά ηα ιάζε θαη λα ηα 

αλαθέξνπλ ζηελ ζπλέρεηα ψζηε λα ζεξαπεχεηαη θάζε αδπλακία (Reason, 2000).  

Δ πξψηε δεκφζηα επηζηεκνληθή απνδνρή φηη ηα ιάζε θαη ηα δπζκελή ζπκβάληα ζηελ 

πγεία απνηεινχλ κηα ζιηβεξή πξαγκαηηθφηεηα έγηλε κε ηελ δεκνζηνπνηήζε ηεο 

κειέηεο «To err is human», ην 2000 απφ ην ην Ελζηηηνχην ηεο Εαηξηθήο ζηελ Ώκεξηθή 

(Institute of Medicine, IOM). χκθσλα ινηπφλ κε ηε κειέηε απηή «ηα ιάζε κπνξνχλ 

λα πξνιεθζνχλ, ζρεδηάδνληαο ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη εξγαδφκελνη ζα είλαη δχζθνιν 

λα θάλνπλ ιάζνο θαη εχθνιν λα θάλνπλ ην ζσζηφ. Βίλαη κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο 

λα θάλεη ιάζε, αιιά είλαη επίζεο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα βξίζθεη ιχζεηο θαη 

λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο» (Institute of Medicine Committee on Quality of 

Health Care in America, 2000). 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε έιιεηςε δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηα αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη 

αμηνζεκείσηε. Δ έξεπλα απηή απνηειεί ηελ πξψηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχλνιφ ηνπο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιαζψλ θαη δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαηά 

ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Βίλαη 

απαξαίηεην λα δξνκνινγεζνχλ θαη άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο είηε ζα επηβεβαηψζνπλ 

θαη ζα εκπινπηίζνπλ είηε ζα απνξξίςνπλ ηα παξφληα επξήκαηα. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ παξνχζα κειέηε δνκείηαη ζε εηζαγσγή, ζε γεληθφ θαη εηδηθφ κέξνο. Σν γεληθφ 

κέξνο δνκείηαη ζε ηξία (3) επδηάθξηηα κέξε. ηα πξψηα ηέζζεξα (4) θεθάιαηα (1-4) 

επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο, ησλ βαζηθψλ ηεο αξρψλ, ηεο 

ζεκαζίαο ηεο θαζψο θαη ησλ ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ ηεο. Γίλεηαη επηπιένλ 

πξνζπάζεηα ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθήο παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο ηεο Κιηληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο σο ζχζηεκα Αηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ πγεία. ην ηειεπηαίν 

θεθάιαην απηήο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ αλαβαζκίδνπλ θαη 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 

Σα επφκελα πέληε (5) θεθάιαηα (5-9) επηρεηξείηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ιάζνπο 

θαη ηνπ δπζκελνχο ζπκβάληνο ζηελ πγεία. Πην αλαιπηηθά, ην πέκπην θεθάιαην 

εμεηάδεη ην ιάζνο σο παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

ιάζνπο ζηελ πξφθιεζε ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαζψο θαη ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο 1
εο

 θαη 2
εο

 γεληάο. ην έθην 

θεθάιαην αλαιχεηαη ην ιάζνο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν έβδνκν θεθάιαην θάλεη εθηελή 

αλαθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ηνπ ιάζνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν φγδνν 

θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν έλαην 

θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη λνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ιάζνπο ζηελ πγεία. ην δέθαην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη 

ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο. Σα θεθάιαηα 

ελδέθαην θαη δσδέθαην παξνπζηάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηνλ 
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ξφιν ηεο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζήο ηεο. 

ην δέθαην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο ζηάζεο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη ησλ εηδψλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ. 

Σν εηδηθφ κέξνο ηεο κειέηεο δνκείηαη ζε ηξία (3) θεθάιαηα (14-16). ην δέθαην 

ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά 

παξαηίζεηαη ν θαζνξηζκφο θαη ε επηζηεκνληθή αμία ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ, ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, ην εξγαιείν πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξγαιείνπ εθηίκεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε νξηνζέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

έξεπλαο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο, ε κέζνδνο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ, ε πεξηγξαθή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο ε 

πηινηηθή έξεπλα. ην δέθαην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο κειέηεο (δέθαην έθην) παξνπζηάδνληαη ηα 

θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, WHO) ην 2011 γηα έμη 

(6) ρψξεο (International High 5s Patient Safety Initiative), ηέινο ε ζπδήηεζε. 

Ώθνινπζεί ε παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ην παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ην εξγαιείν (εξσηεκαηνιφγην) ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο  

«..ε πνηόηεηα είλαη έλαο θηλνύκελνο ζηόρνο…πνπ (ίζσο) δελ επηηπγράλεηαη ηέιεηα…» 

(Brooks (1989), Sunday Times Competition, The best of Health) 

1.1 Δηζαγσγή 

Δ πνηφηεηα είλαη έλλνηα επίθαηξε, ζχλζεηε, αιιά θαη ζπλαξπαζηηθή, θαζψο 

ελζσκαηψλεη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη θάζε θνξά σο πξνο ην ρψξν θαη ην ρξφλν. Δ 

πνηφηεηα απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο έλλνηα γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

νηθνλνκίεο θαζψο ζπληζηά ζεκειηψδε ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ παξάγνληα επηηπρίαο 

θαη γη‘ απηφ ην ιφγν απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Παξά ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επηρεηξεζηαθή αλάγθε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη βαζηά πνιχπινθε θαη αλζξσπνθεληξηθή αθνχ πξνζπαζεί 

λα ζπλδέζεη ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δ πνηφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηειεί ηνλ πην ακθηιεγφκελν φξν αθνχ είλαη δπλακηθή θαη 

πνιπδηάζηαηε θαη δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο νξηζκφο γηα λα ηελ πεξηγξάςεη. 

1.2 Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο 

Δ πνηόηεηα είλαη έλλνηα ππνθεηκεληθή θαη δπλακηθή σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο. 

Σξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν θάζε θνξά εληάζζεηαη, φπσο θαη απφ 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθθξάδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ρξνληθέο αιιά θαη ρσξηθέο παξακέηξνπο (Casson and George, 1992). 

Σα ζχλζεηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην έξγν κηαο νκάδαο 

Ώκεξηθαλψλ θαη Εαπψλσλ επηζηεκφλσλ πνπ είλαη γλσζηνί σο νη «γθνπξνχ» ηεο 

πνηφηεηαο (Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Taguchi). 

Ο νξηζκφο ηεο πνηόηεηαο είλαη δπζδηάζηαηνο: ε κηα δηάζηαζε αθνξά ηνλ πειάηε-

ρξήζηε θαη ε άιιε ηνλ παξαγσγφ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. χκθσλα κε ηελ 

νπηηθή ηνπ πειάηε - ρξήζηε, ε πνηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ελψ απφ ηελ νπηηθή ηνπ παξαγσγνχ ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. Καηά ζπλέπεηα ν 

παξαγσγφο δηαζθαιίδεη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ χπαξμε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη γη‘ απηφ ην 

ιφγν ηειηθά ε πνηφηεηα εηεξνπξνζδηνξίδεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηνλ πειάηε.  

Έλαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο γεληθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ Αηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (International Organization for 

Standardization, ISO) θαη ελζσκαηψλεη αξθεηέο απφ ηηο ηξέρνπζεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

(ΒΛΟΣ ΒΝ ISO 9000:2000): «Δ πνηόηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο (εθθξαζκέλεο ή ζπλεπαγφκελεο) 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ».  

Γηα πνιινχο εξεπλεηέο, ε έλλνηα ηεο πνηόηεηαο κεηαβάιιεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ. ην 

Αηάγξακκα 1.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο επξέσο 

απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο πνηφηεηαο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 Οξηζκνί ηεο πνηφηεηαο γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

 

      Πεγή: (Παπαληθνιάνπ, 2007) 

 

Οη Reeves θαη Bednar (1994), πξνζέγγηζαλ ηελ πνηόηεηα σο: «αξηζηεία» (Excellence), 

«αμία» (Value), «ζπκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο» (Conformance to specifications), 

θαη «θάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ» (Meeting Customers Expectations) 

(Reeves and Bednar, 1994). Ο Αεξβηηζηψηεο (2001), νξίδεη ηελ πνηόηεηα γηα έλα 

πξντφλ ή κηα ππεξεζία σο «ηελ πξνζθεξφκελε ζηνλ πειάηε αμία γηα ηε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ θφζηνο γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο» 

(Αεξβηηζηψηεο, 2001). 

•Δ πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο - πξνδηαγξαθέο ηνπ.

Crosby

•Δ πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ε πξνβιέςηκε
νκνηνκνξθία θαη αμηνπηζηία ηνπ ζε ρακειφ θφζηνο θαη ε θαηαιιειφηεηά
ηνπ γηα ηελ αγνξά.

Deming

•Δ πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ζχλζεην άζξνηζκα ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ marketing, ηεο κεραληθήο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
ζπληήξεζεο ελφο πξνηφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ην
πξντφλ ή ε ππεξεζία φηαλ απνδνζνχλ ζε ρξήζε ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.

Feigenbaum

•Δ πνηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ αληαπφθξηζε ή ηελ ππεξθάιπςε ησλ
πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ. Βθαξκφδεηαη ζηα πξντφληα, ζηηο
ππεξεζίεο, ζηνπο αλζξψπνπο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζην πεξηβάιινλ θαη
απνηειεί κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε.

Ishikawa

•Δ πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα
ρξήζε.

Juran

•Δ πνηφηεηα γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη ε πξφθιεζε ειαρίζησλ
απσιεηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξντφλ δηαηίζεηαη
ζηελ θαηαλάισζε.

Taguchi
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη πξνζεγγίζεηο ηεο πνηφηεηαο (πρ δεκνθξαηηθή πξνζέγγηζε, 

democratic approach) εκπιέθνπλ εθηφο απφ ηνλ πειάηε θαη ηνλ παξαγσγφ θαη ην 

ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ (stakeholders). χκθσλα ινηπφλ κε 

ηηο ελ ιφγσ πξνζεγγίζεηο, σο πνηόηεηα εθιακβάλεηαη ην «κέηξν» (measure) ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ (consensus) ζηφρσλ (Pfeffer and Coote, 1991) πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, γηα λα θαιχςνπλ ην 

ζπκθέξνλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (Kirkpatrick and Martinez-Lucio, 1995). Δ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλαλ νξγαληζκφ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, δηεπξχλεηαη πέξα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ζε 

δεηήκαηα φπσο ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ θα.  

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ 

πνηφηεηα, αιιά νη πξναλαθεξζέληεο νξηζκνί πξνζπαζνχλ λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα 

ηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο έλλνηαο απηήο. Δ πνηφηεηα ινηπφλ 

κπνξεί λα νξηνζεηεζεί ελλνηνινγηθά σο κηα δπλακηθή θαηάζηαζε ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη 

αληαπνθξίλεηαη ή μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

1.3 Γηαζηάζεηο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο, ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ βηβιηνγξαθία, ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

ηνλ Πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο - πειάηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

θαηά ηνλ (Garvin, 1988). Μπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ή θάπνηεο απφ απηέο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1  Πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ζηα πξντφληα 

Απφδνζε 

(Performance) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξντφλ αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε ηελ 

νπνία επηζπκεί ν πειάηεο. 

Αμηνπηζηία 

(Reliability) 

Πφζν ζπρλά παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαη πφζν ζνβαξά είλαη 

απηά. 

Αηζζεηηθή 

(Aesthetics) 
Ώηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. 

Αληηιεθζείζα Πνηφηεηα 

(Perceived Quality) 

Δ ππνθεηκεληθή θξίζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα, ζην φλνκα 

ηνπ πξντφληνο θαη ζε άιιεο έκκεζεο κεηξήζεηο πνηφηεηαο. 

Γηάξθεηα 

(Durability) 

Δ ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ πξντφληνο πξνηνχ ρξεηαζηεί λα 

επηζθεπαζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί. 

Γεπηεξεχνληα 

Υαξαθηεξηζηηθά  

(Features) 

Βηδηθά – Αεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζειθχνπλ ηνλ 

ρξήζηε – πειάηε. 

Δπηζθεπή 

(Serviceability) 

Σν θφζηνο, ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα επηδηφξζσζεο θαη 

ζπληήξεζεο. 

πκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 

(Conformance) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα θχξηα θαη ηα δεπηεξεχνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα. 

  Πεγή: (Garvi, 1988) 
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Πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ είλαη ρξήζηκεο θαη γηα ηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο εκπίπηνπλ θαη νη ππεξεζίεο πγείαο, 

πξνθχπηνπλ επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ιφγσ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ώπηά 

είλαη ηα αθφινπζα (Wilkinson and Willmott, 1995):  

 Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ άπια αγαζά κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο απφ ηνλ πάξνρν ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ επηπιένλ 

δπζθνιία θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ πειάηε – ρξήζηε.  

 Οη ππεξεζίεο θαηαλαιψλνληαη θαηά ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη θαη δελ 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ. 

 πρλά νη πειάηεο – ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ 

παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ. 

 ηαλ ν πειάηεο – ρξήζηεο πιεξψλεη γηα θάπνηα ππεξεζία δε γίλεηαη 

ηδηνθηήηεο θάπνηνπ πξάγκαηνο. 

 Οη ππεξεζίεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο θαη ν πειάηεο – ρξήζηεο δελ 

κπνξεί λα ηηο ειέγμεη πξηλ ηηο αγνξάζεη. 

 Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη αλαγθαζκέλνη λα δηεθπεξαηψλνπλ 

ζπλήζσο κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

ιάζνπο.  

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε 

δηάζηαζε ή ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο, γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο 

κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξντφληα, νη δηαζηάζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξεο 

απφ ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηηο ππεξεζίεο, νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ, γηαηί ν θάζε ρξήζηεο 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Ώπφ απηή ηελ νπηηθή, ν θάζε άλζξσπνο είλαη 

ζεκαληηθφο θαη έρεη ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Δ δηαπίζησζε απηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηε παξνρή ζχλζεησλ θαη επαίζζεησλ ππεξεζηψλ φπσο νη ππεξεζίεο πγείαο. 

1.4 Απφ ην βηνκεραληθφ ππφδεηγκα πνηφηεηαο ζηελ πνηνηηθή θξνληίδα πγείαο 

Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηε καδηθή παξαγσγή, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, 

πξνέθπςε ε αλάγθε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο γξακκήο παξαγσγήο, πνπ αξρηθά 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ επηζεψξεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ. Σηο 

πξνδηαγξαθέο φξηδε ν κεραληθφο παξαγσγήο θαη νηηδήπνηε ήηαλ εθηφο νξίσλ 

επαλεμεηαδφηαλ ή απνκαθξπλφηαλ. Ήηαλ ε επνρή φπνπ ζηελ Ώκεξηθή ε εηαηξεία 

ηειεπηθνηλσληψλ «American Telephone & Telegraph» (AT&T) εξγαδφηαλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εθηεηακέλνπ δηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ίδξπζε ηελ εηαηξία Western 

Electric, κε ζηφρν λα ηελ πξνκεζεχεη πξψηεο χιεο (ζπλδπαζκφο καδηθήο παξαγσγήο 

θαη ηαπηφρξνλα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνκεζεηψλ θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ), ελψ δεχηεξε ζπγαηξηθή, ε Bell Telephone Laboratories 

(Bell Labs), ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ έξεπλα θαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε καδηθή παξαγσγή, εηζάγνληαο ηε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία (Pawlicki 

and Mundt, 2007).  
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Ο Genichi Taguchi (1924), δίλεη έκθαζε ζηε κεραληθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο. 

ηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο δίλνληαο ηξία (3) ελδεηθηηθά 

επίπεδα (Taguchi et al., 1989). 

i. ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο (ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία). 

ii. Παξακεηξηθφο ζρεδηαζκφο (ηξφπνο λα ειαηησζεί ην θφζηνο θαη λα βειηησζεί ε 

απφδνζε ρσξίο λα εμαιεηθζνχλ νη αηηίεο κεηαβνιψλ). 

iii. ρεδηαζκφο αλνρήο (ηξφπνο λα ειαηησζνχλ νη κεηαβνιέο ειέγρνληαο γηα ην 

ζθνπφ απηφ ηηο αηηίεο). 

Έσο ηα κέζα ηνπ 1940, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο 

έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο Bell Labs, φηη δελ επαξθεί ε απιή 

επηζεψξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ κηαο γξακκήο 

παξαγσγήο, αιιά είλαη ζεκαληηθφο ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζην 

πξντφλ θαη ηεο δηαθχκαλζήο ηνπο. ηηο αξρέο ηνπ Αεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν 

ακεξηθαληθφο ζηξαηφο εθάξκνζε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. Κεληξηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο γξακκήο παξαγσγήο δηαδξακάηηζαλ νη 

Edwards W. Deming θαη Joseph M. Juran (Pawlicki and Mundt, 2007).  

Πην αλαιπηηθά, ν Edwards W. Deming ζπρλά απνθαιείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο πνηφηεηαο, ήηαλ ζηαηηζηηθφο απφ ηνλ νπνίν δήηεζαλ νη Εάπσλεο λα 

ηνπο βνεζήζεη λα αιιάμνπλ ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζηελ Εαπσλία κεηά ην Αεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν. Ο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα αλαπηχμνπλ πνηνηηθά πξντφληα ψζηε λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ άπνςε φηη ε Εαπσλία ήηαλ πξνκεζεπηήο θζελψλ θαη ρακειήο 

πνηφηεηαο εκπνξεπκάησλ. Ο Deming (2000), βαζηδφκελνο ζηα δεδνκέλα θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, αλέπηπμε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ ελζάξξπλε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλέιπε ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα πξνβιήκαηα γηα λα 

πξνηείλεη αιιαγέο (Deming, 2000).  

Ο Deming (2000), ζην βηβιίν ηνπ «Out of crisis», ηνλίδεη φηη ηελ βαζηθή επζχλε γηα 

ηελ πνηφηεηα ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν ηελ έρεη ε δηνίθεζε 

θάζε νξγαληζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθέο γηα ην ζέκα απηφ είλαη νη αθφινπζεο θξάζεηο ηνπ: 

«Δ απνηπρία ηεο δηνίθεζεο λα πξνγξακκαηίζεη ην κέιινλ, πξνβιέπνληαο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα, πξνθαιεί ζπαηάιε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξψησλ πιψλ, ρξφλνπ θαη 

κεραλψλ, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο άξα 

θαη ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο» (Deming, 2000). 

Οη πξνηάζεηο ηνπ Deming ζπλνςίζηεθαλ (α) ζηα 14 ζεκεία ηνπ Deming ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηελ βάζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, (β) ζηηο 5 

ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο (deadly diseases) θαη (γ) ζηνλ θχθιν ηνπ Deming (Deming, 

2000). 
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Α. Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming γηα ηε δηνίθεζε (Deming, 1993, Deming, 2000) 

1. Γεκηνπξγία ζηαζεξόηεηαο θαη ζπλέπεηαο ηνπ ζθνπνύ: Ώπηφ επεμεγείηαη απφ ηνλ 

Deming φηη ην κάλαηδκελη επηθνξηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνγξακκαηίδεη ην ζήκεξα θαη ην αχξην θαη λα πξνζθέξεη κηα ζπληνληζκέλε 

θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο νη νπνίνη 

ηίζεληαη γηα ην αχξην. Δ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζθνπνχ θαηά ηνλ Deming ζεκαίλεη 

θαηλνηνκία, έξεπλα θαη εθπαίδεπζε, ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

2. Υηνζέηεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο από ηελ δηνίθεζε: Δ θνπιηνχξα ηεο πνηφηεηαο 

πξέπεη λα γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. Αλεμαξηεηνπνίεζε από ηελ απιή ζεώξεζε ηνπ «επηζεώξεζε» ηνπ πξντόληνο: Δ 

πνηφηεηα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ παξαγσγή φκσο ε επηζεψξεζε 

δελ θάλεη ηίπνηα γηα λα απνηξέςεη μαλά ηελ εκθάληζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Ο 

Deming ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα πεγάδεη απφ ηε βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο 

θαη φρη απφ ηελ επηζεψξεζε. 

4. Τεξκαηηζκόο ηεο επηινγήο ησλ πξνκεζεπηώλ κε κόλν θξηηήξην ηελ ηηκή. 

5. Σπλερήο βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εμππεξέηεζεο: Ο Deming 

ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα πξέπεη λα ελζσκαησζεί απφ ηελ θάζε ηεο 

ζρεδίαζεο. 

6. Καζηέξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαλεθπαίδεπζεο: Δ ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ κάλαηδκελη 

ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο εξγαζηαθήο δενληνινγίαο. 

7. Απνηειεζκαηηθή εγεζία: Δ δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθνχ πλεχκαηνο εγεζίαο 

θαη παξάιιειεο απηνθαζνδήγεζεο είλαη πξσηαξρηθή απαίηεζε ηεο 

λννηξνπίαο ηεο πνηφηεηαο. 

8. Απνβνιή ηνπ θόβνπ θαη ελζάξξπλζε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο: Δ 

λννηξνπία ηεο επίξξηςεο επζπλψλ πξέπεη λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηε λννηξνπία 

ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

9. Καηάξγεζε ησλ δηαηκεκαηηθώλ ζηεγαλώλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο. 

10. Θέζπηζε εθηθηώλ ζηόρσλ θαη θαηάξγεζε ησλ ζιόγθαλ: Σα ζιφγθαλ (πρ «κεδέλ 

ειαηηψκαηα» πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ ηδαληθέο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε απφ πιεπξάο πνηφηεηαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

11. Καηάξγεζε ησλ αξηζκεηηθώλ πνζνζηώζεσλ: Δ εθαξκνγή πνζνηηθψλ κέηξσλ 

ζηελ εξγαζία έρεη απνδεδεηγκέλα πξνθαιέζεη ακεραλία ζην πξνζσπηθφ 

δεδνκέλνπ φηη ζηα θξηηήξηα απφδνζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςηλ ε πξνζπάζεηα. 

12. Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεθάλεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ: Σα 

αηνκηθά ζπζηήκαηα θηλήηξσλ, ε ζχγθξνπζε, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ε ππεξβνιηθά ζπρλή αιιαγή 

ησλ θαλφλσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηακέλσλ είλαη κεξηθνί παξάγνληεο 
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νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνλ εξγαδφκελν λα αλαπηχμεη ππεξεθάλεηα γηα ηελ 

ππεξεζία ηελ νπνία παξέρεη. 

13. Δηζαγσγή θαη εγθαζίδξπζε ζπλερώλ θαη ζύγρξνλσλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο: Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα επηκνξθσζνχλ 

ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δ 

εθπαίδεπζε θαηά ηνλ Deming  είλαη έλαο ηξφπνο εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξφιν ηνπο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

14. Μόληκε δέζκεπζε ηεο αλώηεξεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο.  

 

Β. Οη «5 ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο» ηνπ Deming 

Ο Deming (1993, 2000), ππνζηεξίδεη φηη ην κάλαηδκελη ζηελ Αχζε πάζρεη απφ 

νξηζκέλεο ζαλάζηκεο αζζέλεηεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ κάλαηδκελη. Οη παζνγέλεηεο απηέο είλαη (Deming, 1993, 

Deming, 2000): 

i. Έιιεηςε εκκνλήο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

ii. Έκθαζε ζηα βξαρππξφζεζκα θέξδε. 

iii. Ώμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ή εηήζηα επηζθφπεζε. 

iv. πλερείο αιιαγέο ηεο δηνίθεζεο. 

v. Αηνίθεζε κε βάζε ηα πξνθαλή κφλν ζηνηρεία ρσξίο εκβάζπλζε ζε ζεκαληηθέο 

αιιά φρη πξνθαλείο ιεπηνκέξεηεο. 

Σν ζρέδην δξάζεο ηνπ Deming (1993, 2000), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παζνγελεηψλ ζπλνςίδεηαη ζε επηά (7) ζεκεία (Deming, 1993, 

Deming, 2000): 

i. ηελ ηήξεζε ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) αξρψλ γηα ηελ δηνίθεζε πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

ii. ην αίζζεκα ππεξεθάλεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη κεηάδνζήο ηνπ ζηνπο 

ππνινίπνπο. 

iii. ηελ επεμήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ησλ ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ ηηο 

απεξρφκελεο αιιαγέο. 

iv. ην ρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζηάδηα / θάζεηο. 

v. ηελ πηνζέηεζε νξγάλσζεο πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή βειηίσζε. 

vi. ηελ νκαδηθή εξγαζία ζε φια ηα επίπεδα. 

vii. ηελ νξγαλσηηθή δνκή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα. 

 

Γ. Ο θχθινο ηνπ Deming 

Ο Deming (2000), ηξνπνπνίεζε ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ηνπ Shewhart (απφ ηξία (3) 

ζε ηέζζεξα (4) ζηάδηα) θαη πξνηείλεη έλαλ ζπλερή θχθιν εξγαζηψλ ν νπνίνο ζα 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ. Ο θχθινο 
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απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηάδηα, φπνπ ην έλα αθνινπζεί ην άιιν κε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά ε νπνία επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο. Βίλαη ην θιαζζηθφ 

κνληέιν επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη απηνηξνθνδνηνχκελεο κάζεζεο. Σα ηέζζεξα (4) 

απηά ζηάδηα παξνπζηάδνληαη ζην Αηάγξακκα 1.2 (Deming, 2000): 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 Ο θχθινο ηνπ Deming 

 

          Πεγή: (Deming, 2000) 

 

 

Δ. Αλυςίδα αντίδραςθσ του Deming 

Ο Deming δηαηχπσζε επηπιένλ, ηελ «αιπζίδα αληίδξαζεο» (Αηάγξακκα 1.3) ε νπνία 

ζπλδέεη ηελ πνηφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ην κεξίδην ηεο αγνξάο θαη ηελ εξγαζία. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη (Deming, 2000):  

 

 

 

 



Ζ θηινζνθία ηεο πνηόηεηαο 

42 
 

                        ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 Ζ αιπζίδα αληίδξαζεο ηνπ Deming 

 

                                Πεγή: (Deming, 2000) 

 

Έλαο άιινο ζεκειησηήο ηεο πνηφηεηαο, ν Joseph M. Juran (1989), εμέιημε ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ζε κηα πην νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ηεο 

Αηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Deming (2000), νη 

γλψζεηο ηνπ ζηελ αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ δηαθήξπηηε (Juran, 1989). 

O Juran (1986), αλέπηπμε ηελ αξρή Pareto, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην 80% ελφο 

πξνβιήκαηνο νθείιεηαη κφλν ζην 20% ησλ πηζαλψλ αηηηψλ ελψ κφλν ην 20% ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, νθείιεηαη ζην 80% ησλ πηζαλψλ αηηηψλ (Juran, 1986). 

Σν θχξην ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηνπ, ε ηξηινγία ηνπ Juran (1986), «The Quality Trilogy» 

(Αηάγξακκα 1.4), εμεηάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηε ΐειηίσζε ηεο 

Πνηφηεηαο, (Juran, 1986). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.4  Ζ ηξηινγία ηνπ Juran 

 

    Πεγή: (Juran, 1986) 

 

Δ πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Juran (1988), δελ πξνθχπηεη ηπραία, πξέπεη λα 

πξνζρεδηάδεηαη. Πξνζδηνξηζκφο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Juran ζεκαίλεη (Juran, 

1988): 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο νδεγεί

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο

ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο

ζηε δηαηήξεζε ηεο επηρείξηζεο

ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο

ρεδηαζκφο ηεο 
πνηφηεηα

Βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο

Έιεγρνο ηεο 
πνηφηεηαο
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i. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ο Juran κε ηνλ φξν 

πειάηεο αλαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ πειάηε ν νπνίνο βαζίδεηαη ζην 

απνηέιεζκα κηα ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθήο δηεξγαζίαο. 

ii. Μεηάθξαζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε ζε κηα γιψζζα ηελ νπνία κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ν θαζέλαο θαη λα αλαπηχμεη έλα πξντφλ/ππεξεζία ην νπνίν κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αλάγθεο. 

iii. ΐειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. 

iv. Μεηαθνξά ησλ δηεξγαζηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο εθφζνλ έρνπλ εδξαησζεί νη 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ απνδεηρζεί σο νη πιένλ επλντθέο. 

v. Βθκεηάιιεπζε θάζε επθαηξίαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο. 

Έιεγρνο πνηφηεηαο, θαηά ηνπο Juran θαη Gryna (1980), είλαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 

θαη δηφξζσζεο κηα δπζκελνχο κεηαβνιήο ακέζσο κφιηο ζπκβεί θαη ε βειηίσζε 

πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα κεησζεί ε ρξφληα ζπαηάιε θαη λα επηηεπρζεί κηα 

λέα βειηησκέλε δψλε πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Σέινο νη ίδηνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε δηνίθεζε θαη φρη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη απηή πνπ έρεη  επίδξαζε ζε δεηήκαηα 

πνηφηεηαο (Juran and Gryna, 1980). 

Μεηά ηνλ Πφιεκν, ηα ελία πήξαλ Εάπσλεο εξεπλεηέο, φπσο ν Kaoru Ishikawa ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθην, ν νπνίνο θαηάθεξε λα πείζεη ηα πςειά θιηκάθηα δηνίθεζεο 

φηη κηα πξνζέγγηζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε θαζνιηθήο επηηπρίαο. Οη ηαπσληθέο εηαηξίεο άξρηζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο σο κέιε κηαο νηθνγέλεηαο δεηψληαο ηελ ίδηα ζηηγκή κηα 

πεξηζζφηεξν ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο. Σν γλσζηφ 

δέληξν εχξεζεο ιαζψλ ή πξνβιεκάησλ ή δηαγξάκκαηα ηχπνπ ςαξνθφθαινπ, είλαη 

γλσζηφ σο δηάγξακκα Ishikawa, ελδεηθηηθφ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ απφ ηηο ηαπσληθέο 

επηρεηξήζεηο (Ishikawa, 1985).  

Ο Ishikawa (1985), εηζήγαγε επηά (7) εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο πνηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έσο ζήκεξα (Αηάγξακκα 1.5). Σα ηαπσληθά 

πξντφληα έγηλαλ ηφζν αληαγσληζηηθά, ζε ηηκή θαη πνηφηεηα, ψζηε έσο ηα ηέιε ηνπ 

1970 εθηφπηζαλ κεγάινπο ηνκείο ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο, φπσο ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ. Ώπηφ πνπ δηαθνξνπνίεζε ηνπο Εάπσλεο ήηαλ φηη 

πξνέθηεηλαλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγήο 

ζηε δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο πνπ αθνξνχζε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ (Ishikawa, 1985). 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.5  Βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

 

   Πεγή: (Ishikawa, 1985) 

 

χκθσλα κε ηνλ Crosby (1979), ε δηνίθεζε πξνπνξεχεηαη ζηελ επίηεπμε ηεο 

πνηφηεηαο θαη νη εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ. Παξαζέηεη ηέζζεξα (4) αμηψκαηα γηα ην 

κάλαηδκελη ηεο πνηφηεηαο (Crosby, 1979): 

i. Δ πνηφηεηα είλαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Αελ είλαη θαη‘ αλάγθε 

πνηνηηθφ θάηη πνπ είλαη «θαιφ» θαη «θνκςφ». 

ii. Δ πνηφηεηα επηηπγράλεηαη κε πξφιεςε θαη φρη κε δηαπίζησζε ηεο αζηνρίαο. 

iii. Σν πξφηππν απφδνζεο είλαη ηα «κεδέλ ιάζε». 

iv. Δ πνηφηεηα δελ κεηξηέηαη κε δείθηεο αιιά κε ην θφζηνο ηεο κε πνηφηεηαο. 

Σα ηέζζεξα (4) αμηψκαηα αθνινπζνχληαη απφ δεθαηέζζεξα (14) βήκαηα γηα ηελ 

δηαδηθαζία ΐειηίσζεο Πνηφηεηαο, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα (Crosby, 1979): 

i. Αέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο λα μεθαζαξίδεη ηελ ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα. 

•Πξνζδηνξίδεη πνιιέο πηζαλέο αηηίεο ελφο πξνβιήκαηνο.

Γηάγξακκα αηηίαο -
απνηειέζκαηνο

(Cause and effect 
diagram/fishbone 

diagram)

•Έληππν ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκβάλησλ.
Φχιιν ειέγρνπ 
(Check sheet)

•Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ
απνηειέζκαηνο κηαο δηαδηθαζίαο.

Γηάγξακκα ειέγρνπ
(Control chart/process 

behaviour chart) 

•Καηαγξαθή θαη ζρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο θαηαλνκήο
δεδνκέλσλ.

Ηζηφγξακκα 
(Histogram)

•Ώλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ
ζπκβάλησλ.

Γηάγξακκα Pareto 
(Pareto chart)

•ρεκαηηθή κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο δχν
κεηαβιεηψλ.

Γηάγξακκα δηζπνξάο 
(Scatter diagram)

•Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα αλδεηρζεί ην
ππφζηξσκα κηαο θαηάζηαζεο (ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη
ην δηάγξακκα ξνήο (Flow chart)).

ηξσκάησζε 
(Stratification)
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ii. Αεκηνπξγία νκάδσλ ΐειηίσζεο Πνηφηεηαο. 

iii. Μέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ψζηε λα παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

κε ηξφπν ν νπνίνο λα επηηξέπεη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε. 

iv. Κφζηνο πνηφηεηαο (εθ λένπ εμέηαζε εξγαζηψλ, άρξεζηα πιηθά θα). 

v. Βλεκέξσζε γηα πνηφηεηα, ζπλείδεζε πνηφηεηαο, κέζνδνο αχμεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

vi. Αηνξζσηηθή δξάζε, ζπζηεκαηηθή κέζνδνο νξηζηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

vii. ρεδηαζκφο γηα κεδεληθά ειαηηψκαηα, εμέηαζε ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηα πξνεηνηκαζία ησλ ζπλερηδφκελσλ θάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ βειηίσζεο 

πνηφηεηαο. 

viii. Βθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, θαηάξηηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ix. Δκέξα «κεδέλ ειαηησκάησλ». 

x. Θέζπηζε ζηφρσλ γηα λα κεηαηξαπνχλ νη ζθνπνί ζε πξάμεηο, κέζα απφ ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ αηφκσλ λα θαζηεξψζνπλ ζηφρνπο βειηίσζεο γηα ηνπο 

εαπηνχο ηνπο  θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπο. 

xi. Άξζε ησλ αηηηψλ ησλ ζθαικάησλ. 

xii. Ώλαγλψξηζε, παξαδνρή ηεο πξνφδνπ. 

xiii. Καζηέξσζε ζπκβνπιίσλ πνηφηεηαο. 

xiv. Βπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή, ε δηαδηθαζία βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δελ ηειεηψλεη πνηέ.  

Σν κνληέιν Oakland (1994), έρεη ζαλ βάζε ηνπ ηηο ζρέζεηο πειάηε – πξνκεζεπηή, ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο, ηε δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ θαη ηελ νξζή λννηξνπία. 

Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ην κνληέιν ζε πέληε (5) ζεκεία (Oakland and Porter, 

1994, Oakland, 1994): 

i. Πξψηα απ‘ φια πξέπεη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πειάηε θαη 

πξνκεζεπηή. 

ii. Έπεηηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα γηα λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο. 

iii. Να αιιάμεη ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ζε θνπιηνχξα 

δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. 

iv. Να βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ.  

v. Να δείμεη αθνζίσζε ζηελ πνηφηεηα. 

Ο Oakland (1994), ζεσξεί φηη νη απφςεηο ησλ δηαθφξσλ «γθνπξνχ» κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζε κηα πνιηηηθή πνηφηεηαο δέθα (10) ζεκείσλ (Oakland, 1994): 

i. ηαζεξή θαη δηαξθήο δέζκεπζε πξνο ηε ζπλερή βειηίσζε. 

ii. Κνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην «θάλε ην ζσζηά κε ηελ 

πξψηε θνξά». 

iii. Βθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιπζίδαο πειάηε – 

πξνκεζεπηή. 

iv. Βηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ νιηθνχ θφζηνπο. 

v. πλερήο βειηίσζε ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

vi. χγρξνλεο κέζνδνη επνπηείαο θαη εθπαίδεπζεο. 



Ζ θηινζνθία ηεο πνηόηεηαο 

46 
 

vii. Καηάξγεζε δηαηκεκαηηθψλ ζηεγαλψλ. 

viii. Καηάξγεζε ζηφρσλ ρσξίο ζπλέπεηα, πξνδηαγξαθψλ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζε 

αξηζκνχο, εκπνδίσλ γηα ηνλ εξγαδφκελν λα έρεη θαη λα ραίξεηαη ηελ ηδηνθηεζία 

κηαο επηηπρίαο.  

ix. πλερή αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

x. πζηεκαηηθή επηδίσμε  ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. 

Δ ζχγθξηζε ηεο νπηηθήο ηεο πνηφηεηαο ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ πγεία απνθαιχπηεη 

φηη ε πνηφηεηα θαη ζηνπο δχν ρψξνπο είλαη παξφκνηα κε πιενλεθηήκαηα θαη 

αδπλακίεο. Σν βηνκεραληθφ κνληέιν παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο θαζψο (Donabedian, 

1988): 

 Αελ ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηελ πνιχπινθε ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο. 

 Τπνβηβάδεη ην ξφιν ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ 

ηαηξνχ. 

 Βθιακβάλεη ηελ πνηφηεηα σο απηφλνκε δηαδηθαζία παξαθάκπηνληαο 

επηδεηθηηθά ηε ζρέζε πνηφηεηαο - θφζηνπο. 

 Αίλεη πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξε 

ζηηο θιηληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Αίλεη ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ άζθεζε επηξξνήο, ζηελ επαγγεικαηηθή επίδνζε 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο επίβιεςεο, ηεο 

ελζάξξπλζεο θαη ηεο επίθξηζεο. 

Ώπφ ηελ άιιε, ν Donabedian (1988), ππνζηεξίδεη φηη ην κνληέιν ηεο θξνληίδαο 

πγείαο κπνξεί λα κάζεη πνιιά απφ ην βηνκεραληθφ κνληέιν φπσο (Donabedian, 1988): 

 Νέα εθηίκεζε ηεο παξνρήο ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο. 

 Σελ αλάγθε γηα αθφκε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο, ζηηο αμίεο θαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Σελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ σο έλα κέζν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Σελ αλάγθε ηεο επέθηαζεο ηεο παξάδνζεο ηεο απηνεπηηήξεζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο απηνλφκεζεο ησλ ηαηξψλ θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 Σελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Αηνίθεζεο, ζηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θιηληθήο θξνληίδαο. 

 Σελ αλάγθε αλάπηπμεο θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ, ησλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο 

πγείαο. 

 Σελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο γηα φινπο φζνπο 

εκπιέθνληαη.  
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1.5 πλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Δ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ επηπέδνπ δσήο απαζρνινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη ζηνλ ξθν ηνπ Εππνθξάηε, ζηα έξγα 

ηνπ ηαηξνθηινζφθνπ Γαιελνχ (Πεθάλεο 2004) θα. Με ην έξγν ηνπ «Vesalius» 

ζεκαηνδνηείηαη ε απαξρή ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηεο ηαηξηθήο 

γλψζεο θαη ηαπηφρξνλα ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο επηζηήκεο 

ηνπ αλζξψπνπ (Vesalius, 1543 ).   

Δ ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

μεθίλεζε ην 1860 φηαλ ε Ώγγιίδα Florence Nightingale πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα ηεο 

λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ζπλέβαιε ζηελ εδξαίσζε ησλ πξνγξακκάησλ Αηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λνζνθνκείσλ (ζηνηρεία ζλεηφηεηαο ησλ ηξαπκαηηψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο Κξηκαίαο) (Nightingale, 1860). 

Σν 1914 ν Ernest Avery Codman, Γεληθφο Υεηξνπξγφο ζην λνζνθνκείν ηεο 

Μαζαρνπζέηεο γηα δεθαπέληε (15) ρξφληα, κέρξη πνπ νη ηδέεο ηνπ πξνθάιεζαλ 

έληνλεο δηαθσλίεο ζηα πιαίζηα ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο ηεο ΐνζηφλεο θαη ηνλ 

νδήγεζαλ ζε παξαίηεζε, κειέηεζε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο. 

Βπαλεμέηαδε ηνπο αζζελείο πνπ είρε ρεηξνπξγήζεη έλα (1) έηνο κεηά ην ρεηξνπξγείν 

γηα λα αμηνινγήζεη ην φθεινο θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο. Ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κεηά απφ ζεξαπεπηηθέο 

επεκβάζεηο (follow up). Βμέηαδε δείθηεο γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ηα πξνβιήκαηα 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αζζελή, ην ζχζηεκα ή ην ηαηξφ, γηα λα εθηηκήζεη ηε ζπρλφηεηα 

θάζε πξνβιήκαηνο θαη γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα δηνξζψζεη ηηο κεηαβιεηέο, ψζηε λα 

κελ επαλαιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ (Neuhauser, 

2002). 

ηε ζπλέρεηα, ν A. Flexner πξφηεηλε ηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηαηξηθψλ ζρνιψλ, θαζψο ήηαλ αληηιεπηφ φηη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ 

έρεη αληίθηππν ζηελ παξερφκελε θξνληίδα (Beck, 2004). Παξάιιεια ην 1917, ην 

Ώκεξηθάληθν Κνιέγην Υεηξνπξγψλ (American Collage of Surgeons) ζέζπηζε ην 

Πξφγξακκα Ννζνθνκεηαθήο Σππνπνίεζεο (Hospital Standardization Program) 

πξφδξνκνο ηεο Ώξρήο Αηαπίζηεπζεο ησλ Οξγαληζκψλ Παξνρήο Τγεηνλνκηθήο 

Φξνληίδαο (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 

JCAHO), πνπ ηδξχζεθε ην 1953 ζηηο ΔΠΏ, σο έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ απφ ηνλ δεκφζην θνξέα (Roberts et al., 1987).  

Σε δεθαεηία 1960−1970, ζηελ Ώκεξηθή, ζεσξείηαη φηη θαζηεξψζεθε ε ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε κέζσ ελφο πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, θαη κάιηζηα κε 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ήηαλ απαξαίηεηε ε πηζηνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ 

απφ ηελ JCAHO γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε δείθηεο ηηο λέεο 

εηζαγσγέο θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο. Ήηαλ έλα γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ απνδεκηψζεσλ Medicare, πνπ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηελ 

απηνλνκία ησλ ηαηξψλ. Έσο ηα ηέιε ηνπ 1970, έγηλε ε κεηάβαζε απφ ηελ επηζεψξεζε 
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κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κνληέισλ παξνρήο θξνληίδαο, 

κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην βηνκεραληθφ ηνκέα πνπ ήδε εθαξκνδφηαλ 

απφ ην 1930. Μέρξη ηφηε, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία είρε πεξηζζφηεξν 

αθαδεκατθφ-εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα. Ο Avedis Donabedian (1988, 1992), ζε κηα 

αλαζθφπεζε κειεηψλ ηεο πεξηφδνπ 1954−1984, θαηέγξαςε ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνζπάζεηεο θαη δηακφξθσζε ην πιαίζην δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην ηξίπηπρν 

«ζσζηέο δνκέο, θαιέο δηαδηθαζίεο θαη θαηάιιεια απνηειέζκαηα» (sound structures, 

good processes and suitable outcomes) (Donabedian, 1988, Donabedian, 1992). 

πσο θαη ν Donabedian, ν Berwick (1989), εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή γλσζηψλ κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Έλα απφ 

ηα πεδία ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ είλαη νη νξγαλσηηθέο ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο. Έρεη πξνηείλεη φηη ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα ζέηνπλ ζαθείο 

ζηφρνπο, λα κεηξνχλ ηελ πξφνδν ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπινχο πφξνπο γηα 

λα νξίδνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (Berwick, 1989). 

Ο Berwick (1989), παξαηήξεζε φηη νη πξνζπάζεηεο γηα πνηνηηθή βειηίσζε 

εθαξκφδνληαη πην εχθνια ζην επηρεηξεζηαθφ θαη νξγαλσηηθφ κέξνο πεξίζαιςεο απφ 

φ,ηη ζην θιηληθφ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Berwick (1989), ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο, 

εζηηάδεηαη ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο/θαηαλαισηή έλαληη ησλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ θάλεη ν πγεηνλνκηθφο νξγαληζκφο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αληαπφθξηζε πνπ 

ζήκεξα είλαη ην επίθεληξν ηεο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ζε πνιινχο νξγαληζκνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Berwick, 1989). 

ηελ Βπξψπε ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο βξέζεθε ζην επίθεληξν γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο (Schweiger, 2001): 

 Με αζθαιή ζπζηήκαηα πγείαο. 

 Με απνδεθηά επίπεδα απνθιίζεσλ ζηελ επίδνζε, ζηελ πξαθηηθή θαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 Με απνηειεζκαηηθέο ή απνδνηηθέο ηερλνινγίεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ζηελ παξνρή απηψλ. 

 Απζαξέζθεηα ρξεζηψλ – αζζελψλ. 

 Άληζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Λίζηεο αλακνλήο. 

1.6 Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Δ πνηφηεηα ελ γέλεη απνηειεί πνιπδηάζηαηε θαη ζχλζεηε έλλνηα θαη αθνινπζείηαη απφ 

αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ 

κέηξεζή ηεο. Πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζεκαίλεη ηελ παξνρή ηεο θαιχηεξεο 

δηαζέζηκεο πεξίζαιςεο ζηνλ αζζελή, δειαδή λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζην άηνκν πνπ ην έρεη 

αλάγθε, εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Ώπφ δηνηθεηηθή ζθνπηά, ζεκαίλεη 

ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ 

ζεκαίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πξφζβαζεο ζηηο επηζπκεηέο θαη θαηάιιειεο 
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ππεξεζίεο ζην ζπληνκφηεξν ρξφλν. Βίλαη εκθαλέο φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη 

δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (εζσηεξηθνί, εμσηεξηθνί 

«πειάηεο»). Δ πνηφηεηα ελ θαηαθιείδη αληαλαθιά ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ζηα πιαίζηα 

ησλ νπνίσλ απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί (Department of Health, 2003).  

ηηο κέξεο καο ζην επίθεληξν ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο βξίζθεηαη ν αζζελήο – 

θαηαλαισηήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ ζηελ πγεία θαζηζηά επηηαθηηθή 

αλάγθε θάζε θξάηνο λα κεηαξξπζκίζεη ην χζηεκα Τγείαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα δνκψλ, δηαδηθαζηψλ, επίδνζεο θαη απνηειεζκάησλ. 

Παξφια απηά, νη αλεζπρίεο ησλ Κξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζπλδένληαη κε ηελ 

πξφζβαζε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ – 

αζζελψλ. Καηά ζπλέπεηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ ζε φηη αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζηξέθεηαη ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή, ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ – θαηαλαισηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Οη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ζεκειηψλνληαη κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα ζηελ πγεία. «Καιή πνηφηεηα» γηα θάπνηνπο ζεκαίλεη επάξθεηα 

πξνζσπηθνχ θαη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, γηα άιινπο ακεξνιεςία θαη θαηαλφεζε 

θαη γηα θάπνηνπο άιινπο ζεκαίλεη βέιηηζηα θιηληθά απνηειέζκαηα (Κπξηφπνπινο et 

al., 2003).  

Πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα νξηζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία είλαη ν 

Danabedian  (1980), o νπνίνο θαζηέξσζε ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο σο μερσξηζηφ πεδίν επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, πξνρψξεζε ζε κηα 

εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ. χκθσλα κε ηνλ Donabedian (1980), ε παξνρή ηεο θξνληίδαο πγείαο 

έρεη ηξεηο (3) δηαζηάζεηο (Donabedian, 1980): 

 Σελ ηερληθή (technical, science of medicine), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

 Σε δηαπξνζσπηθή (interpersonal, art of medicine), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλζξψπηλε (ςπρνινγηθή) δηάζηαζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ 

ηαηξφ θαη ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληί ηνπ, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εζηθή θαη 

δενληνινγία, ηα ήζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ. 

 Σελ μελνδνρεηαθή (amenities) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

θαη ηηο ζπλζήθεο γεληθφηεξα θάησ απφ ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε θξνληίδα πγείαο. 

Με δεδνκέλεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο, ν Donabedian (1980), πξνρψξεζε 

ζηελ πξψην θιαζηθφ νξηζκφ ηεο πνηόηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο σο «απηφ ην είδνο 

θξνληίδαο ην νπνίν αλακέλνπκε λα κεγηζηνπνηήζεη ην «θαιψο έρεηλ» ηνπ αζζελνχο, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ σθειεηψλ αιιά θαη ησλ απσιεηψλ νη 
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νπνίεο αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο ζε φια ηα επηκέξνπο ζεκεία ηεο» 

(Donabedian, 1980). 

Γηα ηνλ Donabedian (1980), ηα επηά (7) ραξαθηεξηζηηθά ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

πνπ νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα είλαη (Donabedian, 1980, Donabedian, 1988): 

 Κιηληθή Απνηειεζκαηηθόηεηα (efficacy): ε βέιηηζηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

θξνληίδαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα (effectiveness): ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πινπνηνχληαη 

εθηθηέο πγεηνλνκηθέο βειηηψζεηο 

 Απνδνηηθόηεηα (efficiency): ε ηθαλφηεηα επίηεπμεο ησλ κέγηζησλ δπλαηψλ 

πγεηνλνκηθψλ βειηηψζεσλ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 

 Βειηηζηνπνίεζε (optimality): ην ηζνδχγην θφζηνπο – νθέινπο κε ηα κέγηζηα 

πιενλεθηήκαηα. 

 Απνδνρή (acceptability): Δ πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζπειαζηκφηεηα, ηελ ζρέζε επαγγεικαηία πγεία - αζζελή, ηηο 

παξνρέο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξνληίδαο θαη ην θφζηνο ηεο θξνληίδαο. 

 Ννκηκόηεηα (legitimacy): Δ παξνρή θξνληίδαο ε νπνία λα είλαη απνδεθηή απφ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Ηζόηεηα (equity): Εζφηηκε δηαλνκή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Κόζηνο (Cost): Δ δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε θφζηνπο - νθέινπο.  

Ο Donabedian (1988), ζηελ ζπζηεκηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία ρξεζηκνπνηεί ην ηξίπηπρν Ανκή – Αηαδηθαζία – Έθβαζε 

(Structure – Process – Outcome) (Donabedian, 1988). χκθσλα κε ην ππφδεηγκά ηνπ, 

ε πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Αηάγξακκα 1.6: 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.6 Σν ηξίπηπρν ηνπ Donabedian 

 

    Πεγή: (Donabedian, 1988) 

 

Ο Maxwell (1992), πξνζδηφξηζε ηελ πνηφηεηα αλαθεξφκελνο ζε έμη (6) δηαζηάζεηο 

φπσο θαίλνληαη ζην Αηάγξακκα 1.7 (Maxwell, 1992). 

Γνκή (Structure)

•Πφξνη (αλζξψπηλνη - πιηθνί)

•Οξγαλσηηθή δνκή

Γηαδηθαζία (Process)

•Πξνιεπηηθή θξνληίδα

•Αηάγλσζε

•Θεξαπεία

•Ώπνθαηάζηαζε

•Βλεκέξσζε & εθπαίδεπζε

Απνηέιεζκα (Outcome)

•Βπίπεδν Τγείαο

•Ώπνηέιεζκα θξνληίδαο

•Εθαλνπνίεζε αζζελνχο

•Ώπνδνηηθή ρξήζε ησλ 
πφξσλ
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.7  Οη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ηνπ Maxwell 

 

     Πεγή: (Maxwell, 1992) 

 

Ο Καλαδηθφο Ννζνθνκεηαθφο χλδεζκνο  (Canadian Hospital Association) (1989),  

νξίδεη σο πνηόηεηα πεξίζαιςεο «ηε λνζειεία ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ιακβάλνληαο ππφςηλ ην επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

νθέινπο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ην «θαιψο έρεηλ» ησλ 

αζζελψλ» (Canadian Hospital Association, 1989). 

Σν IOM (1990), δίλνληαο έλαλ πην ζχληνκν νξηζκφ γηα ηελ πνηόηεηα, νξίδνληάο ηελ 

σο «ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο θαηνξζψλνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πγείαο θαη είλαη αλάινγεο θαη 

ζπλεπείο κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή γλψζε» (Lohr et al., 1992). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization, WHO) 

(1993), ε πνηόηεηα απνηειεί παξνρή δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ 

ηθαλψλ λα δηαζθαιίζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζην 

πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ε νπνία πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηνλ ειάρηζην ηαηξνγελή θίλδπλν θαζψο 

•Δ παξάθακςε ησλ πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.

Πξνζπειαζηκφηεηα

•Δ παξνρή ππεξεζηψλ νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο γηα φια
αλεμαηξέησο ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα.

Ηζφηεηα

•Δ απνδνρή ηνπ ρξήζηε - πειάηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξνρήο
ησλ ππεξεζηψλ.

Κνηλσληθή Απνδνρή

•πκθσλία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, ζηελ άγλνηα ηεο
αξξψζηηαο θαη ηεο αλαπεξίαο ε νπνία γίλεηαη δεθηή ζε
ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηελ ππεξεζία ε νπνία
παξέρεηαη.

πλάθεηα κε ηηο 
αλάγθεο

•Σν ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξερφκελεο
ππεξεζίεο πγείαο.

Απνδνηηθφηεηα

•Δ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ ηερληθνχ απνηειέζκαηνο ζηελ
ζεξαπεία θάζε αζζελνχο.

Σερληθή 
Απνηειεζκαηηθφηεηα
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θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ άπνςε δηαδηθαζηψλ, 

απνηειεζκάησλ θαη αλζξψπηλεο επαθήο (WHO, 1993). 

Ο Hopkins (1990), αλαθέξζεθε ζε κηα εμίζνπ ζεκαληηθή νκάδα παξακέηξσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία ε νπνία πεξηιακβάλεη (Hopkins A., 1990): 

 Δλδεδεηγκέλε παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο (Appropriate Care): Βλδεδεηγκέλε 

θξίλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ φηαλ ην πξνζδνθψκελν φθεινο γηα ηελ πγεία 

ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν δχλαηαη λα εθθξάδεηαη σο αλαθνχθηζε ηνπ άιγνπο, 

παξάηαζε ηεο δσήο, θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, ππεξηεξεί έλαληη ησλ 

αλακελφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ (λνζεξφηεηα, ζάλαηνο, παξελέξγεηεο 

θα). ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζδνθψκελν φθεινο είλαη κεγαιχηεξν, 

δηθαηνινγείηαη ε ηαηξηθή παξέκβαζε. 

 Γηθαίσκα ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (Right to Care): Σν δηθαίσκα φισλ 

ησλ πνιηηψλ γηα πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

 Ζζηθή θξνληίδα (Ethical Care): Μπνξεί λα ζεσξεζεί εζηθή ε θξνληίδα πνπ 

παξέρεηαη κε ηδηαίηεξε πνηφηεηα θαη έρεη άξηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ φκσο ζηεξίρζεθε ζε κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζηεξνχληαη εζηθήο (πρ κεηακφζρεπζε λεθξνχ κε κφζρεπκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ εκπνξία). 

 Σεκαζία (Relevance): Δ ζπλάθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. 

 Γίθαηε θαηαλνκή (Equitably Delivered Care): Δ δίθαηε θαηαλνκή ησλ 

ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμάξηεηα απφ δηαθξίζεηο θπιεηηθέο, 

θνηλσληθν - νηθνλνκηθέο, θηινζνθηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. 

 Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο (Accessible Care): Δ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

 Σπλέρεηα θαη Οξγάλσζε (Continuity and Coordination of Care): Ώθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο ν 

αζζελήο παξαθνινπζείηαη καθξνπξφζεζκα απφ ην ίδην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ. 

 Κνηλσληθά απνδεθηόο ηξόπνο (Socially Acceptable): Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

παξέρεηαη ε θξνληίδα πγείαο. 

Ο Harvey (1996), έδσζε έλαλ απινχζηεξν νξηζκφ γηα ηελ πνηόηεηα ζηελ πγεία 

νξίδνληάο ηελ σο «ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο πγείαο» (Harvey, 1996). 

Δ JCAHO (2000), νξίδεη ηελ πνηόηεηα σο «ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ κε δεδνκέλε ηελ παξνχζα 

γλψζε» θαη θαζφξηζε ελληά (9) παξάγνληεο νη νπνίνη νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζηε 

θξνληίδα πγείαο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.2 πνπ αθνινπζεί (Schyve, 

2000). 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.2  Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

πνηφηεηαο 
Πεξηγξαθή 

Καηαιιειφηεηα 

(Appropriateness) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θξνληίδα ε νπνία παξέρεηαη είλαη ζρεηηθή κε 

ηηο θιηληθέο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο κε δεδνκέλε ηελ παξνχζα γλψζε. 

Γηαζεζηκφηεηα 

(Availability) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θαηάιιειε θξνληίδα είλαη δηαζέζηκε ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο εμππεξεηείηαη. 

πλέρεηα 

(Continuity) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θξνληίδα γηα ηνλ αζζελή είλαη ζπληνληζκέλε 

αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Effectiveness) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θξνληίδα παξέρεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν, κε 

δεδνκέλε ηελ παξνχζα γλψζε κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα γηα ηνλ αζζελή. 

Κιηληθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Efficacy) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε παξερφκελε θξνληίδα ζηνλ αζζελή ζπκβάιεη 

ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. 

Απνδνηηθφηεηα 

(Efficiency) 

Δ αλαινγία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξνληίδαο γηα έλαλ αζζελή πξνο 

ηηο πεγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο. 

εβαζκφο θαη θξνληίδα 

(Respect and Caring) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν αζζελήο εκπιέθεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο δηθήο 

ηνπ θξνληίδαο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ζεβαζκφ. 

Αζθάιεηα 

(Safety) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην θπζηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ παξνρήο 

θξνληίδαο ζπκκνξθψλεηαη θαη ζπκβαδίδεη κε ηνλ θψδηθα δσήο. 

Δπηθαηξφηεηα 

(Timeliness) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θξνληίδα παξέρεηαη ζηνλ αζζελή ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. 

  Πεγή: (JCAHO, 2000) 

 

ηελ Βιιάδα αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρεη θαζηεξσζεί έλαο επίζεκνο  θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. ηνλ Πίλαθα 1.3 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη επίζεκνη νξηζκνί γηα ηελ πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δηαθφξσλ 

Κξαηψλ Μειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Κσζηαγηφιαο et al., 2008). 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.3  Οξηζκνί ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο 

Υψξα Δπίζεκνο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο 

Απζηξία 

ην Νφκν γηα ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (BGBI Nr.801/1993, §5b) 

νξίδεηαη ε πνηφηεηα σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο: 

 Βπηζηεκνληθή/ Σερληθή (επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηελ Εαηξηθή, ηε 

Ννζειεπηηθή θαη ηελ Σερλνινγία). 

 Αηαπξνζσπηθή (ζπκκφξθσζε ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

ηηο αμίεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ). 

 Οηθνλνκηθή (επίηεπμε ζηφρσλ κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ). 

Βέιγην 
Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη εθθξαζκέλεο αλάγθεο πγείαο ηνπ ρξήζηε. 

Γαιιία 
Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πξντφληνο/ππεξεζίαο πνπ ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα ηθαλνπνηεί εθθξαζκέλεο αλάγθεο. 

Γεξκαλία 

Δ πνηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα 

ζπλαληνχλ ην γεληθφ επίπεδν ηαηξηθήο γλψζεο θαη αλάπηπμεο (SGB V §2 (1) 

sentence 3 + §70 (1) + § 137 sentences 1&2). 

Γαλία 

Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζηελ Ααλία εκπεξηέρεηαη 

ζηελ «Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα πγείαο» 

(National Strategy for Quality Improvement in the Health Sector) θαη 

δεκνζηεχηεθε απφ ην Βζληθφ πκβνχιην Τγείαο (National Board of Health) ην 

1993. Δ ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη ηελ Βπηηξνπή γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

(Committee for Quality Improvement), πνπ αληηπξνζσπεχεη ην Τπνπξγείν Τγείαο 

(Health Department), ην Βζληθφ πκβνχιην Τγείαο (National Board of Health), ην 

χλδεζκν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ (Association of County Councils), ηελ 

Έλσζε λνζνθνκείσλ Κνπεγράγεο (Copenhagen Hospital Co-operation), ηνλ 

Βζληθφ χλδεζκν Σνπηθψλ Ώξρψλ (National Association of Local Authorities)θαη 

άιιεο ηαηξηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη εξεπλεηηθά  θέληξα.  

Διβεηία 

Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο δνκήο, κηαο 

δηαδηθαζίαο, ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ην/ηελ θαζηζηνχλ θαηάιιειν/ε 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξφλησλ απαηηήζεσλ (Manual for Quality Management 

in Swiss Hospitals (Leitfaden zum Qualitatsmanagement im Schweinzerischen 

Krankenhaus) VESKA Training Centre, Aarau). 

Ηξιαλδία 

Ο θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα ζηελ 

Εξιαλδία απνηειεί ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Department of 

Health) θαη ησλ νθηψ ηνπηθψλ πκβνπιίσλ Τγείαο (Regional Health Boards) πνπ 

έρνπλ επζχλε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

Ηζπαλία 

Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ε εγγχεζε φηη φιεο νη πιεπξέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 

λνζνθνκείνπ εθηεινχληαη επαξθψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο επίηεπμεο πςεινχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζήο ηνπ. 

Λνπμεκβνχξγν 

Αελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ επίζεκνο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ζην Λνπμεκβνχξγν. 

Χζηφζν ν ζχλδεζκνο λνζνθνκείσλ (Hospital Association) ζην πιαίζην ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο «ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηθαλνπνηνχλ εθθξαζκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα επηηπγράλνπλ έλα 

πξνζδηνξηζκέλν επίπεδν αξηζηείαο».   

Μεγάιε 

Βξεηαλία 

Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ε αδηάιεηπηε νιηθή δηεξγαζία θξνληίδαο ε νπνία 

αλαπηχρζεθε κε αζζελνθεληξηθή νπηηθή θαη παξέρεη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνδφκελεο ηξέρνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Οιιαλδία 

Δ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε θξνληίδα ή ε ππεξεζία κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηθαλνπνηνχλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ 

επίπεδν γλψζεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, θαιχπηεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αζζελψλ γηα νθέιε, κεγηζηνπνηψληαο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πγείαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Πνξηνγαιία 
Αελ ππάξρεη επίζεκνο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο αιιά 

ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ Donabedian. 
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Υψξα Δπίζεκνο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο 

νπεδία 

Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νληφηεηαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ εθθξαζκέλσλ αλαγθψλ (ISO 

8402:1994). 

Φηιαλδία 

Δ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

νληφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ εθθξαζκέλσλ 

αλαγθψλ (ISO 8402:1994). 

   Πεγή: (Κσζηαγηόιαο θαη ζπλ., 2008) 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ νξηζκψλ ηεο πνηφηεηαο 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο επηθεληξψλνληαη ζην φθεινο ην νπνίν πξνθχπηεη γηα ηνπο 

αζζελείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ελδερφκελε 

βιάβε, ελψ ην ζπλνιηθφ φθεινο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ππεηζέξρνληαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο ηεο 

πνηφηεηαο. 

1.7 Κχξηεο δηαζηάζεηο ηεο λνζνθνκεηαθήο πνηφηεηαο 

Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ ηνλ θχξην ππιψλα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θάζε 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Παξέρνπλ ζχλζεηε ζεξαπεπηηθή θξνληίδα θαζψο θαη θξνληίδα 

έθηαθηεο αλάγθεο γηα ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνπο. Ώπνηεινχλ θέληξα κεηαθνξάο 

γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ θαη μνδεχνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εζληθψλ πφξσλ γηα 

ηελ πγεία.  Οη θνηλέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα δηεζλψο 

είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αξηζκψλ ησλ θιηλψλ παξφιν πνπ νη εηζαγσγέο ζηα 

λνζνθνκεία δελ κεηψλνληαη θαζψο θαη ε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο. Δ 

αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ φπσο ε αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ ζπλερνχο ΐειηίσζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηεινχλ 

επίζεο θίλεηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ λνζνθνκείσλ. Πνιιά θξάηε 

ζήκεξα έρνπλ αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα δηαπίζηεπζεο λνζνθνκείσλ (Accreditation) 

ζηα ζπζηήκαηα θξνληίδαο ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δνκή θαη ηε δηαδηθαζία 

θπξίσο ηεο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (Isaac et al., 2010). 

ηελ θαξδηά ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο βξίζθνληαη νη 

γλψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή θξνληίδαο, νη ηερληθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σν λνζνθνκείν πξνζθέξεη 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, 

εμνπιηζκφ θα (Aiken et al., 2012). 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ν επαγγεικαηίαο πγείαο παξέρεη θξνληίδα 

θαζψο θαη ν ρψξνο πνπ παξέρεηαη ε θξνληίδα πξνζζέηνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο φπσο ε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, νη επαγγεικαηηθνί ξφινη θαη  νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο. Ο 

αζζελήο ζηελ δηέιεπζή ηνπ απφ ην λνζνθνκείν δέρεηαη ηελ επίδξαζε θαη ηελ 

αληίδξαζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία (Isaac et al., 2010).  
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Σα βαζηθά δνκηθά κέξε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ βαζίδνληαη 

ζηελ παξαδνρή φηη ην λνζνθνκείν θαηαλνεί ηε βαζηθή θνηλσληθή αλάγθε γηα 

λνζνθνκεηαθή θξνληίδα (δειαδή ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ) θαη είλαη ηα αθφινπζα (Isaac et al., 2010): 

 Δ γλψζε ηνπ ρξήζηε – αζζελνχο, ηη δεηά ν ρξήζηεο – θαηαλαισηήο γηα λα 

είλαη επραξηζηεκέλνο. 

 Δ γλψζε ηεο εξγαζίαο, σο δηαδηθαζίαο. 

 Δ ζηαηηζηηθή θαη επηζηεκνληθή ζθέςε. 

Βξεπλεηέο απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Μφληξεαι, παξνπζίαζαλ έλα ππφδεηγκα κε βάζε 

ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Parsons ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε 

νξγαληζκφο πξέπεη (Sicotte, 1998):  

 Να πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ: λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθέο αμίεο, 

ζηελ εμεχξεζε πφξσλ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο, ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηελ κάζεζε θιπ. 

 Να επηηπγράλεη ζηόρνπο: αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα. 

 Να παξάγεη ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο κε ζπληνληζκό ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 Να δηαηεξεί αμίεο θαη λννηξνπία: νξγαλσηηθφ θιίκα, νκνθσλία, αζθάιεηα. 

1.8 πκπεξάζκαηα 

Δ επηδίσμε ελφο ζθαηξηθνχ νξηζκνχ ηεο πνηόηεηαο έρεη απνδεηρζεί αλεδαθηθή. Ο 

Donabedian ηζρπξίδεηαη φηη θαλέλαο νξηζκφο απφ κφλνο ηνπ δελ επαξθεί θαη 

πξνηείλεη ηξεηο (3) νξηζκνχο: 

1. Τνλ απόιπην νξηζκό, ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ νθέινπο θαη 

βιάβεο ζηελ πγεία φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ρσξίο 

λα δίλεη ζεκαζία ζην θφζηνο. 

2. Τνλ εμαηνκηθεπκέλν νξηζκό, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αζζελνχο ζρεηηθά κε ην φθεινο θαη ηελ δεκία θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο 

ζπλέπεηεο. 

3. Τνλ θνηλσληθό νξηζκό, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο θξνληίδαο, ηε 

ζπλνρή ηνπ νθέινπο – δεκίαο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο φπσο απηή εθηηκάηαη 

απφ ηνλ πιεζπζκφ γεληθά. 

Δ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 

ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ πγείαο (λνζνθνκεία, εξγαζηήξηα, θα) θαη ηελ παξνρή 

κεκνλσκέλεο θξνληίδαο. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα ζηελ πγεία δελ 

αθνξά κφλν ην ηαηξηθφ έξγν, αιιά επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ  ππεξεζηψλ θαη 

θξνληίδσλ.  Γη‘ απηφ άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πνηφηεηα δελ απνζθνπεί κφλν 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο, αιιά φισλ ησλ «ρξεζηψλ - θαηαλαισηψλ» ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηνπο αζζελείο, νη 

ζπγγελείο, νη επηζθέπηεο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, θ.ιπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 εκαζία θαη νθέιε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο 

«Πνην είλαη ην κπζηηθό ηεο πνηόηεηαο; ζα ξσηήζεηο  

Πνιύ απιό, είλαη ε αγάπε.  

Ζ αγάπε γηα ηε γλώζε, ε αγάπε γηα έλαλ άληξα θαη ε αγάπε γηα ην Θεό.  

Αο δήζνπκε θαη αο εξγαζηνύκε ζύκθσλα κε απηό».  

(Avedis Donabedian) 

2.1 Δηζαγσγή 

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1970, ε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ πγεία είρε πεξηζζφηεξν 

αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε ην βηνκεραληθφ ηνκέα φπνπ νη ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη εθαξκφδνληαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Ο Donabedian, ζε κηα αλαζθφπεζε 

κειεηψλ ηεο πεξηφδνπ 1954 - 1984, θαηέγξαςε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο θαη 

δηακφξθσζε ην πιαίζην Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζην ηξίπηπρν «ζσζηέο δνκέο, θαιέο 

δηαδηθαζίεο θαη θαηάιιεια απνηειέζκαηα» (sound structures, good processes and 

suitable outcomes). Δ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πεξηιακβάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηερληθή αξηηφηεηα, θαζψο επίζεο 

ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν 

ηνλ αζζελή, ζην πιαίζην κηαο ζπλερηδφκελεο θξνληίδαο. Ώθνξά ζηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο, κε αθεηεξία ηα δεηήκαηα ζηειέρσζεο, δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο έσο ηελ θιηληθή πξαθηηθή. Δ πνηφηεηα κπνξεί λα κεηξεζεί. χκθσλα κε 

ηε ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ Donabedian, ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ηξία (3) ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ε δνκή (αλζξψπηλνη πφξνη θαη εγθαηαζηάζεηο -

ππνδνκέο), νη δηαδηθαζίεο (νξγάλσζε, ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο) θαη ηα απνηειέζκαηα (δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ). ε θάζε 

θαηεγνξία ππάξρνπλ πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, φπσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο ησλ ηαηξψλ, νη ρξφλνη αλακνλήο ησλ αζζελψλ, ε 

αθξίβεηα ησλ κεραλεκάησλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ ζεξαπεηψλ θα, αξθεί λα εληνπηζηνχλ ηα θξίζηκα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πξφηππα θαιήο 

πξαθηηθήο, δείθηεο αμηνιφγεζεο θαη δξάζεηο ζπκκφξθσζεο. Δ θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο, εθηφο 

απφ ηελ πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Σέινο, ε ηήξεζε θνηλήο κεζνδνινγίαο απφ 

ηα ηκήκαηα επηηξέπεη πην αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη παξέρεη 

ρξήζηκν πιηθφ γηα κειέηεο. 

2.2 Αλάγθε γηα πνηφηεηα ζηελ πγεία 

Σν ξαγδαίν κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη 

ξαγδαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο ηερλνινγίαο, ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηηο αληηιήςεηο 

πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  
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Δ καθξνρξφληα αληίιεςε ηεο θξνληίδαο πγείαο σο κηαο νηθνηερλίαο παξέκεηλε ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 – 1970. Ώπφ απηή ηελ άπνςε, ε θξνληίδα πγείαο ζεσξήζεθε σο 

κηα ηέρλε ή δεμηνηερλία ε νπνία παξέρνληαλ απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο νη 

νπνίνη είραλ κάζεη σο καζεηεπφκελνη λα εξγάδνληαη ζε έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα. 

Οη επαγγεικαηίεο πξνζάξκνδαλ ηελ ηέρλε ηνπο ζηελ θαηάζηαζε θάζε αηφκνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο πνπ δελ θαηαγξάθνληαλ νχηε ζρεδηάδνληαλ ζαθψο θαη 

ήηαλ πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηελ επίδνζε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

θξνληίδαο ηελ νπνία παξείραλ. Οη πξσηνβνπιίεο γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Βπξψπε θαη ηελ Ώκεξηθή, ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 

ζπκπεξηειάκβαλαλ κειέηεο γηα ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηε λνζεξφηεηα. Σε δεθαεηία ηνπ 

1970 αλαπηχρζεθε ν αλαδξνκηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο (retrospective audit). Οη 

δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 βίσζαλ κηα επδηάθξηηε αιιαγή ε νπνία ζπρλά 

πεξηγξάθεηαη σο «ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο θξνληίδαο πγείαο». Ώπηή ε αιιαγή 

επεξέαζε ζρεδφλ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο επεξεάδνληαο 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπ νπνίνπο θαηαλέκνληαλ νη θίλδπλνη, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο 

θξνληίδαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη επαγγεικαηίεο θηλεηνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ 

θίλεηξα. Σε δεθαεηία απηή ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο (quality assurance) ήηαλ ε 

επηινγή ηελ νπνία φινη πξνηηκνχζαλ θαη ε νπνία πξνσζήζεθε έληνλα. Σε δεθαεηία 

ηνπ 1990 νη ηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε Αηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΑΟΠ). ήκεξα νη ππεξεζίεο πγείαο δέρνληαη ηελ πξφθιεζε θαη αξρίδνπλ 

έλα λέν ηαμίδη γηα πνηφηεηα κέζα απφ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ε νπνία 

είλαη εζηηαζκέλε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αζζελψλ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

(Παπαληθνιάνπ, 2007). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ έρεη πξνζηεζεί ζηε ιίζηα ησλ 

πνηνηηθψλ δεηθηψλ. Δ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο απνηειεί ζεκαληηθφ 

δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη έρεη 

πξνζδηνξηζηεί σο κηα κεηαβιεηή ε νπνία επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο, θαζψο επίζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ηε 

θξνληίδαο πγείαο. Βπεξεάδεη επίζεο ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη απνθηά σο εθ ηνχηνπ θαίξην ξφιν ζηελ ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

πγείαο (Κπξηφπνπινο and Μπεαδφγινπ, 2000).  

Μειέηε ηνπ Βπξσβαξφκεηξν (2014), κεηξψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο αλαδεηθλχεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη ηηο 

ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο σο ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε. Ώπφ 8% - 12% ησλ Βπξσπαίσλ αζζελψλ πνπ λνζειεχηεθαλ ζε κνλάδα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βίσζαλ έλα (1) δπζκελέο ζπκβάλ φπσο ελδνλνζνθνκεηαθή 

ινίκσμε, ε νπνία ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ κε πνζνζηφ 25%, 

θαξκαθεπηηθά, ρεηξνπξγηθά, δηαγλσζηηθά  ιάζε, αζηνρίεο θαη ιάζε ησλ ηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ή παξαιήςεηο ζηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα 

κειέηε επηά (7) ζηνπο δέθα (10) (ζε πνζνζηφ 71%) Βπξσπαίνπο πνιίηεο ζεσξνχλ φηη 

ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ρψξα ηνπο είλαη θαιή 

(17% ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ θαιή ελψ 54% ηελ ραξαθηεξίδνπλ αξθεηά θαιή) θαη ην 
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27% θαθή, κε έλαλ (1) ζηνπο πέληε (5) Βπξσπαίνπο πνιίηεο λα ππνζηεξίδεη φηη είλαη 

αξθεηά θαθή θαη ην 7% φηη είλαη πνιχ θαθή, φπσο θαίλεηαη ζην Αηάγξακκα θαη ηνλ 

Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Αηάγξακκα 2.1 θαη Πίλαθαο 2.1) (European Commission, 

2014). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1  Αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ζηελ πγεία  

 

  *Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ    

  Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014) 

 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη Βπξσπαίνη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα ηνπο είλαη θαιφ, παξαηεξνχληαη έληνλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε βνξά θαη λφην. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ 

αθνινπζεί ζρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο ζε ΐέιγην (97%), Ώπζηξία (96%), Φηιαλδία 

(94%) θαη Μάιηα (94%) δειψλνπλ φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα ηνπο είλαη θαιή. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ κφιηο ην έλα ηέηαξην 

ησλ εξσηεζέλησλ ζε Ρνπκαλία (25%) θαη Βιιάδα (26%) ιέλε ην ίδην (European 

Commission, 2014). ε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο Έθζεζεο πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2010, εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ γλψκε ησλ πνιηηψλ  

εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο. ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε ηνπ 2010,  κηα κεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ (40%) ζηελ Ληζνπαλία ζεσξεί φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη θαιή, πνζνζηφ ην νπνίν απμήζεθε θαηά 25 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 65% ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2014. 

Τπάξρνπλ κφλν πέληε (5) ρψξεο φπνπ ε άπνςε ησλ πνιηηψλ ηνπο γηα ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρεη αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν ην 2014 ζε 

ζρέζε κε ην 2010 θαη απηέο είλαη ε νπεδία (-4), ε Εζπαλία (-4), ε Γαιιία (-3), ε 

ινβαθία (-3) θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (-1) (European Commission, 2010, European 

Commission, 2014). 

17%

54%

20%

7%
2%

Πνιχ θαιφ Ώξθεηά θαιφ Ώξθεηά θαθφ Πνιχ θαθφ Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ
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ΠΗΝΑΚΑ 2.1 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο  

Πψο αμηνινγείηε ην ζπλνιηθφ επίπεδν πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηε ρψξαο ζαο; 

 Καιφ Καθφ Γελ γλσξίδσ / δελ απαληψ 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 

2
0

1
3

 -
 2

0
0

9
 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 

2
0

1
3

 -
 2

0
0

9
 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 

2
0

1
3

 -
 2

0
0

9
 

 

ΔΔ28 71% +1 27% -1 2% = 

 

Ζλ. Βαζίιεην 85% -1 14% +1 1% = 

 

Γαλία 87% = 12% -1 1% +1 

 

Λνπμ/γν 90% +2 9% -1 1% -1 

 

Ηξιαλδία 62% +9 35% -8 3% -1 

 

Διιάδα 26% +1 74% -1 0% = 

 
Οιιαλδία 91% = 9% 0% =  
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Φηλιαλδία 94% = 6% = 0% = 

 
νπεδία 86% -4 13% +3 1% +1 

 
Γεξκαλία 90% +4 9% -4 1% = 

 

Ηζπαλία 77% -4 22% +5 1% -1 

 

ινβελία 73% +4 26% -4 1% = 

 

Πνξηνγαιία 55% +13 44% -12 1% -1 

 

Ρνπκαλία 25% = 73% +4 2% -4 

 

Κχπξνο 73% = 26% = 1% = 

 

Δζζνλία 73% +3 25% -3 2% = 

 
Απζηξία 96% +1 4% -1 0% = 

 

Βέιγην 97% = 3% = 0% = 
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Ηηαιία 56% +2 42% -2 2% = 

 

Πνισλία 32% +2 62% -5 6% +3 

 
Γαιιία 88% -3 11% +3 1% = 

 
Βνπιγαξία 29% +1 68% = 3% -1 

 
Σζερία 78% = 21% = 1% = 

 

Λεηνλία 47% +10 50% -12 3% +2 

 
Μάιηα 94% +13 6% -11 0% -2 

 
ινβαθία 50% -3 49% +3 1% = 

 
Οπγγαξία 47% +19 51% -21 2% +2 

 
Ληζνπαλία 65% +25 33% -25 2% = 

 
Κξναηία 59% ΝΏ 40% ΝΏ 1% ΝΏ 

 *Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ  

ΝΑ: Not Available  

Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014.
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ε γεληθέο γξακκέο, νη πνιίηεο ησλ βφξεησλ θαη δπηηθψλ ρσξψλ ηεο Βπξψπεο είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο 

ρψξαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο θαη αλαηνιηθήο Βπξψπεο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί (Βηθφλα 2.1) (European Commission, 2014). 

ΔΗΚΟΝΑ 2.1 Θεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο  

 

        *Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ                                  74 %-100%                  69%-73%                  0%-68%  

        Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014)      
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2.3 Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο – πλερήο Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Δ έλλνηα ηεο Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (Quality Assurance, QA) θαη ηεο πλερνχο 

ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ πγεία (Continuous Quality Improvement, CQI) δελ 

ηαπηίδνληαη, αιιά σο έλλνηεο πνιιέο θνξέο ζπκπίπηνπλ. Δ ζχγρπζε πνπ πεξηβάιεη ηνπο 

φξνπο απηνχο πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο φπσο 

απηή δηαηππψλεηαη ζην έξγν πξψηκσλ εγεηψλ ζην θίλεκα ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη απφ ηελ 

απιή εθιαΎθεπζε ηεο απφ ηηο νκάδεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο θξνληίδαο πγείαο.  

ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ησλ ελεξγεηψλ παξέκβαζεο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αλαδξνκηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

κε ηε κνξθή ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (quality control). Βπεηδή ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο 

πεξηνξηδφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζην πιαίζην γεληθφηεξεο πξνζέγγηζεο πνπ νλνκάζηεθε 

Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο. Δ Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο, σο επέθηαζε ηνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, απνηέιεζε ην ζεκέιην ηνπ θηλήκαηνο ηεο πνηφηεηαο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1990 

(Johnston et al., 2000). 

Δ Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ 

πνηφηεηαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο, ηελ παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε 

δεηθηψλ θαη ηε δξάζε κε ηε ζπκκεηνρή φισλ. Ώθνξά δειαδή, ζηηο αλαγθαίεο, νξγαλσκέλεο 

θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη έλα πξντφλ ή 

κηα ππεξεζία ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. πλεπψο έρεη επξεία εθαξκνγή, 

θαιχπηνληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη αθνξά ζε θάζε 

εκπιεθφκελν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη έιεγρνη ζην πιαίζην ηεο Αηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Με ην ζρεδηαζκφ πνπ 

γίλεηαη ζην πιαίζην Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Βπί πιένλ, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πεξηνξίδνληαη νη δηαθπκάλζεηο, γίλνληαη πξνβιέςηκα ηα απνηειέζκαηα θαη 

κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε 

Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο γηα λα ηεζεί ν ζηφρνο ηεο Αηαξθνχο ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα, ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο αλέπηπμαλ ζχγρξνλεο πνιηηηθέο θαη κεζφδνπο, πνπ 

αζθνχζαλ πιένλ απφ ην αλψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο κηαο ππεξεζίαο ή ελφο νξγαληζκνχ. Δ 

δξαζηεξηφηεηα απηή εληάρζεθε ζε λέεο ζχγρξνλεο κνξθέο δηνίθεζεο, πξνζδίδνληαο ηνπο ηνλ 

φξν Αηνίθεζε Πνηφηεηαο (Quality Management) (Goldstone, 1997). 

Δ Αηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο είλαη ζπλψλπκε κε ηελ θαιή δηνίθεζε. Βπηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο, κε ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο. Βίλαη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, γηαηί ε πνηφηεηα θαη ην θφζηνο είλαη 

ηφζν αιιεινθαζνξηδφκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνηθεζνχλ αλεμάξηεηα, ελψ ν ζηφρνο ηεο 

είλαη ε πνηνηηθή σξίκαλζε, θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ζπλερήο ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ε απηφ ην λέν πιαίζην, ε ππφζεζε ηεο πνηφηεηαο 
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ζπζηεκαηνπνηήζεθε σο ΐειηίσζε Πνηφηεηαο, ππνδειψλνληαο σο βαζηθή επηδίσμε πιένλ ηε 

ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο θαη φρη κφλν ηνλ έιεγρν ή ηε δηαζθάιηζή ηεο (Goldstone, 1997). 

Ο φξνο Σπλερήο Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κείσζεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ απνθιίζεσλ απφ ηα πξφηππα, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε ζπλνιηθή απφδνζε. Ώθνξά ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ειέγρνπλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα θαη θιεηδί απνηειεί ε επηζήκαλζε ηεο απφθιηζεο θαη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Οη 

δξάζεηο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ αζζελή σο επίθεληξν θάζε βειηίσζεο (Goldstone, 

1997). Ο Berwick (1990) θαη ν Roberts (1990), εληφπηζαλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο έλλνηαο 

ηεο Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη ηεο πλερνχο ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.2 πνπ αθνινπζεί (Berwick, 1990, Roberts, 1990). 

  ΠΗΝΑΚΑ 2.2  Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο - πλερήο Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο πλερήο Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Ώπνηειεί ιεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Βίλαη επζχλε φισλ. 

Βμεηάδεη ηνλ ηαηξφ θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα. 
Μειεηά ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο. 

Ώλαδεηεί ηηο απνθιίζεηο απφ ην θαζηεξσκέλν γηα λα 

δηνξζψζεη ηηο κε απνδεθηέο δηαθπκάλζεηο. 

Πξνζέρεη ηηο απνθιίζεηο αιιά εζηηάδεη πην πνιχ ζηε 

βειηίσζε ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Ρσηάεη: Πνηνο θάλεη ηη, εδψ; 
Ρσηάεη: Πψο κπνξεί λα νινθιεξσζεί ην λνζνθνκεηαθφ 

έξγν; 

Ρσηάεη: Γηαηί απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ; 
Ρσηάεη: Πψο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζπλερψο 

θαιχηεξν; 

Δ έθζεζε ηεο πρ ζα κπνξνχζε λα ζεκεηψζεη φηη ε 

ζλεζηκφηεηα απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην 

λνζνθνκείν είλαη 5%, θάησ απφ ην εζληθφ πνζνζηφ 

θαη δελ αληρλεχηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 

Δ έθζεζε ηεο πρ ζα έζεηε έλα ζηφρν γηα ηα επφκελα 

δχν ρξφληα λα κεηψζεη ην πνζνζηφ θάησ απφ ην 3%. 

Υξεζηκνπνηεί πξφηππα απφδνζεο. ηαλ ε απφδνζε 

δελ είλαη ζχκθσλε κε απηά, νη κάλαηδεξ 

αλαπηχζζνπλ ζρέδηα δξάζεηο. 

Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ζπλερψο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

δηεξγαζηψλ λα θαιχπηνπλ πιεξέζηεξα ηηο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ηίζεληαη απφ ηνπο αζζελείο, 

ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απφ άιινπο δηθαηνχρνπο ζην 

ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηιακβάλνπλ ηαηξνχο, 

λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

ΐαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ αλάιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ιχζεσλ πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη έλα κεγάιν θάζκα ιεηηνπξγηψλ θαη 

ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. 

Οη εθζέζεηο ηεο, γηα ηελ πνηφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ 

θξηηηθνχο φξνπο φπσο «ηέιεηνο» ή «απαηηψλ 

βειηίσζε». 

Οη εθζέζεηο ηεο είλαη ιηγφηεξν θξηηηθέο θαη 

πεξηζζφηεξν αλαιπηηθέο. Γίλεηαη ρξήζε δηαγξακκάησλ 

ξνήο δηεξγαζηψλ θαη δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. 

Οη εθζέζεηο γηα ηελ πνηφηεηα πξνεηνηκάδνληαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Οη αληίζηνηρεο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη απφ κέιε ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο απφ θάζε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Οη εθζέζεηο δεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

δηαρείξηζεο φπσο ζρεκαηηζκφ νκάδσλ γηα λα 

αλαιάβνπλ απνζηνιέο. 

Οη εθζέζεηο δίλνπλ ζηνπο κάλαηδεξ ηελ πιεξνθφξεζε 

ηελ νπνία δεηάλε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

  Πεγή: (Berwick, 1990 & Roberts, 1990) 

Δ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε Αηαζθάιηζε θαη ζηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο έγθεηηαη ζηελ 

επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ παξέκβαζεο. ηε Αηαζθάιηζε 

ηεο Πνηφηεηαο, ηίζεηαη ζπλήζσο έλα πξνδηαγεγξακκέλν φξην (threshold) ηηκψλ ζε ζρέζε κε 

ην κέζν φξν ή κε θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο, πέξα απφ ην νπνίν αλαιακβάλνληαη δξάζεηο. 
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Γηα παξάδεηγκα, ε αληηκεηψπηζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλνλ φηαλ απηέο ππεξβνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ (πρ 15%) ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Ώληίζεηα, ε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζπλνιηθέο δηεξγαζίεο θαη φρη 

κφλν ζε απηέο πνπ ζεσξνχληαη κε απνδεθηέο. Βπίζεο ε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο δίλεη 

πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ παξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

αηηηψλ, γεγνλφο πνπ επηρεηξεί ε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο (Goldstone, 1997).  

Δ πλερήο ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο αμηνινγήζεηο, ζπλερή 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζπλερή εθαξκνγή ιχζεσλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ. Βπεηδή αθξηβψο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη 

ηελ νιφπιεπξε ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο, δελ κπνξεί παξά λα αζθείηαη ζπλνιηθά 

θαη ζπζηεκαηηθά ζην πιαίζην ηεο Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο θαη κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο ΑΟΠ (Total Quality Management, TQM) (Goldstone, 1997).  

Δ πηνζέηεζε ηεο ΑΟΠ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθή επηινγή απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε. Δ επηινγή απηή κεηαθξάδεηαη ζε έλα λέν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο κε 

καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο γηα φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 

ε ζχγθξηζε κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο, πνπ έρνπλ ζηαηηζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο δηαρξνληθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, ε εθαξκνγή ηεο ΑΟΠ δηαθξίλεηαη γηα ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο, 

θαη ζπλεπάγεηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε λέσλ ηερληθψλ, δηαξθήο αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο αηφκσλ θαη επηκνλή ζηε ζπλερή βειηίσζε πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

(Talib et al., 2011). 

Έηζη κέζα απφ ηελ ΑΟΠ επηρεηξείηαη πιένλ ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε, φρη κφλν κε ηε Αηαζθάιηζε θαη ηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ ίδησλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ηε δηαλνκή ηνπο, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο θα (McDonald, 

1994). 

Σα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο είλαη πνιιά, επεηδή εθηφο απφ ηε 

βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ππνινγίδεηαη φηη ράξηλ ζηα ζπζηήκαηα απηά 

επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 30-50%. Ώξθεί λα αλαθεξζεί φηη ην 

έλα ηέηαξην (1/4) πεξίπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο πνπ δελ εθαξκφδεη ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο, απαζρνιείηαη κε ηελ δηφξζσζε ζθαικάησλ (Talib et al., 2011, McDonald, 1994). 

 

2.4 Αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πςειήο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηα 

λνζνθνκεία 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ (2014), ζε κηα 

πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο 
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πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο, νη πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ηνπνζεηεί ζηελ θνξπθή ηεο 

ππξακίδαο ην «θαιά εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ» ζε πνζνζηφ 53% 

θαη αθνινπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζε πνζνζηφ 40%. Σελ ηξίηε ζέζε 

θαηαιακβάλεη ν ζχγρξνλνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ζε πνζνζηφ 25% θαη αθνινπζνχλ ν 

ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηα ηνπ αζζελνχο, ε εγγχηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηαηξνχ, ε 

θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νη κεδεληθέο ιίζηεο αλακνλήο γηα εμέηαζε θαη 

ζεξαπεία θαηαιακβάλνπλ ην 24%. Σν 23% ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ ραξαθηεξίδεη πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο ηηο αζθαιείο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ δπζκελή 

ζπκβάληα θαη βιάβεο θαηά ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Μφιηο έλαο (1) ζηνπο 

πέληε (5) (19%) αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθφ πςειήο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηελ ειεχζεξε επηινγή ηαηξνχ, ελψ κφλν ην 13% αλαθέξεη ηελ ειεχζεξε επηινγή 

λνζνθνκείνπ θαη ην 7% αλαθέξεη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ σο ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα 

πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα πγείαο (Αηάγξακκα 2.2) (European Commission, 2014). 

   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 Παξάγνληεο εμαζθάιηζεο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο 

 

       Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

ε επίπεδν ρψξαο ηα πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ πςειήο πνηφηεηαο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3. ε είθνζη κία (21) ρψξεο απφ ηηο 

Καιά εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ …

Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο

χγρξνλνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο

εβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ …

Βγγχηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη …

Καζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ

Μεδεληθέο ιίζηεο αλακνλήο γηα …

Ώζθαιήο θξνληίδα πγείαο

Βιεχζεξε επηινγή ηαηξνχ

Βιεχζεξε επηινγή λνζνθνκείνπ

Φηιηθφ πεξηβάιινλ

Άιιν (απζφξκεηα)

Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ

53%

40%

25%

24%

24%

24%

24%

23%

19%

13%

7%

1%

1%

52%

39%

27%

27%

22%

19%

29%

22%

22%

14%

7%

1%

1%
2014 2010
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είθνζη νθηψ (28) νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ην θαιά εθπαηδεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ σο ην 

ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο. Βπηθεθαιήο 

ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ε νπεδία (69%) θαη αθνινπζνχλ ε Οιιαλδία (66%), ε Μάιηα 

(65%), ε Γεξκαλία θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (63%). Βλψ αληίζεηα ζηελ Πνισλία θαη ηελ 

ινβαθία κφιηο ην 34% θαη 35% αληίζηνηρα ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδεηαη φηη ην θαιά 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην, ηνπνζεηψληαο θαη νη δχν (2) 

ρψξεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηελ θνξπθή ησλ θξηηεξίσλ ζε πνζνζηφ 50% 

θαη 54% αληίζηνηρα (European Commission, 2014). 

ηηο ππφινηπεο επηά (7) ρψξεο (ΐνπιγαξία (63%), ινβαθία (54%), Λεηνλία (51%), Κξναηία 

(50%), Φηλιαλδία (53%), Ληζνπαλία (50%)) νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

εξσηψκελνπο ζηελ Μάιηα, ηελ Εξιαλδία θαη ηελ Εζπαλία φπνπ δελ αλαθέξνπλ ζπρλά απηφ ην 

θξηηήξην σο ην ζεκαληηθφηεξν ζε πνζνζηά 27%, 27% θαη 30% αληίζηνηρα (European 

Commission, 2014). 

Ο ζχγρξνλνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο απνηειεί ην έλα (1) απφ ηα ηξία (3) ζεκαληηθφηεξα 

θξηηήξηα γηα πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζηελ Ληζνπαλία ζε πνζνζηφ 42%, 

ζηελ Λεηνλία θαη ηελ Σζερία ζε πνζνζηφ 39%. κσο κφλν 11% ησλ εξσηψκελσλ ζηελ 

Οιιαλδία ζεσξνχλ ην θξηηήξην απηφ ην ζεκαληηθφηεξν (European Commission, 2014). 

Σν έλα ηξίην (1/3) ησλ εξσηψκελσλ ζηελ Μάιηα (37%), ζηελ Κχπξν (35%) θαη ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Βιιάδα (34%) ζεσξνχλ φηη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αζζελνχο 

είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ηξία θξηηήξηα. Ώπηφ ζπγθξίλεηαη κε ην 15% ηεο Εξιαλδίαο θαη 

ην 16% ηεο Φηλιαλδίαο (European Commission, 2014). 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο ζηελ νπεδία ζεσξνχλ φηη ε εγγχηεηα ζην 

λνζνθνκείν θαη ηνλ ηαηξφ είλαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα 

πγείαο (55%), θαη 49% απφ απηνχο ζηελ Γαιιία ζεσξνχλ ην ίδην. ε αληίζεζε κφλν ην 7% 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηελ Κχπξν αλαθέξνπλ ην ελ ιφγσ θξηηήξην σο ην ζεκαληηθφηεξν 

(European Commission, 2014). 

ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ε θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη πην ζπρλά σο ην 

ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην ζε πνζνζηφ 47%, αθνινπζεί ε Μάιηα ζε πνζνζηφ 39% θαη ε 

Εξιαλδία κε ηελ Γεξκαλία ζε πνζνζηφ 37%. Μφλν ην 8% ησλ εξσηψκελσλ ζε Πνισλία θαη 

ινβελία ηζρπξίδνληαη ην ίδην. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο ζηελ 

Φηλιαλδία ζεσξνχλ φηη ε κεδεληθέο ιίζηεο αλακνλήο γηα εμέηαζε θαη ζεξαπεία είλαη έλα (1) 

απφ ηα ηξία (3) ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα γηα πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα πγείαο ζε πνζνζηφ 

54%. Βπίζεο νη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηελ Εζπαλία θαη ηελ ινβελία ζπκθσλνχλ κε 

απηφ ζε πνζνζηφ 47%. κσο ζηελ ΐνπιγαξία κφιηο ην 6% ζεσξεί φηη ε αλππαξμία ιηζηψλ 

αλακνλήο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην (European Commission, 2014). 

ε νιφθιεξε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ε Οιιαλδία θαη ε Ώπζηξία είλαη νη κφλεο ρψξεο φπνπ 

ην έλα ηξίην (1/3) ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδνληαη φηη ε αζθαιήο πγεηνλνκηθή θξνληίδα είλαη 

έλα (1) απφ ηα ηξία (3) πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πςειήο 
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πνηφηεηαο ζε πνζνζηφ 34%. Σν θξηηήξην απηφ ζεσξνχλ φηη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κφιηο ην 

7% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ νπεδία (European Commission, 2014). 

Δ ειεχζεξε επηινγή ηαηξνχ αλαθέξεηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο ζε Λνπμεκβνχξγν ζε πνζνζηφ 34%, ελψ νη πνιίηεο ζην ΐέιγην είλαη πην 

πηζαλφλ λα αλαθέξνπλ ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ ζε πνζνζηφ 22%. Οη 

εξσηεζέληεο ζηελ Βζζνλία ζε πνζνζηφ 16% ζεσξνχλ φηη ην θηιηθφ θαη θηιφμελν πεξηβάιινλ 

ζπληζηά έλα (1) απφ ηα ηξία (3) ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα πςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνκηθή 

πεξίζαεο (European Commission, 2014). 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.3  Ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ δηαζθάιηζεο πςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνηα ηξία ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο πγεηνλνκηθή θξνληίδαο; 
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 ΔΔ28 53% 40% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 19% 13% 7% 1% 1% 

 

Ζλ. Βαζίιεην 63% 40% 18% 23% 16% 47% 23% 30% 10% 10% 8% 1% 1% 

 

Γαλία 58% 48% 27% 21% 32% 16% 41% 17% 12% 18% 5% 0% 0% 

 

Λνπμ/γν 53% 33% 20% 22% 34% 23% 20% 11% 34% 12% 8% 2% 0% 
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Ηξιαλδία 47% 27% 18% 15% 35% 37% 43% 26% 15% 10% 5% 0% 1% 

 

Διιάδα 47% 49% 35% 34% 12% 24% 33% 19% 18% 13% 6% 1% 0% 

 
Οιιαλδία 66% 46% 11% 29% 26% 13% 23% 34% 18% 20% 3% 1% 0% 

 
Φηλιαλδία 60% 53% 14% 16% 28% 12% 54% 13% 14% 8% 9% 1% 1% 

 
νπεδία 69% 43% 20% 26% 55% 17% 35% 7% 11% 5% 7% 0% 0% 

 
Γεξκαλία 63% 35% 25% 21% 20% 37% 9% 29% 28% 18% 2% 0% 0% 

 

Ηζπαλία 57% 30% 29% 19% 26% 10% 47% 21% 12% 11% 5% 1% 1% 
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ινβελία 52% 31% 20% 25% 26% 8% 47% 14% 24% 10% 13% 0% 0% 

 

Πνξηνγαιία 45% 33% 22% 34% 29% 26% 27% 12% 15% 11% 8% 0% 1% 

 

Ρνπκαλία 53% 36% 23% 29% 26% 23% 12% 10% 28% 13% 12% 1% 1% 

 

Κχπξνο 58% 37% 30% 35% 7% 25% 23% 25% 32% 9% 5% 0% 0% 

 
Δζζνλία 58% 45% 36% 20% 20% 11% 39% 9% 15% 6% 16% 2% 0% 

 
Απζηξία 61% 42% 36% 25% 23% 20% 11% 34% 21% 15% 7% 0% 0% 

 

Βέιγην 54% 40% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 19% 13% 7% 1% 1% 
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Ηηαιία 41% 36% 23% 31% 14% 18% 24% 26% 19% 12% 10% 0% 1% 

 

Πνισλία 34% 50% 29% 22% 16% 8% 41% 22% 18% 12% 11% 1% 2% 

 
Γαιιία 51% 40% 29% 20% 49% 24% 17% 17% 21% 14% 8% 0% 0% 

 
Βνπιγαξία 47% 63% 36% 21% 30% 10% 6% 18% 24% 13% 9% 0% 0% 

 
Σζερία 46% 49% 39% 24% 26% 15% 19% 13% 23% 16% 12% 0% 0% 

 

Λεηνλία 47% 51% 39% 27% 24% 9% 9% 18% 19% 9% 7% 2% 1% 

 
Μάιηα 65% 27% 15% 37% 14% 39% 29% 16% 21% 4% 6% 0% 0% 

 
ινβαθία 52% 31% 20% 25% 26% 8% 47% 14% 24% 10% 13% 0% 0% 
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Οπγγαξία 47% 39% 35% 23% 21% 15% 35% 22% 17% 10% 6% 1% 0% 

 
Ληζνπαλία 56% 50% 42% 18% 14% 9% 24% 14% 25% 12% 6% 1% 0% 

 
Κξναηία 40% 50% 25% 21% 30% 13% 41% 12% 17% 12% 10% 0% 0% 

    * Βπξψπε ησλ 28 ρσξψλ    

    Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014)
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ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ νη εξσηψκελνη ηνπνζεηνχλ 

ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηε γεληθή θήκε ηνπ λνζνθνκείνπ ζε πνζνζηφ 34% θαη 

αθνινπζεί κε πνζνζηφ 31% ε γλψκε ησλ αζζελψλ. Έλαο (1) ζηνπο πέληε (5) εξσηψκελνπο 

(22%) αλαθέξεη ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν σο 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ, ηελ ιίζηα αλακνλήο γηα εμέηαζε θαη ζεξαπεία 

αλαθέξεη ην 21%, ηνλ δηαζέζηκν ηαηξηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ην 20% . Μφιηο ην 19% 

ζεσξεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ απνηειεί ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ δηαπίζηεπζε απφ 

αξκφδην φξγαλν ην 16%, ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ εμεηάδνπλ νη ηαηξνί θάζε ρξφλν ην 

8%, ελψ γηα ην 4% ησλ εξσηψκελσλ ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο απνηειεί ζεκαληηθφ 

πιεξνθνξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ (Αηάγξακκα 2.3) 

(European Commission, 2014). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.3  Παξάγνληεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ  

 

      * Βπξψπε ησλ 28 ρσξψλ    

     Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014) 

ε δεθαέμη (16) απφ ηηο είθνζη νθηψ (28) ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε γεληθή θήκε ηνπ 

λνζνθνκείνπ απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, 

κε ηελ Γαιιία ζε πνζνζηφ 60% λα πξνεγείηαη θαη λα αθνινπζεί ην ΐέιγην κε πνζνζηφ 54%, 

Γεληθή θήκε ηνπ λνζνθνκείνπ

Άπνςε άιισλ αζζελψλ

Βηδηθφηεηεο

Λίζηεο αλακνλήο γηα εμέηαζε θαη ζεξαπεία

Αηαζέζηκνο ηαηξηθφο θαη ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο

Βθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ

Αηαπίζηεπζε απφ αξκφδην φξγαλν

Πιήζνο πεξηζηαηηθψλ πνπ εμεηάδνπλ νη ηαηξνί 

εηεζίσο

Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο

Άιιν (απζφξκεηα)

Καλέλα

Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ 

38%

31%

22%

21%

20%

19%

16%

8%

4%

1%

1%

2%
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ε Λεηνλία κε πνζνζηφ 53% θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην κε πνζνζηφ 52%. Βλ αληηζέζεη κε ηελ 

Γεξκαλία φπνπ κφιηο ην 16% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί απηή ηελ παξάκεηξν σο ηελ 

ζεκαληηθφηεξε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ (European Commission, 

2014). 

ε νθηψ (8) ρψξεο, νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ε άπνςε ησλ αζζελώλ απνηειεί ηελ 

ζεκαληηθφηεξε πιεξνθνξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη κηζνί 

πεξίπνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζε ΐνπιγαξία (56%) θαη Κχπξν (56%) ππνζηεξίδνπλ ηελ 

παξαπάλσ άπνςε. ε αληίζεζε κε ηελ Φηλιαλδία, φπνπ έλαο (1) ζηνπο πέληε (5) (21%) 

ππνζηεξίδνπλ θάηη αληίζηνηρν (European Commission, 2014). 

Σν έλα ηξίην ησλ εξσηψκελσλ ζηελ Ααλία (36%) ππνζηεξίδεη φηη ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ 

εηδηθνηήησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ην 30% ζην ΐέιγην, ηελ Σζερία θαη ηελ Οιιαλδία αληίζηνηρα. Έλαο (1) ζηνπο 

δέθα (10) εξσηψκελνπο ζηελ Οπγγαξία (10%) θαη ηελ Εξιαλδία (11%) ηζρπξίδνληαη ην ίδην 

(European Commission, 2014). 

Οη ιίζηεο αλακνλήο γηα εμέηαζε θαη ζεξαπεία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ 

Φηλιαλδία (41%) θαη ηελ Εζπαλία (32%), ελψ ζηελ ινβελία ην 39%, ζηελ Εξιαλδία ην 36%, 

ζηελ Κξναηία ην 35%, ζηελ Πνισλία θαη ηελ νπεδία ην 33% θαη ην 32% ζην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην (European Commission, 2014). 

Μαδί κε ηηο ιίζηεο αλακνλήο νη εξσηψκελνη ζηελ Εζπαλία αλαθέξνπλ θαη ηνλ δηαζέζηκν 

ηαηξηθό θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό σο εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ελφο λνζνθνκείνπ ζε πνζνζηφ 32%. Σν 37% ησλ εξσηψκελσλ ζηελ Βιιάδα θαη ην 

34% ζηελ Οπγγαξία θαη ηελ Ληζνπαλία αλαθέξνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα ελ 

αληηζέζεη κε ηελ Οιιαλδία θαη ηελ νπεδία πνπ κφιηο ην 6% ζεσξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ 

κείδνλνο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ (European Commission, 

2014). 

Τν εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ηαηξώλ θαη ησλ λνζειεπηώλ είλαη ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη 

πην ζπρλά ζηελ Ώπζηξία ζε πνζνζηφ 58% θαη ηελ Γεξκαλία ζε πνζνζηφ 57% ζε αληίζεζε κε 

ηελ Ααλία φπνπ κφιηο ην 4% ζεσξεί ηνλ παξάγνληα απηφ ζεκαληηθφ (European Commission, 

2014). 

Οη εξσηψκελνη ζηελ Οιιαλδία (30%) αλαθέξνπλ φηη ε δηαπίζηεπζε από ην αξκόδην όξγαλν  

θαη ν αξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ εμεηάδνπλ νη ηαηξνί εηεζίσο (15%) απνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο αλαθέξεηαη 

πην ζπρλά σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζην λνζνθνκείν ζηελ 

Οπγγαξία θαη ηελ Εζπαλία ζε πνζνζηφ 8% (Πίλαθαο 2.4) (European Commission, 2014).  
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ΠΗΝΑΚΑ 2.4 Ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ 

Πνην παξάγνληα ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ; 
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ΔΔ28 38% 31% 22% 21% 20% 19% 16% 8% 4% 1% 1% 2% 

 

Ζλ. Βαζίιεην 52% 33% 14% 32% 10% 9% 15% 6% 6% 2% 1% 3% 

 

Γαλία 39% 29% 36% 29% 13% 4% 23% 9% 7% 2% 0% 1% 

 

Λνπμ/γν 44% 27% 26% 14% 17% 18% 16% 11% 2% 1% 2% 2% 

 

Ηξιαλδία 50% 45% 11% 36% 9% 7% 10% 7% 6% 1% 0% 2% 

 
Διιάδα 42% 32% 18% 22% 37% 10% 16% 8% 6% 0% 0% 1% 

 
Οιιαλδία 49% 27% 30% 16% 6% 10% 30% 15% 3% 2% 1% 1% 
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Φηλιαλδία 36% 21% 20% 41% 19% 15% 21% 3% 6% 1% 1% 3% 

 
νπεδία 29% 40% 24% 33% 6% 33% 18% 4% 2% 1% 0% 1% 

 
Γεξκαλία 16% 28% 27% 5% 12% 57% 23% 11% 3% 0% 1% 2% 

 

Ηζπαλία 30% 23% 23% 32% 32% 12% 8% 6% 8% 2% 1% 2% 

 

ινβελία 31% 47% 12% 39% 21% 5% 7% 9% 4% 2% 1% 1% 

 

Πνξηνγαιία 38% 25% 22% 30% 19% 12% 21% 5% 4% 1% 1% 3% 

 

Ρνπκαλία 39% 42% 22% 16% 25% 6% 14% 12% 3% 1% 1% 1% 

 

Κχπξνο 41% 56% 13% 13% 23% 15% 15% 14% 2% 1% 0% 1% 

 

Δζζνλία 44% 27% 20% 23% 24% 13% 12% 8% 3% 2% 1% 2% 

 
Απζηξία 27% 29% 21% 7% 17% 58% 17% 11% 4% 2% 0% 0% 

 
Βέιγην 54% 28% 30% 13% 22% 14% 12% 6% 4% 1% 0% 0% 
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Ηηαιία 34% 23% 22% 20% 25% 13% 18% 13% 4% 0% 1% 3% 

 

Πνισλία 31% 40% 18% 33% 23% 6% 8% 6% 5% 0% 1% 3% 

 
Γαιιία 60% 31% 25% 16% 24% 13% 14% 4% 2% 1% 0% 1% 

 
Βνπιγαξία 48% 58% 16% 9% 24% 6% 8% 6% 2% 0% 1% 3% 

 
Σζερία 47% 38% 30% 14% 26% 7% 12% 7% 5% 0% 0% 0% 

 
Λεηνλία 53% 31% 16% 16% 27% 8% 9% 2% 5% 0% 1% 3% 

 
Μάιηα 39% 38% 14% 26% 15% 12% 9% 7% 5% 1% 0% 5% 

 
ινβαθία 40% 38% 19% 29% 30% 10% 10% 5% 5% 1% 0% 0% 

 
Οπγγαξία 26% 36% 10% 30% 34% 11% 13% 13% 6% 1% 1% 2% 

 
Ληζνπαλία 35% 32% 18% 16% 34% 11% 15% 9% 3% 2% 1% 3% 

 
Κξναηία 35% 38% 18% 35% 25% 10% 7% 6% 3% 1% 0% 1% 

               * Βπξψπε ησλ 28 ρσξψλ    

                Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014)
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2.5 Οθέιε απφ ηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Δ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αθνξά πξσηίζησο ηνπο αζζελείο – θαηαλαισηέο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ, ηνπο ζπγγελείο απηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο νη 

νπνίνη παξέρνπλ ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα, εθείλνπο πνπ επσκίδνληαη ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (Κξάηνο, Ώζθαιηζηηθά Σακεία) θαη ηέινο ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο  θαζψο θαη ε δηαξθήο 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε απηήο ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθά πγεηνλνκηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά νθέιε γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο θνξείο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σα 

νθέιε απφ ηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζε επαξθέο επίπεδν είλαη 

πνιπδηάζηαηα. Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ νθειψλ (Hayes, 

2010). 

1. Οθέιε γηα ηνλ αζζελή 

 Υγεηνλνκηθά νθέιε: ρεηίδνληαη κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο παζνινγηθήο λφζνπ πνπ 

αθνξά ηνπο αζζελείο θαζψο θαη ηελ επηινγή ηεο απαηηνχκελεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηελ επαηζζεζία ηεο λφζνπ. Βπηπξφζζεην 

φθεινο είλαη ε απνθπγή επηπινθψλ εμαηηίαο θαζπζηεξεκέλεο ή ιαλζαζκέλεο αγσγήο. 

 Χπρνινγηθά νθέιε: ρεηίδνληαη αθ‘ ελφο κε ην πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζην νπνίν ζα αληηκεησπηζηεί ε παζνινγία ηνπ αζζελνχο αθ‘ 

εηέξνπ θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζε απηφ. Ώλακθηζβήηεηα, ε θαιή ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηελ νπνία ππφθεηηαη. ζν πεξηζζφηεξν ινηπφλ δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο νη ζπλζήθεο δηακνλήο ηνπ αζζελνχο, ην πεξηβάιινλ ηεο 

κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηφζν εκθαλέζηεξα είλαη ηα ςπρνινγηθά νθέιε πνπ 

απνθνκίδεη απηφο. Βπηπξφζζεηα ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηε 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα επεξεάδεη ζεηηθά ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ αζζελνχο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

ζσζηήο θαη γξήγνξεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 Οηθνλνκηθά νθέιε: Δ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπκβάιιεη ψζηε ην 

πξφβιεκα πγείαο ηνπ αζζελνχο λα δηαγλσζηεί έγθαηξα θαη λα αληηκεησπηζηεί, ηφζν 

απνηειεζκαηηθά φζν θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο πγείαο πνπ ζα ππνζηεί ν αζζελήο είηε άκεζα είηε έκκεζα 

ζα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν (Hayes, 2010, Goldstone, 1997). 

 

2. Οθέιε γηα ηνλ επαγγεικαηία πγείαο 

Σα νθέιε απφ ηελ χπαξμε πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο (ηαηξνχο, λνζειεπηέο, δηνηθεηηθνχο θα) ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηα αθφινπζα (Hayes, 

2010, Goldstone, 1997): 
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 ην ζεβαζκφ θαη ζηελ εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο. 

 ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηνλ θαζεκεξηλφ εθλεπξηζκφ θαη ην άγρνο. 

 ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εξγαζία. 

 ηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή αλνρή ζε ηπρφλ ιάζε, ηελ νπνία θαιιηεξγεί ε πνηφηεηα. 

 

3. Οθέιε γηα ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

 Οηθνλνκηθά νθέιε: Δ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή επηηπγράλεηαη κε 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ζπλέπεηα 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ απεξρφκελσλ ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ κε ηελ 

ζεηξά ηνπο λα δηαηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε άιισλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ φπσο ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνηθνλφκεζε θνλδπιίσλ γηα 

θιηληθή έξεπλα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απψηεξε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε φηη απηφ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη 

αθφκα θαη ζε επίπεδν πζηεξνθεκίαο (Hayes, 2010, Goldstone, 1997). 

 

4. Οθέιε γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

 Οηθνλνκηθά νθέιε: Ώθνξνχλ ηε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πγείαο, δειαδή ησλ 

ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο. 

 Κνηλσληθά νθέιε: Ώθνξνχλ ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

απφξξνηα ηεο πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ νξζή θαη παξαγσγηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο (Hayes, 2010, Goldstone, 1997).  

  

5. Οθέιε γηα ην Κξάηνο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

 Οηθνλνκηθά νθέιε: ρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ πνιηηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Βπηπξφζζεηα ν πεξηνξηζκφο ησλ αδηθαηνιφγεησλ 

δαπαλψλ, ηφζν δεκφζησλ φζν θαη ηδησηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σθειεί πάληα ην 

Κξάηνο. 

 Υγεηνλνκηθά νθέιε: Ώπμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ 

αζζελψλ, ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ – θαηαλαισηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 ΐειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Κξάηνπο θαη αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο. Δ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ρψξαο 
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βειηηψλεηαη, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Hayes, 2010, Goldstone, 

1997). 

2.6 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο θαη θφζηνο 

Δ δηαξθήο αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ρσξίο κάιηζηα λα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηα αλακελφκελα πγεηνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ 

ρσξψλ γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ζπγθξάηεζε ή θαη ηελ πεξηζηνιή 

ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

Σν ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο απφ ρψξα ζε 

ρψξα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δ 

πεξηθνπή δεκνζίσλ δαπαλψλ απφ άιινπο θνηλσληθνχο ηνκείο (παηδεία, πξφλνηα, θνηλσληθή 

αζθάιηζε) επηβάιιεη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δεδνκέλνπ 

ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν έιεγρνο επηβάιιεηαη 

ιφγσ ηεο πιεζσξηζηηθήο ηάζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

επηβάξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο.  

Χζηφζν, παξ‘ φιε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη γεληθά ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην επηκέξνπο θφζηνο ζπλεπάγεηαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, 

κφιηο πξφζθαηα πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ εξεπλεηψλ. 

Βίλαη γλσζηή ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ πνηφηεηα, ιφγσ ησλ θνλδπιίσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο. Χζηφζν έξεπλεο πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ αληίιεςε δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο ΑΟΠ θαη ηεο ΐειηίσζεο ηεο 

Πνηφηεηαο (Mitton et al., 2006). 

Ώληίζεηα ην θφζηνο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί απφ ηελ πνηφηεηα. Δ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

πνηφηεηαο έρεη νπσζδήπνηε θφζηνο, ην νπνίν φκσο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο απφ θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ή θαη απφ ην θφζηνο επηζθεπήο (Broyles and al-Assaf, 1999).  

Οη Broyles θαη ζπλ. (2010), ζεκεηψλνπλ φηη παξ‘ φιν πνπ απαηηνχληαη πξφζζεηνη πφξνη γηα 

ηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ιαζψλ, ησλ δηπιψλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ 

παξάιιεισλ ελεξγεηψλ, νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο (Broyles et al., 2010). 

Δ θαζ‘ εκέξα πξάμε θαηαδεηθλχεη ηελ παξνπζία πιείζησλ παξαδεηγκάησλ ρακειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο. Βλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί, ην θφζηνο δηελέξγεηαο αθηηλνγξαθίαο ε 

νπνία πξέπεη λα επαλαιεθζεί επεηδή ν αζζελήο δελ ηνπνζεηήζεθε ζσζηά ζηελ αθηηλνινγηθή 

ηξάπεδα, ην θφζηνο αλαβνιήο κηαο εμέηαζεο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο επεηδή ν αζζελήο δελ 

πξνεηνηκάζηεθε ζσζηά γηα ηε δηελέξγεηα ηεο, ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαζπζηέξεζε 
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ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο επεηδή ράζεθαλ ζεκαληηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ή θαη αθφκα ηκήκαηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ (Broyles and al-Assaf, 

1999). 

Σν θφζηνο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ζε επαλάιεςε ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έγηλαλ ζσζηά ή ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε λέσλ ελεξγεηψλ, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε δηφξζσζε απηψλ πνπ έγηλαλ 

ιαλζαζκέλα. Βπεθηείλεηαη θαη ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο κνλάδαο, ε 

νπνία κε ηνπο ίδηνπο πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, αλ δε δηέζεηε θάπνηνπο απφ απηνχο 

γηα ηελ επαλάιεςε ή ηε δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο ίδηνπο ή ζε άιινπο αζζελείο. Ώπνηειεί κηα πεξαηηέξσ 

δηεξκελεία σο θφζηνο επθαηξίαο ηεο κνλάδαο κηαο θαη δεκηψλεηαη απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ νη 

νπνίεο άιιεο νξζά θαηά ηα άιια δηεξγαζίεο ζα ήηαλ πξνζνδνθφξεο (Broyles et al., 2010). 

Βληνχηνηο, δελ είλαη εχθνια εθηθηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, αιιά θαη ηεο 

κείσζεο απηνχ. Σν θφζηνο ζε κηα κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα νξηζηεί, σο 

αμία ηεο ππεξεζίαο φπσο απηή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ φπσο νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, λνζεξφηεηαο, ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ, πνηνηηθψλ 

εηψλ δσήο θαη πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, Ώπφ θάπνηνπο κειεηεηέο, νη δείθηεο απηνί αθνξνχλ 

ηελ «αμία πνπ δχλαηαη λα ζπζρεηηζζεί θαηά ην δπλαηφ κε ηελ αλζξψπηλε δσή». Βπεηδή φκσο 

ν ηξφπνο νδεγεί ζε θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο, νη νπνίεο δε ιακβάλνληαη ππφςε ζε κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ελφο νξγαληζκνχ, κπνξνχκε λα δειψζνπκε φηη ε ΐειηίσζε ηεο 

Πνηφηεηαο νδεγεί ζε θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο (Mitton et al., 2006). 

Σν θφζηνο έρεη ηεθκεξησζεί απφ ηελ επηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο σο βαζηθφο παξάγνληαο θάζε 

δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. Δ έκθαζε ζηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο απνηέιεζε πξνζπάζεηα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ησλ ζεκεξηλψλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην δηαξθψο απμαλφκελν θφζηνο θαη ηελ απμαλφκελε 

δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο (Mitton et al., 2006). 

Σν θφζηνο ζηελ πνηφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) κνξθέο (Mitton et al., 2006): 

 Κφζηνο πνπ πθίζηαληαη ιφγσ έιιεηςεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Κφζηνο πνπ δεκηνπξγεί ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.  

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο γλψζεο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα (Mitton et 

al., 2006): 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί 

ε έιιεηςε πνηφηεηαο θαη ηε θαηαλνκή απηήο ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα βειηίσζε ζηελ 

ππάξρνπζα πνηφηεηα. 
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2.6.1 Κφζηνο έιιεηςεο πνηφηεηαο 

Δ αδπλακία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο αζζελείο απνηειεί 

βαζηθφ ζπληειεζηή δεκηνπξγίαο ηνπ θφζηνπο έιιεηςεο πνηφηεηαο ην νπνίν δελ εθθξάδεηαη 

σο ινγηζηηθφ θφζηνο αιιά σο νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη αθνξά απψιεηα δξαζηεξηφηεηαο – 

απψιεηα επθαηξηψλ. Αερφκελνη ηελ πνηφηεηα εμ νξηζκνχ σο ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο ζεηξάο 

απνδεθηψλ πξνηχπσλ, ην θφζηνο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απνηπρίαο θαη πεγάδεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ζηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο (Mitton et al., 2006, Hussey et al., 2013). 

 Κόζηνο εζσηεξηθώλ αζηνρηώλ: Σν θφζηνο απηφ πξνθχπηεη απφ ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαη δηνξζψλνληαη πξηλ απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ αζζελή. Βίλαη 

απνηξέςηκα – έρνπλ αληηζηξεπηή πνξεία θαη ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο (πρ 

ιάζνο θιηληθή εμέηαζε ή αμηνιφγεζε εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ ε νπνία γίλεηαη 

αληηιεπηή πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη δηνξζψλεηαη ζην 

αθέξαην). 

 Κόζηνο εμσηεξηθώλ αζηνρηώλ: Ώπνξξέεη απφ ηελ ρακεινχ επηπέδνπ πνηφηεηα 

εξγαζίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη αθνξά ηελ παξνρή ειιηπνχο ή 

ιαλζαζκέλεο ππεξεζίαο ζηνλ αζζελή. πκβαίλνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηνλ αζζελή ή κεηά απφ απηήλ (πρ παξνρή ιάζνπο θαξκαθεπηηθήο δξαζηηθήο 

νπζίαο ή εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο ή αθφκα θαη ιαλζαζκέλεο δνζνινγίαο ζηνλ 

αζζελή). 

2.6.2 Κφζηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο 

Η αλάπηπμε πνιηηηθήο πνηφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε 

εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο απνθέξεη κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο πνηφηεηαο, θαιχηεξσλ θαη βειηησκέλσλ πξνηχπσλ, απμεκέλν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

αζζελψλ θαη απμεκέλν εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Χζηφζν ην εξψηεκα πνπ απνξξέεη θαη 

νθείιεη λα απαληεζεί αθνξά ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο (Mitton et al., 2006, Hussey et al., 

2013). 

Δ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ πνηφηεηα, ζηε δηακφξθσζε ησλ νκάδσλ, ζηελ εγεζία 

θαζψο θαη ζε άιια ζηνηρεία πνπ πξνάγεη ε εθαξκνγή ΑΟΠ ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηειηθά ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Δ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο 

πνηφηεηαο εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο πνπ επηθέξνπλ πςειφηεξεο δαπάλεο θαη βνεζά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ κείσζεο θφζηνπο. Βίλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηνλ έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Hussey et al., 2013). 

Τπάξρνπλ ηξεηο (3) βαζηθέο θαηεγνξίαο θφζηνπο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

(Mitton et al., 2006, Hussey et al., 2013): 

 Γαπάλεο Πξόιεςεο: Πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο θαη νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ αζηνρίαο θαη ησλ 

δαπαλψλ αμηνιφγεζεο. Βπηπξφζζεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξφζζεηα θφζηε πνπ 
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αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε, ηελ ελεκέξσζε ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ΑΟΠ. 

 Γαπάλεο αμηνιόγεζεο: Πεξηιακβάλνληαη ν ρξφλνο θαη νη δαπάλεο πνπ αλαιψλνληαη 

γηα θαζαξηζκφ ελφο (1) ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο πγείαο. 

εκαληηθφ ζεκείν είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ πξνηχπνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

αθνινπζεζεί θαζψο ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Γαπάλεο κε ζπκκόξθσζεο: Ώπηέο δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: 

 Γαπάλεο εζσηεξηθώλ αζηνρηώλ: Ώθνξνχλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αζηνρία λα 

παξαζρεζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ην πξφηππν ππεξεζία ζηνλ αζζελή. 

 Γαπάλεο εμσηεξηθώλ αζηνρηώλ: Ώθνξνχλ ηελ αζηνρία ηεο ήδε παξαζρεζείζεο 

ππεξεζίαο. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηψλ είηε εζσηεξηθψλ είηε εμσηεξηθψλ 

αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο ή πξντφληα ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο δελ γίλαλε νξζά 

ηελ πξψηε θνξά θαη απαηηνχλ γηα ην ιφγν απηφ επηπιένλ πφξνπο δηφξζσζεο. 

 Γαπάλεο ππέξβαζεο απαηηήζεσλ: Μεξηθέο θνξέο ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφδνληαη 

πξνηππνπνηεκέλεο δηεξγαζίεο ή δελ ππάξρεη εζσηεξηθφο έιεγρνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ, νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο ππεξεζηψλ πγείαο ίζσο λα κελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο αιιά θαη 

ίζσο λα κελ επεξεάδνπλ ηελ πξνβιεπφκελε εμαγφκελε ππεξεζία φπσο πρ 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ε νπνία δχλαηαη λα κελ ζρεηίδεηαη κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

Οη δαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ αλά δηαδηθαζία θαη αλά θαηεγνξία, φπσο 

νξίζηεθαλ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ε πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ έξεπλαο 

πνπ ζα ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ (Mitton et al., 2006, Hussey et al., 

2013): 

 Οη βαζηθνί απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ αιιά θαη νη βαζηθνί 

πξνκεζεπηέο γηα θάζε δηαδηθαζία θαη γηα θάζε επίπεδν. 

 Δ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ε εγξήγνξζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα πξφιεςε, 

αμηνιφγεζε θαη δηνξζσηηθέο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε αζηνρηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα θάζε  δηνξζσηηθή δηαδηθαζία. 

 Σα πξνβιήκαηα «απνηειεζκαηηθφηεηαο» ή «κε ζπκκφξθσζεο» θαη ε επίδξαζε ηνπο 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Δ απψιεηα ζε ρξφλν ή θαη θφζηνο επθαηξίαο πνπ επηθέξνπλ νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο. 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζε έλα λνζνθνκείν κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ κε ηε ρξήζε κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζηα «ίρλε» ηνπ αζζελνχο θαη ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Structured Analysis and Design Technique (SADT).   
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Δ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζε φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο ζα 

αλαδείθλπε ηα εμήο (Mitton et al., 2006): 

 Σα πεξηζηαηηθά κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο. 

 Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη 

θαηά πφζν είλαη επαξθήο γηα ηελ επίηεπμε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ «αζηνρηψλ» θαη 

πεξηζηαηηθψλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

 Σν πξνζσπηθφ κε κεγάιε δπζθνιία απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα αθηεξψζεη 

ρξφλν ζε πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηέο κεηψλνπλ ην ρξφλν πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή θξνληίδαο ή 

ππεξεζίαο ή απμάλνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Δ αμηνιφγεζε πνηθίιεη αλάινγα κε ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηεο εθάζηνηε 

δηαδηθαζίαο. 

Οη απινχζηεξεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νχησο ψζηε λα κεησζεί 

ν αξηζκφο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ είλαη νη εμήο (Mitton et al., 2006): 

 Ώθξηβέζηεξε κέηξεζε ζπρλφηεηαο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

 πκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Μέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ ζηελ πνηφηεηα. 

 Δ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε δηνξζσηηθή ελέξγεηα σο πξνο 

ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σν ηπρφλ θφζηνο. 

Μειέηεο ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην έδεημαλ φηη ην 

θφζηνο πνηφηεηαο, ήηνη ην θφζηνο θαθήο πνηφηεηαο, έθηαλε ην 10-20% ησλ ζπλνιηθψλ 

πξνυπνινγηζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. 

Οη αθφινπζεο παξάκεηξνη είλαη απαξαίηεηεο νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηα κέγηζηα 

νθέιε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ (Mitton et al., 2006): 

1. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ξπζκνχ άθημεο θαη ππνδνρήο ησλ αζζελψλ ζηε κνλάδα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

2. Ώλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κε ζπκκνξθψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή εθξνή. 

3. Ώλάιπζε θαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ πην ζνβαξψλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 

4. Ώληηζηνηρία ηνπ θφζηνπο κε ην εκπιεθφκελν ηκήκα. 

5. Ώλαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ. 

6. Ώλάπηπμε νκάδσλ ΐειηίσζεο Πνηφηεηαο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη. 
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7. Ώλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θφζηνπο πνηφηεηαο. 

8. Αηάρπζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζην αξκφδην πξνζσπηθφ. 

9. Ώλαδήηεζε ηδεψλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

απεξρφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ. 

10. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε βειηίσζεο είηε ζε 

εξεπλεηηθφ είηε ζε επίπεδν θιηληθήο έξεπλαο. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

επηζεκαλζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνκέα απηνχ ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κηαο θαη ε έξεπλα ζην ηνκέα απηφ έρεη πςεινχ επηπέδνπ 

αληαπνδνηηθά νθέιε. 

11. Αεκηνπξγία θαη εθπαίδεπζε νκάδσλ ΐειηίσζεο Πνηφηεηαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 

12. Ώλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ηεο επηηπρνχο κείσζεο ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη 

παξάιιειεο απειεπζέξσζεο ρξφλνπ πνπ δεζκεχνληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, 

θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ.  

Σν θφζηνο πνηφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί σο κέξνο ηεο ΑΟΠ θαη ηεο ΐειηηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ νθείιεη λα ππεξεηεί. Χο απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο 

θαη ηεο ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο γίλεηαη θαη πηζαλφηαηα επηηπγράλνληαη 

ξεαιηζηηθνί ζηφρνη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. 

2.6.3 Κφζηνο Βειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο 

ε αληίζεζε κε ην θφζηνο έιιεηςεο ηεο πνηφηεηαο ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί, ην 

θφζηνο ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο είλαη θαηά θχξην ιφγν ινγηζηηθφ δειαδή απνηηκεηέν. 

Αχλαηαη λα δηαθξηζεί ζε θφζηνο πξφιεςεο θαη ζε θφζηνο αμηνιφγεζεο θαη αθνξά ηελ 

πξνζπάζεηα ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο (Mitton et al., 2006, Hussey et al., 2013). 

Κόζηνο Πξόιεςεο: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ, ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη 

δηαηήξεζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. ηφρνο είλαη ε απνθπγή ζθαικάησλ κέζσ ηεο 

πξφιεςεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ. Δ βαζηθή θηινζνθία 

εκπεξηέρεηαη ζηε ξήζε «Να θάλεηο θάηη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά: Do it right the first time».  

Κόζηνο Αμηνιόγεζεο: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηαηήξεζεο επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη 

βειηίσζεο ηνπ, κέζσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ «Έιεγρνο γηα ηελ νξζφηεηα: Checking it is 

right». 

2.7 πκπεξάζκαηα 

Οη αζζελείο δηθαηνχληαη ηε βέιηηζηε θξνληίδα, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα επηζηεκνληθή 

γλψζε θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Καζψο νη αζζελείο (θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο) 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο, θαζίζηαηαη 

εληνλφηεξε ε αλάγθε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 
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Βίλαη ζεκαληηθφ λα ελζσκαησζνχλ νη δηαδηθαζίεο Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηε ξνή ηνπ 

ηκήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην ζχλνιφ ηνπ. Ο θφβνο ηεο αιιαγήο θαη ε 

αλεζπρία γηα ην αξρηθφ θφζηνο θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ θφξην κπνξνχλ λα ππεξληθεζνχλ 

κφιηο εθαξκνζηνχλ νη πξψηνη έιεγρνη θαη αλαδεηρζνχλ νη αδπλακίεο ηνπ ηκήκαηνο. Σφηε ζα 

αξρίζεη λα θαίλεηαη ε αμία ελφο πξσηνθφιινπ πνηφηεηαο, ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκκεηέρνπλ φινη. Βίλαη επζχλε ηεο εγεζίαο λα εκπλεχζεη ην 

φξακα ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζζελείο, κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία δηαξθνχο βειηίσζεο πνπ δελ ζα απνηειεί απεηιή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά 

επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή θαη εζηθή νινθιήξσζε. Δ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

εθαξκνγή πξσηνθφιισλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο πνπ, σο γλσζηφλ, δηεμάγνληαη 

ζε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο, έρνπλ έλλνηα εθ‘ φζνλ πινπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη 

εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Ώλ θαη είλαη εληαηηθή ε πξνζπάζεηα ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο γηα λα δηαηππσζνχλ ηεθκεξησκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε βέιηηζηε 

πξαθηηθή, είλαη ιίγα ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο απφ ηα ηκήκαηα. 

πλεπψο, ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηληθήο 

πξαθηηθήο, εθηφο απφ ηελ πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Ώθφκε, ε ηήξεζε θνηλήο 

κεζνδνινγίαο απφ ηα ηκήκαηα επηηξέπεη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ρξήζηκν πιηθφ γηα κειέηεο. Φπζηθά, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ρσξίο κέηξεζε ηεο απφδνζεο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη 

αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θιηληθέο κειέηεο. Μέλεη λα εθαξκνζηεί κηα ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξαθηηθήο, φπσο ππνδεηθλχνπλ ηα ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ζ Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία 

«Μηα από ηηο πην επηθίλδπλεο κνξθέο αλζξώπηλνπ ιάζνπο είλαη λα μεράζεηο ηη 

πξνζπαζείο λα επηηύρεηο» 

(Paul Nitze) 

3.1. Δηζαγσγή 

Ο ζεζκφο ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο γίλεηαη νινέλα θαη πην γλσζηφο ζηε ρψξα καο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαδεηψληαο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί ζηνλ ρψξν 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ο κεραληζκφο θαη ε θηινζνθία ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

αλαπηχρζεθε κέζα ζε έλα επξχηεξν θάζκα αιιαγψλ θαη αλαδεηήζεσλ γηα έλα 

αλαβαζκηζκέλν θαη αμηφπηζην Βζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΒΤ) ζην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην. Ο θιηληθφο έιεγρνο πνηφηεηαο απνηειεί θαίξην ζηνηρείν ηεο Κιηληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαρείξηζεο έδσζε λέα ψζεζε ζην ζεζκφ 

ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ θαη εδξεχεη ζηελ θαξδηά ησλ πνηθίισλ ζπζηεκάησλ Κιηληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζην ΐξεηαληθφ ΒΤ. Παξάιιεια, ν ξφινο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο 

θαη πξνθιήζεηο. Σα παξαδνζηαθά επαγγεικαηηθά φξηα δνθηκάδνληαη θαη θαηλνχξγηνη 

ξφινη θαη ιεηηνπξγίεο αλαδχνληαη.  Κάπνηεο απφ απηέο, απφ πξν - ζεζκηθέο 

εμειίζζνληαη ζε ζεζκηθέο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο εμειίζζνληαη κε 

νδεγφ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ, ηελ επειημία ζηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε 

θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο πνπ ζπκπνξεχεηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο. 

Δ Κιηληθή Αηαθπβέξλεζε πξεζβεχεη, πσο θάζε ππεξεζία πγείαο είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε πλερή ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

πςειψλ επηπέδσλ θξνληίδαο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί ε πςειή θιηληθή πξαθηηθή. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Κιηληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη λα ελζσκαησζνχλ νη κάιινλ αλφκνηεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ πνηφηεηα, πνπ ππήξμαλ ζην παξειζφλ, ζε κηα νιηζηηθή θαη 

ζθαηξηθή πξνζέγγηζε. Ο θιηληθφο έιεγρνο απνηειεί απαξαίηεην δνκηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ εηζαγάγεη δχν 

(2) ζεκαληηθέο αιιαγέο. Βηδηθφηεξα, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αξκνδηφηεηα θαη ε 

ηειηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θιηληθήο πξάμεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο 

κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο νκάδεο, αιιά επεθηείλεηαη 

θαη επηβαξχλεη ηε δηνηθνχζα αξρή, κε ηελ νξγάλσζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

ηδηαίηεξα εθείλνπο πνπ ηελ θαηεπζχλνπλ. Παξάιιεια, νη ππεξεζίεο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα πηνζεηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ειέγρνπ, 

ελψ θαζίζηαηαη ξεηή ε επζχλε γηα πξνζδηνξηζκφ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο. 
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3.2. Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε 

Δ ξαγδαία εμέιημε θαη πνιππινθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαζηζηνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ιηγφηεξν αζθαιή. 

Αεδνκέλνπ φηη ν ξπζκφο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο θξνληίδαο έρνπλ απμεζεί, νη 

θίλδπλνη γηα ηνπο ρξήζηεο έρνπλ απμεζεί αλάινγα. Ώπφ ηελ άιιε, νη ρξήζηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο αλαιακβάλνπλ ελεξγνχο ξφινπο, ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο 

θαη δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί δέθηεο. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απμαλφκελν πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη δαπάλεο πγείαο ζην ΏΒΠ έζεζαλ 

δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζηελ πγεία. ηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ν Cochrane, έζεζε ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ κνλνγξαθία ηνπ «Effectiveness and 

Efficiency» ε νπνία αλαδεκνζηεχηεθε ην 1999 (Cochrane, 1999). Ώπφ ηφηε θιάδνη, 

ηερληθέο, θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχρζεθαλ γηα λα επηηχρνπλ ηελ Αηαζθάιηζε θαη 

ηελ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο φπσο ν θιηληθφο έιεγρνο, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε ηεθκεξησκέλε θξνληίδα πγείαο θα. Παξάιιεια γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία, ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο λα εηζάγνπλ ζεζκνχο 

θαη δηαδηθαζίεο πλερνχο ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ .   

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1999 ηέζεθε ζε ηζρχ κηα λέα 

ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο ηνπ ΒΤ ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ 

γλσζηή ζηελ βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε. Δ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο έγηλε κηα ρξνληά 

πξηλ ην 1998 ζηε Λεπθή ΐίβιν, «The White paper, a first class service: Quality in the 

new NHS» ε νπνία νξίδεη ηελ Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε σο εμήο (Department of Health, 

1998): 

«Δ Κιηληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ νη νξγαληζκνί ηνπ 

ΒΤ είλαη ππφινγνη σο πξνο: 

i. Σε πλερήο ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ii. Σε δηαθχιαμε πςειψλ επηπέδσλ θξνληίδαο κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξεί λα αλαδπζεί ε αξηζηεία ζηελ 

θιηληθή θξνληίδα». 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο βαζίζηεθε ζηνλ νξηζκφ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν 

WHO (1986), ζηελ πνηφηεηα ζε κηα πξφηαζε ηνπ (WHO, 1986). χκθσλα ινηπφλ κε 

ηελ πξφηαζε απηή, ε πνηόηεηα νξίδεηαη κε βάζε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά: 

 Βπαγγεικαηηθή επίδνζε (ηερληθή πνηφηεηα). 

 Υξήζε ησλ πφξσλ (απνδνηηθφηεηα). 

 Αηαρείξηζε θηλδχλνπ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξερφκελε θξνληίδα. 

 Εθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 
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Οη πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη αλέιαβαλ λα εμεηδηθεχζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ηε λέα απηή πνιηηηθή αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηχμνπλ έλαλ πην ζαθή 

νξηζκφ γηα ηελ Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξνληαο φηη «είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία νη 

νξγαληζκνί δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο θάλνληαο ηα 

άηνκα ππεχζπλα ζηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, δηαηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο» .   

Δ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ε εθαξκνγή ηεο Κιηληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο δελ απνδείρηεθαλ θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε ζηελ πξάμε γηα ην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην. Ώπφ ηε κηα πιεπξά ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθψλ παξαγφλησλ ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ έρεη 

ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο θαη κεηνλεθηήκαηα. Βπηπξφζζεηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ 

εζηθέο ελζηάζεηο γηα έξεπλεο ζηηο νπνίεο κεηξάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξεκβάζεσλ θαη ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα κελ δνζνχλ θάπνηεο ζεξαπείεο γηα 

λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Σν απφξξεην ησλ δηαγλψζεσλ απνηειεί έλα 

πεξαηηέξσ πξφβιεκα (Wilson, 1998, Ford, 2003). 

Γηα ηελ εληαία θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ 

ζηε λέα απηή πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη (Παπαληθνιάνπ, 2007, 

Wilson, 1998, Ford, 2003):  

 Σρεδηαζκόο: Οη νξγαληζκνί πγείαο ρξεηάδνληαη έλα ζρέδην γηα λα αλαπηχμνπλ 

ηερληθέο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

θιηληθψλ ππεξεζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα 

αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αζζελψλ, ησλ 

θιηληθψλ θηλδχλσλ θαζψο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ώμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη βαζηθέο ππνζηεξηθηηθέο ζηξαηεγηθέο (φπσο ε ηερλνινγία 

πιεξνθφξεζεο, ε εθπαίδεπζε, ε επηκφξθσζε, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο Αηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο. 

 Πιεξνθόξεζε, αλάιπζε θαη γλώζε: Έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ζέιεη λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νθείιεη λα αλαπηχζζεη  ππεξνρή 

ζηελ επηινγή, ηε δηνίθεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηεο γλψζεο ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηεθκεξησκέλα ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

 Ο αζζελήο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θξνληίδα: Βίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

απνζαθεληζηεί φηη ε πιεξνθφξεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ παιηνχο 

αζζελείο είλαη ζεκαληηθή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ ηεξάξρεζε 

πξσηνβνπιηψλ θαη πξαθηηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.  

 Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ – ζπλερήο εθπαίδεπζε: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηδεψλ γηα βειηίσζε θαη θαηλνηνκία. Δ αλάπηπμε ηεο 

λννηξνπίαο πνπ ελζαξξχλεη ηελ αλνηρηή εμέηαζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

παξαιείςεσλ θαη ε απνθπγή παιαηφηεξσλ πξαθηηθψλ θαηεγφξηαο θαη 
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επίπιεμεο, απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

αθηεξψλνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

ηνπο. 

 Απνηειεζκαηηθή εγεζία: Έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

μεθαζαξίζεη ζην πξνζσπηθφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ηνπ. Σν φξακα, 

νη αμίεο θαη νη κέζνδνη Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα δηνρεηεχνληαη 

γφληκα ζε φιν ην πξνζσπηθφ. Ώπηνχ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία πξνζθέξεη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο έλα θνηλφ θαη ζπλεπή ζηφρν αιιά θαη μεθάζαξεο 

πξνζδνθίεο. 

Ο ζηφρνο ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε φηη (Παπαληθνιάνπ, 2007, 

Wilson, 1998, Ford, 2003): 

 Οη δηαδηθαζίεο ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο είλαη ελ ιεηηνπξγία θαη 

νινθιεξψλνληαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο γηα ην ζχλνιν 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Έρνπλ αλαπηπρζεί εγεηηθέο δεμηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο θιηληθήο νκάδαο. 

 Δ ηεθκεξησκέλε άζθεζε ηεο Εαηξηθήο είλαη ζε ζπλερή εθαξκνγή. 

 Δ θαιή άζθεζε, νη ηδέεο θαη νη θαηλνηνκίεο δηαδίδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν εληφο θαη εθηφο ηεο κνλάδαο παξνρήο θξνληίδαο. 

 Έρνπλ εθαξκνζηεί πξνγξάκκαηα κείσζεο ηνπ θιηληθνχ θηλδχλνπ. 

 Σα δπζκελή ζπκβάκαηα έρνπλ εληνπηζηεί, εξεπλεζεί θαη ε απνθηεζείζα 

γλψζε εθαξκφζηεθε. 

 Λακβάλνληαη ππ' φςηλ θαη αμηνινγνχληαη ηα δηαηππσκέλα παξάπνλα ησλ 

αζζελψλ. 

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ θιηληθή πξάμε αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη 

εγθαίξσο γηα λα πξνιεθζνχλ νη βιάβεο ζηνπο αζζελείο. 

 Σα ζηνηρεία πνηφηεηαο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θιηληθήο 

θξνληίδαο είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε ζπκβνιή ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην λέν 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο είλαη ε 

κεηαθνξά ηεο ιήςεο θιηληθψλ απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ 

πξνζθήλην. 

3.3. Κιηληθφο έιεγρνο πνηφηεηαο 

ηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ θαη αλαδεηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ΒΤ ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην αλαπηχρζεθε ε θηινζνθία 

θαη ν κεραληζκφο ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο (clinical audit). Ο θιηληθφο έιεγρνο 

πνηφηεηαο απνηειεί  θαίξην ζηνηρείν ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο ε νπνία έδσζε λέα 

ψζεζε ζην ζεζκφ ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ, ηνπνζεηψληαο ηνλ ζηνλ ππξήλα ησλ 
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πνηθίισλ ζπζηεκάησλ Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο  πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζην 

ΐξεηαληθφ ΒΤ κέρξη ζήκεξα (Παπαληθνιάνπ, 2007). 

Παξαδνζηαθά, ηνπιάρηζηνλ ζηε ΐ. Ώκεξηθή, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο είρε ζπλδεζεί 

κε ηνλ αλαδξνκηθφ έιεγρν ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο κέζσ επηζεσξήζεσλ γλσζηψλ θαη 

σο ηαηξηθψλ ειέγρσλ (Medical Audit, MA). Οη επηζεσξήζεηο απηέο, πνπ 

δηελεξγνχζαλ θαηά θαλφλα επηιεγκέλνη ηαηξνί είηε ηνπ λνζνθνκείνπ είηε εθηφο 

λνζνθνκείνπ, πεξηνξίδνληαλ ζπλήζσο ζε απνζπαζκαηηθφ ή ηπραίν αλαδξνκηθφ 

έιεγρν ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ, κε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ιαζεκέλσλ επηινγψλ ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη ειεγθηέο, εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί, αθνχ ζπκθσλνχζαλ 

ζην ηη ζπλίζηαηαη ε άξηζηε πξαθηηθή θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, έθξηλαλ θαη αμηνινγνχζαλ. Δ επηδησθφκελε 

φκσο βειηίσζε ήηαλ πεξηνξηζκέλε, γηαηί νη επζχλεο αλαδεηνχληαλ κφλν ζηνπο 

ηαηξνχο, απνπζίαδε ε αλάιπζε ηάζεσλ θαη ε δηακφξθσζε πξνηχπσλ ψζηε λα 

εληνπίδνληαη κε αληηθεηκεληθφηεηα ηα βαζχηεξα αίηηα θαη δελ ππήξραλ δηαδηθαζίεο 

θαη ζπζηήκαηα επαλφξζσζεο ησλ ιαζψλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο βειηίσζεο (Berwick, 

1989).  

Ο ηαηξηθφο έιεγρνο ήηαλ επίζεο κηα δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηνξηδφηαλ ζε 

έλαλ θπξίσο ηνκέα, ηνλ ηαηξηθφ, ρσξίο λα επεθηείλεηαη ζπλήζσο ζηνπο άιινπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηαηξηθφο έιεγρνο σο φξνο 

αιιά θαη σο πεξηερφκελν έρεη ελζσκαησζεί ζε κηα επξχηεξε πξνζπάζεηα θιηληθνχ 

ειέγρνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά λνζνθνκεία πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη 

πεξηζζφηεξα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

επηρεηξείηαη ζπλήζσο ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κνξθψλ θιηληθνχ ειέγρνπ κε ηελ ρξήζε 

θξηηεξίσλ, πξνηχπσλ ή πξσηνθφιισλ σο κέηξν ζχγθξηζεο (O.Vretveit, 2002, 

Ovretveit, 2001).  

Δ έλλνηα ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ απνζαθελίδεηαη πξψηε θνξά ζε έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ κε ηίηιν «Working with patients» ην 

1989, νξίδνληαο ηνλ θιηληθό έιεγρν πνηόηεηαο σο «ηε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή αλάιπζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ησλ πφξσλ, ηηο επηπηψζεηο γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ απνξξένπζα πνηφηεηα 

δσήο ηνπ» (Department of Health, 1989). 

Ώλάινγα κε ηελ κεζνδνινγία νη θιηληθνί έιεγρνη ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο (O.Vretveit, 2002, Ovretveit, 2001, Παπαληθνιάνπ, 2007): 

 ηνλ αλαδξνκηθφ έιεγρν κε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο (πνπ είλαη θαη ν 

απινχζηεξνο). 

 ηνλ αλαδξνκηθφ έιεγρν κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 ηνλ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο κε βάζε ηα θιηληθά πξσηφθνιια. 

 ηνλ έιεγρν κε βάζε θξηηήξηα θαιήο πξαθηηθήο πνπ απνηεινχλ ην κέηξν 

ζχγθξηζεο. 
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Ο θιηληθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

λα εμεηάζνπλ ηελ θιηληθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο θξνληίδαο 

πγείαο γηα ηνπο αζζελείο. Καηά ζπλέπεηα ε θιηληθή απφδνζε εμεηάδεηαη σο πξνο 

θαζνξηζκέλα πξφηππα θαη επίπεδα πνηφηεηαο. Ώμηνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θιηληθνχ ειέγρνπ δίδεηαη ε επθαηξία ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα θαηαγξάςνπλ ηα 

θιηληθά απνηειέζκαηα απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα θαη λα εμεηάζνπλ ηελ παξνρή 

πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα πγείαο κε έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν πξνο φθεινο 

ηνπ αζζελνχο (Παπαληθνιάνπ, 2007).   

Δ θιηληθή απφδνζε (ή θχθινο πνηφηεηαο) φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Αηάγξακκα 3.1 

ζπληζηά κηα θπθιηθή δηεξγαζία, ε νπνία μεθηλά κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο 

πξαθηηθήο θαη κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αζηνρηψλ ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην 

ππάξρνλ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα, δηακνξθψλνληαη ή επηιέγνληαη 

θξηηήξηα, πξφηππα, νδεγίεο θαη πξσηφθνιια, κε βάζε ηα νπνία ζα επηδησρζεί ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Έπεηηα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ πξνζδνθηψλ κε ηελ 

θαηαγεγξακκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Καη ηέινο ιακβάλνπλ ρψξα ε θαηάιιειεο 

αιιαγέο. Οη αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε αλαιπηηθή θξηηηθή 

ζεψξεζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ σο επαθφινπζν ηελ βειηίσζε ηεο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί 

αθεηεξία ελφο λένπ θχθινπ (Παπαληθνιάνπ, 2007). 

   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1  Ο θχθινο ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο 

 

    Πεγή: (Department of Health, 1989) 
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Δ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο 

επηηπγράλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο (Wilson, 1998): 

 Με ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο ή ησλ ίδησλ 

ησλ πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο.  

 Με ηελ παξαθνινχζεζε δεηθηψλ ζπρλφηεηαο αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ. 

 Με ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Με ηηο εθζέζεηο ζπκβάλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπφλσλ ησλ αζζελψλ  

θαη ησλ δηθαζηηθψλ δηψμεσλ. 

 Με εηδηθέο κειέηεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Με ηερληθέο νκαδηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 

θχθινπο πνηφηεηαο. 

Ώπφ ηνπο κεραληζκνχο απηνχο, νη ηξεηο (3) πξψηνη ζεσξνχληαη νη πιένλ ζεκαληηθνί, 

γη‘ απηφ θαη ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απφ ηνπο κεραληζκνχο απηνχο 

(Wilson, 1998). 

Σν δεχηεξν βήκα ηνπ θχθινπ θιηληθνχ ειέγρνπ (ή θχθινπ πνηφηεηαο) αθνξά ζηελ 

επηινγή ή ηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ, πξνηχπσλ, νδεγηψλ θαη πξσηνθφιισλ. Σα 

θξηηήξηα (criteria) απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ δείθηεο πνηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθξηηηθά δεδνκέλα. Σα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα, 

εμεηδηθεπκέλα, ιεπηνκεξή, θαηαλνεηά, εθηθηά θαη επαλεμεηάζηκα. πλήζσο 

ρσξίδνληαη ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνδνκέο, ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζε θξηηήξηα 

θιηληθνχ απνηειέζκαηνο. Βπίζεο ηα θξηηήξηα κπνξεί αλ είλαη είηε ξεηψο θαζνξηζκέλα 

(explicit) νπφηε λα κελ επηδέρνληαη θξηηηθή, ζπρλά φκσο κπνξεί λα κελ νξίδνληαη 

επαθξηβψο ή λα ππνλννχληαη (implicit) νπφηε αθήλνληαη ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ 

εθάζηνηε εθηηκεηή ν νπνίνο δηαζέηεη ιφγσ πείξαο ηθαλφηεηα ζσζηήο θξίζεο 

(Ovretveit, 2001). 

ηαλ ηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία ζχγθξηζεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζπγθξηηηθά θξηηήξηα (comparative criteria) ή θξηηήξηα αλαζθφπεζεο (review criteria). 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη πνιχ ρξήζηκα φηαλ ζπγθξίλνληαη δεδνκέλα έθβαζεο, πρ 

ζχγθξηζε δεηθηψλ ζλεηφηεηαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε κεηαμχ λνζνθνκείσλ 

θα. (Field and Lohr, 1002)  

Οη δείθηεο (indicators) βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη ηα θξηηήξηα είλαη έλαο 

θαζαξφο αξηζκφο πνπ νξίδεηαη σο κηα πνζνζηηαία αλαινγία ζπρλφηεηαο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. Οη δείθηεο είλαη εξγαιεία πνπ δίλνπλ κηα εηθφλα ελφο 

ηκήκαηνο θαη είλαη ρξήζηκνη γηα ηε ζχγθξηζε ηφζν κεηαμχ ηκεκάησλ φζν θαη ζε 

ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο. Πνζνηηθνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ησλ 

ελεξγεηψλ κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

δηαξθή βειηίσζε κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ 

ελφο ηκήκαηνο. Βίλαη επίζεο απαξαίηεηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε πξνζπάζεηαο 

ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Ovretveit, 2001). 
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Οη δείθηεο φπσο θαη ηα θξηηήξηα κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηφζν ηελ ππνδνκή φζν θαη ηε 

δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα. ηαλ νη δείθηεο εθθξάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ελφο 

γεγνλφηνο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο νλνκάδνληαη θιηληθνί δείθηεο 

(clinical indicators), ελψ κπνξεί θαη λα ζρεηίδνληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο φπσο ε μελνδνρεηαθή θξνληίδα, ε δηνίθεζε θα (Mainz, 2003).  

ηνπο δείθηεο ππνδνκήο πεξηιακβάλνληαη δείθηεο (Mainz, 2003): 

 Βπάξθεηαο θιηλψλ. 

 Βθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. 

 Ώληηθαηάζηαζεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θα. 

ηνπο δείθηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνληαη δείθηεο (Mainz, 2003): 

 Παξαγσγηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάξθεηα παξακνλήο. 

 Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θιηλψλ. 

 Οη ιίζηεο αλακνλήο. 

 Δ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. 

 Σν θφζηνο αλά εκέξα λνζειείαο θα. 

Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ή έθβαζεο εθθξάδνπλ ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 

ηνπ αζζελνχο σο απνηέιεζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κιαζηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ν δείθηεο ζλεηφηεηαο ελφο λνζνθνκείνπ ζπλνιηθά ή θαηά θαηεγνξίεο 

λνζεκάησλ (Mainz, 2003).  

Ο Hopkins (1990), πξφηεηλε νξηζκέλνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

μερσξίδνπλ νη εμήο (Hopkins A., 1990): 

 Ώλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. 

 Με πξνγξακκαηηζκέλεο επαλεπεκβάζεηο. 

 Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. 

 Ώλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα. 

 Με πξνγξακκαηηζκέλεο επαλεηζαγσγέο. 

 Πξνβιήκαηα απφ κεηαγγίζεηο. 

Σν Ώκεξηθάληθν Κνιέγην Υεηξνπξγψλ έρεη πξνηείλεη σο βαζηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο 

ηνπο δείθηεο ζλεηφηεηαο (έθβαζε), δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ζπλνιηθήο ρξέσζεο 

πεξηζηαηηθνχ (δηαδηθαζία) (Nayduch et al., 1994).  

Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πγεηνλνκηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ηα παξαθάησ (Papakostidi and Tsoukalas, 2012): 

 Ζ ρξεζηκόηεηα (usefulness): Ο δείθηεο εθθξάδεη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν, λα 

ζπλδξάκεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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 Ζ εγθπξόηεηα (validity): Βίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δείθηεο κεηξά απηφ πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πθίζηαηαη ε πξνθαηάιεςε 

(bias) ή ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Δ εγθπξφηεηα ελφο δείθηε αληρλεχεηαη 

δπζθνιφηεξα απ φηη ε αμηνπηζηία ηνπ, θαζψο απαηηεί δηαδνρηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηξήζεσλ. 

 Ζ αμηνπηζηία (reliability): Βίλαη ν βαζκφο ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εάλ ε κέηξεζε επαλαιεθζεί ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Δ αμηνπηζηία ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο εθθξάδεη 

αθ‘ ελφο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηεο κέηξεζεο σο πξνο ην ζέκα ην νπνίν 

κειεηά θαη αθ‘ εηέξνπ ην εχξνο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηπραίνπο παξάγνληεο. Δ αμηνπηζηία κηαο κέηξεζεο ειέγρεηαη κε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ θαη θπκαίλεηαη γηα ηηο 

αμηφπηζηεο κεηξήζεηο απφ 0,7-0,9. 

 Ζ δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο (comparability): Βμαζθαιίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

πξφηππσλ δεηθηψλ, κε επξεία έθηαζε εθαξκνγήο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

 Ζ αληαπνθξηζηκόηεηα (responsiveness): Δ έλλνηα ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο 

απνδίδεη ην βαζκφ επαηζζεζίαο ελφο δείθηε λα αληρλεχεη κεηαβνιέο. Δ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ελφο δείθηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο κηαο  ηαηξηθήο παξέκβαζεο. 

 Ζ εηδηθόηεηα (specificity): Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο δηαθνξψλ 

ζηηο εμεηαδφκελεο νκάδεο αζζελψλ, πρ άηνκα κε θαιή πνηφηεηα δσήο θαη 

άηνκα κε θαθή πνηφηεηα δσήο. 

 Ζ επαηζζεζία (sensitivity): Δ επαηζζεζία δηεξεπλά ηελ αθξίβεηα ηνπ δείθηε 

θαη ην θαηά πφζν δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ 

αιιαγέο ή δηαθνξνπνηήζεηο. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ ηαηξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θιηληθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ, θαζψο θαη ε 

ζχγθξηζή ηνπο κε ηα επηζηεκνληθψο απνδεθηά πξφηππα θαιήο πξαθηηθήο, δελ είλαη 

θάηη ζηαηηθφ. Σα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη δείθηεο θαη νη κεραληζκνί 

ππφθεηληαη ζε επαλαμηνιφγεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

επηζηεκνληθή γλψζε (Papakostidi and Tsoukalas, 2012). 

Σα πξόηππα (standards) νξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα. Πξφηππν είλαη ν 

απνδεθηφο βαζκφο απφθιηζεο απφ έλα θξηηήξην. Σα πξφηππα κπνξνχλ επίζεο λα 

νξηζηνχλ σο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ελφο δείθηε. Χζηφζν ηα θιηληθά 

πξφηππα απνηεινχλ πξνζπκθσλεκέλα επίπεδα εθηέιεζεο θιηληθνχ έξγνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία αζζελψλ. Σα θιηληθά πξφηππα πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηά, απνδεθηά, εθηθηά, παξαηεξήζηκα θαη κεηξήζηκα (Unger et al., 2003). 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνηχπσλ αθνινπζνχληαη ζπλήζσο ηέζζεξα ζηάδηα, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο απφ 8-10 

άηνκα, ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ θαη ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή – αμηνιφγεζε. Δ 
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επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζηεξίδεηαη ζε εθηηκήζεηο ζπρλφηεηαο, βαξχηεηαο, 

εθαξκνζηκφηεηαο, θφζηνπο θαη πξνζδνθψκελσλ βειηηψζεσλ. Δ έλλνηα ησλ θιηληθψλ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ θιηληθήο πξαθηηθήο παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ (Unger et al., 2003). 

πσο είλαη πιένλ αληηιεπηφ ε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο δελ κπνξεί λα επέιζεη ρσξίο 

ηελ ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Βίλαη θαλεξφ ζε φινπο φηη κηα δνκεκέλε θαη 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο πξάμεο είλαη αλαγθαία. Δ Κιηληθή 

Αηαθπβέξλεζε κέζσ ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε 

απηή. Μέζσ ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ επηηπγράλεηαη αθφκα (Wilson, 1998, Ford, 2003):  

 H δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ παζνγελεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ θαιήο πξαθηηθήο 

(Good Practice). 

 Ίζε βαξχηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θξνληίδαο. 

 Δ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ επάξθεηα κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί. 

 Δ επθαηξία γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ. 

 Δ δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Δ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε φζνπο επηζθέπηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ηεο κνλάδαο παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο.  

Παξφιε ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ ζηελ πξνζπάζεηα ΐειηίσζεο 

ηεο Πνηφηεηαο, πξφζθαηε έξεπλα αλαθέξεη φηη ελψ νη λνζειεπηέο έρνπλ επηδείμεη 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ θιηληθφ έιεγρν, ν ελζνπζηαζκφο ηνπο δελ κεηαθέξεηαη 

πάληα ζηελ πξάμε (Cheater and Keane, 1998). Πξάγκαηη, ε εηζαγσγή ηνπ θιηληθνχ 

ειέγρνπ ζην ΐξεηαληθφ ΒΤ, ην 1990, βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζηελ πίζηε φηη ζα 

επηθέξεη πνηνηηθή βειηίσζε ζην ζχζηεκα  πγείαο, παξά ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

πνπ απνδείθλπαλ ηελ αμία ηνπ. Παξάιιεια, ππήξμε αζπκθσλία σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή 

ζχγρπζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ θιηληθή πξάμε (Ingleton and Faulkner, 1995). Δ 

εκθάληζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο Κιηληθήο Αηαθπβέξλεζεο έρεη δψζεη θαηλνχξγηα ψζεζε 

ζηελ αλάγθε γηα αμηφπηζην θαη έγθπξν θιηληθφ έιεγρν. Δ πνηφηεηα ζηνλ θιηληθφ ρψξν 

έρεη ελζσκαησζεί κε ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη κε ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζε 

φια ηα νξγαλσηηθά επίπεδα (Scally and Donaldson, 1998). Βπνκέλσο, επηβεβαηψλεηαη 

ν θεληξηθφο ξφινο ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ. Βπηπιένλ, ζα  κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

φηη ν θιηληθφο έιεγρνο, σο κεραληζκφο θαη πξφγξακκα πνηφηεηαο, δηέπεηαη απφ  

ζηνηρεία πνπ είλαη εμίζνπ εθαξκφζηκα θαη ζηε ιήςε ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ θαη 

ζηελ απφδνζε ηεο ππεξεζίαο (Johnston et al., 2000). Βλδεηθηηθά, ν θιηληθφο έιεγρνο 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο ζηελ εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ νδεγηψλ. πρλά, ηα 

θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο νξίδνληαη απφ ηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
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θιηληθέο νδεγίεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θιηληθφ πξνζσπηθφ είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη εάλ νη ζπζηάζεηο ησλ θιηληθψλ νδεγηψλ εθαξκφδνληαη.  

πλνςίδνληαο, νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία, ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, νη κεραληζκνί θαη νη 

πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ θαζηζηνχλ ηνλ θιηληθφ έιεγρν ιηγφηεξν δχζθνιν θαη 

εθηθηφ, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηα 

κέιε ηεο θιηληθήο νκάδαο (Johnston et al., 2000). 

3.4. Κιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηεθκεξησκέλε πξαθηηθή ζηε θξνληίδα 

πγείαο 

Δ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ΒΤ ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ ακθηζβεηήζεθε 

απφ ηνλ Cochrane ζηελ κνλνγξαθία ηνπ «Effectiveness and Efficiency» ην 1971 (ε 

νπνία αλαδεκνζηεχηεθε ην 1999) απνηειψληαο ηελ αθνξκή γηα ηελ εηζαγσγή λένπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηεο ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο πγείαο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ φπσο ε κεηαλάιπζε, ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο 

Cochrane θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην «Research and Development», ηα 

νπνία πξνζπάζεζαλ λα ζπλζέζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο κε ηελ θιηληθή πξάμε (Cochrane, 1999). 

Δ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα (clinical effectiveness) νξίδεηαη σο «ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, φηαλ εθαξκνζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή ή πιεζπζκφ, επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηνπο, επηθέξνπλ γηα 

παξάδεηγκα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη αληινχλ απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ην πςειφηεξν δπλαηφ θέξδνο γηα ηελ πγεία» (Department of 

Health, 1999) .  

Με ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη (Royal College of Nursing, 

1995):  

 Παξαγσγή ηεθκεξίσλ κε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε. 

 Παξαγσγή θαη δηάρπζε ηεθκεξησκέλσλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

 Βθαξκνγή κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε ζρέζε θφζηνπο – 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 Ώπνηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε ζπκθσλεκέλε πξαθηηθή θαζνδήγεζε. 

 Ώπνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηνπο αζζελείο ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ θιηληθφ έιεγρν.  

Δ ελζσκάησζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε αιιά 

θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη δηαηχπσζε πνιηηηθψλ 

πγείαο είλαη δχζθνιε. Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο θαη θιηληθά πξσηφθνιια θαη ζπλερψο αλαπηχζζνληαη, γηα λα απμήζνπλ ηελ 

θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ θιηληθψλ. Ώπηφο ήηαλ θαη ν 

ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ Ελζηηηνχηνπ Κιηληθήο Ώξηζηείαο (National Institute 
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of Clinical Excellence – NICE), ην νπνίν ειέγρεη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ζεξαπεηψλ θαη εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

3.5. Κιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη ηνπο αζζελείο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ 

πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί 

ε έλλνηα ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη ησλ θιηληθψλ πξσηνθφιισλ δηφηη 

δηεζλψο επηθξαηεί ζχγρπζε γχξσ απφ απηνχο ηνπο φξνπο. 

χκθσλα κε ηελ Taylor (2004), σο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (clinical 

guidelines) νξίδνληαη «νη ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κεηά απφ θξηηηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θιηληθνχο ζην ρψξν  

ηεο πγείαο, αιιά θαη ηνπο αζζελείο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

θαηάιιειεο θξνληίδαο, ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ  ην 

πνηνο παξέρεη ηε θξνληίδα». Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εζηηάδνληαη ζε έλα 

(1) θιηληθφ πξφβιεκα ή παξέκβαζε θαη αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αζζελψλ (Hewitt-Taylor, 2004).  

Πξσηόθνιια θιηληθήο πξαθηηθήο (protocols in clinical practice) είλαη «νξηζκέλεο 

αξρέο ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν 

ηκεκάησλ ελφο λνζνθνκείνπ, πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξεζηαθέο ιεπηνκέξεηεο 

ζε ζρέζε κε ηελ θαιή ηαηξηθή πξαθηηθή, απφ ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  θαη 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θάζε λνζνθνκείν» (IOM, 1992). Σν 

πξσηφθνιιν θιηληθήο πξαθηηθήο ππνδεηθλχεη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, 

ελψ νη θιηληθέο  θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνζθέξνπλ επειημία ζηνπο  επαγγεικαηίεο 

πγείαο λα αζθνχλ ην θιηληθφ ηνπο έξγν βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αζζελνχο 

(Cheater and Closs, 1997). 

Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο ηεθκεξησκέλεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ην εξγαιείν γηα ζπζηεκαηηθφ έιεγρν. 

Πην αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζην Αηάγξακκα 3.2 πνπ αθνινπζεί (Burgers et al., 2003): 
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              ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ 

 
           Πεγή: (Burgers et al., 2003) 

 

Δ αλάπηπμε θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη απαηηεί 

εθηεηακέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα θαη ε ηεθκεξίσζή ηνπο. 

Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζηελ θιηληθή 

πξάμε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.1 (Burgers et al., 2003): 
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  ΠΗΝΑΚΑ 3.1  Οθέιε ηεο εθαξκνγήο ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ    

ζηελ θιηληθή πξάμε 

Βθπαίδεπζε θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Καηαγξαθή απνθιίζεσλ απφ ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο θαη ηελ ηππνπνηεκέλε θιηληθή θξνληίδα. 

Απλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ θαη βειηηψζεσλ (δηαρξνληθψλ θαη δηαηκεκαηηθψλ) κε αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη. 

ΐειηίσζε ηεο θιηληθήο θξνληίδαο κέζα απφ ηελ πιεξνθνξεκέλε ιήςε απφθαζεο. 

Ώπνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ θιηληθφ έιεγρν. 

Πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε αζζελψλ γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε θξνληίδα ηνπο θαη 

δηεθδίθεζε ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ θξνληίδαο. 

Παξνρή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θιηληθψλ 

δεηθηψλ θαη πξνηχπσλ θξνληίδαο. 

Απλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θιηληθνχ έξγνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο θξνληίδαο. 

Πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

    Πεγή: (Burgers et al., 2003) 

 

Ώπφ ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνθχπηνπλ θαη νη ζπζηάζεηο. Με ηνλ φξν 

ζπζηάζεηο αλαθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ ζεσξνχληαη ελδεδεηγκέλεο 

απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ησλ θιηληθψλ νδεγηψλ θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ (SIGN 50, 2001). 

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο νη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη λα επηθέξνπλ ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε είλαη ζεκαληηθή ε κεηαβνιή ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε θνπιηνχξα «δηα βίνπ κάζεζεο». Γηα λα γίλεη απηφ, νη 

κνλάδεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο κε δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη θξηηηθήο απνηίκεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηεθκεξίσλ, παξέρνληαο ηνπο παξάιιεια έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζε. 

3.6. Σεθκεξησκέλε Φξνληίδα Τγείαο 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηεζλψο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη αξρίζεη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο 

πξαθηηθήο. Δ θιηληθή πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε πεξηγξάθεηαη σο ε 

εθαξκνγή ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηελ θιηληθή πξάμε, κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ, αθαηάιιεισλ, δαπαλεξψλ θαη δπλεηηθά 

επηζθαιψλ πξαθηηθψλ (Duff et al., 1996, Eccles et al., 1996).  

Σεθκήξηα απνηεινχλ (Eccles et al., 1996):  

i. Οη ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο.  

ii. Οη κειέηεο κεηα – αλάιπζεο θαη νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

iii. Οη κειέηεο θνφξηεο ή νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. 

iv. Οη απφςεηο ησλ εηδηθψλ. 
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v. Δ εκπεηξία ησλ αζζελψλ.  

Δ έξεπλα ζπλήζσο απνηειεί ηνλ πςειφηεξν ηχπν ηεθκεξίνπ θαη εηδηθά νη 

ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο 

δελ επαξθνχλ, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο ηεθκεξίσλ (Hewitt-Taylor, 2004). 

Πην αλαιπηηθά, ηεθκεξησκέλε θξνληίδα πγείαο ζχκθσλα κε ηνπο Sackett θαη Straus 

(1997), νξίδεηαη «ε ζπλεηδεηή, δεκφζηα θαη ζπλεηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ 

ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε 

θξνληίδα πγείαο». χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο ππάξρνπλ ηέζζεξα (4) ζηάδηα 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηεθκεξησκέλε θξνληίδαο πγείαο φπσο θαίλνληαη ζην Αηάγξακκα 

3.3 πνπ αθνινπζεί (Sackett and Straus, 1998). 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3  ηάδηα εθαξκνγήο ηεο Σεθκεξησκέλεο Φξνληίδαο Τγείαο 

 

    Πεγή: (Sackett and Straus, 1998) 

 

Θεκειησηήο θαη ππέξκαρνο ηεο ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο πγείαο είλαη ν Cochrane 

(1999), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φιεο νη ηαηξηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Κάζε 

ηαηξηθή παξέκβαζε πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθή κε ζπλδπαζκφ 

εκπεηξηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

ζπγθξίλνληαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα επηιέγνληαη νη θαιχηεξεο πνπ 

ζα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (Cochrane, 1999). 

Δ αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ είλαη ην δεχηεξν ζεκείν πνπ 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε θαηάιιεια εξγαιεία. Δ αλάιπζε ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ – 

νθέινπο κηαο ηαηξηθήο παξέκβαζεο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ή δηφξζσζεο ηεο 

πηζαλήο βιάβεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ιάζνο απνηειεί αλαγθαία δηαδηθαζία ζηελ 

άζθεζε ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο πγείαο θαη ζπληζηά ηελ ηαηξηθή εθαξκνγή ηεο 

Δληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο

Αλαδήηεζε ιχζεο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο 
πξαθηηθέο

Δηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πξάμε

Αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ
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δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk management) (Παπαληθνιάνπ, 2007, Bednarczyk et 

al., 2014). 

Ώπφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε ηεθκεξησκέλε θξνληίδα πγείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ έξεπλα, θαζψο επίζεο θαη κε 

ηελ δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο θξηηηθψλ δεμηνηήησλ. Σα νθέιε ηεο 

ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο πγείαο είλαη (Παπαληθνιάνπ, 2007, Bednarczyk et al., 

2014):  

 Δ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

 Δ ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ηεο. 

 Δ εθαξκνγή πξαθηηθψλ κε αληηζηνηρία θφζηνπο –απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κε 

γλψκνλα ηελ ηεθκεξίσζε. 

 Δ κεγαιχηεξε νκνθσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξνρή 

θξνληίδαο. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ θιηληθψλ νδεγηψλ θαη ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ ηα 

νπνία ζηελ ζπλέρεηα εληάζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή θαη 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Δ κείσζε ησλ κε απνδεθηψλ ή αλεπηζχκεησλ πξαθηηθψλ ζηελ παξερφκελε 

θξνληίδα. 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθήο 

ζηελ πγεία απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ ππνθεηκεληζκνχ ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο 

θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ άξα θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο θαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ.  

3.7. πκπεξάζκαηα 

Δ Κιηληθή Αηαθπβέξλεζε ζπκβάιεη ζηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Σν «πεξηβάιινλ» φπνπ δηελεξγείηαη ν θιηληθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηέπεηαη 

απφ δνκέο θαη θνπιηνχξα κε ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα. ήκεξα, είλαη πεξηζζφηεξν 

αληηιεπηφ πσο ε πνηφηεηα, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, είλαη απφξξνηα ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ θαη φρη ηφζν ηεο απφδνζεο ελφο κεκνλσκέλνπ επαγγεικαηία πγείαο. Δ δνκή 

απνηειεί ην ππφβαζξν θαη ην επηζηέγαζκα ζηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο. Οη παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ θιηληθνχ ειέγρνπ είλαη ε θαιή εγεζία, ην 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, νη κεραληζκνί θαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, πνπ 

θαζηζηνχλ ηνλ θιηληθφ έιεγρν ιηγφηεξν δχζθνιν θαη εθηθηφ, ν θαιφο 

πξνγξακκαηηζκφο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

θαη ζεκάησλ πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο θιηληθήο νκάδαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 πλζήθεο αλαβάζκηζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο 

«Μηα ιαλζαζκέλε ζθέςε κπνξεί λα δώζεη αθνξκή γηα θαξπνθόξα έξεπλα, ε νπνία 

κπνξεί λα θαζηεξώζεη αιήζεηεο κεγάιεο αμίαο». 

(Isaak Asimov) 

4.1. Δηζαγσγή 

Δ πνηφηεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηα θαη ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κεξψλ (ηεο Πνιηηείαο, ησλ Ώζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ αζζελψλ). Οη πηζαλνί ιφγνη είλαη (Mercier and Fikes, 

1998):  

 Σν λνζνθνκείν ήηαλ θαηά ην παξειζφλ θαη παξακέλεη ην θέληξν βάξνπο θάζε 

ζπζηήκαηνο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 Σα λνζνθνκεία πξνζειθχνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ λνζεί. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζζελείο ζηα 

λνζνθνκεία είλαη άκεζα θαη εκθαλή θαη ζπλεπψο ε πνηφηεηα πην εχθνια 

κεηξήζηκε. 

 Οη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πγεία. 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζα επηθέξεη βειηίσζε θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

παξέρνληαη απφ άιινπο ηνκείο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ φινη νη ηνκείο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο δελ έρνπλ πάληα ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Δ νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ, ηα πνζνζηά ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, ν ηξφπνο δηαθίλεζεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ πιηθψλ, ν ξφινο ηεο εγεζίαο, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

4.2. πλζήθεο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ 

Οη απμαλφκελεο δηαρξνληθά αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα ππεξεζίεο πγείαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνταηξηθήο θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο κεηέηξεςαλ ηα λνζνθνκεία ζε πνιπζχλζεηνπο 

νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζε ζχγρξνλα θέληξα έξεπλαο θαη 
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εθπαίδεπζεο κε ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

ην λνζνθνκείν, ε εμνπζία θαη ε επζχλε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ επηκεξίδεηαη ζηα 

δηάθνξα ζηειέρε φρη κφλν κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηνπ λνζνθνκείνπ 

αιιά θαη κε βάζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο εηδηθήο ηζρχο πνπ δηαθαηέρνληαη νη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο νη ηαηξνί. Δ εμνπζία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

ηαηξνχ ιφγσ ηνπ βαξπζήκαληνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη απηφο ζηελ παξνρή 

απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο πγείαο είλαη αμηνζεκείσηε. Έηζη ζηα λνζνθνκεία 

παξαηεξνχληαη δχν (2) εηδψλ εμνπζίεο (Ashmos and McDaniel, 1991, Sheps, 1961): 

i. Δ εθηειεζηηθή, απηή δειαδή πνπ αζθείηαη απφ ηελ Αηνίθεζε - Αηεχζπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

ii. Δ επαγγεικαηηθή, πνπ αζθείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

εξγάδνληαη ζην λνζνθνκείν. 

Δ ζπλχπαξμε ησλ δχν (2) απηψλ κνξθψλ εμνπζίαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε εμνκάιπλζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ 

απηψλ. Δ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ λνζνθνκείνπ, νη ζεζκνζεηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη 

ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην εθάζηνηε λνζνθνκείν. Πην αλαιπηηθά, ν δεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο, παλεπηζηεκηαθφο ή κε ραξαθηήξαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ν ηξφπνο 

απνδεκίσζεο ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ, ε θαηαιιειφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν 

δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ηνπ θαη ε πξφζβαζε ζηελ λέα ηερλνινγία, ε επάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην λνζνθνκείν, θαζψο θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππεξεζηαθή ζρέζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ηνπ θιπ είλαη δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα θάζε λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (Μάηλα and Ώγξαθηψηεο, 1997). 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία  ησλ λνζνθνκείσλ είλαη (Μάηλα 

and Ώγξαθηψηεο, 1997): 

 Οξγαλσηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ δηνηθεηηθήο ηνπο 

θαη νηθνλνκηθήο ηνπ απηνηέιεηα. 

 χγρξνλε θηεξηαθή ππνδνκή. 

 Βπαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Βθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ Αηνίθεζεο  - Αηαρείξηζεο. 

 Βθαξκνγή κεζφδσλ ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 

έξγνπ. 

Δ απνπζία θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη 

έληνλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε (Μάηλα and 

Ώγξαθηψηεο, 1997): 
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 παηάιε πνιχηηκσλ πφξσλ. 

 Ώλαπνηειεζκαηηθή θαη κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Υακειή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ – αζζελψλ. 

 Φαηλφκελα παξανηθνλνκίαο. 

4.3. Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πιηθψλ κέζα ζην 

λνζνθνκείν 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ηα λνζνθνκεία ζπληζηνχλ πνιχπινθνπο 

νξγαληζκνχο κε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζεκεξηλά 

αλαπηχζζνληαη απφ πξνζσπηθφ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. ιεο φκσο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν 

πνπ είλαη ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο. Καηά ζπλέπεηα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ φινπ έξγνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε θαιή πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαιή νξγάλσζε θαη 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζήκεξα κέζα ζην λνζνθνκείν είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάινο θαη δηαθξίλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο (Κπξηφπνπινο et al., 

2003): 

 Δζσηεξηθνί αζζελείο: Ώζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν θαη πξέπεη 

λα κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην εξγαζηήξην γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο, ζηα 

ρεηξνπξγεία γηα επέκβαζε, ζε άιιε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ, ή αθφκα θαη 

κεηαθίλεζε ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 

δηεπζέηεζε πξνζσπηθήο ηνπο ππφζεζεο (πρ γξαθείν θίλεζεο αζζελψλ θα), ζην 

θπιηθείν θα. 

 Δμσηεξηθνί αζζελείο: Ώζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα εμεηάζεηο ή θαη ζεξαπεία ρσξίο φκσο λα είλαη 

αλαγθαία ε εηζαγσγή ηνπο. 

 Πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηαθηλνχληαη εληφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Πξνκεζεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ: Φαξκαθεπηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, 

ηξνθίκσλ, ηερληθψλ πιηθψλ θα. 

 Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ λνζνθνκείνπ: ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη 

νη ζχκβνπινη, νη αληηπξφζσπνη θαξκαθεπηηθψλ θαη άιισλ εηαηξεηψλ, ηα 

εμσηεξηθά ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ  

 Σπλνδνί ησλ αζζελώλ. 

 Δπηζθέπηεο ησλ αζζελώλ πνπ λνζειεύνληαη. 

 Δπηζθέπηεο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ πξνζέξρνληαη γηα ηελ παξαιαβή 

απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ, ηαθηνπνίεζε ηπρφλ νθεηιψλ θα. 
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 Φνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο επηζηεκώλ πγείαο ζε πεξίπησζε πνπ ην λνζνθνκείν 

είλαη πρ παλεπηζηεκηαθφ. 

Πέξα απφ ηνπο αλζξψπνπο κεγάινο είλαη ν φγθνο θαη ησλ πιηθψλ πνπ δηαθηλνχληαη 

κέζα ζην λνζνθνκείν θαζεκεξηλά. Φάξκαθα, πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ηερληθά πιηθά, 

πιηθά θαζαξηφηεηαο θα. παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο 

απνζήθεο ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ απφ εθεί γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπο ζηηο θιηληθέο θαη ηηο 

κνλάδεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Βίλαη πξνθαλέο φηη ειιηπήο ή θαθή 

δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε 

(Κπξηφπνπινο et al., 2003): 

 πκθφξεζε. 

 Παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο.  

 Αεκηνπξγία λεθξψλ ρξφλσλ. 

 Υακειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. 

 Καθή εμππεξέηεζε φισλ εθείλσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λνζνθνκείν. 

Δ δηαθίλεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ κέζα ζην λνζνθνκείν κπνξεί λα 

είλαη είηε νξηδφληηα, είηε θάζεηε. Δ επηινγή ηεο νξηδφληηαο ή ηεο θάζεηεο δηαθίλεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θάζεηε ή νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε νξηδφληηα δηαθίλεζε ησλ πφξσλ είλαη πην 

εχθνιε δηφηη νη δηάδξνκνη επηηξέπνπλ ηελ επειημία ζηελ θίλεζε, ελψ νη αλειθπζηήξεο 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο θαη ππνρξεψλνπλ ζε αλακνλέο πνπ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ 

κπνξεί λα είλαη θαη θξίζηκεο (Κπξηφπνπινο et al., 2003). 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο 

ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ (ηαηξηθή, λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή, μελνδνρεηαθή, νηθνλνκηθή, 

ηερληθή θιπ), λα εμαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεηα, ηελ ζαθήλεηα, ηελ νκαιφηεηα θαη ηελ 

αιιεινπρία θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ θαη λα επηηξέπεη 

ηέινο ηελ ζπλερή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

γξήγνξε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, εηδηθά κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ηζρπξέο 

αιιειεμαξηήζεηο (πρ θιηληθέο κε δηάθνξα εξγαζηήξηα, ηεο ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο κε 

ηα ρεηξνπξγεία θα). Ώθφκε ν θηεξηαθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε 

ησλ απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Κπξηφπνπινο et al., 2003).  

ηελ Βιιάδα, κέρξη πξφζθαηα, δελ θαίλεηαη λα έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ε ζσζηή νξγάλσζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ κέζα ζηα 

λνζνθνκεία παξφιν πνπ ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ απνπζία ηεο ήηαλ θαη παξακέλνπλ 

πνιχ έληνλα. Σα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία πνπ έρνπκε ζηελ ρψξα ζηεγάδνληαη ζε 

πεπαιαησκέλα θηήξηα ή ζε θηήξηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα άιιεο ρξήζεηο θαη 
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κεηαηξάπεθαλ ζηελ ζπλέρεηα ζε λνζνθνκεία κε εκθαλή ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ. Δ 

ζπκθφξεζε πνπ ζπλήζσο επηθξαηεί ζηα Βμσηεξηθά Εαηξεία ή ζην Σκήκα Βπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ (ΣΒΠ) απφ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, ε απξνεηδνπνίεηε 

θαη απζαίξεηε εκθάληζε θαη εηζαγσγή αζζελψλ, νη πξνζπάζεηεο γηα ππέξβαζε ηεο 

ζεηξάο ή γηα επηινγή ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο ή ηαηξνχ θιπ είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα 

ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο (Κπξηφπνπινο 

et al., 2003).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη: 

 Θέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα αθνξά ηελ 

αζθαιή δηαθίλεζε αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ. 

 Ώπαγφξεπζε ησλ απζαίξεησλ θαη απξνγξακκάηηζησλ επεκβάζεσλ ζηηο 

θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ λνζνθνκείσλ. Οη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο απφ Βπηηξνπή 

Βηδηθψλ Βκπεηξνγλσκφλσλ. 

 Καζηέξσζε ζηα λνζνθνκεία ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ρψξνπ 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ ησλ αζζελψλ.  

4.4. Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 

Δ πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά, δελ είλαη κφλν ε δηαρείξηζε πνιχπινθψλ 

ηερλνινγηψλ αιιά ε δηαρείξηζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. Κάζε νξγαληζκφο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζηεξίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο 

νξγαληζκνχ είλαη απφξξνηα ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Καηά ηνλ Fagerfjall (1995), ε γιψζζα ηεο δηνίθεζεο απνκαθξχλεηαη απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο θαη εζηηάδεη ζε έλλνηεο φπσο ε 

αμηνπξέπεηα, ε πίζηε, ε ζπλαδειθηθφηεηα θαη νη θνηλέο αμίεο (Fagerfjall, 1995).  

Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ πιένλ ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ επηρείξεζε θπξίσο 

ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θηινζνθίαο. Δ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηελ 

θαηλνηνκία, ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο έθεξαλ ηνλ άλζξσπν ζην επίθεληξν ηεο νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο. Οη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη (Kabene et al., 2006):  

 Να είλαη πάληα ελήκεξνη ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Να ελζαξξχλνληαη ζπλερψο. 

 Να επηβξαβεχνληαη γηα ην έξγν ηνπο. 

 Να δχλαληαη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά. 

 Να έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη νξνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο. 
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Εδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο είλαη ε πνιχπινθε νξγάλσζε ηνπ. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ ππξακίδα εμνπζίαο ζηηο κνλάδεο πγείαο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ 

απνηειείηαη απφ κηα γξακκή, αιιά απφ δηαθνξεηηθέο γηα ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Δ επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ζε κηα κνλάδα πγείαο ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη ζε φια 

ηα επίπεδα, αιιά θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη αζζελψλ. Δ επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία νδεγνχλ 

ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο νκαδηθφηεηαο. Χο νκάδα, νξίδεηαη ε νληφηεηα κε κέιε δχν 

(2) ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, 

έρνληαο θνηλή αίζζεζε ηαπηφηεηαο, ζπλνρή θαη ζηνηρεία δνκήο – εγέηεο. ηαλ νη 

εξγαδφκελνη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά επσθεινχληαη ηδηαίηεξα θαζψο (Maxson et al., 

2011): 

 ΐειηηψλεηαη ε εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε. 

 Βιαρηζηνπνηνχληαη ηα θφζηε. 

 εκεηψλεηαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 ΐειηηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Οη νκάδεο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο επίζεκεο θαη 

ηηο αλεπίζεκεο. Δ επίζεκε νκάδα νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, έρεη λφκηκε εμνπζία 

θαη ζρεκαηίδεηαη γηα λα επηηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή κηα ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σα είδε ησλ επίζεκσλ νκάδσλ είλαη (Maxson et al., 2011, Zwarenstein 

et al., 2013): 

 Λεηηνπξγηθή νκάδα (functional): Δ νκάδα απηή νξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

θαη απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ εθηεινχλ φκνηα θαζήθνληα. Ώπνηειείηαη απφ 

ζηειέρε θαη πθηζηάκελνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Οκάδα θαζήθνληνο ή νκάδα έξγνπ (task): Δ νκάδα θαζήθνληνο δεκηνπξγείηαη 

απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα λα εθπιεξψζεη έλα θαζήθνλ. Δ δσή ηεο δηαξθεί σο ηελ 

ιήμε ηνπ έξγνπ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη νκάδεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

ηνπ νξγαληζκνχ.   

 Δπηηξνπή (Committee): Δ επηηξνπή δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη έρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, λα αλαιακβάλεη λα δηεπζεηεί ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηε δηνίθεζε θαη 

λα παίξλεη απνθάζεηο. 

Δ αλεπίζεκε νκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

επίζεκεο νκάδεο, έρνπλ φκσο θνηλά ελδηαθέξνληα. Οη αλεπίζεκεο νκάδεο 

δεκηνπξγνχληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνλ επίζεκν νξγαληζκφ. Τπάξρνπλ δχν (2) ηχπνη 

αλεπίζεκσλ νκάδσλ (Maxson et al., 2011, Zwarenstein et al., 2013, McGrail et al., 

2009):  
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 Οκάδα κε θνηλά ελδηαθέξνληα (Interest group): Δ νκάδα απηή απνηειείηαη απφ 

άηνκα ηα νπνία έρνπλ ελδηαθέξνληα πνπ ζπλδένληαη ή φρη κε ηελ εξγαζία. 

 Οκάδα νκόηηκσλ (Peer group): Δ νκάδα απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε θαη πεξηιακβάλεη άηνκα απ φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Δ 

δηαθνξά απφ ηελ πξνεγνχκελε νκάδα είλαη φηη ε νκάδα κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα ππάξρεη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ελψ ε νκάδα νκφηηκσλ 

ππάξρεη θπξίσο έμσ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ώπνηειείηαη δειαδή απφ άηνκα 

ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ιφγσ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε κηαο νκάδαο θαη ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη νη αθφινπζνη (Baker et al., 2006, 

Firth-Cozens, 2001): 

 Ζ ζύλζεζε ηεο νκάδαο: Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα έρνπλ γλψζε, 

δεμηφηεηεο θαη νκνηνγέλεηα γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 Τν κέγεζνο ηεο νκάδαο: Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηε 

δξαζηηθφηεηά ηεο. 

 Τα πξόηππα ηεο νκάδαο: Σα πξφηππα ελεξγνχλ σο θαλφλεο νη νπνίνη 

θαζνδεγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Σα πξφηππα 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

 Ο ξόινο κέζα ζηελ νκάδα: Σα άηνκα κέζα ζηελ νκάδα είλαη επηθνξηηζκέλα κε 

θάπνηνπο ξφινπο. 

 Ζ θνπιηνύξα θαη ε δνκή: Δ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ε δνκή ηεο νκάδαο 

επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηεο. 

 Οη πεγέο θαη νη ηερλνινγίεο: Οη νκάδεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην έξγν ηνπο 

ρξεηάδνληαη πεγέο πρ ρψξν, πφξνπο θα. 

4.4.1. Κχθινη πνηφηεηαο 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα εκπιαθνχλ φινη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ν 

ζρεκαηηζκφο κηθξψλ νκάδσλ πνπ ζπδεηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλνπλ 

ηδέεο βειηίσζεο. ηελ βηβιηνγξαθία απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο 

θύθινη πνηόηεηαο (quality circles) ή σο νκάδεο βειηίσζεο (Παπαληθνιάνπ, 2007).  

Σν ΐξεηαληθφ Τπνπξγείν Βκπνξίνπ θαη ΐηνκεραλίαο νξίδεη ηνλ θύθιν πνηόηεηαο σο 

εμήο: «Μηα νκάδα ηεζζάξσλ (4) έσο δψδεθα (12) αηφκσλ, πξνεξρφκελνη απφ ηελ ίδηα 

πεξηνρή, εθηειψληαο παξφκνηα εξγαζία θαη νη νπνίνη εζεινληηθά ζα ζπλαληηνχληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ, εξεπλήζνπλ, αλαιχζνπλ θαη λα 

επηιχζνπλ ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία ηνπο πξνβιήκαηα. Ο θχθινο πνηφηεηαο 

πξνζθέξεη ιχζεηο ζηε δηνίθεζε θαη ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαη 

αξγφηεξα θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο» (Hutchins, 1985). 
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Γηα λα κπνξέζνπλ νη θχθινη πνηφηεηαο λα αλζίδνπλ θαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν 

ηνπο πξέπεη λα ππάξρεη (Παπαληθνιάνπ, 2007):  

 Τπνζηήξημε απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

 Οπζηαζηηθή εζεινληηθή ζπκκεηνρή. 

 Τπνζηήξημε εηδηθψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο θάζε. 

 Λεηηνπξγηθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

 Βθπαίδεπζε ζηηο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Ώλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Μέζσ ησλ ζπλαληήζεσλ, ε θαηαλφεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη βαζχηεξε θαζηεξψλνληαη 

νπζηαζηηθφηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εγεζίαο θαη 

αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ. Βπηπιένλ, 

αθνκνηψλνληαη νη ηξφπνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Γηα λα επηηχρεη έλα πξφγξακκα θχθισλ πνηφηεηαο πξέπεη ηφζν νη 

ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ηαπηίδνληαη (Παπαληθνιάνπ, 2007).    

4.5. Ο ξφινο ηεο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

Δ επηβίσζε, ε αλάπηπμε θαη ε επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ ζηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο ε νπνία ηνλ θαηεπζχλεη. 

χκθσλα κε ηνλ Katz (1973), «εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ έλα άηνκν 

ζπζηεκαηηθά αζθεί πεξηζζφηεξε επηξξνή απφ άιια ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

νκάδαο» (Kantz, 1973). Οη Harsey θαη Blanchard (2001), ππνζηεξίδνπλ φηη «εγεζία 

είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία απνζθνπεί ζην λα επεξεάζεη ηηο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ ή 

κηαο νκάδαο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ φηαλ 

είλαη δεδνκέλε ε θαηάζηαζε θαη νη ζπλζήθεο νη νπνίεο επηθξαηνχλ ζε απηφλ ηνλ 

νξγαληζκφ» (Hersey et al., 2001). Δ εγεζία ζχκθσλα κε άιια ιφγηα είλαη ε ηθαλφηεηα 

ελφο αλζξψπνπ λα θαζνδεγεί, λα θαηεπζχλεη θαη λα δηεπζχλεη άιινπο αλζξψπνπο, 

θαζψο θαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη 

νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε έλα νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη λνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο κε αικαηψδεο ξπζκνχο θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο είλαη απαξαίηεηα πιένλ ε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ 

αηφκσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Sheehy, 1994). 

Καηά ζπλέπεηα ν πξφεδξνο, ν δηεπζπληήο, νη ηκεκαηάξρεο θιπ είλαη εγεηηθά ζηειέρε 

ηεο επηρείξεζεο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Χο εγεηηθό ζηέιερνο 

ινηπφλ, ραξαθηεξίδεηαη θάζε θνξέαο ζέζεο εξγαζίαο ν νπνίνο επεξεάδεη άκεζα ηελ 

εξγαζία ησλ άιισλ κέζα ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκφ. ηελ εγεζία κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ε νπνία ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αζθείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο δηαθξίλεηαη ζηελ (Juran, 1989): 
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i. Αλώηαηε ή θεληξηθή ή άκεζε εγεζία κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φηη απηή 

είλαη επηθεθαιήο φιεο ηεο Βπηρείξεζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπλεπψο έρεη 

κφλν πθηζηάκελνπο θαη φρη πξντζηάκελνπο. 

ii. Αλαηηζέκελε ή πεξηθεξεηαθή ή έκκεζε εγεζία, πνπ πεξηιακβάλεη εθείλα ηα 

ζηειέρε ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηελ 

αλψηαηε εγεζία θαη έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο λα βνεζήζνπλ άκεζα ή έκκεζα 

ηελ αλψηαηε ή θεληξηθή εγεζία ζην έξγν ηεο κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη απφ απηήλ. Σα εγεηηθά απηά ζηειέρε θαηέρνπλ εμνπζία θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε θαη είλαη ππεχζπλα γηα έλα ηνκέα ή ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πνηα είλαη ε δηαθνξά φκσο ηεο εγεζίαο απφ ηελ Γηνίθεζε; Κάπνηνη κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δχν (2) έλλνηεο είλαη ζπλψλπκεο, θαζψο ε εγεζία απνηειεί απιά 

κηα φςε ηνπ ξφινπ ηεο Αηνίθεζεο. Άιινη ζρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε 

δηάθξηζε είλαη ζεκαληηθή, θαζψο νη εγέηεο θαη νη κάλαηδεξ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπλεηζθνξά, νη εγέηεο έρνπλ νπαδνχο ελψ νη κάλαηδεξ 

πθηζηακέλνπο (Kotter, 1990 ). 

ζνη θάλνπλ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, παξνπζηάδνπλ ηνλ εγέηε σο θάπνηνλ ν 

νπνίνο αλαπηχζζεη φξακα θαη εγείηαη λέσλ πξσηνβνπιηψλ. Ο κάλαηδεξ είλαη απηφο ν 

νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ζπληνλίδνληαο ηνπο 

παξαγσγηθνχο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Bennis θαη Namus (1985), παξαηεξνχλ φηη 

νη κάλαηδεξ θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά ελψ νη εγέηεο θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα 

(Bennis and Nanus, 1985). ηνλ Πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ησλ εγεηψλ θαη ησλ κάλαηδεξ ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 4.1  Οη ιεηηνπξγίεο ησλ εγεηψλ θαη ησλ κάλαηδεξ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

 Λεηηνπξγίεο Ζγεζίαο Λεηηνπξγίεο Γηνίθεζεο 

Γεκηνπξγία 

Αηδέληαο 

Καζνξηζκφο Καηεχζπλζεο 

ξακα γηα ην κέιινλ, αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ γηα επίηεπμε ζηφρσλ 

ρέδηα θαη πξνυπνινγηζκνί 

Ώπφθαζε γηα δξάζεηο θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαηαλνκή πφξσλ 

Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ 

Δπζπγξάκκηζε αηφκσλ 

Βπηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο, επηξξνή ζηελ 

δεκηνπξγία νκάδσλ νη νπνίεο 

απνδέρνληαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηφρσλ 

Οξγάλσζε θαη επάλδξσζε 

Ώπφθαζε γηα δνκή θαη θαηαλνκή 

πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε πνιηηηθψλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη παξαθνινχζεζεο 

Δθηέιεζε 

Παξαθίλεζε θαη έκπλεπζε 

Βλεξγνπνίεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ππεξπήδεζε 

εκπνδίσλ, ηθαλνπνίεζε 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ 

Έιεγρνο, επίιπζε πξνβιεκάησλ  

Παξαθνινχζεζε απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε 

κε ην ζρέδην θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ 

Απνηειέζκαηα Παξαγσγή ζεηηθήο αιιαγήο 
Γεκηνπξγία ηάμεο, ζπλέπεηαο θαη 

πξνβιεςηκφηεηαο 

   Πεγή: (Kotter, 1990) 
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Γηα ηελ επηηπρεκέλε άζθεζε ηεο εγεζίαο έρνπλ αλαπηπρζεί ηξεηο (3) ζεσξίεο (Juran, 

1989): 

i. Ζ ζεσξία ησλ ηδηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηηπρεκέλε άζθεζε ηεο 

εγεζίαο εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε θαη είλαη 

θνηλά γηα φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε πξσηνβνπιία, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα 

θαζνδήγεζεο θαη ε αθεξαηφηεηα. 

ii. Ζ ζεσξία ηεο θαηάζηαζεο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε άζθεζε ηεο εγεζίαο 

εμαξηάηαη απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ν εγέηεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

iii. Ζ ζεσξία ηεο νκάδαο, ε νπνία εμεγεί ηελ εγεζία σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

αλαιακβάλεηαη πάληνηε απφ κηα νκάδα ζηειερψλ, ππνζηεξίδεη φηη ε 

θαηαιιειφηεηα ελφο αηφκνπ γηα εγεζία εμαξηάηαη απφ ηε δνκή ηεο νκάδαο, 

απφ ηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη 

ξφιν πνπ έρεη θάζε κέινο κέζα ζε απηήλ.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, είλαη 

πιένλ απνδεθηφ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο εγεζίαο θαζνξίδεηαη κελ απφ ηηο πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ εγέηε, ε επηηπρήο φκσο άζθεζε ηεο 

εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνπο πθηζηάκελνπο, ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν λνζνθνκείν έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά φια εθείλα ελφο κεγάινπ νξγαληζκνχ, ν 

νπνίνο απαζρνιεί πνιπάξηζκν πξνζσπηθφ, δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγψο ζπκκεηνρή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη 

ν ζπληνληζκφο φισλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ. Οη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ φπσο είλαη απηνλφεην επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ελψ θαη άιιεο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο φπσο είλαη ε ηερλνινγία, ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νη κεηαβνιέο ζηηο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ε κεηαβνιέο 

ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο θα. εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη παξνρήο 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ε επίδξαζή ηνπο είλαη επίζεο κεγάιε. Δ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ε πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα κεγέζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη αιιά θαη νη θαζεκεξηλέο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη θαζηζηνχλ απαξαίηεηε 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κάλαηδκελη θαη απαηηνχλ απ΄ φια ηα ζηειέρε λα 

δηαζέηνπλ πςειέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο (Juran, 1989, Sheehy, 1994). 

Ο ξφινο ηεο εγεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

παξαθάησ ππνρξεψζεσλ (Bennis and Nanus, 1985, Kantz, 1973): 

 ηελ δηακφξθσζε ζαθνχο θαη θνηλήο ζε φινπο αληίιεςεο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο. Δ αλψηαηε εγεζία ηνπ λνζνθνκείνπ φπσο θαη φια ηα ζηειέρε ηνπ 
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λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη φισλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ φηη ζα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο. 

 ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηελ εθκάζεζε λέσλ 

ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

κέηξσλ ΐειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο. 

 ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε 

πξνβιεκάησλ, ζηελ θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

βειηίσζεο θαη ηέινο ζηε ιήςε ησλ δηαξζξσηηθψλ, κέηξσλ πνπ ρξεηάδνληαη. 

 ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ.  

4.6. Ζ δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο αλαδείρζεθαλ σο έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα Αεκφζηαο Τγείαο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 

πεξίζαιςεο θαη ην θφζηνο λνζειείαο. Ώδηακθηζβήηεηα ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απνηεινχλ δείθηε 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Χο λνζνθνκεηαθή ινίκσμε, νξίδεηαη ε ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε 

ινηκνγφλνπ παξάγνληα, ν νπνίνο δελ ήηαλ παξφλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο θαηά 

ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ή δε βξηζθφηαλ ζηε θάζε ηεο επψαζεο θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν. Υαξαθηεξίδεηαη σο λνζνθνκεηαθή επίζεο ε 

ινίκσμε πνπ εθδειψλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ην λνζνθνκείν  εθφζνλ 

ν κηθξννξγαληζκφο πνπ πξνθαιεί ηε ινίκσμε απνθηήζεθε ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο. Ννζνθνκεηαθή νξίδεηαη αθφκα ε ινίκσμε πνπ 

κεηαδίδεηαη ζε λενγλφ θαηά ηνλ ηνθεηφ ιφγσ ησλ ηαηξηθψλ ή λνζειεπηηθψλ 

ρεηξηζκψλ. Οη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο νθείινληαη ζηελ κεγαιχηεξε πιεηνςεθία 

ηνπο ζε αλζεθηηθνχο ζηα κηθξφβηα κηθξννξγαληζκνχο (Peleg and Hooper, 2010).  

Σα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

βαζίδνληαη πξσηίζησο ζε θιηληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζε απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ 

θαη άιισλ εμεηάζεσλ. Οη θιηληθέο πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απφ άκεζε παξαηήξεζε 

θαη ηελ εληφπηζε ηεο εζηίαο ινίκσμεο, ή απφ ηελ αλαζθφπεζε άιισλ πεγψλ φπσο ν 

ηαηξηθφο θαη λνζειεπηηθφο θάθεινο ηνπ αζζελνχο. Οη εξγαζηεξηαθέο πιεξνθνξίεο 
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πεξηιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηηο δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο 

αληηζσκάησλ θαη αληηγφλσλ θαη ηε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. Τπνζηεξηθηηθέο 

πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ θαη απφ άιινπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο φπσο ε απιή 

αθηηλνγξαθία, ην ππεξερνγξάθεκα, ε αμνληθή ηνκνγξαθία, ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, 

ην ζπηλζεξνγξάθεκα, ε ελδνζθφπεζε, ε βηνςία θαη ε εμέηαζε πιηθνχ πνπ 

αλαξξνθήζεθε δηα βειφλεο (Peleg and Hooper, 2010). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο λνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο ζε έλα 

(1) αζζελή είλαη (Mehta et al., 2014, Reed and Kemmerly, 2009): 

 Δ ειηθία ηνπ, ζπλήζσο νη ειηθησκέλνη αζζελείο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ινίκσμεο ιφγσ αζζελνχο αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Δ βαξχηεηα ηεο παζνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

 Οη ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ηνπ. 

 Δ παξαηεηακέλε λνζειεία ηνπ (απμάλεη ζηαηηζηηθά ηηο πηζαλφηεηεο 

πξνζβνιήο ηνπ). 

 Δ απμεκέλε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζηνπο αζζελείο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

αλζεθηηθνχο έλαληη ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

 Οη ζπρλέο επαλεηζαγσγέο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 

 Οη ζπρλνί θαζεηεξηαζκνί. 

 Δ γεληθή αχμεζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

Οη ζπλεζέζηεξεο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο είλαη απηέο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ, ηνπ αίκαηνο (βαθηεξηαηκίεο), ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιαθψλ 

κνξίσλ (Αηάγξακκα 4.1) (ECDC, 2013). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 Οη ζπλεζέζηεξεο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο γηα ην έηνο 2012 

 

    Πεγή: (ECDC, 2013) 
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χκθσλα κε Έθζεζε πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Βπξσπατθφ Κέληξν Βιέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (European Centre for Disease Prevention and Control ,ECDC) 

γηα ηε ρξνληά 2011 - 2012 θάζε κέξα ζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε κνιχλνληαη πεξίπνπ 

80.000 λνζειεπφκελνη απφ ηα κηθξφβηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ θάζε ρξφλν έρεη 

απνδεηρζεί φηη 3,2 εθαηνκκχξηα Βπξσπαίνη πξνζβάιινληαη απφ ελδνλνζνθνκεηαθέο 

ινηκψμεηο. Δ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 1000 λνζνθνκεία ηξηάληα (30) επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαη θαηέδεημε φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

θαηαγξάθνληαη ζε αζζελείο ζηε ΜΒΘ, φπνπ ην 19,5% ησλ αζζελψλ έρεη κνιπλζεί 

(ECDC, 2013).  

Δ κηθξνβηαθή αληνρή θαη ε θαηαλάισζε αληηβηνηηθψλ είλαη έλλνηεο ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο (Goossens et al., 2005). Δ Βιιάδα παξακέλεη πξψηε ζηελ θαηαλάισζε 

αληηβηνηηθψλ ζηελ θνηλφηεηα, είλαη φκσο ζεκαληηθφ φηη εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ζηα λνζνθνκεία εκθαλίδεη ζεκαληηθή κείσζε θαη βξίζθεηαη απφ ηε 

ηέηαξηε (4
ε
) ζέζε ην 2011 ζηελ έβδνκε (7

ε
) ζέζε ην 2012, πίζσ απφ ηελ Φηιαλδία, 

Εηαιία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Γαιιία θαη Βζζνλία. εκεηψλεηαη φηη ε Βιιάδα θαη ε 

Πνισλία, ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην 2011, εκθάληζαλ απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αληηβηνηηθψλ ζηελ Βπξψπε (πεξηζζφηεξν απφ 

9%) (ECDC, 2010, ECDC, 2012). 

Παξάιιεια, ε ζπληαγνγξάθεζε αληηβηνηηθψλ απφ ηαηξφ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

κείσζε ζηελ Βιιάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε ειέγρνπ ηεο ιήςεο 

αληηβηνηηθψλ ρσξίο ζπληαγή απφ ηνπο πνιίηεο. Πξφζθαηε δεκνζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην Κέληξν Βιάγρνπ Βηδηθνχ Λνηκψμεσλ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΒΒΛΠΝΟ) ην Ννέκβξην ηνπ 2014, αλέδεημε φηη πνζνζηφ 45% (ζηαζεξφ απφ 

πέξπζη) δειψλεη φηη δελ ζα πάξεη αληηβηνηηθά ζην επφκελν θξπνιφγεκα ή γξίπε, 

πνζνζηφ πνπ είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ην 92% δήισζε φηη δελ 

πήξε αληηβηνηηθφ γηα ζπλάρη. Ώμηνζεκείσην είλαη θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο 

Βιιάδαο ζηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ρψξν. ην Αηάγξακκα 4.2 πνπ 

αθνινπζεί θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ κνιχλζεθε απφ 

ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο ην 2011 - 2012 ζε ρψξεο ηεο Βπξψπεο ζχκθσλα κε 

ηελ ίδηα έθζεζε (ECDC, 2013). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 Πνζνζηφ αζζελψλ πνπ κνιχλζεθε απφ λνζνθνκεηαθή ινίκσμε   

ην 2011 - 2012 

 

   Πεγή: (ECDC, 2013) 

 

Οη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη 

ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δεηθηψλ ηεο λνζεξφηεηαο, θαζψο ε ζχγρξνλε 

ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα επηβάιιεη ζπρλά ηε ρξήζε παξεκβαηηθψλ ηερληθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα ησλ βαξέσο παζρφλησλ αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο ινηκψμεσλ ζπλδεφκελεο κε απηέο (πλεπκνλία νθεηιφκελε ζηελ 

κεραληθή ππνζηήξημε) ηεο ζλεζηκφηεηαο θαζψο επίζεο ηεο δηάξθεηαο θαη ηνπ 

θφζηνπο λνζειείαο . Σν έκκεζν θφζηνο ησλ ινηκψμεσλ γηα ηνλ αζζελή είλαη ε 

επηπιένλ απνπζία ηνπ απφ ηελ εξγαζία, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο 
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ηνπ, αιιά θαη επηπξφζζεηε απψιεηα εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

θαζψο θαη ελδερφκελε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα κεηά ηελ απνζεξαπεία θαη ηελ 

επαλέληαμή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, σο απνηέιεζκα κεξηθήο αληθαλφηεηαο 

ηνπ νθεηιφκελε ζηελ ινίκσμε. Απζηπρψο ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα είλαη θησρά 

δηφηη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ απφ πνιινχο 

ηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη δηνηθεηηθνχο πνπ δελ έρνπλ εηδηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα, 

θαη γη' απηφ απαηηείηαη: 

 Πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε ηδίσο ζηε Πεξηθέξεηα. 

 Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ λα δψζνπλ ηελ πξέπνπζα 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ δεκηνπξγία ζε 

φια ηα λνζνθνκεία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ (θαηάξγεζε ησλ ξάληδσλ ζηα 

λνζνθνκεία, κνλψζεηο, πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο). 

 Να γίλεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηηο Μνλάδεο Βληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΒΘ) 

κε ζηειέρσζε ηνπο κε ην αλαγθαίν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ εθαξκνγή 

απφ ηνπο ηαηξνχο, νξζνινγηθήο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ 

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη ην ΚΒΒΛΠΝΟ πέξαλ ησλ ρεδίσλ λα δηαζέζνπλ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ επηηπρία ηνπο. 

 Πξέπεη λα απνηειέζεη ε πνιπαληνρή ζέκα Βζληθήο ηξαηεγηθήο. Υξεηάδεηαη 

πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλερήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ. 

 

ΑΡΥΔ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΚΑΘ' ΖΜΔΡΑ 

ΠΡΑΞΖ ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΠΔΗ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ 

ΣΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ 

Δ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ φπσο θαη θάζε άιιε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

ζηε θαζ' εκέξα πξάμε, δελ πξέπεη λα είλαη ηπραία. Ώπαηηεί πξνβιεκαηηζκφ θαη ζθέςε 

θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θαλφλεο. Δ ζσζηή δηάγλσζε, ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, 

ε εληφπηζε ηεο ινίκσμεο, ε βαξχηεηά ηεο, ην κηθξνβηαθφ αίηην, νη επαηζζεζίεο ηνπ 

ζηα αληηβηνηηθά, ε θαξκαθνθηλεηηθή θαη ε θαξκαθνδπλακηθή ησλ αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ θαζψο θαη νη παξελέξγεηεο θαη ην θφζηνο ηνπο, απνηεινχλ ηα θχξηα ζηνηρεία 

ζηα νπνία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θάζε απφθαζε γηα ηε ρξήζε ηνπο. 

Αελ πξέπεη θάζε εκπχξεην λφζεκα λα αληηκεησπίδεηαη σο ινίκσμε θαη φπσο 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο λα ζεξαπεχεηαη εκπεηξηθά πξηλ ηεζεί ε δηάγλσζε θαη πξηλ 

ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο θαιιηέξγεηεο απφ ηελ εζηία ηεο ινίκσμεο. Ώθφκα θαη αλ 

ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο, ε επηινγή ηνπ αληηβηνηηθνχ δελ είλαη ζήκεξα κηα 

απιή απφθαζε αθνχ ε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ εθηφο ησλ άκεζσλ ζπλεπεηψλ πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζηνλ αζζελή (παξελέξγεηεο) έρεη ζπλδπαζηεί κε ηελ αλάπηπμε αληνρήο 

ησλ κηθξνβίσλ (ECDC, 2013). 
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Δ αλάπηπμε αληνρήο παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ, αξρηθά δελ 

δεκηνπξγνχζε αλεζπρία, αθνχ φιν θαη λεψηεξα αληηβηνηηθά παξαζθεπάδνληαλ θαη 

πξνζηίζελην ζηε θαξέηξα ησλ ηαηξψλ, φκσο νη πεγέο λέσλ αληηβηνηηθψλ θαίλεηαη φηη 

ζηέξεςαλ θαη κεηά απφ εβδνκήληα ρξφληα νη ειπίδεο γηα εμαθάληζε ησλ ινηκψμεσλ 

δελ επαιεζεχηεθαλ. Δ αιφγηζηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ σο «παλάθεηαο» γηα θάζε 

εκπχξεην λφζεκα ή γηα ηελ «θάιπςε» ηνπ αζζελνχο απφ ελδερφκελν θίλδπλν 

κηθξνβηαθήο ινίκσμεο θαη ρσξίο πξνζπάζεηα ινγηθήο αηηηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν ιφγν ηνπ «παξάδνμνπ» πνπ 

αληηκεησπίδνπκε: παξά ηελ αθζνλία ησλ αληηβηνηηθψλ (πεξίπνπ 300), νη ινηκψμεηο λα 

απνηεινχλ θαη ζήκεξα ζαλάζηκν θίλδπλν ζε επξεία θιίκαθα θαη ην ρεηξφηεξν, 

κηθξννξγαληζκνί πνπ πξηλ κεξηθά ρξφληα ήζαλ επαίζζεηνη αθφκα θαη ζηελ 

πεληθηιίλε, φπσο νη ζηαθπιφθνθθνη λα παξνπζηάδνληαη ζήκεξα αλζεθηηθνί θαη ζηα 

πην εηδηθά αληηκηθξνβηαθά. Σν πξφβιεκα ηεο αληνρήο φκσο δελ ζηακαηά δπζηπρψο 

ζηνπο ζηαθπιφθνθθνπο. Εδηαίηεξα ε ρψξα καο θαηέρεη ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα είλαη ε 

πξψηε κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζε πνζνζηά αληνρήο ησλ Gram αξλεηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii,Klebsiella 

pneumonia) ζε πιεζψξα αληηβηνηηθψλ, αθφκε θαη ησλ λεσηέξσλ. Δ ζεκαζία ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ θαζίζηαηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ ζθεθηεί θαλείο φηη γηα ηελ 

επφκελε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία δελ πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζνπλ λέεο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο δξαζηηθέο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

αληνρή. Οη ιφγνη ηεο «θαηάρξεζεο» ησλ αληηβηνηηθψλ είλαη (ECDC, 2013): 

i. Δ ξηδσκέλε πίζηε ζηνλ αζζελή φηη ηα αληηβηνηηθά ζεξαπεχνπλ ην θξπνιφγεκα 

θαη ηε γξίπε (65%), φηη κεηψλνπλ ηνλ ππξεηφ (66%), φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ 

αληηβηνηηθά ζην ζπίηη γηα ψξα αλάγθεο (72,2%) φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαθνπήο ησλ αληηβηνηηθψλ ακέζσο κφιηο ππνρσξήζνπλ ηα ζπκπηψκαηα 

(80,5%). 

ii. Δ ζεξαπεία ηεο αζπκπησκαηηθήο βαθηεξηνπξίαο κε κφλν θξηηήξην ηελ 

θαιιηέξγεηα νχξσλ. 

iii. Δ ηάζε ηνπ ηαηξνχ λα «θαιχςεη» πξνιεπηηθά ηνλ αζζελή ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαπηπρζεί κηθξνβηαθή ινίκσμε. 

iv. Δ απμεκέλε δηαθήκηζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Βθηφο απφ ηελ αλεζπρεηηθή αλάπηπμε αλζεθηηθψλ κηθξνβηαθψλ ζηειερψλ, ε ρξήζε 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ είλαη ζπλπθαζκέλε θαη κε πνηθίιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε 

πνζνζηφ 5 - 20%. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη εάλ νη ηαηξνί θαη νη αζζελείο ζήκεξα 

ζπλερίζνπλ ηελ ππεξθαηαλάισζε ησλ αληηβηνηηθψλ ή ηελ έιιεηςε νξζνινγηζκνχ 

ζηελ ρξήζε ηνπο θαη ζπλερίζνπλ ηελ δηαζπνξά ησλ πνιπαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ ζην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ, ην πξφβιεκα ησλ παλαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ ζα 

ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο θαη ε «επνρή ηνπ ηέινπο ησλ αληηβηνηηθψλ» ζα γίλεη έλαο 

πξαγκαηηθφο εθηάιηεο. 
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4.7. πκπεξάζκαηα 

Δ δηαρξνληθά απμαλφκελε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ – θαηαλαισηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαζψο θαη ε ζηαζεξή επηδίσμε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο γηα πνηφηεηα ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο αθνξά ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζχζηεκα πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο πγείαο. Δ πνηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 

πεξίζαιςεο (δηάγλσζε, ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε) θαη επνκέλσο απφ ην επίπεδν ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πγείαο φπσο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, ην επίπεδν ηεο 

μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. 

Δ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο απνηειεί γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ αληίζηνηρν δεηνχκελν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα. Ώθνξά ην θάζε άηνκν, ηνλ θάζε πγεηνλνκηθφ ρψξν, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηνπο ζεζκνχο ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ελ γέλεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Σν ιάζνο σο παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο 

«Ζ θαηλνηνκία θαη ην ιάζνο απνξξένπλ από ηηο ίδηεο λνεηηθέο πεγέο, ε κόλε δηαθνξά 

ηνπο είλαη ε επηηπρία» (Mach, 1905) 

 

5.1. Δηζαγσγή 

Σν αλζξψπηλν ιάζνο είλαη έλαο φξνο πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε 

αηπρεκάησλ, είηε απηά αθνξνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο είηε φρη. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κηα αηηηνινγηθή νκπξέια γηα λα εμεγεζεί εχθνια έλα αηχρεκα. Δ απφδνζε ζε 

αλζξψπηλν ιάζνο πξνηάζζεηαη ησλ ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

απελνρνπνηψληαο ην, ρσξίο παξάιιεια λα ελνρνπνηεί απαξαίηεηα ην ζχκα, αθνχ ην 

αλζξψπηλν ιάζνο ζεσξείηαη κηα θπζηθή (αλ θαη απξφβιεπηε) έθβαζε ησλ 

αλζξψπηλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο γηλφηαλ θαη παιαηφηεξα κε ηελ επίθιεζε 

κεηαθπζηθψλ αηηηψλ (Acts of God). Έηζη ε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο δέρηεθε ηελ θξηηηθή φηη ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ 

απηφ. πλήζσο ην δάθηπιφ δείρλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα ζχκαηα ησλ αηπρεκάησλ 

σο ην πξφβιεκα θαη άξα ην πην θαηάιιειν αληηθείκελν κειέηεο, θαζψο είλαη απηνί 

πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν. 

Πξάγκαηη ην αηχρεκα είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο, (άλζξσπνη, πιηθά, δηαδηθαζίεο) θαη ε απφδνζε ηεο αηηηφηεηαο ζε έλαλ 

κφλν απφ απηνχο είλαη κηα αηειήο δηαδηθαζία, αθνχ αλ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

ζηνπο ππφινηπνπο κπνξεί λα απνθεπρζεί. Σν αλζξψπηλν ιάζνο δελ κπνξεί λα είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην ζχζηεκα ην νπνίν ζπκβαίλεη, νχηε λα απνηειεί ην κνλαδηθφ αίηην 

πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. 

Ώπηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο δελ ππάξρεη ή φηη δελ απνηειεί 

παξάγνληα αηηηφηεηαο αηπρεκάησλ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί. Βάλ δελ 

κειεηεζνχλ νη πηζαλέο αθνχζηεο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ δελ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ 

ηα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δελ ζα επηηξέςνπλ ζηηο ελέξγεηεο απηέο λα εμειηρζνχλ 

ζε αηπρήκαηα.  

5.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν  ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ιάζνπο ππήξρε απφ ηα ρξφληα ηνπ Ώξηζηνηέιε ν 

νπνίνο ζην έξγν ηνπ Δζηθά Νηθνκάρεηα, ζηελ δέθαηε (10
ε
) ελφηεηα παξνπζηάδεη ηελ 

πνιπκνξθία ηεο θαθίαο θαη ηνπ ιάζνπο ζε αληίζεζε κε ηελ απιφηεηα απιψο ηεο 

αξεηήο, επνκέλσο ηελ δπζθνιία ηεο επίηεπμεο ηνπ ζσζηνχ, ηεο αξεηήο, ζε αληίζεζε 

κε ηελ επθνιία ηεο απνηπρίαο θαη ηνπ ιάζνπο (Lord, 1984). Γηα ηνλ Ώξηζηνηέιε, ην 

ιάζνο «ἁκαξηάλεηλ» γίλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο «πνιιαρῶο» θαη έρεη άκεζε ζρέζε 

κε ηελ ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε ελψ ην ζσζηφ «θαηνξζνῦλ» γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν 

«κνλαρῶο» θαη έρεη ζρέζε κε ηελ κεζφηεηα. Ο Ώξηζηνηέιεο, γηα λα ζηεξίμεη ηε ζέζε 

ηνπ απηή επηθαιείηαη ηελ «Θεσξία ησλ Δλαληίσλ» πνπ αλέπηπμαλ νη Ππζαγφξεηνη γηα 

ηηο αληηζεηηθέο δπλάκεηο πνπ θπβεξλνχλ ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο δχν (2) απφ ηα 
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δέθα (10) δεχγε αληίζεησλ δπλάκεσλ («πέξαο - ἄπεηξνλ» θαη ην «ἀγαζφλ – θαθφλ»). 

Σν ιάζνο γηα ηνλ Ώξηζηνηέιε αλήθεη ζην ρψξν ηνπ αδηακφξθσηνπ θαη ηνπ ρσξίο φξηα 

«ἄπεηξνλ» δειαδή νη θαθέο πξάμεηο είλαη άπεηξεο θαη ην άπεηξν πξνθαιεί δένο ζηελ 

αλζξψπηλε ςπρή ελψ ην λα πξάμνπκε ην ζσζηφ «νξζφλ» γίλεηαη κφλν κε έλαλ ηξφπν 

θαζψο νη νξζέο πξάμεηο έρνπλ θαζνξηζκέλα φξηα «πέξαο» θαη είλαη ζχκκεηξεο θαη 

ηέιεηεο γηαηί απηφ πνπ έρεη πέξαο ζεσξείηαη ηειεηφηεξν απφ ην άπεηξν θαη ην άκνξθν. 

Δ κεζφηεηα ινηπφλ είλαη γηα ηνλ Ώξηζηνηέιε ε αξεηή, ε κεζφηεηα αλάκεζα ζηελ 

ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε πνπ ζεσξεί ιάζνο, αιιά εχινγα γελλάηαη ην εξψηεκα 

ππεξβνιή θαη έιιεηςε σο πξνο ηη. Δ απάληεζε ηνπ Ώξηζηνηέιε είλαη σο πξνο απηφ 

πνπ πξέπεη, ην «δένλ» είηε ζηηο πξάμεηο είηε ζηα πάζε. Σν λα νξγηζζείο, δειαδή ην λα 

δείμεηο θφβν ή ζάξξνο, λα επηζπκήζεηο ή λα ζπιαρληζηείο, γεληθά ην λα ραξείο ή λα 

ιππεζείο ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη, ζε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη, ζε ζρέζε κε 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξέπεη, γηα ηνλ ιφγν πνπ πξέπεη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη, 

απηφ είλαη ην κέζνλ, ην άξηζηνλ θαη ην αιεζέο (Gadamer, 1996, Lord, 1984, Polanyi, 

1957).  

Ο δεχηεξν θηιφζνθνο ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιήζεηαο θαη 

ηνπ ζσζηνχ ήηαλ ν σθξάηεο. Γηα ηνλ σθξάηε νη εζηθέο έλλνηεο έρνπλ 

αληηθεηκεληθή αμία θαη ε αξεηή δηδάζθεηαη. χκθσλα κε ηνλ σθξάηε θαλείο δελ 

γίλεηαη κε ηελ ζέιεζε δελ πξάηηεη ην ιάζνο, αιιά απφ άγλνηα γηα ηε δηεηέιεζε ηνπ 

ζσζηνχ (Υαηδεζηεθάλνπ, 1980). Ο σθξάηεο ζε αληίζεζε κε ηνπο νθηζηέο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ πνιέκηνο ησλ απφςεσλ ηνπο ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληζκνχ θαη ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ ηνπο, θάλεη ιφγν γηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα, κηα θαη κνλαδηθή γηα φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη πξνζπαζνχζε λα 

ηελ εθκαηεχζεη εθαξκφδνληαο ηελ καηεπηηθή κέζνδν. Πξνζπνηνχκελνο ηελ πιήξε 

άγλνηα (ζσθξαηηθή εηξσλεία) θάζε θνξά γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηνχζε θαη κέζα απφ 

ηελ δηαδηθαζία ησλ εξσηαπαληήζεσλ δεκηνπξγνχζε έλα πλεχκα δηαιφγνπ ζηε 

ζπδήηεζε. Ο ζπλνκηιεηήο ινηπφλ απαληψληαο ζ' απηέο ηηο εξσηήζεηο έθηαλε ζε έλα 

ζπκπέξαζκα, ζηελ αιήζεηα γηα ηνλ σθξάηε, απφ κφλνο ηνπ μεθαζαξίδνληαο ηηο 

πιάλεο, ηηο ιαζεκέλεο αληηιήςεηο γηα ηα πξάγκαηα νη νπνίεο ήηαλ απνηέιεζκα 

ζχγθξνπζεο αληηθαηηθψλ γλσκψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, κε ζπκβηβάζηκσλ κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ σθξάηε ππάξρνπλ ηξεηο (3) θαηεγνξίεο αλζξψπσλ (Παπαλνῦηζνο, 

1943):  

 Ώπηνί πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη φκσο επηκέλνπλ φηη ηελ γλσξίδνπλ. 

 Ώπηνί πνπ  δελ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη παξαδέρνληαη ηελ άγλνηά ηνπο. 

 Ώπηνί πνπ ηελ γλσξίδνπλ θαη ηελ εθθξάδνπλ ζηαζεξά αλεμάξηεηα απφ ηελ 

κνξθή πνπ ζα πάξεη ε εξψηεζε.  

Ο Ρελέ Νηεθάξη (Καξηέζηνο), ηνλ 16
ν
 αηψλα θαηαπηάζηεθε κε ηελ θηινζνθηθή 

δηάζηαζε ηνπ ιάζνπο πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζεη ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηνπ ιάζνπο 

ιακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ έλλνηα ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα 

εξκελεχζεη πψο νη άλζξσπνη πεξηπίπηνπλ ζε ιάζε φληαο έιινγα φληα. Ο Νηεθαξη 

ραξαθηεξίδεη ην ιάζνο σο απνηέιεζκα θάπνηαο κε επηηπρίαο (Μαγθίξεο, 1996). 
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Δ νπζηαζηηθή κειέηε ηνπ ιάζνπο μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ππφ ηελ πίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο ζηηο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο 

πςειήο επηθηλδπλφηεηαο (πρ ππξεληθά εξγνζηάζηα, ρεκηθέο βηνκεραλίεο θιπ). Ο 

απμαλφκελνο ξφινο ηνπ αλζξψπνπ ζηα ζπζηήκαηα απηά θαζψο θαη νη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ελφο ηέηνηνπ αηπρήκαηνο νδήγεζε ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο.  

Βθηφο απφ ηελ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε, ππάξρνπλ θαη άιιεο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο ηεο επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο νη νπνίεο 

έρνπλ αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο. εκαληηθή 

είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ςπρνιφγνπ James Reason ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ν νπνίνο 

κε ην βηβιίν ηνπ «Human error» πνπ έγξαςε ην 1990 θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή 

θαηαγξάθνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο (Reason, 1990). Εζηνξηθή αθεηεξία ηνπ έξγνπ ηνπ Reason 

ζπληζηά ε επνρή ηνπ Freund, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ηελ αλαθνξά ζηα 

«αζπλείδεηα ιάζε» (freudian slips), ζηα «εθθξαζηηθά ιάζε» ζηηο κειέηεο ηνπ 

Meringer, ζηα ζρήκαηα ηνπ Bartlett θα (Jacoby and Kelley, 1992). Έπεηηα νη κειέηεο 

γηα ηα ιάζε πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά κέρξη ηνλ ΐ‘ Παγθφζκην Πφιεκν. Ώπφ ηα κέζα 

ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη έπεηηα έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

ζηελ Γλσζηαθή Φπρνινγία δηεξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηα αίηηα ηξαγηθψλ 

γεγνλφησλ φπσο ζπγθξνχζεηο ηξέλσλ, αεξνπνξηθά αηπρήκαηα θα. ηα γεγνλφηα απηά 

νη ζπλέπεηεο πεξηνξίδνληαλ ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ αηπρήκαηνο. 

Με ην ππξεληθφ αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι ην 1986, έγηλε ζαθέο φηη ηα αλζξψπηλα 

ιάζε δελ έρνπλ ζπλέπεηεο κφλν ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ρψξν πνπ γίλνληαη αιιά κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη ζε βάζνο ρξφλνπ.    

ήκεξα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιαζψλ κε ζθνπφ ηελ 

ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο.  

5.3. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ «ιάζνο» θαη «ζθάικα» 

Βίλαη δχζθνιν λα νξηζηεί ε αθξηβήο έλλνηα ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο εηδηθά φηαλ ν 

ζθνπφο ελφο ηέηνηνπ νξηζκνχ είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε. Σν ιάζνο έρεη κηα 

δηαηζζεηηθή ζεκαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο επηκέξνπο έλλνηεο ηνπ αθνχζηνπ θαη 

ηνπ αλεπηζχκεηνπ. Οη ζπλαθείο απηέο έλλνηεο δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ην 

αλζξψπηλν ιάζνο πξφθεηηαη γηα έλα θαιά νξηζκέλν φξν ηνλ νπνίν φινη εθιακβάλνπλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα κε ηηο ηξεηο 

(3) δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο (Hollnagel, 2005b):  

i. Αηηία: εδψ ην ιάζνο είλαη ε ελέξγεηα ή ε παξάιεηςε πνπ πξνθάιεζε ην 

δπζκελέο απνηέιεζκα, είλαη δειαδή ε αηηία. 

ii. Γεγνλόο ή ελέξγεηα: ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ 

ελέξγεηα ή ηελ παξάιεηςε απηή θαζ‘ απηή ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ ην 

απνηέιεζκα. 
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iii. Σπλέπεηα: εδψ ε εζηίαζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζην απνηέιεζκα ην νπνίν θαη 

ηαπηνινγείηαη κε ηελ ελέξγεηα. 

Γεληθφηεξα ην αλζξψπηλν ιάζνο πνπ νδεγεί ζε δπζκελέο ζπκβάλ δελ είλαη θάηη 

εχθνια θαη πάληα παξαηεξήζηκν, γηαηί δελ είλαη πάληα νχηε ελέξγεηα νχηε πξντφλ 

πξφζεζεο (Hollnagel, 1983). Δ απφδνζε ηεο επζχλεο γηα ην ιάζνο ζε θάπνην άηνκν ή 

κηα νκάδα είλαη κηα ςπρνθνηλσληθή δηαδηθαζία ε νπνία είλαη εχθνια επάισηε ζε 

απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκθέξνληα θαη φρη κηα αληηθεηκεληθή ηερληθή δηαδηθαζία. Δ 

ππνθεηκεληθή απηή δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζπλήζσο ζηελ εχξεζε ελφο «απνδεθηνχ 

αηηίνπ» ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Hollnagel, 2005b):  

 Να κπνξεί αδηακθηζβήηεηα λα ζπζρεηηζηεί κε κηα δνκή ή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ψζηε ην αίηην λα αθνξά άκεζα ην ίδην ην ζχζηεκα θαη λα κπνξεί 

λα δηνξζσζεί κε ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνχλ εζσηεξηθά ζε απηφ. Δ 

απφδνζε ηεο επζχλεο ζε εμσηεξηθνχο θαη κε ειεγρφκελνπο παξάγνληεο δελ 

ηθαλνπνηεί, αθνχ αλ ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί απφ ηέηνηνπο 

αλεμέιεγθηνπο κεραληζκνχο ζεκαίλεη φηη ηα κέηξα πξφιεςεο δελ είλαη 

πςειά. 

 Να είλαη δηαρεηξίζηκν ζηα πιαίζηα ησλ δεδνκέλσλ πφξσλ θαη ρξφλνπ γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ψζηε λα κελ ππεξβαίλνληαη νη εζσηεξηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

δηφξζσζή ηνπ. Δ απφδνζε επζχλεο ζε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ ππέξνγθνπο 

πφξνπο ή ππεξβνιηθφ ρξφλν δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ζα έπξεπε λα 

παξεκβάιινληαη θαιχηεξα κέηξα πξνζηαζίαο. 

 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ππάξρνληεο θαλφλεο εμήγεζεο, δειαδή κε ηελ 

απνδεθηή ζεσξία γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώλ ε 

αηηηνιφγεζε αληηβαίλεη ζηνπο θαλφλεο θαη ζηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ή δελ 

κπνξεί λα εμεγεζεί κε απηνχο, ηφηε ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή. 

Ο Αεζπνηφπνπινο αλαθέξεη φηη ζηα ειιεληθά, δελ ππάξρεη ζαθήο ελλνηνινγηθή 

απνζαθήληζε ησλ φξσλ ιάζνο θαη ζθάικα θαη ε απνπζία θαζνξηζκέλνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαζηζηά δπζρεξήο ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Ώλαθέξεη κε έκθαζε φηη 

(Αεζπνηφπνπινο, 2000): «Δ δεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ιέμε ιάζνο 

είλαη πνιχπινθε θαη, πνιπεπίπεδε γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ εγγελή 

αλεπάξθεηα ηεο γιψζζαο λα δηαηππψζεη κε θπξηνιεμία ην πεξηερφκελφ ηεο». 

Σν ζθάικα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ξήκα ζθάιισ θαη ζεκαίλεη βιάπησ, ληθψ, 

θαηαξξίπησ, θάλσ θάπνηνλ λα παξαπαηήζεη. Ο φξνο ιάζνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 

ξήκα ιαλζάλσ θαη ζεκαίλεη μεθεχγσ ηελ πξνζνρή, κέλσ άγλσζηνο (Αεζπνηφπνπινο, 

2000). 

Δ ρξήζε ηνπ φξνπ ιάζνπο ζηελ θαζεκέξα πξάμε αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ απνθιίλεη 

απφ κηα απνδεθηή λφξκα ή ζπκπεξηθνξά ή θάηη πνπ παξαβηάδεη αξρέο θνηλσληθέο ή 

εζηθέο, λφκνπο θιπ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο παξαβίαζεο (Ώζαλαζίνπ, 

2000, Γθφηνβνο, 1997, Φξαγθνπδάθε, 1987).  

ηελ Παηδαγσγηθή θαη Αηδαθηηθή επηρεηξείηαη δηαρσξηζκφο ησλ φξσλ ιάζνο θαη 

ζθάικα. Πην αλαιπηηθά, ζηα πξναλαθεξζέληα επηζηεκνληθά πεδία ζθάιεη θάπνηνο ν 
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νπνίνο δελ ζέηεη ζε εθαξκνγή νξζά κηα λφξκα ή έλα ζεψξεκα ηα νπνία θαηέρεη ή ζα 

έπξεπε λα θαηέρεη ελψ θάπνηνο θάλεη ιάζνο θαηά ηε δηεξεχλεζε κηαο λέαο ζεσξίαο 

(Ράπηε, 2002). ηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο 

θαη ηεο Αηδαθηηθήο γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο 

ιαζψλ (Ώζαλαζίνπ, 2000):  

 Τα ιάζε πνπ απνθαινύληαη «errors»: Σα ιάζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζε άγλνηα ησλ θαλφλσλ πνπ παξαβηάδνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο θαη απαηηνχλ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε κε ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο λα θαιπθηνχλ ηα «θελά» πνπ ππάξρνπλ. 

 Τα ιάζε πνπ απνθαινύληαη «mistakes or slip mistakes»: Σα ιάζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο νθείινληαη θπξίσο ζε απξνζεμία, επηπνιαηφηεηα θαη βηαζχλε. 

 Τα ιάζε πνπ απνθαινύληαη «attempt mistakes»: ηελ θαηεγνξία απηή 

ππάγνληαη ζπλήζσο ζθάικαηα πεξηερνκέλνπ ηα νπνία νθείινληαη ζε ειιηπή 

γλψζε ηεο γιψζζαο, ζε θησρφ ιεμηιφγην θα. 

Ο James Reason (2000), ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ιάζνο (error) σο έλα επξχηεξν φξν γηα 

λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο κηα πξνγξακκαηηζκέλε 

δηαδηθαζία δηαλνεηηθψλ ή ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηπγράλεη λα επηηχρεη ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη ε απνηπρία απηή δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηπραία 

γεγνλφηα. Ο Reason αλαθέξεη ηξία (3) είδε ιάζνπο (Reason, 2000): 

 Τηο παξαδξνκέο «slips», φπνπ είλαη ιάζε ζηελ εθηέιεζε ελφο ζσζηνχ ζρεδίνπ 

ή αθνχζηεο ελέξγεηεο. 

 Τηο παξαιείςεηο «lapses», πνπ είλαη ιάζε φπνπ ε εζειεκέλε ελέξγεηα δελ 

εθηειέζηεθε ιφγσ αζηνρίαο ηεο κλήκεο. 

 Τα ζθάικαηα «mistakes», πνπ είλαη ιάζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ δξάζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Έιιελα Καζεγεηή Γισζζνινγίαο, θθ Μπακπηληψηε, ιάζνο είλαη ε 

ελέξγεηα ή ε παξάιεηςε πνπ απνθιίλεη ή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζσζηφ, ην 

επηηπρεκέλν, ην επηζπκεηφ, ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη νθείιεηαη ζε θαθή εθηίκεζε, απφθαζε, άγλνηα, ειιηπή γλψζε θαη 

θαηαλφεζε (Μπακπηληψηεο, 2002). 

Σν IMO ζηελ Ἐθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ην 2000 γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα νξίδεη σο 

ιάζνο ηε κε επηηπρεκέλε νινθιήξσζε κηαο ζρεδηαζκέλεο πξάμεο ή ηελ εθαξκνγή 

ιαλζαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ (Institute of Medicine 

Committee on Quality of Health Care in America, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Leape (1994), ν φξνο ιάζνο αλαθέξεηαη ζε κηα αλψθειε δξάζε ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα ή παξαιείπεηαη ή ζηελ δξάζε ε νπνία δελ επέθεξε ηειηθά ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ώληίζηνηρα ν Hofer (2000), αλαθέξεη σο ιάζνο κηα κε 

επηηπρεκέλε ελέξγεηα αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθείκελεο βιάβεο (Leape, 1994).  

Σαπηφρξνλα θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο γηα ηε ιέμε error γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηελ ελαιιαγή ζηε ρξήζε ησλ 
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φξσλ error θαη mistake γηα παξφκνηα ζέκαηα ρσξίο λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

ησλ δχν (2) ελλνηψλ. 

Δ δπζρέξεηα ηεο αθξηβνχο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ ιάζνο θαζψο θαη ε 

ππνθεηκεληθή ηνπ δηάζηαζε έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ ζεσξηψλ θαζψο θαη κνληέισλ ή ηερληθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

παξνπζηαζηνχλ νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο θαζψο θαη ηα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο.  

5.4. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηελ πξφθιεζε δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ 

Δ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζπκβάιιεη ζηελ παξνπζίαζε 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξφθιεζε δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ππνζηεξίδεηαη φηη ζε πνζνζηφ φπσο 90% 

(Technica, 1989) ή 66% (Williamson and Feyer, 1990) ή κεηαμχ 50% θαη 80% 

(Hollnagel, 1998, Rasmussen, 1998) ησλ αηπρεκάησλ πεξηθιείνπλ ζηνηρεία ιάζνπο 

νθεηιφκελα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Οη θχξηνη ιφγνη ηνπ απμεκέλνπ απηνχ 

πνζνζηνχ είλαη (Cacciabue, 1998):  

 Δ αμηνπηζηία ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ε νπνία ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο είλαη απμεκέλε. 

 Δ πνιπεπίπεδε θαη πνιπζχλζεηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

αλζξψπνπ ζε απηφ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη αληίζεηεο απφςεηο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα πνιπζχλζεηα  

ζπζηήκαηα εθηηκάηαη φηη ην 80% ησλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε ζπζηεκηθά 

πξνβιήκαηα θαη ην 20% ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Livingston et al., 2001). 

Ώληίζηνηρε είλαη θαη ε άπνςε ησλ Bellamy θαη Geyer (1992), ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ε ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ 

αλέξρεηαη ζε 25% (Bellamy and Geyer, 1992). Άιισζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

εμειίρζεθαλ ζεκαληηθά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ήδε ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, ην νπνίν πξνδηαγξάθεηαη σο ελδερφκελν άξα 

φρη σο αηηία αζηνρίαο. 

Ο Rassmussen (1982), ππνζηεξίδεη φηη είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηα δπζκελή ζπκβάληα θαζψο (Rasmussen, 1982): 

 Σα δπζκελή ζπκβάληα θαη ηα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη απνδεδεηγκέλα  ζε 

αλζξψπηλν ιάζνο είλαη ειάρηζηα αιιά πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ιφγσ ηεο 

βαξχηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Οη ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο θάπνην αηχρεκα λα 

νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο δελ επηηξέπνπλ ηελ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή 

κειέηε θαη εμαγσγή αθξηβψλ ζπκπεξαζκάησλ, ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ 

δεδνκέλσλ. 
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 Δ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη ψζηε λα κειεηεζεί έλα ζχζηεκα, αιιά 

παξάιιεια αιιάδνπλ πνιχ ζχληνκα νπφηε κεηψλεηαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα 

ηε κειέηε ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο αηηηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ιάζνπο δελ δηεπθνιχλεη ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ αηηηφηεηαο ησλ 

αλζξψπηλσλ ιαζψλ ζηα δπζκελή ζπκβάληα. Δ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηελ 

πξφθιεζε αηπρεκάησλ είλαη δεδνκέλε φζν ππάξρεη αλζξψπηλε εκπινθή. 

5.5. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλζξψπηλνπ ιάζνπο 

Δ κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο 

θαη ηεο Μεραληθήο θαη ιηγφηεξν ζηηο Ώξρέο ηεο Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηξεηο (3) αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξίεο πεξί αλζξψπηλνπ 

ιάζνπο. 

5.5.1 Ζ ζεσξία «ησλ ζάπησλ κήισλ» (Bad Apples Theory)                                                                    

χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο θάλεη ιάζνο ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, απηφκαηα ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπαξθήο θαη πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 

άκεζα απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα κελ απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κελ επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηελ εξγαζία 

ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ. Δ ζεσξία απηή ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο (3) παξαδνρέο 

(Shojania and Dixon-Woods, 2013):   

i. Σα ζχλζεηα ζπζηήκαηα απνηπγράλνπλ ζπλήζσο εμαηηίαο ηεο απξφβιεπηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. 

ii. Σα αλζξψπηλα ιάζε πξνθαινχλ αηπρήκαηα. 

iii. Οη απνηπρίεο είλαη απξνζδφθεηεο. 

Ο Berwick (1989), εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ζηνλ ππξήλα απηήο ηεο ζεσξίαο εδξάδεηαη 

ε Αηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο γεγνλφο. κσο θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί επαξθψο θαζψο, αλ ίζρπε, ε απνπνκπή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ιάζε ζα ζπλεπάγνληαλ απηφκαηα θαη κε πιήξε εμάιεηςε ησλ ιαζψλ 

θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην 

(Berwick, 1989). 

5.5.2 Ζ ζεσξία ησλ «θπζηθψλ αηπρεκάησλ» (Normal Accident 

Theories)                                                

 χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιπζχλζεησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε δηεηέιεζε ιαζψλ θαη πξφθιεζε αηπρεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ 

Perrow φζν πην πνιχπινθν είλαη έλα (1) ζχζηεκα ηφζν πεξηζζφηεξεο νη πηζαλφηεηεο 

πξφθιεζεο ηηο δπζκελνχο ζπκβάληνο. Ο Perrow γηα λα πεξηγξάςεη ηα δπζκελή 

ζπκβάληα εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηνπ αηύρεκαηνο (accident) νξκψκελνο απφ ην 

αηχρεκα πνπ έιαβε ρψξα ηηο ΔΠΏ ην 1979 ζηνλ ζηαζκφ Ππξεληθήο ελέξγεηαο «Three 
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Mile Island» (Perrow, 1984). Δ ζεσξία απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηνλ Reason (1990), ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη φζν πην πνιπζχλζεην είλαη έλα ζχζηεκα ηφζν πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ειινρεχνπλ γηα δπζκελείο εμειίμεηο. Ο ιφγνο ηηο εμεγεί ηηο πνιιαπιέο 

θαη πςειήο αμηνπηζηίαο κεζφδνπο αλίρλεπζεο, αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ιάζνπο 

ζηα πνιπζχλζεηα ζπζηήκαηα (Reason, 1990).  

5.5.3 Ζ ζεσξία ησλ «νξγαληζκψλ πςειήο αμηνπηζηίαο» (High Reliability 

Organizations (HRO) Theory)                         

Δ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ηηο νξγαληζκνχο 

πςεινχ θηλδχλνπ (High Risk Organizations, HRO) θαη ηηο νξγαληζκνχο πνπ 

ρεηξίδνληαη ζχγρξνλε ηερλνινγία πςειήο αμηνπηζηίαο (High Reliability 

Organizations, HRO). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία απηή ηφζν ε νξγαλσηηθή δνκή 

φζν θαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ βαζίδνληαη ζηελ αζθάιεηα θαη 

έρνπλ ζαλ ζηφρν λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ιάζνπο. Σηο νξγαληζκνχο 

ηηο (πρ αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ππξεληθά εξγνζηάζηα θα) ε αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο ή 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηηο ελδερφκελνπ ιάζνπο. Γηα παξάδεηγκα ε ζπληξηβή ηνπ αεξνζθάθνπο 

Concorde ηηο Air France ην 2000 θνληά ζην αεξνδξφκην Charles de Gaulle χζηεξα 

απφ ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζηνλ θηλεηήξα, είρε ζαλ ζπλέπεηα λα ράζνπλ ηελ δσή 

ηηο 110 επηβαίλνληεο αιιά θαη λα δηαθνπεί, ππφ ην βάξνο ησλ αληηδξάζεσλ ηηο θνηλήο 

γλψκεο, ε θπθινθνξία αεξνζθαθψλ ηηο ελ ιφγσ εηαηξίαο αλά ηνλ θφζκν (La Porte 

and Rochlin, 1994, Roberts, 1990, Roberts et al., 1994, Rochlin et al., 1987).  

5.6. Μνληέια Αλζξψπηλνπ Λάζνπο 1
εο

 & 2
εο

 γεληάο 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ζην αλζξψπηλν ιάζνο δχν (2) δηαζηάζεηο 

(Lees, 1996): 

i. Λάζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

ii. Λάζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην (context) φπνπ ιακβάλεη ρψξα ην ιάζνο. 

Ώλάινγε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Cacciabue (1992), φηη ππάξρνπλ δχν (2) θαηεγνξίεο 

ιαζψλ (Cacciabue, 1992): 

i. Σα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε). Δ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηηο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Φπρνινγίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ην αλζξψπηλν κπαιφ 

παξνκνηάδεηαη σο έλα «καχξν θνπηί» φπνπ εηζάγνληαη εξεζίζκαηα θαη 

εμάγνληαη αληηδξάζεηο αλεμαξηήηνπ πιαηζίνπ, νπφηε είλαη δπλαηφλ ην ιάζνο 

λα πξνβιεθζεί βάζεη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο αλ έρνπλ πξνεγεζεί αξθεηέο 

κειέηεο ζπκπεξηθνξψλ. 

ii. Σα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα θαζ‘ απηφ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Με βάζε ηηο δχν (2) πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο έρνπλ 

αλαπηπρζεί κνληέια ηα νπνία ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ κηα ή ζηελ άιιε 

πξνζέγγηζε έρνληαο θαη ζηνηρεία ηηο θαη απφ ηηο δχν (2) πξνζεγγίζεηο. ηα 
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Αηαγξάκκαηα 5.1 θαη 5.2 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια αλζξψπηλνπ 

ιάζνπο πξψηεο (1
εο

 ) θαη δεχηεξεο ( 2
εο 

) γεληάο. 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.1  Μνληέια αλζξψπηλνπ ιάζνπο 1
εο

 γεληάο 

 

    Πεγή: (Cacciabue, 1992) 

 

Σα ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια αληηκεησπίδνπλ ην αλζξψπηλν ιάζνο σο ζέκα 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζπαζνχλ λα ην βειηηψζνπλ ηξνπνπνηψληαο ηελ 

(Cacciabue, 1998, Lees, 1996). Σα ιάζε ζχκθσλα κε απηά ηα κνληέια 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ιάζε παξαιείςεσλ (error of omission) πνπ αθνξνχλ ηε κε 

εθηέιεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηαο, έκπξαθηα ιάζε (error of commission) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ιαλζαζκέλεο επηινγέο – ελέξγεηεο πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε 

θαη άζρεηεο ελέξγεηεο (irrelevant action) (Apostolakis, 2004, Dougherty, 1993). 

Σα ρξνληθά κνληέια ζεσξνχλ φηη ηo αλζξψπηλν ιάζνο είλαη κηα ρξνληθή κεηαβιεηή, 

απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θη έηζη 

αθνινπζεί θάπνηα θακπχιε θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Βίλαη έλα αλαπφθεπθην 

θαηλφκελν νπφηε ην βάξνο δίδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα επαλφξζσζεο (παξά ζηελ 

απνθπγή ηνπ), ε νπνία επίζεο εμαξηάηαη απφ ην δηαζέζηκν ρξφλν (Swain, 1990). 

Σα πιαηζηαθά κνληέια ηεο κεραληθήο ησλ αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ θαη ηεο εξγνλνκίαο 

(Human Factors/ Ergonomics – HF/E) βαζίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – 

κεραλήο θαη ζεσξνχλ φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο μεθηλά απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο 

νπνίεο θαη πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ. Γεληθά ηα πιαηζηαθά κνληέια εμεηάδνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ιάζνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. Σν 

κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη ε αδπλακία εμήγεζεο πψο ίδηεο ή φκνηεο 

θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ιάζνπο (Reason, 1990).  

Τα κνληέια ηεο γλσζηηθήο κεραληθήο είλαη απιά θαη παξνπζηάδνπλ μεθάζαξα ην 

πιαίζην, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ εξγαζία αιιά ε έκθαζή ηνπο 

πκπεξηθνξηζηηθά

•THERP

Υξνληθά

•TRC

•Μνληέιν 
Αηφξζσζεο

Πιαηζηαθά -
Δξγνλνκηθά

•SLIM

•HEART

Γλσζηαθά

•SRK

•HCR

•HERMES

•TALENT

•SHARP

•Μνληέιν απψιεηαο 
Πξνζνρήο

•Μνληέιν Άληζεο 
Πξνζθνξάο -
Γήηεζεο
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δίδεηαη ζε γλσζηηθνχο παξάγνληεο (Lees, 1996). Βζηηάδνπλ ζηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εηδψλ ιαζψλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο. 

Παξάιιεια κε ηα κνληέια πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλαπηχρηεθαλ θαη δηάθνξεο 

ηερληθέο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: 

i. Σπλζεηηθέο ή αλαιπηηθέο ηερληθέο: ΐαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ ζε 

ζηνηρεηψδε έξγα θαη ζηε ζπιινγή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζπρλφηεηαο 

αζηνρίαο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζε απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ζε ζηνηρεηψδε έξγα. Δ πηζαλφηεηα 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ζηε ζπλέρεηα κε γξακκηθφ 

ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρεησδψλ έξγσλ ζε κηα αιιεινπρία. Δ αλάιπζε ησλ 

θαζεθφλησλ ζε ζηνηρεία θαη ε απφδνζε πηζαλνηήησλ ιαζψλ ζε θάζε ζηνηρείν 

έρεη δερζεί θξηηηθή φηη δελ ιακβάλεη ππφςηλ θάπνην εζσηεξηθφ λνεηηθφ 

κνληέιν ή γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα 

εμεγεζεί γηαηί φκνηεο θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο 

(Hollnagel, 1992b). Ώπηέο νη ηερληθέο επίζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο 

παξάγνληεο επεξεαζκνχ φπσο πρ ν ζφξπβνο, νη νπνίνη άιινηε πξνθαινχλ 

αίηηα είηε είλαη νη ίδηνη αίηηα. Έλα απιφ κεκνλσκέλν ιάζνο απφ κφλν ηνπ 

δχζθνια νδεγεί ζε αηχρεκα ιφγσ ηεο χπαξμεο ζηνηρείσλ αζθαιείαο 

(Hollnagel, 1998). Σα αλζξψπηλα ιάζε δελ είλαη αλεμάξηεηα κεκνλσκέλα 

γεγνλφηα αιιά είλαη αιιειέλδεηα κε ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαη άιια 

γεγνλφηα ζην ζχζηεκα (Bersini et al., 1988). Σν ιάζνο δειαδή είλαη κηα 

ζπγθπξία πνιιψλ γεγνλφησλ. 

ii. Κιαζζηθέο Τερληθέο Αμηνπηζηίαο: Σν ιάζνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηερληθψλ 

εθιακβάλεηαη σο θαηλφκελν πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην ρξφλν ή ην πιήζνο 

ησλ επαλαιήςεσλ κηαο δηαδηθαζίαο. κσο ζε αληίζεζε κε ηηο αζηνρίεο ησλ 

κεραλεκάησλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα επαλνξζψζεη ιάζε θαη απηή ε 

παξάκεηξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπηζηίαο (Hollnagel, 1998). 

iii. Υπνθεηκεληθέο Κξίζεηο Δηδηθώλ: Οη θξίζεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ εηδηθνχο 

πνπ γίλνληαη απεπζείαο γηα φιε ηε δηαδηθαζία θαη αθνινπζεί θαηάιιειε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Δ πηζαλφηεηα εθηηκάηαη άκεζα απφ ηνπο εηδηθνχο θαη 

εμάγνληαη απεπζείαο ζπκπεξάζκαηα (Hollnagel, 1998). 

Οη ηερληθέο απηέο έρνπλ δερηεί έληνλε θξηηηθή φκσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φπνηα θαη 

αλ είλαη ε ηερληθή κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί φιεο εκπεξηέρνπλ ην ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν ηνπ αλαιπηή. 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.2  Μνληέια αλζξψπηλνπ ιάζνπο 2
εο

 γεληάο 

 

    Πεγή: (Cacciabue, 1992) 

 

5.6.1 Μνληέια αλζξψπηλνπ ιάζνπο 1
εο

 γεληάο 

5.6.1.1 Σπκπεξηθνξηζηηθά Μνληέια 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη ε αλάιπζε ζε ζηνηρεηψδε δεχγε 

εξεζίζκαηνο – αληίδξαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν αιγεβξηθφο ηνπο ζπλδπαζκφο γηα ηελ 

αλαγσγή ζε νινθιεξσκέλεο ελέξγεηεο ή έξγα. Έηζη, ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

ρεηξηζηψλ νδήγεζαλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα (Tanaka et al., 1989): 

 Σα άηνκα ηείλνπλ λα κεηαπεδνχλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο εξγαζίαο 

παξαβιέπνληαο ελδηάκεζα ζηάδηα πνπ παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ ζε 

ζρέζε κε ην απνηέιεζκα. 

 Σα άηνκα ηείλνπλ λ‘ αλαβάιινπλ ελέξγεηεο πνπ θξίλνπλ ηα ίδηα φηη δελ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο. 

 ζν πην ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ ελέξγεηα ηα άηνκα ηφζν ιηγφηεξεο 

παξεθθιίζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία. 

5.6.1.1.1 THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) 

Σν κνληέιν απηφ αλαπηχρζεθε ζηηο ΔΠΏ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθή ινγηθή, είλαη αλαιπηηθφ – ζπλζεηηθφ κνληέιν. Ξεθηλάεη 

απφ κηα αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ, απνζπλζέηνληάο ηηο ζε ζηνηρεηψδεηο ελέξγεηεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληάο ηηο κέζσ δέληξσλ - γεγνλφησλ. Οη πηζαλφηεηεο ιάζνπο 

αλά δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπλέρεηα ζπληίζεληαη σο ππφ ζπλζήθε πηζαλφηεηεο 

αιγεβξηθά απφ ηηο επηκέξνπο πηζαλφηεηεο ησλ ζηνηρεησδψλ ελεξγεηψλ (Lees, 1996).  

5.6.1.2 Φξνληθά Μνληέια 

ηα ρξνληθά κνληέια ην ιάζνο είλαη απφξξνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο απφδνζεο, ε 

νπνία βγαίλεη κεξηθέο θνξέο εθηφο νξίσλ θαη είλαη επαξθήο γηα λα νδεγήζεη 

Μνληέια 
Αλζξψπηλνπ 
Λάζνπο 2εο 

γεληάο

IDAC

CREAMATHEANA
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νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζε απνηπρία (Hudoklin and Rozman, 1992, Swain, 1990). Οη 

κηθξέο παξεθθιίζεηο εθηφο νξίσλ εθηφο απφ αλαπφθεπθηεο είλαη θαη επηζπκεηέο 

θαζψο κηθξέο παξεθθιίζεηο εθηφο νξίσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ 

νξίσλ. Βάλ ινηπφλ απηή ε κεηαβιεηφηεηα νδεγεί ζε ζεηηθέο εθβάζεηο ηφηε 

ραξαθηεξίδεηαη σο δεκηνπξγηθφηεηα θαη κάζεζε ελψ αλ νη εθβάζεηο είλαη αξλεηηθέο 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλζξψπηλν ιάζνο (Hollnagel, 2002). Δ πξνζέγγηζε κηαο δχζθνιεο 

θαηάζηαζεο γίλεηαη αξρηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ιάζνπο, ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ 

δηάγλσζε ηνπ ιάζνπο θαη έπεηηα κε ηελ δηφξζσζε απηνχ. 

5.6.1.2.1 TRC (Time – Reliability Correlation) 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε, ν ρξφλνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο. Βθθξάδεη ηελ 

πηζαλφηεηα αζηνρίαο ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Δ βαζηθή ππφζεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

ρξφλνπ – αμηνπηζηίαο ήηαλ φηη φζν κεγαιχηεξνο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο δηάγλσζεο ηφζν 

κεγαιχηεξε ε αμηνπηζηία (Fujita, 1992). Σν κνληέιν απηφ κε ηε ρξήζε εμνκνησηψλ 

αμηνπνηεί ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα απφ 

θακπχιεο ζπζρέηηζεο αμηνπηζηίαο – ρξφλνπ. Οη θακπχιεο απηέο ζηελ ζπλέρεηα 

πξνζαξκφδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε επηηπρίαο ελδερφκελνπ (Scalable Link 

Interface, SLI) θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο θξίζεσλ εηδηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

(Fragola and Dougherty, 1988). 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε αδπλακία εμήγεζεο γηαηί 

πξνέθπςε ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηη ήηαλ απηφ πνπ ηελ πξνθάιεζε. 

5.6.1.2.2 Μνληέιν Γηόξζσζεο 

Σν κνληέιν απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο φπνπ απηή είλαη εθηθηή. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ην ιάζνο δελ είλαη επηθίλδπλν αλ ην ζχζηεκα δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα επαλνξζψζεη έγθαηξα (Moray and Dougherty, 1990). Οη 

κεραληζκνί δηφξζσζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Ώλζξψπηλεο ελέξγεηεο αλ ε εξγαζία ειέγρεηαη απφ άιιν άηνκν. 

 Καηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (ελδείμεηο). 

 Καηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ (ελεξγεηηθέο – ζηνρεπκέλεο θαη παζεηηθέο – γεληθέο 

επηζεσξήζεηο) 

Βίλαη ζθφπηκν νηθνλνκηθά λα πηνζεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο επαλφξζσζεο ηνπ ιάζνπο 

παξά αθξηβά πξνιεπηηθά κέηξα. 

5.6.1.3 Πιαηζηαθά - Δξγνλνκηθά Μνληέια 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θαη είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπ. Σν ελδερφκελν ιάζνπο ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ζπκβαίλεη κφλν 

αλ ε ηθαλφηεηα ηνπ ρεηξηζηή ππνβαζκηζηεί είηε ιφγσ θάπνηνπ λνεηηθνχ παξάγνληα 

είηε ιφγσ θάπνηαο αλεπηζχκεηεο εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο (Cacciabue, 1992).  πσο 
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ζηα ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια έηζη θαη ζηα εξγνλνκηθά, εθαξκφδεηαη ε αλαιπηηθή 

ηδηφηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επηκέξνπο κνλαδηθά 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο αλ αζξνηζηνχλ ηζνδπλακνχλ κε ηε 

ζπλνιηθή πηζαλφηεηα ιάζνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

5.6.1.3.1 SLIM (Success Likelihood Index Method) 

Δ κέζνδνο απηή εμεηάδεη φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ησλ παξακέηξσλ επεξεαζκνχ 

απφδνζεο αιιά θαη ηελ βαξχηεηα ηεο επηξξνήο ηνπο (Lees, 1996). Δ βαζηθή αξρή ηεο 

κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ην ελδερφκελν ιάζνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ζρεηηθά ιίγσλ παξακέηξσλ επεξεαζκνχ 

απφδνζεο είηε αλζξψπηλσλ είηε ζρεηηδφκελσλ κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

5.6.1.3.2 HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique) 

Δ πηζαλφηεηα ιάζνπο ζε απηή ηελ ηερληθή αληηκεησπίδεηαη ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ 

είδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ επεξεαζκνχ. Δ αλζξψπηλε 

αμηνπηζηία ζεσξείηαη θη εδψ άκεζα εμαξηψκελε απφ ηνπο παξάγνληεο επεξεαζκνχ 

απφδνζεο (Jo and Park, 2003). 

5.6.1.4 Γλσζηηθά Μνληέια 

χκθσλα κε απηά ηα κνληέια, ε δπζθνιία ζηελ πξφβιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο θαη φρη ζηελ χπαξμε ηπραηφηεηαο. Οη αηηίεο ιαζψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ γλσζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη (Bersini et al., 

1988, Hollnagel, 1992b): 

i. ηελ αζπκβαηφηεηα γλψζεσλ ηνπ ρεηξηζηή θαη ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ 

(ηθαλνηήησλ). Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα εηδηθφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

αηφκσλ νδεγνχλ ζε επίζεο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Bersini et al., 1988). Μηα δεδνκέλε εξγαζία κπνξεί γηα έλα 

άηνκν λα είλαη απιή αιιά γηα έλα ιηγφηεξν ηθαλφ άηνκν λα είλαη πνιχπινθε. 

Ο νξηζκφο ηεο απιήο ή ηεο πνιχπινθεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ην άηνκν θαη 

ηελ θαηάζηαζε (Hollnagel, 1992b). 

ii. ηελ αλαθξηβή εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ κνληέινπ 

αλαπαξάζηαζεο πνπ έρεη γη‘ απηέο ην άηνκν (ζπζηεκηθά ιάζε), είηε ζε ηπραίεο 

δηαθπκάλζεηο πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, κηθξέο 

επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ, απψιεηα κλήκεο ή πξνζνρήο θιπ. πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε ιάζε παξάιεηςεο θαη έκπξαθηα ιάζε.  

5.6.1.4.1 SRK (Skill – Rule – Knowledge) 

Σν κνληέιν εκπεηξίαο – θαλφλσλ – γλψζεο ηνπ Rasmussen (1983), είλαη ην πιένλ 

ζπδεηεκέλν κνληέιν ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο. 

χκθσλα κε ην Rasmussen (1983), ππάξρνπλ ηξία (3) είδε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

(Rasmussen, 1983): 
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i. Δ ζπκπεξηθνξά «βάζεη – εκπεηξίαο» (skill - based) πνπ πξνθχπηεη ρσξίο 

ζπλεηδεηή πξνζνρή θαη βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα (Hale, 1990b).  

ii. Δ ζπκπεξηθνξά «βάζεη – θαλφλσλ» (rule - based) πνπ ειέγρεηαη ζπλεηδεηά 

θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Hale, 1990b).  

iii. Δ ζπκπεξηθνξά «βάζεη – γλψζεο» (knowledge - based) πνπ ειέγρεηαη θαη 

απηή ζπλεηδεηά αιιά επηπιένλ πεξηιακβάλεη θαη αηηηνιφγεζε (Hale, 1990b). 

Πέξα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ζε απηφ ην κνληέιν, αμία έρεη θαη ε πιεξνθνξία θαη έηζη 

δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα είδε πιεξνθνξίαο (Hale, 1990b): 

i. Σν ζήκα εθιακβάλεηαη απιά σο κηα ζπλερήο πνζνηηθή έλδεημε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ii. Σν ζεκείν εθιακβάλεηαη ζαλ έλδεημε κηαο δηαθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη 

ζπρλά σο αλάγθε γηα αλάιεςε δξάζεο. 

iii. Σν ζχκβνιν ζρεηίδεηαη κε θάπνηα ιεηηνπξγηθή ηδηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βλδερφκελα ιάζε ζηα δηάθνξα επίπεδα ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηνλ Rasmussen 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1 πνπ αθνινπζεί. 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1  Δλδερφκελα ιάζε ζηα δηάθνξα επίπεδα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηνλ 

Rasmussen 

Δπίπεδν πκπεξηθνξάο Ση αθνξά ην ιάζνο Πηζαλά Λάζε 

πκπεξηθνξά 

«βάζεη εκπεηξίαο» 

Μεηαβιεηφηεηα ζηε ζπζρέηηζε 

δχλακεο, ρψξνπ ή ρξφλνπ 

 ηαλ δχν εξγαζίεο έρνπλ 

παλνκνηφηππα βήκαηα γηα 

θάπνην κέξνο ηεο αιιεινπρίαο 

ηνπο είλαη πηζαλφλ λα 

κεηαθεξζεί θαλείο απφ ηε κηα 

ζηελ άιιε ρσξίο λα ην 

αληηιεθζεί. 

 Βάλ θάπνηνο δηαθφπηεηαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο είλαη πηζαλφ λα 

επαλέιζεη ζε ιάζνο βήκα θαη λα 

ράζεη έλα βήκα ή λα ην 

εθηειέζεη δχν θνξέο. 

 Μηα εξγαζία κπνξεί λα 

δηαηαξαρζεί θαηά ηνλ έιεγρφ 

ηεο θαζψο ν ζπλεηδεηφο έιεγρνο 

έρεη πην αξγή δπλακηθή απφ ηελ 

ειεγρφκελε εξγαζία. 

 Βάλ θάπνηα βήκαηα δείρλνπλ 

πεξηηηά κπνξεί ζηαδηαθά λα 

παξαιεηθζνχλ. 

πκπεξηθνξά 

«βάζεη θαλφλσλ» 

 

 Ώλεπηηπρήο εθαξκνγή θαη 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίαο. 

 Θέκαηα κλήκεο 

 Λαζεκέλε αλαγλψξηζε ή 

ηαμηλφκεζε θαηαζηάζεσλ. 

 Ώζηνρίεο ηεο κλήκεο ζηελ 

αλάθιεζε δηαδηθαζηψλ. 

 χγρπζε ελαιιαθηηθψλ 

(ζπλ, πιελ, δεμηά, αξηζηεξά). 



Τν ιάζνο σο παξάκεηξνο ηεο πνηόηεηαο 

136 
 

Δπίπεδν πκπεξηθνξάο Ση αθνξά ην ιάζνο Πηζαλά Λάζε 

πκπεξηθνξά 

«βάζεη γλψζεο» 

Βπηινγή ελφο αθαηάιιεινπ 

ζηφρνπ ή επηινγή θαηάιιεινπ 

ζηφρνπ κε ιαζεκέλε εθαξκνγή. 

 Ώλεπαξθήο θαηαλφεζε ησλ 

αξρψλ. 

 Πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα 

ηελ θαηάιιειε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Δ ηάζε γηα επαλαθνξά ζε 

επίπεδν «ζπκπεξηθνξάο βάζεη 

θαλφλσλ». 

Πεγή: (Rasmussen, 1983) 

Δ θπξηφηεξε αηηία ιαζψλ είλαη ε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί θαη αιιαγή 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Κάζε αιιαγή ζην ζχζηεκα φπσο πρ ε εηζαγσγή 

λέαο ηερλνινγίαο, αιιάδεη αλαπφθεπθηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ζην ζχζηεκα άξα θαη ηηο λνεηηθέο ηνπο εξγαζίεο. Ο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηνπ ιάζνπο είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή (Hale, 1990b). 

5.6.1.4.2 HCR (Human Cognitive Reliability) 

Σν κνληέιν απηφ απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπ SRK κε ηε δπλαηφηεηα 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο TRC. Ο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη λα πνιηηηθνπνηήζεη 

ηεο πηζαλφηεηεο αλζξψπηλνπ ιάζνπο αλεμαξηήησο ρξφλνπ. Αέρηεθε έληνλε θξηηηθή 

θπξίσο σο πξνο δχν (2) ζεκεία (Fujita, 1992):  

 Αελ έρεη ζηαζεξή ςπρνινγηθή βάζε, νπφηε είλαη αδχλαηε ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο μερσξηζηέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ίδην 

ρξφλν απφθξηζεο θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απφηνκεο αιιαγέο ζην 

επίπεδν ζπκπεξηθνξάο βάζεη εκπεηξίαο, θαλφλσλ θαη γλψζεο. 

 Αελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ έκπξαθηα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηάγλσζεο θαη θαηλφκελα φπνπ ε πηζαλφηεηα ιάζνπο απμάλεηαη κε ην 

ρξφλν γηα νινθιήξσζε. Σα έκπξαθηα ιάζε κπνξνχλ σο έλα βαζκφ λα 

πξνβιεθζνχλ φρη φκσο θαη νη παξαιείςεηο θαζψο ε έιιεηςε πξνζνρήο κπνξεί 

λα ζπκβεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

5.6.1.4.3 Μνληέιν Απώιεηαο Πξνζνρήο 

Σν κνληέιν απψιεηαο πξνζνρήο (absentmindeism) ηνπ Reason (1990), είλαη απφ ηα 

πιένλ δηαδεδνκέλα κνληέια καδί κε ην κνληέιν ηνπ SRK ηνπ Rasmussen 

(Rasmussen, 1982). Ο Reason (1990), ζε απηφ ην κνληέιν θάλεη δηάθξηζε ησλ ιαζψλ 

ζε παξαδξνκέο (slips), παξαιήςεηο (lapses) θαη ζθάικαηα (mistake). Με ηνλ φξν 

παξαδξνκή (slip), αλαθέξεηαη ζε έλα ιάζνο θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ζσζηνχ ζρεδίνπ, 

είηε ζε κηα αθνχζηα ελέξγεηα. Ο φξνο παξάιεηςε (laps,) αλαθέξεηαη ζε ιάζνο φπνπ ε 

εζειεκέλε ελέξγεηα δελ εθηειέζηεθε εμαηηίαο αζηνρίαο ηεο κλήκεο θαη ηέινο ν φξνο 

ζθάικα (mistake) αλαθέξεηαη ζε έλα ιάζνο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιάλνπ δξάζεο πρ 

ζηελ δηάγλσζε, ζηνλ ζρεδηαζκφ θιπ. Ο Reason (1990), αλαθέξεηαη θαη ζηελ έλλνηα 

ηεο παξαβίαζεο φπνπ πξφθεηηαη γηα ζθφπηκε ελέξγεηα πνπ επηδηψθεη ηνπο 
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θαηάιιεινπο ζηφρνπο αιιά αςεθά θάπνην πξφηππν, δηαδηθαζία ή πξαθηηθή. Οη 

παξαβηάζεηο δελ εμεηάδνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ (Αηάγξακκα 5.3) (Reason, 1990).  

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 Σαμηλφκεζε ησλ ιαζψλ θαηά ηνλ Reason 

 

    Πεγή: (Reason, 1990, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

Ώληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο ιαζψλ ην κνληέιν θαζνξίδεη θαη ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

«εζσηεξηθψλ πξνηχπσλ ιαζψλ» θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

εθηέιεζε νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη αληίζηνηρα κε ηα ζθάικαηα, ηηο παξαιείςεηο, θαη 

ηηο παξαδξνκέο. Οη παξαδξνκέο θαη νη παξαιήςεηο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ζρεηηθά 

επθνιφηεξα απφ ηα ζθάικαηα θαζψο εληνπίδνληαη ζηα ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

έθβαζεο ελψ ηα ζθάικαηα εληνπίδνληαη ζην ζηάδην ηεο έθβαζεο φηαλ παξαηεξείηαη 

έλα αλεπηζχκεην απνηέιεζκα. 

Ο Reason (1990), βαζηδφκελνο ζην κνληέιν ηνπ Rasmussen (1982), πξνζπάζεζε λα 

ζπλδέζεη ηηο παξαιήςεηο, ηηο παξαδξνκέο θαη ηα ζθάικαηα θαη ηα επίπεδα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξεη ν Rasmussen ζην κνληέιν ηνπ. ηνλ Πίλαθα 5.2 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα απηή ηνπ Reason (Reason, 1990). 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.2  Δλδερφκελα ιάζε ζηα δηάθνξα επίπεδα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηνλ 

Reason 

Δίδνο ιάζνπο Πεξηγξαθή ιάζνπο πλζήθεο πξφθιεζεο 

Δπίπεδν «βάζεη εκπεηξίαο» 

Απξνζεμία (παξάιεηςε ειέγρσλ) 

Λάζε δηπιήο 

ζχιιεςεο 

ε δχν παξφκνηεο εξγαζίεο κε 

θνηλέο ελέξγεηεο ν 

εξγαδφκελνο κεηαπεδά ζηελ 

ζπλεζέζηεξε εξγαζία 

α) Μεγάιε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη νηθείν 

πεξηβάιινλ. 

β) Πξφζεζε λα μεθχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα. 

γ) Όπαξμε ζεκείνπ πέξα απφ ην νπνίν 

θαίλεηαη λα αιιάδεη ζεκαληηθά λε 

θαηάζηαζε. 

Παξαιείςεηο κεηά 

απφ δηαθνπή 

Παξάιεηςε ελφο ή δχν 

ζηαδίσλ κηαο εξγαζίαο κεηά 

απφ δηαθνπή. 

α) Βμσηεξηθφ γεγνλφο (δηαθνπή). 

 

Μεησκέλε 

ζθνπηκφηεηα 

Δ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο 

ππνζθειίδεηαη απφ άιιεο 

απαηηήζεηο (πρ θάηη έπξεπε λα 

θάλσ αιιά ηη). 

Καζπζηέξεζε κεηαμχ απφθαζεο θαη 

εθηέιεζεο. 

χγρπζε αληίιεςεο 

Ώπνδνρή πξαγκάησλ πνπ 

κνηάδνπλ ίδηα ή ιάζνο 

πξαγκάησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ζσζηή ζέζε. 

α) πρλά επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο 

ξνπηίλαο. 

β)Ώζπλήζηζηα ή απξφζκελα εξεζίζκαηα.  

Λάζε απφ 

παξεκβνιή 

Μπέξδεκα ή ιάζνο ζεηξά ζην 

ιφγν ή ζηηο πξάμεηο. 

Αχν πιάλα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ελεξγά ή 

δπν παξάιιειεο ελέξγεηεο πνπ δηεθδηθνχλ 

ηελ πξνζνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 

Τπεξβνιηθή πξνζνρή (εηεξνρξνληζκέλνη έιεγρνη) 

Παξαιήςεηο 

Βπηβνιή ελφο κε 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ειέγρνπ 

πνπ νδεγεί ζηελ εληχπσζε φηη 

βξηζθφκαζηε ζε επφκελν 

ζηάδην, παξαιείπνληαο έηζη 

ζηάδηα. 

 

Δπαλαιήςεηο 

Βπηβνιή ελφο κε 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ειέγρνπ 

πνπ νδεγεί ζηελ εληχπσζε φηη 

βξηζθφκαζηε ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην, παξαιείπνληαο έηζη 

ζηάδηα. 

 

Παιηλδξνκήζεηο 

Βπηβνιή ελφο κε 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ειέγρνπ 

πνπ νδεγεί ζε ακθίδξνκεο 

ζπλέπεηεο (παξαιείςεηο θαη 

επαλάιεςε). 

Ώπνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο ελέξγεηαο ή δηαθνπή πνπ νδεγεί ζε κε 

πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ηεο πξνφδνπ. 
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Δίδνο ιάζνπο Πεξηγξαθή ιάζνπο πλζήθεο πξφθιεζεο 

Δπίπεδν «βάζεη θαλφλσλ» 

Λαλζαζκέλε εθαξκνγή ζσζηψλ θαλφλσλ 

Πξψηεο εμαηξέζεηο 

Έλαο παξαπιαλεηηθφο 

πξαθηηθφο θαλφλαο πνπ 

ζπλήζσο ηζρχεη αιιά φρη ηψξα, 

νδεγεί ζε ιάζνο εθηίκεζε. 

α) Έλαο γεληθφο πξαθηηθφο 

θαλφλαο πνπ απνδείρζεθε 

αλεμαηξέησο ηζρπξφο ζην 

παξειζφλ. 

β) Μηα κε πξνθαλήο πξψηε 

εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα. 

 

ήκαηα, αληηζήκαηα 

θαη κε ζήκαηα 

Ώπνηπρία δηαπίζησζεο φηη έλαο 

γεληθφο θαλφλαο δελ ηζρχεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε – 

παξαβιέπνληαη έηζη ελδείμεηο γηα ην 

αληίζεην. 

α) ήκαηα (δεδνκέλα πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνλ θαλφλα), αληηζήκαηα 

(δεδνκέλα πνπ δηαθσλνχλ κε ηνλ 

θαλφλα), θαη κε ζήκαηα (ζφξπβνο). 

β) χλζεηε, δπλακηθή εξγαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο.   

Τπεξθφξησζε 

πιεξνθνξίαο 

Αελ εμεηάδνληαη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο αιιά κφλν νη 

απαξαίηεηεο. 

Σνπηθέο ελδείμεηο θαηάζηαζεο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα λνεηηθά φξηα ηνπ 

αηφκνπ. 

Ηζρχο θαλφλα 

Βπηινγή ελφο θαλφλα πνπ ζπλήζσο 

ηζρχεη ρσξίο λα γίλεηαη θαζφινπ 

έιεγρνο αλ ηαηξηάδεη ζηελ 

θαηάζηαζε. 

 Έλαο ηζρπξφο θαλφλαο πνπ κεξηθψο 

ηαηξηάδεη ζηελ θαηάζηαζε. 

Γεληθνί θαλφλεο 
Πξνηίκεζε ζε θαλφλεο πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ ιήςεο απνθάζεσλ 

Έλαο θαλφλαο πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

πνπ κεξηθψο ηαηξηάδεη ζηελ 

θαηάζηαζε. 

Πιενλαζκφο 
Πξνζνρή κφλν ζε κεξηθά ζηνηρεία 

ή ραξαθηεξηζηηθά 

α) Πξνεγνχκελε κεγάιε εκπεηξία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 

β) Πνιιά ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ.  

Αθακςία 
«ε θάπνηνλ πνπ έρεη ζθπξί φια 

ηνπ θαίλνληαη θαξθηά» 

Καλφλαο πνπ εθαξκφζηεθε κε 

επηηπρία ζην παξειζφλ. 

Δθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ θαλφλσλ 

Αλεπάξθεηεο θσδηθνπνίεζεο 

Με θσδηθνπνηεκέλεο 

ηδηφηεηεο 

Αελ ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε 

κηα παξάκεηξνο 

α) Πνιιέο παξάκεηξνη 

β) Πεξηνξηζκέλε εκπεηξία 

Αηειψο 

θσδηθνπνηεκέλεο 

ηδηφηεηεο. 

 

Κπξίαξρεο εμαηξέζεηο 

Ώλεπαξθήο αληίιεςε παξακέηξσλ 

(ππνθεηκεληθή αληίιεςε θπζηθψλ 

θαλφλσλ). 

 

Δ εμαίξεζε εθιακβάλεηαη σο 

Όπαξμε θπζηθψλ λφκσλ πνπ γίλνληαη 

αλεπαξθψο αληηιεπηνί απφ αλζξψπηλν 

κπαιφ. 

 

πρλή επαλάιεςε θάπνησλ 
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θαλφλαο. εμαηξέζεσλ 

Αλεπάξθεηεο εθηέιεζεο 

Λάζνο θαλφλεο 

Τηνζέηεζε ελφο ιάζνο θαλφλα θαη 

απζηεξή πξνζήισζε ζε απηφλ 

Έλαο ιάζνο θαλφλαο ηνπ νπνίνπ νη 

πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ζπκπησκαηηθά 

ηαηξηάδνπλ. 

Αλειαζηηθνί θαλφλεο 

Τηνζέηεζε ελφο κε βέιηηζηνπ 

θαλφλα. 

α) Πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

β) Πεξηβάιινλ πνπ ζπγρσξεί ηα ιάζε. 

γ) Ώπνπζία θαζνδήγεζεο απφ 

εηδηθνχο. 

Καλφλεο κε ζπλεηνί 

Ώθνινπζνχληαη επηθίλδπλνη 

θαλφλεο πνπ είλαη θάπνηα ζηηγκή 

απνηειεζκαηηθνί αιιά δελ 

ελδείθλπηαη καθξνπξφζεζκα. 

α) Όπαξμε θαλφλσλ κε κηθξή 

πηζαλφηεηα αζηνρίαο αιιά πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

β) Μεγάιε εκπεηξία. 

 

Δίδνο ιάζνπο Πεξηγξαθή ιάζνπο πλζήθεο πξφθιεζεο 

Δπίπεδν «βάζεη γλψζεο» 

Δπηιεθηηθφηεηα 
Βπηιεθηηθή επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελέξγεηα 

 

Πεξηνξηζκνί ρψξνπ 

εξγαζίαο 

Βπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ,κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξφζθαηεο 

πιεξνθνξίεο. 

Ννεηηθή ππεξθφπσζε. 

Δθηφο φςεο – εθηφο 

κλήκεο 

Παξάιεηςε πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 

είλαη ζε πξψην πιάλν 

 Πιήζνο πιεξνθνξηψλ 

Πξνθαηάιεςεο 

επηβεβαίσζεο 

Βπηκνλή ζε κηα ιάζνο ππφζεζε 

ιφγσ ππεξβνιηθήο βάζεο ζε 

πξνεγνχκελα δεδνκέλα. 

πλήζεο θαηάζηαζε κε ζπλεζηζκέλα 

δεδνκέλα. 

Τπεξβνιηθή 

εκπηζηνζχλε 

Βπηκνλή ζε κηα ιάζνο ππφζεζε 

ιφγσ ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο 

α) πνιχ ιεπηνκεξέο πιάλν. 

β) ην πιάλν είλαη απνηέιεζκα 

κεγάιεο πξνζπάζεηαο νπφηε φηαλ 

νινθιεξψζεθε κείσζε ηελ αλεζπρία. 

γ) ην πιάλν είλαη έλα νκαδηθφ πξντφλ. 

δ) ην πιάλν έρεη θξπθνχο 

παξάιιεινπο ζηφρνπο. 

 

Πξνθαηεηιεκκέλε 

αλαζεψξεζε 

Αελ ιακβάλνληαη ππ' φςηλ φινη νη 

παξάγνληεο καδί θαη ζπλερψο. 

Πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε. 

Φεπδαίζζεζε 

ζπζρέηηζεο 

Με αληίιεςε ή ιάζνο αληίιεςε ηεο 

ζπζρέηηζεο δχν παξαγφλησλ. 

 α) Όπαξμε παξαγφλησλ πνπ πηζαλψο 

ζπζρεηίδνληαη. 

β) Όπαξμε απφςεσλ ππέξ ή θαηά ηεο 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο. 

Φαηλφκελν Halo 

πγρψλεπζε αιιεινπρηψλ ιφγσ 

πξνθαηεηιεκκέλεο πξνηίκεζεο ζε 

απιέο αιιεινπρίεο. 

Όπαξμε ηαπηφρξνλσλ δηαθνξεηηθψλ 

αιιεινπρηψλ. 

Πξνβιήκαηα 

αηηηφηεηαο 

Μείσζε ελαιιαθηηθψλ ιφγσ 

ππεξαπινχζηεπζεο ηεο αηηηφηεηαο. 

α) Ώπινπζηεπηηθφο θαλφλαο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο. 

β) Ώπινπζηεπηηθφο θαλφλαο 

δηαζεζηκφηεηαο (παξάγνληεο πνπ 
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θάλνπλ έληνλε εληχπσζε). 

γ) Καηνπηλή γλψζε. 

δ) Φεπδαίζζεζε ειέγρνπ. 

Πξνβιήκαηα πνιππινθφηεηαο 

Πξνβιήκαηα 

θαζπζηεξεκέλεο 

θπθιηθήο 

ελεκέξσζεο 

(αλάδξαζεο) 

Μέλνληαο πίζσ απφ ηα γεγνλφηα κε 

απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

εμνπζηψλ θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

Καζπζηεξεκέλε θπθιηθή ελεκέξσζε, 

ζηξεο. 

Αλεπαξθήο ζεψξεζε 

δηεξγαζηψλ εγθαίξσο 

Βζηίαζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

θαη φρη ζηηο πηζαλέο επεξρφκελεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο. 

 

Γπζθνιίεο κε ηελ 

εθζεηηθή εμέιημε 

 

Τπνεθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αιιαγήο 

ελφο κε γξακκηθά εμειηζζφκελνπ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ αλεπαξθνχο 

αληίιεςεο. 

 

θέςεηο ζε 

αηηηνινγηθέο ζεηξέο 

θαη φρη ζε 

αηηηνινγηθά δίθηπα. 

Βζηίαζε πξνο ηνλ ζηφρν κέζα απφ 

κηα ζηελή αηηηνινγηθή αιπζίδα 

παξαβιέπνληαο ηα παξάπιεπξα 

θαηλφκελα. 

 

Θεκαηηθή πιάλε 

Μεηαπήδεζε απφ έλα ζέκα ζην 

άιιν ηδηαίηεξα φηαλ 

αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο. 

α) Μεησκέλε απφδνζε 

β) Μεησκέλε απηνεθηίκεζε 

γ) Αηάζεζε λα μεθχγεη 

Δγθισβηζκφο 

Βπηκνλή ζε αζήκαληα ζέκαηα 

παξαβιέπνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα. 

α) Μεησκέλε απφδνζε 

β) Μεησκέλε απηνεθηίκεζε 

γ) Αηάζεζε λα μεθχγεη 
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5.6.1.4.4 HERMES (Human Error Risk Management for Engineering 

Systems)                                                                                  

Σν κνληέιν απηφ επηρεηξεί λα ιάβεη ππ‘ φςηλ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο θαη λα θαζνξίζεη 

κηα ρξνληθή θαη ινγηθή ζεηξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δ κέζνδνο HERMES 

ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ (Cacciabue, 2004). ην Αηάγξακκα 5.4 

πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πεξηγξαθηθά ην κνληέιν HERMES. 

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.4  Σν κνληέιν HERMES 

 

       Πεγή: (Cacciabue, 2004) 

 

5.6.1.4.5 TALENT (Task Analysis – Linked Evaluation Techque) 

Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα άηνκα ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα 

θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πςεινχ ζηξεο νδεγνχληαη ζε δξάζε ή απξαμία θπξίσο απφ 

ιαλζάλνληεο θαη γλσζηηθνχο ή ζπκπεξηθνξηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

παξά απφ παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηνλ εμνπιηζκφ. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ηα 

άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ αλζξψπηλα φληα κε ειεχζεξε βνχιεζε (Ryan, 1988, 

Ryan, 1990). 

Αξιολόγθςθ του κοινωνικοφ - 
τεχνικοφ πλαιςίου 

Θεωρθτικι κζςθ 

Ανάλυςθ 
βαςικϊν 
αιτιϊν 

Ζρευνα 
ατυχιματοσ 

Αναγνϊριςθ 
αιτιϊν 

Εκπαίδευςθ 
χεδιαςμόσ 

και εκτίμθςθ 
αςφάλειασ 

Εκτίμθςθ 
δεδομζνων 

Αναγνϊριςθ 
ςυνκθκϊν 

Εκτίμθςθ 
ςυνεπειϊν 



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο  ζε  Γεκόζηα  

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

 

143 
 

5.6.1.4.6 SHARP (Systematic Human Action Reliability Procedure) 

Δ κέζνδνο απηή πηνζεηεί ηαπηφρξνλα ηελ HCR θαη ηελ THERP ζαλ κεζφδνπο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ιαζψλ αληίζηνηρα. Ώλαγλσξίδεη δχν (2) 

επίπεδα ζπκπεξηθνξάο ρεηξηζηή (Bersini et al., 1988):  

 Σν πξψην πςειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ επηηξέπεη λα γίλεη εθκεηάιιεπζε 

ηεο γλψζεο ηνπ ρεηξηζηή πνπ ζπλερψο αλαγλσξίδεη θαηαζηάζεηο θαη 

αλαπηχζζεη ειεγθηηθέο θαη επνπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Βίλαη θαζαξά γλσζηηθή 

ελέξγεηα ρσξίο άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Δ 

δηάγλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο γίλνληαη παξάιιεια. 

 Σν δεχηεξν ρακειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

δπλακηθή ηεο εξγαζηαθήο θαη ζπλεηδεηήο κλήκεο φηαλ ν ρεηξηζηήο εθαξκφδεη 

κηα πξνγξακκαηηζκέλε απφ πξηλ απφθξηζε ή κηα ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαζνξηζκέλν ζθνπφ. 

ην πςειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

(3) βάζεηο γλψζεσλ (Bersini et al., 1988): 

i. ηε βάζε γλψζεο ζθνπνχ (πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα 

επηηχρεη ν ρεηξηζηήο). 

ii. ηε βάζε γλψζεο ζπζηήκαηνο (φπνπ εκπεξηέρεηαη ε δνκηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο). 

iii. ηε βάζε γλψζεο δηαδηθαζηψλ (φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία 

εμνκνηψλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην κπαιφ ηνπ 

ρεηξηζηή). 

Σν ρακειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ αζρνιείηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρεηξηζηή κε ην ζχζηεκα. 

5.6.1.4.7  Μνληέιν Αληζόηεηαο Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο 

Σν κνληέιν αληζφηεηαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εμεηάδεη ην αλζξψπηλν ιάζνο ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ εθηειεζηψλ ηνπ (Lees, 1996). Κάζε εξγαζία απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο 

θαη δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο ην θάζε άηνκν έρεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Δ δηαθνξά ηνπ 

απαηηνχκελνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ επηπέδνπ ηνπ 

ρεηξηζηή θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο. Καηά ζπλέπεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Σα ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιχπινθεο εξγαζίαο έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ 

ζηελ βηβιηνγξαθία. χκθσλα κε ηνλ Campbell (1988), ηα ππνθεηκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα (Campbell, 1988): 

i. Δ ςπρνινγηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ εθηειεί. 

ii. Δ αιιειεπίδξαζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ 

εθηειεί. Οη εξγαζίεο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πνιχπινθεο αλάινγα κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηηο εθηεινχλ. 
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iii. Δ ζπλάξηεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. Πην 

αλαιπηηθά, νη πνιχπινθεο εξγαζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ άγλσζηεο ή 

αβέβαηεο ζπλέπεηεο. Δ ζρέζε κέζνπ θαη ζηφρνπ είλαη άγλσζηε ζηηο 

πνιχπινθεο εξγαζίεο. Σέινο νη πνιχπινθεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ 

ζε επηκέξνπο αλεμάξηεηα ηκήκαηα. 

Βθηφο απφ ηα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιχπινθεο εξγαζίαο ν Campbell 

(1988), αλαγλσξίδεη θαη αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιχπινθσλ εξγαζηψλ 

φπσο (Campbell, 1988): 

i. Πνιιαπινί πηζαλνί ηξφπνη γηα λα θηάζεη θαλείο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

άξα θαη πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο. 

ii. Πνιιαπιά απνηειέζκαηα. 

iii. Ώληηηηζέκελεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαδξνκψλ. 

iv. πζρέηηζε πηζαλψλ πθηζηάκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο φπσο 

αλππαξμία δνκήο κε ηελ αληηθεηκεληθή πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Σν κνληέιν απηφ δπζθνιεχεηαη λα εμεγήζεη γηαηί ην άηνκν θάλεη θάπνηεο θνξέο 

ιάζνο ζε κηα εξγαζία θαη φρη πάληα. Παξάιιεια είλαη δχζθνιν λα νξηζηνχλ θαη λα 

κεηξεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ θαζψο απνηεινχλ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

5.6.1.5 Πξνζεγγίζεηο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

χκθσλα κε ηα κνληέια απηά, ην αλζξψπηλν ιάζνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο θαη 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ζηελ επεμεξγαζία απηήο. Ώπνηειεί δειαδή 

είηε πξφβιεκα ππεξθφξησζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ είηε δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία πνκπνχ – δέθηε. Γεληθφηεξα ην είδνο ηνπ ιάζνπο ζχκθσλα κε ηα 

κνληέια δηαρείξηζεο ηεο επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Πην αλαιπηηθά (Hollnagel, 1992a): 

 Βάλ ε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα νινθιεξσζεί κηα ελέξγεηα ρσξίο λα ελνριεζεί 

απφ άιια ζπκβάληα, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ιάζνο παξάιεηςεο. 

 Βάλ ε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα κεησζεί ν ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηξέρνπζαο εξγαζίαο, ην ιάζνο έρεη λα θάλεη κε ηε κείσζε ηεο αθξίβεηαο. 

 Βάλ ε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα κελ ραζεί θακία πιεξνθνξία, ην ιάζνο 

ζρεηίδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε ηελ δεκηνπξγία αλακνλήο. 

Δ επηθνηλσλία πνκπνχ – δέθηε είλαη ε άιιε θαηεγνξία ιάζνπο ηελ νπνία εμεηάδνπλ 

ηα κνληέια επεμεξγαζίαο επηθνηλσλίαο. Σα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3 πνπ αθνινπζεί (Bellamy, 1983): 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.3  Λάζε ζηελ επηθνηλσλία 

Λάζε πνκπνχ 

α) ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Δ πιεξνθνξία δελ θσδηθνπνηήζεθε 

Δ πιεξνθνξία είλαη ακθίβνιε 

Δ πιεξνθνξία είλαη αηειήο 

Δ πιεξνθνξία είλαη ιαλζαζκέλε 

β) ηελ κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο  

Δ πιεξνθνξία δελ κεηαδίδεηαη  

Δ πιεξνθνξία δελ κεηαδίδεηαη έγθαηξα 

Δ πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη απφ ιάζνο θαλάιη 

Ώλαγλσξίζηκε πιεξνθνξία δελ κεηαδφζεθε 

Λάζε δέθηε 

Ώπνηπρία αλάθηεζεο κελχκαηνο 

Ώηειήο απνθσδηθνπνίεζε κελχκαηνο 

Λαλζαζκέλε θσδηθνπνίεζε κελχκαηνο 

Λάζε ζηελ επηπιένλ θαηαγξαθή απεζηαικέλσλ ή ιεθζέλησλ κελπκάησλ 

Ώπεζηαικέλε πιεξνθνξία πνπ δελ θαηαγξάθεθε 

Λεθζείζα πιεξνθνξία πνπ δελ θαηαγξάθεθε 

Πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεθε αιιά θσδηθνπνηήζεθε αλεπαξθψο 

Πεγή: (Bellamy, 1983) 

5.6.1.6 Κνηλσληθν-ηερληθά ζπζηήκαηα 

Σα κνληέια απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ αλαδεηθλχνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ 

νξγαλσζηαθψλ θαη επξχηεξσλ θνηλσληθν – ηερληθψλ παξαγφλησλ ζην αλζξψπηλν 

ιάζνο. ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα θπξίαξρν ξφιν ζηελ αζθάιεηα δηαδξακαηίδνπλ νη 

νκάδεο ησλ αηφκσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ. Δ νκαδηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη φρη 

κφλν απφ ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θάζε αηφκνπ αιιά θαη απφ ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (Lees, 1996). ηα κνληέια απηήο ηεο θαηεγνξίαο δχν (2) 

ζεκαληηθέο έλλνηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ώπηέο είλαη ε έλλνηα ηεο 

νκαδηθήο ζθέςεο (team thinking) θαη ε έλλνηα ηεο εμάξηεζεο (dependence) 

(Greenstreet Berman Ltd, 2001). 

Οκαδηθή ζθέςε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ ηελ θξίζε 

θάπνηνπ άιινπ ρσξίο πνιιή ζθέςε. Παξφκνην θαηλφκελν είλαη θαη φηαλ έλα άηνκν 

πνπ έρεη θάλεη ιάζνο ην επαλαιακβάλεη γηαηί έρεη πεηζηεί φηη πξέπεη λα είλαη ην 

ζσζηφ «mind set». Σν ιάζνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα δηνξζσζεί γηαηί 

πηνζεηείηαη απφ φινπο ρσξίο ζθέςε. 

Δ εμάξηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάζηαζε φπνπ θάπνηα 

κνξθή πξνζσπηθνχ ή εμσηεξηθνχ παξάγνληα δεκηνπξγεί κηα ζρέζε κεηαμχ δχν (2) 

αλεμάξηεησλ δξάζεσλ. Τπάξρνπλ δχν (2) είδε εμάξηεζεο (Greenstreet Berman Ltd, 

2001): 

 Λάζε θνηλήο αηηίαο, φπνπ νη εξγαδφκελνη δηαπξάηηνπλ ην ίδην ιάζνο ή 

δηαθνξεηηθά ιάζε ιφγσ πρ θαθήο εθπαίδεπζεο ή θαθνζρεδηαζκέλσλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Ώλζξψπηλα πξνθαινχκελε εμάξηεζε φπνπ ε αλζξψπηλε δξάζε δεκηνπξγεί κηα 

εμάξηεζε κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ φπσο 
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έλαο ηερληθφο πνπ δελ είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνο θάλεη ην ίδην ιάζνο ζε φια ηα 

παξάιιεια ζπζηήκαηα. 

5.6.2  Μνληέια Αλζξψπηλνπ Λάζνπο 2
εο

 γεληάο 

5.6.2.1 IDAC (Information – Decision – Action – Crew) 

Πξφθεηηαη γηα έλα αηηηνινγηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ιάζνο έρεη λφεκα 

κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζπκβαίλεη. Σν κνληέιν IDAC απνηειείηαη απφ επί 

κέξνπο κνληέια επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Information), επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

θαη ιήςεο απνθάζεσλ (Decision) θαη δξάζεο (Action) ελφο πιεξψκαηνο (Crew) ζην 

νπνίν νθείιεη ην φλνκά ηνπ (Mosleh and Chang, 2004).   

Σν κνληέιν «Ε» θαιχπηεη ηελ αληίιεςε, ζχγθξηζε, αθαίξεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηξία (3) είδε κλήκεο: 

 Βξγαζηαθή κλήκε  

 Βλδηάκεζε κλήκε 

 Μλήκε «βάζεη γλψζεο» 

Σν κνληέιν «D» θαιχπηεη ηφζν ηηο ζηξαηεγηθέο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη αληηζηνηρεί ζηελ δηάγλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεο.  

Σν κνληέιν IDAC ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηφζν ηε λνεηηθή θαηάζηαζε δειαδή ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ έλαληη ελφο εξεζίζκαηνο φζν θαη πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ επίδξαζε ηεο νκάδαο. 

5.6.2.2 CREAM (Cognitive Reliability Error – Cooper) 

Δ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ιαζψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

αηνκηθνχο, ηερλνινγηθνχο, θαη νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο. Θεσξεί φηη ε αλζξψπηλε 

απφδνζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε θαη δηαθξίλεη ηέζζεξα (4) 

επίπεδα ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ επί ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί (Hollnagel, 1992a, 

Hollnagel, 1998, Konstantinidou et al., 2006):  

i. ην αθαλφληζην επίπεδν ειέγρνπ ε επηινγή ηεο επφκελεο ελέξγεηαο είλαη 

ηπραία. Αελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ. Ώπηή είλαη ζπλήζσο ε πεξίπησζε δξάζεο αηφκσλ ζε παληθφ. 

ii. ην επθαηξηαθφ επίπεδν ειέγρνπ ε επφκελε ελέξγεηα θαζνξίδεηαη απφ ηα 

πιένλ εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά. Βθαξκφδεηαη φηαλ ε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη αλεπαξθήο είηε ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο είηε ιφγσ 

αζπλήζηζησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δ επηινγή ζηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή (ιάζνο). 

iii. ην ηαθηηθφ επίπεδν ειέγρνπ, ε απφδνζε αθνινπζεί ιίγν ή πνιχ κηα γλσζηή 

δηαδηθαζία ή θαλφλα. 
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iv. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ε απφδνζε ζρεδηάδεηαη ζε πην καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα κε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. πρλά εκπιέθνληαη πνιιαπινί θαη 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζηφρνη θαη ιεηηνπξγηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

5.6.2.3 ΑΤΖΔΑΝΑ (A Technique for Human Error Analysis) 

Δ κέζνδνο απηή εμεηάδεη ηφζν ηνπο αλζξσπνθεληξηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάγθε δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

Δ κέζνδνο ATHEANA βαζίδεηαη ζε θξίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

ιάζνπο γηα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη δξαζηεξηφηεηα (Konstantinidou et al., 2006).  

5.7. Μνληέια αηπρεκάησλ 

Σα κνληέια αηπρεκάησλ απνηεινχλ ελλνηνινγηθέο θαη ππνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηελ ζχιιεςε ηνπ αηπρήκαηνο. Καηαγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ζπκβεί έλα αηχρεκα. Τπάξρνπλ ηξεηο (3) θαηεγνξίεο ηέηνησλ κνληέισλ (Hollnagel, 

2002): 

 Σα κνληέια δηαδνρήο, φπνπ ε βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ν ρξφλνο. 

 Σα επηδεκηνινγηθά κνληέια, φπνπ εμεηάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ μεληζηή 

κε ην πεξηβάιινλ. 

 Σα ζπζηεκηθά κνληέια, ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζε ζηνηρεία θαη 

ππνζπζηήκαηα θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ κέζα ζε φιν ην ζχζηεκα.  

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη ζχληνκε αλάιπζε ησλ κνληέισλ ησλ 

αηπρεκάησλ. 

5.7.1. Μνληέια δηαδνρήο  

Σα κνληέια δηαδνρήο βαζίδνληαη ζηελ απφιπηα ινγηθή θαη πξνβιέςηµε αθνινπζία 

γεγνλφησλ πνπ ληεηεξκηληζηηθά νδεγεί ζε έλα αηχρεκα. Ώξρή ηνπο είλαη ε έξεπλα γηα 

αλαγλσξίζηκα, μεθάζαξα αίηηα θαη αλακθηζβήηεηεο ζρέζεηο αηηίνπ – αηηηαηνχ πνπ 

νδεγνχλ απφ ηα αίηηα απηά ζην ηειηθφ ζπµβάλ, ην αηχρεκα. ηφρνο ησλ αλαιχζεσλ 

απηψλ είλαη λα εληνπίζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηα ληεηεξκηληζηηθά απηά αίηηα 

(Hollnagel, 2002). Δ λνεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνληέισλ απηψλ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

Βηθφλα 5.1 πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 

 

 

 



Τν ιάζνο σο παξάκεηξνο ηεο πνηόηεηαο 

148 
 

  ΔΗΚΟΝΑ 5.1 Ζ λνεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνληέισλ δηαδνρήο 

 

     Πεγή: (Hollnagel, 2002) 

 

5.7.1.1 Γξακκηθή αιπζίδα γεγνλόησλ 

Ο Heinrich (1956), κέζα απφ κηα αλάιπζε εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ (75.000) 

αηπρεκάησλ ζε ρίιηεο πεληαθφζηεο (1.500) επηρεηξήζεηο ζηηο ΔΠΏ αλαγλψξηζε ηελ 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφθιεζε αηπρήκαηνο θαη θαηέιεμε ζην 

«Μνληέιν ηνπ Domino» (Βηθφλα 5.2) (Heinrich, 1956). 

  ΔΗΚΟΝΑ 5.2  Σν κνληέιν ηνπ Domino 

 

   Πεγή: (Heinrich, 1956) 

 

Ο Heinrich (1956), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα αηπρήκαηα δελ είλαη ηπραία 

γεγνλφηα, αιιά είλαη παξάγνληεο κηαο γξακκηθήο αιπζίδαο γεγνλφησλ. Οη θξίθνη ηεο 

αιπζίδαο είλαη κε ηε ζεηξά (Heinrich, 1956):  

 Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε πξνδηάζεζε.  

 Σν αλζξψπηλν ζθάικα.   

 Οη κε αζθαιείο ελέξγεηεο / θίλδπλνη. 

 Σα αηχρεκα.  
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 Ο ηξαπκαηηζκφο. 

Δ ζπλεηζθνξά ηνπ Heinrich (1956), νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη πξψηνο  

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ηξαπκαηηζκφο (ή ν ζάλαηνο) κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ  

αθαίξεζε ελφο κφλν παξάγνληα απφ ηελ παξαπάλσ γξακκηθή αιπζίδα γεγνλφησλ,  

αθξηβψο φπσο ε αθαίξεζε ελφο θαη κφλν θνκκαηηνχ απφ έλα domino νδεγεί ζην  

ζηακάηεκά ηνπ (Heinrich, 1956). 

Σν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ηνπ Heinrich (1956) θαη ησλ αθφινπζσλ ζρεηηθψλ 

κειεηψλ είλαη νη ππξακίδεο αηπρεκάησλ. Οη ππξακίδεο απηέο, φπσο θαίλεηαη ζην 

Αηάγξακκα 5.5 απεηθνλίδνπλ γξαθηθά ηελ αξηζκεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα ειαθξά, ηα 

ζνβαξά θαη ηα πνιχ ζνβαξά αηπρήκαηα (Heinrich, 1956).  

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.5  Ζ ππξακίδα ηνπ Heinrich 

 

   Πεγή: (Heinrich, 1956) 

 

5.7.1.2 Μνληέια δέληξνπ 

Δ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα αηπρήκαηα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ κηαο αιπζίδαο  

γεγνλφησλ νδήγεζε ζηε γέλλεζε θαη άιισλ παξεκθεξψλ κνληέισλ αλάιπζεο  

αηπρεκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ρξεζηκνπνηνχλ δέληξα γεγνλφησλ (Event 

Tree Analysis, ETA) ή ζθαικάησλ (Fault Tree Analysis, FTA). Σα κνληέια ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ δέληξα γεγνλφησλ ή ζθαικάησλ έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, κε 

ζεκαληηθφηεξν φηη δίλνπλ αξθεηά θαιά πνηνηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ θαη ζε πνζνηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο. Παξ‘ φια απηά ε 

θαηαζθεπή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

αμηνπηζηία, γηαηί εμαξηψληαη πάληα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κειεηεηή 

(Vernez et al., 2003). 

5.7.1.3 Μνληέια δηθηύνπ 

ηα κνληέια απηά ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο αιιεινπρίεο γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ παξάιιεια. Δ πηζαλφηεηα λα ζπµβεί έλα αηχρεκα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αιιεινπρία µε ηε κέγηζηε επηµέξνπο πηζαλφηεηα (θξίζηµε δηαδξνκή). Με άιια 

Θάλαηνο

Ώηπρήκαηα πνπ 
ζπλεπάγνληαη ρακέλεο 

ψξεο

Ληγφηεξν ζνβαξά 
αηπρήκαηα

Βπηθίλδπλεο ζπλζήθεο
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ιφγηα, θάζε ελέξγεηα ή αιιεινπρία ελεξγεηψλ εκπεξηέρεη θίλδπλν, ν νπνίνο δελ  είλαη 

δπλαηφλ λα εμαιεηθζεί. Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν ζηελ εθάζηνηε αιιεινπρία µε ηε κέγηζηε πηζαλφηεηα αηπρήµαηνο 

(Hollnagel, 2002, Vernez et al., 2003). Ώλ πρ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο ππάξρνπλ παιηά 

θζαξκέλα κεραλήκαηα καδί µε λέα θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηαδνρηθά ηα κεραλήκαηα πνπ ζπλδένληαη είηε µε ηελ παρηά (ξνπηίλα 1), είηε µε ηε 

ιεπηή (ξνπηίλα 2) γξαµµή, ηφηε ν θίλδπλνο αηπρήµαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ξνπηίλα 2 

(θξίζηµε δηαδξνκή). Βίλαη πξνθαλέο φηη ην κνληέιν απηφ είλαη ζπγθξηηηθφ θαη 

ζχµθσλα µε απηφ πάληνηε ζα ππάξρεη µία θξίζηµε δηαδξνκή. ην Αηάγξακκα 5.6 πνπ 

αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ην κνληέινπ δηθηχνπ: 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.6  Μνληέιν δηθηχνπ 

 

   Πεγή: (Hollnagel, 2002) 

 

5.7.2. Δπηδεκηνινγηθά κνληέια 

Σα κνληέια απηά βαζίδνληαη ζε µία δηαθνξεηηθή αληίιεςε πεξί ηνπ αηπρήµαηνο. Σν 

ζπµβάλ δελ  ζεσξείηαη σο απνηέιεζµα θάπνησλ δηαθξηηψλ κεκνλσκέλσλ γεγνλφησλ 

πνπ (είηε δηαδνρηθά, είηε ζε ζχδεπμε) νδήγεζαλ ζε απηφ, αιιά σο απνηέιεζµα 

δηαθφξσλ µε δηαθξηηψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ  ζπζηήκαηνο πνπ κνηξαία νδεγνχλ έλα 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ λα «λνζήζεη» (λα πάζεη αηχρεκα).  Οθείινπλ ην φλνµά ηνπο 

αθξηβψο ζε απηή ηελ αληηζηνίρηζε ηεο επηδεκηνινγηθήο εμέηαζεο θάπνηνπ  

καθξνζθνπηθνχ αηηίνπ (π.ρ. γεηηλίαζε µε µία ρεµηθή κνλάδα) πνπ νδεγεί 

ζπγθεθξηκέλα άηνµα (φρη  φια) λα λνζήζνπλ (Hollnagel, 2002). Δ αληίιεςε ησλ 

κνληέισλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 5.3 πνπ αθνινπζεί: 
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  ΔΗΚΟΝΑ 5.3  Ννεηηθή πξνζέγγηζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ κνληέισλ 

 

   Πεγή: (Hollnagel, 2002) 

 

Οη ηξεηο (3) βαζηθέο αξρέο ησλ επηδεκηνινγηθψλ κνληέισλ είλαη: 

 Λαλζάλνπζεο θαηαζηάζεηο: Μνληέιν παγφβνπλνπ (ην νξαηφ κέξνο    

αληηζηνηρεί κφλν ζην 10% ηνπ πξνβιήκαηνο).                                                                                                             

 Φνξείο θαη εκπφδηα. 

 Παζνγφλα πζηήκαηα: Μνληέιν ειβεηηθνχ ηπξηνχ (Δ ζχκπησζε αθαλψλ 

«θελψλ νπψλ» επηηξέπεη ηελ έιεπζε ηνπ θηλδχλνπ). 

Μηα εηθφλα ηεο γεληθήο αιιεινπρίαο ησλ επηδεκηνινγηθψλ κνληέισλ δίδεηαη ζην 

Αηάγξακκα 5.7 πνπ αθνινπζεί. 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5.7  Γηάγξακκα αηηηφηεηαο επηδεκηνινγηθνχ κνληέινπ 

 

   Πεγή: ( Hollnagel, 2002) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 
πξνδηάζεζεο

Υαξαθηεξηζηηθά 
θαηάζηαζεο

πλζήθεο 
αηπρήκαηνο

Ώπνηειέζκαηα 
αηπρήκαηνο
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∆ηάθνξεο παξάκεηξνη έρνπλ εμεηαζηεί σο ραξαθηεξηζηηθά πξνδηάζεζεο πνπ 

κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Μία (1) απφ απηέο είλαη ε ειηθία. Δ 

θζίλνπζα ζεσξία ηεο ειηθίαο ππνζηεξίδεη φηη θαζψο έλα άηνµν κεγαιψλεη ειηθηαθά, 

θάπνηεο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο ηφζν θπζηνινγηθέο (θαξδηνινγηθή ιεηηνπξγία, κπτθή 

δχλαµε, αληνρή) θαη λνεηηθέο (πρ αηζζεηήξηα θαη θηλεηήξηα απφδνζε, ρξφλνο ιήςεο 

απνθάζεσλ, µλήµε) εμαζζελνχλ ζηαδηαθά, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφµνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο (Sailly and Volkoff, 1990, 

Teiger and Villatte, 1987). 

Σν status ηνπ εξγαδφκελνπ απφ πιεπξάο ζέζεο, κηζζνινγηθνχ επηπέδνπ, αζθάιεηαο, 

θιπ. έρεη επίζεο βξεζεί λα δηαθνξνπνηεί ην είδνο ησλ αηπρεκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

βξέζεθε φηη ζηηο θαηαζθεπέο, ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ αηπρεκάησλ θαη ηα κνηξαία 

αηπρήµαηα ήηαλ ζπρλφηεξα ζε εξγαδνκέλνπο ραµεινχ status, ελψ ηα αηπρήµαηα µε 

αξθεηέο εµέξεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ήηαλ ζπρλφηεξα ζε εξγαδνκέλνπο 

πςειφηεξνπ status (Saloniemi and Oksanen, 1998). 

∆χν (2) αθφµε παξάκεηξνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί σο κέηξα αζθάιεηαο είλαη ε  

ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ν δείθηεο 

ζπρλφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ. Γεληθά παξαηεξήζεθε φηη ζε επηρεηξήζεηο µε πςειφ 

δείθηε ζπρλφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ νη εξγαδφκελνη ήηαλ θαηά µέζν φξν ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη µε ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο, παξφηη δελ παξαηεξήζεθε ε  ίδηα ζρέζε 

µε ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ην επίπεδν αζθάιεηαο γεληθφηεξα (Tinmannsvik and Hovden, 

2003).  

5.7.2.1. Τν κνληέιo ηνπ J. Reason γηα ηα νξγαλσηηθά αηπρήκαηα 

Ο Reason (1990), εηζήγαγε έλα ζπζηεκηθφ κνληέιν νξγαλσηηθήο πξφθιεζεο ησλ 

αηπρεκάησλ ην νπνίν επηζεκαίλεη αλεπάξθεηεο νθεηιφκελεο ζε νξγαλσηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζε ηνπηθνχο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα θαηαιήγνπλ ζε δπζκελή ζπκβάληα (Reason, 1990). ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη: (α) ιάζε 

βαζηζκέλα ζηηο δεμηφηεηεο, (β) παξαβηάζεηο, (γ) ζθάικαηα. Σν κνληέιν ηνπ Reason 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Βηθφλα 5.4. 
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  ΔΗΚΟΝΑ 5.4  Σν κνληέιν ηνπ Reason γηα ηα νξγαλσηηθά αηπρήκαηα 

 

  Πεγή: (Reason, 1990) 

 

5.7.2.1. Τν κνληέιν ηνπ Διβεηηθνύ ηπξηνύ 

Έλα κνληέιν αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ζπρλά ζηνλ 

ρψξν ηεο πγείαο είλαη ην νλνκαδφκελν Μνληέιν ηνπ Βιβεηηθνχ ηπξηνχ ην νπνίν 

αλαπαξίζηαηαη ζηελ Βηθφλα 5.5.  

  ΔΗΚΟΝΑ 5.5 Μνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ 

 

 

Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

Με αζθαιήο επίβιεςε 

Αίηηα γηα κε αζθαιείο 

ελέξγεηεο 

Με αζθαιείο ελέξγεηεο 
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      Πεγή: (Reason, 1990) 

 

Κάζε θέηα ειβεηηθνχ ηπξηνχ αληηπξνζσπεχεη έλα επίπεδν άκπλαο μεθηλψληαο απφ ηε 

Αηνίθεζε / Αηεχζπλζε κηαο κνλάδαο / νξγαληζκνχ θζάλνληαο κέρξη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο κνλάδαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα άκπλαο ζηελ πγεία απνηεινχλ πρ ε 

ιίζηα πξηλ ηελ εγρείξεζε (πρ checklist ηνπ WHO), ε ζεκείσζε ηεο πεξηνρήο πξηλ ηελ 

επέκβαζε θα. ε θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα ακχλαο παξαηεξνχληαη θάπνηεο 

«ηξχπεο», κε άιια ιφγηα θάπνηεο αηέιεηεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλν 

ζρεδηαζκφ, ιαλζαζκέλν ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, ειιηπήο εθπαίδεπζε θιπ. Ώλ 

γίλνπλ απνηπρεκέλεο ή ιάζνο ελέξγεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη αλζξψπηλα ζθάικαηα 

ζε έλα επίπεδν άκπλαο, απηφ επεξεάδεη ην επφκελν θαη θαηαιήγνπλ ζην αηχρεκα. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηε ζηηγκή, ιίγν πξηλ απφ ην αηχρεκα θαη πξνρσξψληαο κε 

αληίζηξνθε θνξά, έρνπκε (Reason, 1990): 

 Σν πξώην επίπεδν πνπ εμεηάδεη ηηο κε αζθαιείο ελέξγεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα 

ζθάικαηα δειαδή πνπ ηειηθά νδήγεζαλ ζην αηχρεκα. ηελ αεξνπνξηθή 

νξνινγία, αλαθέξεηαη σο ζθάικα ηνπ πιεξψκαηνο / ρεηξηζηνχ θαη είλαη ην 

επίπεδν εθείλν ζην νπνίν εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ησλ δηεξεπλεηψλ θαη ζην 

νπνίν αλαθαιχπηνληαη νη πεξηζζφηεξνη αηηηψδεηο παξάγνληεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

Αειαδή νη ελέξγεηεο ή νη κε ελέξγεηεο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ην αηχρεκα. Ώπηέο νη ελέξγεηεο πνπ παξίζηαληαη ζην δηάγξακκα κε 

ηε κνξθή ηξχπαο ζηελ πξψηε θέηα ηπξηνχ, απνηεινχλ ηα ελεξγά ζθάικαηα 

ηνπ ρεηξηζηνχ – εξγαδνκέλνπ, ελψ ε θέηα αληηπξνζσπεχεη ηελ ηειεπηαία κε 

αζθαιή ελέξγεηά ηνπ.   

 Ώπηφ φκσο πνπ θάλεη ην κνληέιν, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο δηεξεπλεηέο ησλ 

αηπρεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αεξνπνξηθψλ, είλαη  φηη ηνπο ππελζπκίδεη λα 

αλαδεηνχλ θαη ηα ιαλζάλνληα ζθάικαηα, πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε 

αδξάλεηα θαη λα κελ γίλνληαη  αληηιεπηά, είηε απφ ην πιήξσκα, αιιά αθφκα 

θαη απφ ηνπο δηεξεπλεηέο. Σα ιαλζάλνληα ζθάικαηα, δεκηνχξγεζαλ ηελ 

αλάγθε θαη άιισλ επηπέδσλ έξεπλαο ζθαικάησλ. Έηζη ην δεύηεξν επίπεδν 

εμεηάδεη ηα αίηηα γηα κε αζθαιείο ελέξγεηεο θαη πεξηιακβάλεη ηε θαηάζηαζε 

ηνπ πιεξψκαηνο, απφ πιεπξά δηαλνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο, θησρήο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ θαη ην πψο απηή επεξεάδεη ηελ απφδνζή ηνπ.  

 Ώθνχ εμεηαζζεί ε θαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο – εξγαδνκέλσλ ν Reason 

πξνρσξάεη ζην ηξίην επίπεδν πνπ εμεηάδεη ηε κε αζθαιή επίβιεςε, πνπ 
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πεξηιακβάλεη, ιάζνο ή κε ελέξγεηεο απφ πιεπξάο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη 

ηελ επζχλε επίβιεςεο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

κνλάδαο / νξγαληζκνχ. 

 Σν ηέηαξην επίπεδν εμεηάδεη ηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο εάλ δειαδή θαη ηί 

είδνπο θαηεπζχλζεηο ππάξρνπλ απφ ηε θνξπθή ηεο κνλάδαο / νξγαληζκνχ, ζε 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο επηβιέπνληεο ησλ δηαδηθαζηψλ, εάλ δειαδή, νη 

εξγαδφκελνη - ρεηξηζηέο έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε θαη κέξηκλα γηα ην 

σξάξην εξγαζίαο θαη έλα πιήζνο άιισλ ελεξγεηψλ, πνπ νη δηαηαγέο θαη νη 

θαλνληζκνί ξπζκίδνπλ γηα ηε ιεηηνπξγίαο ηεο.  

ην δηάγξακκα πνπ πξνεγείηαη, ζηε δεχηεξε ζεηξά κε ηηο θέηεο ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ 

νη αζηνρίεο αληηκεησπίζηεθαλ εγθαίξσο πξηλ νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα. Σν κνληέιν ηνπ 

ειβεηηθνχ ηπξηνχ αμηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ 

ζηα λνζνθνκεία, εληνπίδνληαο ηα ιάζε ζε αίηηα πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ ειιηπή 

επηθνηλσλία, ηελ αλεπαξθή γλψζε θαη ηε κε θαηαλφεζε ησλ θαλνληζκψλ απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. 

5.7.3. πζηεκηθά κνληέια 

Σα κνληέια απηά πξνέθπςαλ απφ ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο Βπηζηήµεο ησλ 

πζηεκάησλ θαη ηεο Θεσξίαο ηνπ Υάνπο. χµθσλα µε απηά, ν θίλδπλνο δελ είλαη 

ηδηφηεηα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ  ζπζηήκαηνο, αιιά ηδηφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξνχλ φηη νη εζσηεξηθνί µεραληζµνί θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απηά πνπ ππεξηεξνχλ θαη έηζη νη απνθξίζεηο ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα δελ είλαη γξαµµηθέο (αλάινγεο ησλ εξεζηζκάησλ) αιιά ελ 

γέλεη απξφβιεπηεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ιεηηνπξγηθά αζχλδεηα θαη µφλν ην ζπµβάλ 

ηνπ αηπρήµαηνο είλαη απηφ πνπ µπνξεί λα απνθαιχςεη ηε ζρέζε ηνπο (Hollnagel, 

2002).   

Σν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκηθψλ κνληέισλ είλαη ε έκθαζή ηνπο φηη ε αλάιπζε 

αηπρεκάησλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά ζε παξαδνρέο ή ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δνκψλ ή εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ (Hollnagel, 2002). 

5.8. πκπεξάζκαηα 

Σα αηπρήκαηα απνηεινχλ έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ηφζν ζηνλ 

άλζξσπν φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν θχξην ζπζηαηηθφ ηνπο είλαη ν θίλδπλνο ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ εγγελνχο αγλψζηνπ, ηνπο νπνίνπο 

θαιείηαη ν άλζξσπνο λα αληηκεησπίζεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ θάζε ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπ. 

Οχηε ε εγγελήο άγλνηα, φκσο είλαη ηθαλή λα ζηακαηήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ. Άιισζηε ε γλψζε ήηαλ έλα αγαζφ ην νπνίν ν άλζξσπνο δελ έβξηζθε πνηέ 

έηνηκν, αιιά ην έρηηδε ζηαδηαθά κέζα απφ αηειή κνληέια πνπ δηαδέρνληαλ ην έλα ην 

άιιν. Έηζη δελ θαηείρε πνηέ κέρξη ζήκεξα ηελ απφιπηε γλψζε γηα θάπνην κεραληζκφ, 

αιιά φιν θαη θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο θαη λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ ηνλ βνεζνχλ 
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λα δηαρεηξίδεηαη φιν θαη θαιχηεξα ηελ άγλνηα ηνπ ζχκπαληνο, πιεζηάδνληαο φιν θαη 

πην θνληά ζηελ αιήζεηα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αηπρεκάησλ, ε έλλνηα ησλ ηέιεηα επαλαιακβαλφκελσλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπάληα θαηλφκελα 

πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη ζπρλά θαη ζίγνπξα φρη ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Δ 

πηζαλφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηνλ δηαηζζεηηθφ ηεο ραξαθηήξα, νπφηε θαιχηεξα ηαηξηάδεη 

ε έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα άγλνηα κεραληζκψλ θαη φρη άγλνηα 

εθβάζεσλ κε δεδνκέλε αλαινγία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Σν ιάζνο θαη ην ζθάικα ζηελ πγεία 

«Ψθειέεηλ κε βιάπηεηλ» 

(Ηππνθξάηεο) 

6.1. Δηζαγσγή 

Βίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ηαηξηθή θξνληίδα είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη βιάβε 

ζηνλ αζζελή. κσο, ε αλαγλψξηζε φηη ε βιάβε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν 

ιάζνο ή απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο (system failure) πξνθχπηεη ζηαδηαθά. Γηα αξθεηά 

ρξφληα, εηδηθνί δηαηχπσλαλ φηη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα ππάξρνπλ θαη βιάπηνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο, αιιά ε απάληεζε πνπ δφζεθε ην 2000, κε ηελ έθδνζε 

ηεο έθζεζεο «To errs human: Building a safer health system», απφ ην IOM, θέξεη ηα 

ηαηξηθά ζθάικαηα πάιη ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξφηεηαο. Σν Μάξηην ηνπ 2001, ε 

δεχηεξε έθζεζε ηνπ IOM «Crossing the quality chasm: A new health system for the 

21st century» θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ ζθαικάησλ 

είλαη απφξξνηα ησλ ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχζηεκα πγείαο 

ζην ζχλνιφ ηνπ θαη δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαθή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο είρε ππνζηεξηρζεί παιαηφηεξα. Σα ηαηξηθά 

ζθάικαηα, σο θαηλφκελν, παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έρνπλ 

δηεμαρζεί πνιιέο έγθπξεο κειέηεο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

6.2. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο θαη ηνπ ζθάικαηνο ζηελ πγεία 

Δ έλλνηα ηνπ ιάζνπο θαη ηνπ ζθάικαηνο δελ ηαπηίδνληαη φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο αιιά παξνπζηάδνπλ ιεπηέο θαη δπζδηάθξηηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Δ έλλνηα ηνπ ιάζνπο 

ραξαθηεξίδεη κηα ελέξγεηα ή κηα παξάιεηςε θαη φρη ην απνηέιεζκα απηήο θαη απνθηά 

ζαθέζηεξν πεξηερφκελν αλ δηαρσξηζηεί ζε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη δηαγλσζηηθφ 

ιάζνο. Μηα ιαλζαζκέλε ελέξγεηα ή κηα παξάιεηςε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αλεπηζχκεην ζπκβάλ κπνξεί φκσο θαη φρη είηε γηαηί ε ελ ιφγσ ελέξγεηα ή παξάιεηςε 

δελ πξνθάιεζε βιαβεξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, είηε γηαηί έγηλε 

αληηιεπηή θαη δηνξζψζεθε εγθαίξσο. ε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζθάικαηνο ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ δπζκελή έθβαζε κηαο ελέξγεηαο ή κηαο παξάιεηςεο. Ο 

επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηαηξηθό αληί ζεξαπεπηηθό (γηα ηε ιέμε ζθάικα) πξνηηκάηαη 

ζηελ απφδνζε ζηα ειιεληθά ησλ αληίζηνηρσλ μέλσλ φξσλ, θαζψο θαιχπηεη θαιχηεξα 

θάζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ ηαηξνχ θαη δελ πεξηνξίδεηαη κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο 

ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο θιπ.  

Ο Reason (1990), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο 

γεληθά, αλαγλσξίδεη δχν (2) εηδψλ ιάζε (Reason, 1990):  

 Λάζνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο (error of execution): Πξφθεηηαη γηα 

ηελ απνηπρία κηαο ζρεδηαζκέλεο αιιεινπρίαο δηαλνεηηθψλ θαη θπζηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ λα επηηχρνπλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, εθφζνλ απηή ε 

απνηπρία δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε παξέκβαζε ηπραίσλ παξαγφλησλ.  

 Λάζνο θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο δηαδηθαζίαο (error of planning): Πξφθεηηαη γηα 

ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ιαλζαζκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο.    

Ο Reason (1995), νξίδεη σο ιάζνο ζηελ πγεία ηηο απνθιίζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηβιαβείο γηα ηνλ αζζελή (Reason, 

1995). 

Ο Leape (1994), ραξαθηεξίδεη σο ηαηξηθό ιάζνο κηα κε εζειεκέλε πξάμε ή  

παξάιεςε θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ή κηα ελέξγεηα ή παξάιεςε ε νπνία 

δελ επέθεξε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Leape, 1994). 

Ο Reason (1995), κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ ιάζνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζία θαη φρη ζηελ έθβαζε 

θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο αλαγλσξίδνληαο φηη ςπρνινγηθέο, θπζηθέο θαη ηερληθέο 

αζηνρίεο ζπκβάιινπλ ζηελ δηελέξγεηα ηνπ ιάζνπο. κσο ν Reason παξαβιέπεη ηα 

ιάζε πνπ νθείινληαη ζε παξάιεηςε (error of omission) (Reason, 1990, Reason, 1995). 

Βλ αληηζέζεη κε ηνλ Leape (1994), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε ιάζε πνπ νθείινληαη ηφζν 

ζε πξάμεηο φζν θαη ζε παξαιείςεηο αιιά παξαβιέπεη ηηο ελέξγεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ιάζνο ζρεδηαζκφ εθηφο αλ απηέο νδεγήζνπλ ζε αλεπηζχκεην απνηέιεζκα (Leape, 

1994). Σφζν ν νξηζκφο ηνπ Reason φζν θαη ν νξηζκφο ηνπ Leape έρεη αξθεηνχο 

πεξηνξηζκνχο. Μνινλφηη κηα ελέξγεηα κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε ή ην ζρέδην γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο λα κελ είλαη ην θαηάιιειν, δελ 

πξέπεη ηα ιάζε θαη νη παξαιήςεηο λα ελνρνπνηνχληαη πάληα γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα 

ζηελ πγεία θαζψο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηά φπσο πρ 

ε απξφζκελε αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε λέα θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Σν IOM ζηελ Έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ πγεία 

νξίδεη σο ηαηξηθό ιάζνο ηε κε νινθιήξσζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο πξάμεο ή ηε 

ρξήζε ελφο αηειέζθνξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ (Institute of 

Medicine Committee on Quality of Health Care in America, 2000).  

Σν Βζληθφ Ίδξπκα γηα ηελ Ώζθάιεηα ηνπ Ώζζελνχο (National Patient Safety 

Foundation, NPSF) ηαπηίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ιάζνπο κε ην δπζκελέο ζπκβάλ θαη νξίδεη 

σο ηαηξηθό ιάζνο ηελ κε εζειεκέλε έθβαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνηα αηέιεηα 

ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. χκθσλα κε ην ίδην Ίδξπκα ηα ιάζε ζην 

ρψξν ηεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε ιάζε πξαθηηθήο (ιάζνο ελέξγεηα), ιάζε παξάιεηςεο 

(δελ γίλεηαη ε ζσζηή θαη ελδεδεηγκέλε ελέξγεηα) θαη ζε ιάζε εθηέιεζεο (γίλεηαη ε 

ζσζηή ελέξγεηα αιιά κε ιάζνο ηξόπν) (The National Patient Safety Foundation and 

Council, 2003). 

Οη Grober θαη ΐνhnen (2005), νξίδνπλ ην ηαηξηθό ιάζνο σο κηα πξάμε ή κηα 

παξάιεηςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο ζηελ παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο πνπ είλαη ηθαλή λα επηθέξεη έλα δπζκελέο απνηέιεζκα (Grober and 

Bohnen, 2005). 
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Οη Zhang θαη ζπλ. (2008), θάλνληαο κηα πξνζπάζεηα λα εμεηάζνπλ ηα ηαηξηθά ιάζε 

αλαθέξνπλ φηη ηαηξηθφ ιάζνο ζπκβαίλεη φηαλ έλαο πάξνρνο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

επηιέγεη αθαηάιιειε κέζνδν γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο ή εθαξκφδεη 

πιεκκειψο ηελ ελδεδεηγκέλε κέζνδν γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο 

(Zhang et al., 2002).  

Καηά ηελ Κπξίηζε (2009), ην ιάζνο νξίδεηαη σο θάζε αθνχζην ζπκβάλ, ην νπνίν 

απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ή θάζε απφθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (Κπξίηζε, 2009). Ο  

Ραθηφπνπινο (2009), ηελ ίδηα ρξνληά νξίδεη ην ιάζνο σο κηα πξάμε, ε νπνία δελ  

επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πνπ κπνξεί λα είλαη ε αλαιγεζία, ή κπνράιαζε  ή 

νπνηαδήπνηε άιιε χθεζε δπζάξεζησλ ζπκπησκάησλ (Ραθηφπνπινο, 2009). 

ην ειιεληθφ Εαηξηθφ Αίθαην θαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα γηα ηνπο φξνπο ηαηξηθό ιάζνο 

ή ηαηξηθό ζθάικα ρξεζηκνπνηείηαη κε αλάινγν πεξηερφκελν ν φξνο ηαηξηθή ακέιεηα 

(medical malpractice). Χο ηαηξηθή ακέιεηα ινηπφλ ραξαθηεξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ηαηξνχ πνπ αμηνινγείηαη σο ππνιεηπφκελε ηεο επηβαιιφκελεο, ζην επάγγεικα ηνπ θαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηκέιεηαο θαηά θαλφλα ιφγσ κε ηήξεζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ standard ή παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο θαη ηέρλεο (lege artis), απφ ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, 

ζηελ έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο σο παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο 

επηκέιεηαο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

ζηνηρείν ηεο ππαηηηφηεηαο δειαδή πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγείηαη θαη ε απφδνζε 

πξνζσπηθήο κνκθήο θαηά ηνπ δξάζηε (Φνπληεδάθε, 2003). 

ηελ ζχγρξνλε ζεσξία ηεο ηαηξηθήο επζχλεο ππάξρνπλ ηξία (3) θξηηήξηα γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο (Φνπληεδάθε, 2003): 

i. Τν θξηηήξην ηνπ κέζνπ ζπλεηνύ ηαηξνύ (bonus medicus), ν νπνίνο ηεξεί ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ (ελεξγεί lege artis) δειαδή ελεξγεί ζχκθσλα κε ην, 

θαηά ην ρξφλν ηεο πξάμεο, επίπεδν ηεο ηαηξηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 

ηεο ηερληθήο, θαζηζηψληαο σο ακειή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ πνπ 

απνθιίλεη απφ ηνπο γεληθά παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

(άξζξν 3, §3 ΚΕΑ). ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ιφγνο γηα «θαζαξά» ηαηξηθφ 

ή ηερληθφ ζθάικα πνπ αμηνινγείηαη κε ηαηξηθά θξηηήξηα.  

ii. Τελ αλαγσγή ζηα standards (πξόηππα πνηόηεηαο) ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, 

απνδίδνληαο ζηνλ φξν «ηαηξηθφ standard» ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλε 

πεξίπησζε ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ην 

«standard» αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλν επίπεδν πνηφηεηαο. Σν «standard» 

πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο επηζηεκνληθήο αλαγλψξηζεο, ηεο ηαηξηθήο 

εκπεηξίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απνδνρήο. Ακέιεηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ραξαθηεξίδεηαη ε απφθιηζε πξνο ηα θάησ απφ ην επηβαιιφκελν πξφηππν 

πνηφηεηαο. 
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ε γεληθέο γξακκέο είλαη θνηλά απνδεθηφ ζηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ θαζεκέξα 

πξάμε φηη ν ηαηξφο δελ νθείιεη λα γλσξίδεη ηα πάληα θαη λα είλαη ηθαλφο γηα ηα πάληα 

αιιά κφλν φζα γλσξίδεη θαη πξάηηεη ν κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

Ώληίζηνηρα νθείιεη φκσο λα δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

iii. εκείν αλαθνξάο γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ ηαηξνχ ζχκθσλα κε ην 3
ν
 θξηηήξην 

απνηειεί ν αζζελήο, ραξαθηεξίδνληαο σο ακειή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ 

πνπ ζε δεδνκέλε ζηηγκή δελ έπξαμε απηφ πνπ επέβαιιε ην ζπκθέξνλ ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο, παξαβηάδνληαο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν φρη κφλν ηε 

ζπλήζε πξαθηηθή αιιά θαη θάπνην θαλφλα ή «ηαηξηθφ standard». Δ αξρή salus 

aegroti suprema lex (: ν ππέξηαηνο λφκνο είλαη ε ζσηεξία ηνπ αζζελνχο) είλαη 

ν ζεκειηψδεο θαλφλαο ηεο ηαηξηθήο θαη απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ησλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

γίλεηαη ιφγνο γηα «θνηλή ακέιεηα» θαη ν ηαηξφο ραξαθηεξίδεηαη σο ακειήο 

θνηλσλόο. 

Βπηπιένλ ζηνλ Κψδηθα Εαηξηθήο Αενληνινγίαο (Κ.Ε.Α.) (Ν. 3418/2005) ν λνκνζέηεο 

επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο βάζεη ηνπ φξθνπ ηνπ Εππνθξάηε θαη 

ηελ απνθπγή πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ 

ππφιεςε ηνπ ηαηξνχ θαη λα θινλίζνπλ ηελ πίζηε ηνπ θνηλνχ πξνο ην ηαηξηθφ 

επάγγεικα. 

6.2.1. Ννζειεπηηθά ιάζε 

Βθηφο απφ ηα ηαηξηθά ιάζε, ζεκαληηθφ πνζνζηφ εκθάληζεο θαηαιακβάλνπλ θαη ηα 

λνζειεπηηθά ιάζε. Χο λνζειεπηηθό ιάζνο νξίδεηαη κηα κε εζειεκέλε ελέξγεηα κε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθε απφ λνζειεπηή ή ζε ζπλεξγαζία κε 

λνζειεπηή ε νπνία δχλαηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην επίπεδν πγείαο ηνπ αζζελνχο 

(Johnstone and Kanitsaki, 2006).  

Οη Donchin θαη ζπλ. (1995), φξηζαλ σο λνζειεπηηθό ιάζνο θάζε απφθιηζε κε ηε 

κνξθή πξάμεο ή παξάιεηςεο απφ ηνπο παγησκέλνπο θαλφλεο θαη πξαθηηθέο ηεο 

άζθεζεο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο (Donchin et al., 2003).   

ηε κειέηε ησλ Graf et al. (2005), σο λνζειεπηηθό ιάζνο νξίδεηαη θάζε αθνχζην 

ζπκβάλ πνπ ειάηησζε ή ζα κπνξνχζε λα ειαηηψζεη ηελ αζθάιεηα θάζε αζζελνχο 

(Graf et al., 2005).  

Σα λνζειεπηηθά ιάζε ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ εηεξνγέλεηαο ηφζν σο πξνο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο αιιά θαη σο πξνο ην ηκήκα ηεο κνλάδαο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. χκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 ζε λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πξνέθπςε ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε (Κάξγα et al., 

2008):  

 Φαξκαθεπηηθά ιάζε. 

 Λάζε ζην ρεηξνπξγείν. 



Τν ιάζνο θαη ην ζθάικα ζηελ πγεία 

161 
 

 Λάζε ζηε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ & ηε Μνλάδα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο. 

 Λάζε ζηελ αηκνδνζία. 

 Λάζε αζεςίαο – αληηζεςίαο. 

 Γξαθηθά ιάζε. 

 Λάζε ζηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο αζζελνχο. 

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

ηαηξηθψλ θαη ησλ λνζειεπηηθψλ ιαζψλ νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ κειέηε ζε 

κειέηε αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο θάζε κειέηεο. 

6.2.2. Φαξκαθεπηηθά ιάζε 

χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε θαηεγνξία ησλ λνζειεπηηθψλ ιαζψλ πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηελ θιηληθή πξαθηηθή είλαη ηα θαξκαθεπηηθά ιάζε ηα νπνία 

έρνπλ αληίθηππν ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο (Mitsis et al., 2012). 

Οη Steel θαη ζπλ. (1981), θαηέιεμαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ηαηξνγελείο 

«βιάβεο» ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε θαξκάθσλ. Οη ζπλέπεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη 

απφ κηθξέο θαη αλεπαίζζεηεο έσο πνιχ ζνβαξέο θαη ζαλαηεθφξεο (Steel et al., 1981). 

ηε βηβιηνγξαθία απαληψληαη αξθεηέο κειέηεο πνπ παξαζέηνπλ νξηζκνχο γηα ηα 

θαξκαθεπηηθά ιάζε θαη γηα ηα ιάζε θαηά ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζε αζζελείο 

λνζειεπφκελνπο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. Ο νξηζκφο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ιάζνπο 

πνπ θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Ώκεξηθαληθή Έλσζε Ννζνθνκείσλ 

(American Hospital Association) αλαθέξεη φηη είλαη (American Hospital Association, 

1954): 

«Δ δηάζεζε ιάζνο θαξκάθνπ ή δφζεο απηνχ ζε ιάζνο αζζελή ή ζε ιάζνο ψξα, ή ε κε 

δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ή ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ή ζπζηήλεηαη απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ». 

Σν Βζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην γηα ηα Φαξκαθεπηηθά Λάζε θαη ηελ Πξφιεςή 

ηνπο (National Coordinating Council for Medication Error and Prevention, NCCMEP) 

νξίδεη ην θαξκαθεπηηθό ιάζνο σο (United States Pharmacopeia, 1997): 

«θάζε απνηξέςηκν γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα νδεγήζεη ζε 

αθαηάιιειε ρξήζε θαξκάθσλ ή ζε βιάβε αζζελή, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη ππφ ηνλ έιεγρν επαγγεικαηία πγείαο, αζζελή ή ρξήζηε 

ππεξεζηψλ πγείαο. Σέηνηα ζπκβάληα κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηηθέο 

πξαθηηθέο, πξντφληα θξνληίδαο πγείαο, δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ: ζπληαγνγξάθεζε, επηθνηλσλία κέζσ νδεγηψλ, νλνκαηνδνζία 

πξντφλησλ (product labeling), ζπζθεπαζία θαη νλνκαηνινγία, αλαζχλζεζε, δηάιπζε, 

δηαλνκή, ρνξήγεζε, εθπαίδεπζε, παξαθνινχζεζε θαη ρξήζε». 

Σα δεδνκέλα γηα ηα θαξκαθεπηηθά ιάζε πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο Δλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Ώπζηξαιία θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη επνκέλσο νη 
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κεραληζκνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

πξφιεςή ηνπο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα ησλ αληίζηνηρσλ 

ρσξψλ. Σν National Coordinating Council for Medication Error Reporting (NCC 

MERP), νξίδεη σο θαξκαθεπηηθό ιάζνο ην απνηξέςηκν γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ή λα νδεγήζεη ζε κε θαηάιιειε ρξήζε ελφο θαξκάθνπ ή ζε βιάβε ηνπ 

αζζελνχο. Έρεη θαηαγξάςεη ηα δέθα (10) βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη ζπρλά κε ηηο αηηίεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ (National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention, 2005). Σα δέθα (10) απηά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, ην θάξκαθν, ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην θάξκαθν, ηελ νλνκαζία θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

ζθεπάζκαηνο, ηελ απνζήθεπζε, ηε θχιαμε, θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θαξκάθνπ, ηελ 

απφθηεζε ζπζθεπψλ θαξκάθσλ, ηε ρξήζε θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηνπ αζζελνχο, ηηο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Ο 

πξναλαθεξφκελνο θνξέαο έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ αιγφξηζκν θαη έλαλ θαηάινγν γηα 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ, ν νπνίνο παξαηίζεηαη αθνινχζσο 

(Πίλαθαο 6.1) (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention, 2005). 

 ΠΗΝΑΚΑ 6.1  Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ  

Καηεγνξία Δλδερφκελε βιάβε ή δεκία 

Α 
Καηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηαηξηθφ 

ιάζνο. 

Β 
Εαηξηθφ ιάζνο πνπ ηειηθά δελ πξνθάιεζε βιάβε ζηνλ αζζελή. 

C 
Εαηξηθφ ιάζνο πνπ ππέζηε ν  αζζελήο αιιά δελ ηνπ πξνθάιεζε 

βιάβε. 

D 

Εαηξηθφ ιάζνο πνπ ππέζηε ν αζζελήο θαη ρξεηάζηεθα πεξαηηέξσ 

παξαθνινχζεζε ή παξέκβαζε γηα λα επηβεβαησζεί φηη ηειηθά δελ 

πξνθάιεζε θάπνηα βιάβε ζηνλ αζζελή. 

Δ 
Πξνζσξηλή βιάβε ζηνλ αζζελή πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ηαηξηθή παξέκβαζε. 

F 
Πξνζσξηλή βιάβε ζηνλ αζζελή πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα 

αξρηθή ή παξαηεηακέλε λνζειεία. 

G Μφληκε αλαπεξία αζζελνχο. 

Ζ 
Ώπαηηείηαη ηαηξηθή παξέκβαζε γηα λα δηαηεξεζεί ν αζζελήο ζηε 

δσή. 

I Θάλαηνο αζζελνχο. 

  Πεγή: (NCC MERP,2003) 

 

6.3. πλαθήο έλλνηεο ηνπ ιάζνπο θαη ηνπ ζθάικαηνο ζηελ πγεία 

Εζηνξηθά, νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

εζηηάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα δπζκελή απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ηεο 
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ηαηξηθή πηνζεηψληαο νξηζκνχο γηα ηα ηαηξηθά ιάζε θαη ζπλαθείο φξνπο βαζηδφκελνη 

ζην δπζκελέο απνηέιεζκα ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο (Brennan et al., 1991, Leape et al., 

1991, Thomas et al., 2000a, Wilson et al., 1999, Wilson et al., 1995). Ώπηφ ίζσο 

εμεγείηαη απφ ηελ βαζηθή αξρή ηεο ηαηξηθήο απφ ηα ρξφληα ηνπ Εππνθξάηε ε νπνία 

ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο (3) ιέμεηο «prium no nocere: Καηαξράο κε θάλεηο θαθφ» 

(Veatch, 1989, Leape, 1994).  

Ο Schimmel (1964), ζηελ κειέηε «Hazards of Hospitalization» ππνζηήξημε φηη, είλαη 

αλαγθαία ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ δπζάξεζησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλεμάξηεηα απφ ηελ ζνβαξφηεηά ηνπο θαη ε θαηαγξαθή 

ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο. Βπίζεο πξέπεη λα εθηηκεζεί ζπλνιηθά ν θίλδπλνο πνπ 

εθηίζεηαη ν αζζελήο ζε ζρέζε κε ηελ πνιπθαξκαθία θαη ηηο πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο 

θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. ηα πιαίζηα απηά ν Schimmel εηζάγεη γηα πξψηε 

θνξά ηνλ φξν επηβιαβέο επεηζόδην (noxious episode) (Schimmel, 1964).  

Χο επηβιαβέο επεηζόδην (noxious episode) νξίδεηαη θάζε δπζάξεζην γεγνλφο,  

επηπινθή θαη αηπρία πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα απνδεθηψλ δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ πνπ έιαβαλ ρψξα εληφο ηεο κνλάδαο παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο (Schimmel, 1964).  

Σν 1977 ζηε κειέηε «The California Medical Insurance Feasibility Study» γίλεηαη 

αλαθνξά γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ δπλεηηθό απνδεκηώζηκν γεγνλόο (potentially 

compensatable event) νξίδνληάο ην σο έλα γεγνλφο θαηά ηελ παξνρή ηαηξηθήο 

θξνληίδαο πνπ νδήγεζε ζε αλαπεξία ή παξαηεηακέλε λνζειεία (Mills D.H. et al., 

1977). 

Πνιιέο θνξέο ε έλλνηα ηνπ ιάζνπο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

δπζκελνύο ή αλεπηζύκεηνπ ζπκβάληνο (adverse event). Σε δεθαεηία ηνπ 1990 

δεκνζηεχηεθαλ ηέζζεξηο (4) κεγάιεο έξεπλεο γηα ηα ιάζε ζην ρψξν ηεο πγείαο, 

δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ φξν δπζκελέο ζπκβάλ. χκθσλα κε ηηο κειέηεο 

«Harvard Medical Practice Study» (Leape et al., 1991, Brennan et al., 1991), «The 

Utah and Colorado Medical Practice Study» (Thomas et al., 2000a), «The Quality in 

Australian Health Study» (Wilson et al., 1995, Wilson et al., 1999) θαη ηελ κειέηε 

«To Err is Human: Building a Safer Health System» (Institute of Medicine Committee 

on Quality of Health Care, 2000) ηνπ ΕΟΜ σο δπζκελέο ζπκβάλ (adverse event) 

νξίδεηαη κηα εληνπηζκέλε βιάβε ή επηπινθή πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο αζζελείο απφ ηελ 

ηαηξηθή θξνληίδα, δελ νθείιεηαη ζηελ επηθείκελε λφζν ηνπ αζζελνχο θαη νδεγεί ζε 

αλαπεξία, ζε παξαηεηακέλε λνζειεία ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν αθφκε θαη ζε 

ζάλαην. Σν δπζκελέο ή αλεπηζχκεην ζπκβάλ αλαθέξεηαη ζηελ έθβαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελψ ην ιάζνο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

ραξαθηεξίδεη ηελ ελέξγεηα. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ην ιάζνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δπζκελέο ζπκβάλ κπνξεί φκσο θαη φρη είηε γηαηί ε ελέξγεηα απηή δελ είρε βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο θαη ν αζζελήο δελ εθδήισζε θαλέλα πξφβιεκα, είηε γηαηί έγηλε αληηιεπηή 

εγθαίξσο θαη κπφξεζε λα απνηξαπεί (Αηάγξακκα 6.1). Σν ιάζνο είλαη αηηία επαξθήο 

αιιά φρη ηθαλή γηα λα πξνθιεζεί δπζκελέο ζπκβάλ. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα δπζκελή ζπκβάκαηα δελ νθείινληαη πάληα ζε ιάζε ή παξαιείςεηο αιιά είλαη 
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απνηέιεζκα κηαο ζσζηήο ελέξγεηαο ηεο νπνίαο φκσο ην αλεπηζχκεην ζπκβάλ ήηαλ 

άγλσζην (επηπινθή) ή γλσζηφ θαη αλακελφκελν αιιά δελ κπνξνχζε λα πξνιεθζεί 

(πρ δπζκελή θαξκαθεπηηθά ζπκβάληα). 
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           ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 ρέζε ηαηξηθνχ ιάζνπο θαη δπζκελνχο ζπκβάληνο 

 

 Πεγή: (QuIC, 2000; Vozikis and Riga, 2012) 

 

Παξνρή πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο

Με δηελέξγεηα ηαηξηθνχ 
ιάζνπο

Θεηηθή έθβαζε

Ώξλεηηθή έθβαζε
Με πξνβιέςηκν δπζκελέο 

ζπκβάλ εμαηηίαο ηεο 
ππνθείκελεο λφζνπ

Αηελέξγεηα ηαηξηθνχ 
ιάζνπο

Ώζήκαλην ηαηξηθφ ιάζνο

Ώηζζεηφ
Παξ' νιίγνλ ιάζνο

(near miss)

Ώπαξαηήξεην
Μηθξή ή θακία βιάβε 

(δπζκελέο ζπκβάλ πνπ ζα 
κπνξνχζε λα πξνιεθζεί)

νβαξφ ηαηξηθφ ιάζνο

Ώηζζεηφ
Παξ' νιίγνλ ιάζνο 

(near miss)

Ώπαξαηήξεην
σκαηηθή βιάβε (δπζκελέο 
ζπκβάλ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πξνιεθζεί)



Τν ιάζνο θαη ην ζθάικα ζηελ πγεία 

166 
 

Σα δπζκελή θαξκαθεπηηθά ζπκβάληα κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε ιάζε 

(ιαλζαζκέλε δνζνινγία, ιαλζαζκέλνο ηξφπνο ρνξήγεζεο θιπ) ή παξαιείςεηο είηε ζε 

θαξκαθεπηηθέο αληηδξάζεηο θαη παξελέξγεηεο. ηελ Βηθφλα 6.1 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ κε ηα αλεπηζχκεηα  

θαξκαθεπηηθά ζπκβάληα. 

ΔΗΚΟΝΑ 6.1 ρέζε θαξκαθεπηηθνχ ιάζνπο θαη δπζκελνχο θαξκαθεπηηθνχ 

ζπκβάληνο 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: (Gandhi et al., 2000) 

 

Σν δπζκελέο ζπκβάλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο κπνξεί λα απνηξαπεί (preventable 

adverse event). Ο Leape (1994), ηαμηλνκεί ηα δπζκελή ζπκβάληα ζε ηξεηο (3) 

θαηεγνξίεο (Leape, 1994): 

i. Απηά πνπ κπνξεί λα πξνιεθζνύλ, φηαλ είλαη απνηέιεζκα ελφο ιάζνπο 

(preventable adverse event). 

ii. Απηά πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ, θαζψο είλαη απνηέιεζκα κηαο 

επηπινθήο πνπ δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί (unpreventable adverse event). 
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iii. Απηά πνπ δπλεηηθά κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ, φπσο νη ινηκψμεηο θιπ (potential 

adverse event).  

ηελ βηβιηνγξαθία γίλεηαη ζπρλά αλαθνξά θαη γηα ην δπζκελέο ζπκβάλ ηνπ νπνίνπ ε 

ζνβαξφηεηα θαη ε θξηζηκφηεηα ζα κπνξνχζε λα είρε πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά  εάλ ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο νη ελέξγεηεο πνπ είραλ αθνινπζεζεί (ameliorable adverse event) (Forster 

et al., 2003) 

Ώμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε χπαξμε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο δελ ζεκαίλεη πάληα ρακειήο πνηφηεηαο θξνληίδα πγείαο νχηε θαη ην 

αληίζηξνθν ηζρχεη (Brennan et al., 2004). 

ηηο κειέηεο «Σhe Harvard Medical Practice Study» (Leape et al., 1991, Brennan et 

al., 1991), «The Utah and Colorado Medical Practice Study» (Thomas et al., 2000a), 

πέξα απφ ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ δπζκελέο ζπκβάλ αλαθέξεηαη γηα 

πξψηε θνξά θαη ν φξνο εμ ακειείαο δπζκελέο ζπκβάλ (negligent adverse event) σο 

ππνθαηεγνξία ησλ απνηξέςηκσλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ (preventable adverse events) 

ην νπνίν φκσο πιεξνί ηα λνκηθά θξηηήξηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ακέιεηα.  

Πέξα απφ ηε ιέμε ιάζνο, ζθάικα θαη δπζκελέο ή αλεπηζχκεην ζπκβάλ, ζηελ 

βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε δεηήκαηα αζθάιεηαο αζζελνχο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη 

παξφκνηνη φξνη κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ρσξίο λα είλαη ζαθήο θαη επδηάθξηηε ε 

ελλνηνινγηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε. χκθσλα κε ηνπο Cook θαη ζπλ. (2004), είλαη 

γεγνλφο φηη ε πξνζέγγηζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο δελ 

είλαη θνηλή γηα ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Cook et al., 2004).  

Αεχηεξε ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμε παξφκνηα κε ην δπζκελέο ζπκβάλ είλαη ην 

ζεκαληηθό γεγνλόο (sentinel event). ε απηφ αλαθέξζεθε πξψηνο ν JCAHO (2002), 

νξίδνληάο ην σο έλα απξνζδφθεην γεγνλφο πνπ εκπιέθεη ζάλαην, ή ζνβαξή θπζηθή ή 

ςπρνινγηθή βιάβε ή θίλδπλν απηψλ. Δ ζνβαξή θπζηθή ή ςπρνινγηθή βιάβε 

αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα θάπνηνπ κέινπο ηνπ ζψκαηνο ή ιεηηνπξγίαο ελψ ν θίλδπλνο 

απηψλ αλαθέξεηαη ζε θάζε παξαιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νπνίαο ε επαλάιεςε ζα 

ππέθξππηε θίλδπλν εκθάληζεο ζνβαξνχ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ή πξφθιεζεο δπζκελνχο 

ζπκβάληνο (JCAHO, 2002a). Ο φξνο sentinel ζηα ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο 

θξνπξόο, ζθνπόο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπκβάληα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο έξεπλαο θαη 

δηεθπεξαίσζεο. Σέηνηα ζπκβάληα είλαη (JCAHO, 2002a): 

i. Οπνηνδήπνηε γεγνλφο νδήγεζε ζε αθξσηεξηαζκνχ θάπνηνπ κέινπο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή απψιεηα θάπνηαο ιεηηνπξγίαο ηα νπνία δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθείκελε λφζν. 

ii. πκβάληα φπσο απηνθηνλία, βηαζκφο, παξάδνζε λενγλνχ ζε ιάζνο 

νηθνγέλεηα, βίαηε απαγσγή αζζελνχο, εγρείξεζε ζε ιάζνο κέινο αζζελνχο 

θιπ 

To παξ΄ νιίγνλ ιάζνο απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά κε ηνπο φξνπο close call ή near miss νη 

νπνίνη είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκνη θαη αλαθέξνληαη ζε θάπνηα ελέξγεηα ή θαηάζηαζε ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα είρε πξνθαιέζεη δπζκελέο ζπκβάλ αιιά έγηλε αληηιεπηφ 

εγθαίξσο θαη απνθεχρζεθε ή θαηά ηχρε απνθεχρζεθε (Barach and Small, 2000).    
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Έλαο άιινο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπάληα είλαη ν φξνο ζπλζήθεο 

επηξξεπήο ζε θηλδύλνπο (risk prone conditions) αλαθεξφκελνο ζε νπνηαδήπνηε 

ζπλζήθε ε νπνία απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο έθβαζεο (WHO, 

2009).  

Μηα έλλνηα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα δπζκελή 

θαξκαθεπηηθά ζπκβάληα είλαη νη παξελέξγεηεο (side effects) νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο γλσζηέο δξάζεηο ελφο θαξκάθνπ, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ αξρηθά ζρεδηάζηεθε 

(WHO, 2009). 

Παξφκνην πεξηερφκελν κε ηηο παξελέξγεηεο έρεη θαη ν ηαηξνγελήο ηξαπκαηηζκόο ή 

αζζέλεηα (iatrogenic injury or illness) ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ αλεπηζχκεηε 

επίδξαζε πνπ πξνέξρεηαη, ελ κέξεη ή ζπλνιηθά, απφ ηαηξηθή δηαδηθαζία ή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη δελ είλαη άκεζε ή έκκεζε επηπινθή ηεο αξρηθήο 

θαηάζηαζεο ή ηεο λφζνπ ηνπ αζζελνχο. Δ δηαθνξά ησλ ηαηξνγελώλ ηξαπκαηηζκώλ 

απφ ηηο παξελέξγεηεο (side effects) είλαη φηη δελ είλαη θαλ γλσζηέο θαη επνκέλσο είλαη 

εληειψο απξφζκελεο. Αελ νθείινληαη ζε ηερληθέο αζηνρίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν δε 

δηψθνληαη πνηληθά. Ο φξνο απηφο επίζεο δε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο (Perper, 1994) . 

Δ έλλνηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ (injury) ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ζηελ θαζεκέξα 

θιηληθή πξαθηηθή έλαληη ηεο έλλνηαο ηνπ ιάζνπο. Ο WHO (2009), νξίδεη σο 

ηξαπκαηηζκό ηελ θζνξά ησλ ηζηψλ πξνθιεζείζα απφ θάπνηα αηηία ή απφ ζπλδπαζκφ 

ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ. Σα ιάζε γίλνληαη αληηιεπηά φηαλ πξνθαιέζνπλ θάπνην 

δπζκελέο ζπκβάλ ή ηξαπκαηηζκφ ζηνλ αζζελή επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ έθβαζε 

ηεο πγείαο ηνπ (WHO, 2009). Ο Leape (1994), ππνζηεξίδεη φηη ηα πεξηζζφηεξα ιάζε 

δελ θαηαιήγνπλ ζε ηξαπκαηηζκφ (Leape, 1994). 

Ο φξνο incident ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο κε επξχηεξν πεξηερφκελν κέρξη λα αμηνινγεζεί ην 

ζπκβάλ (Morimoto et al., 2004). Υαξαθηεξίδεη ην ζπκβάλ ην νπνίν νδήγεζε ή ελ 

δπλάκεη ζα νδεγήζεη ζε βιάβε αλεπ δφινπ ή θαη απψιεηα ελφο αζζελνχο (Runciman, 

2006). Σν Βζληθφ πκβνχιην Βξεπλψλ (National Research Council) φξηζε σο incident 

ην ζπκβάλ ην νπνίν αλ ιάκβαλε ρψξα θάησ απφ ειάρηζηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ σο αηχρεκα. Χο critical event νξίδεηαη ην απξνζδφθεην ζπκβάλ ην 

νπνίν έρεηο σο ζπλέπεηα ηελ ζνβαξή δεκία ή αθφκα θαη ηελ απψιεηα ηεο αλζ΄ξσπηλεο 

δσήο (National Research Council, 1980). 

Πνιχ ζπρλά απαληάηαη ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία θαη ν φξνο βιάβε (harm) ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηελ επη κέξνπο απψιεηα ηεο δνκήο ή ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο θαζψο θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη  απφ απηή (WHO, 2009). 

Ο παξάγνληαο θηλδύλνπ (hazard) αλαθέξεηαη ζε θάζε ηη πνπ πξνθαιεί βιάβε. Hazard 

νξίδεηαη επίζεο ν παξάγνληαο, ε ζπλζήθε ή ε ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ή 

λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν (πάξνο, 2003).  Ο Schimmel (1964), ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν 

«The hazards of hospitalization» αλαθέξεη ηηο έλλνηεο «hazard, adverse reaction, 

adverse episodes, incidence, risk» θαη ηαμηλνκεί ηηο αληηδξάζεηο (reactions) ζε απηέο 
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πνπ νθείινληαη ζε δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

λνζνθνκείν θαη ζε απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ιάζε ακέιεηαο ηαηξψλ ή λνζειεπηψλ 

(Schimmel, 1964).   

6.3.1 Καηεγνξηνπνίεζε δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

Μεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο ηνπ IOM (2000), ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά ιάζε 

δεκηνπξγήζεθε ην Βζληθφ Φφξνπκ Πνηφηεηαο (National Quality Forum) ζηελ 

Ώκεξηθή επηθνξηηδφκελν κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ πνπ είραλ αλαθεξζεί ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαθνξάο 

θαη ηεο θαηαγξαθή ηνπο ζην κέιινλ θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ απηφ θνξέα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνληαη θαη λα δηεξεπλψληαη φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλαλ θνξέα παξνρήο 

θξνληίδαο πγείαο είλαη είθνζη ελληά (29) θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε επηά (7) 

θαηεγνξίεο, έμη (6) εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη κία (1) 

αθνξά αμηφπνηλεο πνηληθέο πξάμεηο νη νπνίεο ππνβηβάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο (Πίλαθαο 6.2) (Kizer and Stegun, 2012).  

ΠΗΝΑΚΑ 6.2 Γπζκελή ζπκβάληα θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο 

1. Υεηξνπξγηθή ή επεκβαηηθή δηαδηθαζία 

α) Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ή άιιε επεκβαηηθή δηαδηθαζία ζε ιάζνο ζέζε. 

β) Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ή άιιε επεκβαηηθή δηαδηθαζία ζε ιάζνο αζζελή. 

γ) Λαλζαζκέλε ρεηξνπξγηθή ή επεκβαηηθή δηαδηθαζία ζε έλαλ αζζελή. 

δ) Ώθνχζηα παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα αζζελή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή άιιε 

επεκβαηηθή δηαδηθαζία. 

ε) Αηεγρεηξεηηθφο ή άκεζνο κεηεγρεηξεηηθφο ζάλαηνο ζε ASA Class1 αζζελή. 

2. Πξντφληα ή ζπζθεπέο 

α) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε κνιπζκέλσλ θαξκάθσλ, 

ζπζθεπψλ ή βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε κνλάδα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. 

β) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ή ιεηηνπξγία 

ζπζθεπήο θαηά ηελ παξνρή θξνληίδα πγείαο. 

γ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελδναγγεηαθή εκβνιή αέξα  

θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

3. Πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο 

α) Ώπαιιαγή ή απειεπζέξσζε αζζελνχο φπνηαο ειηθίαο, ν νπνίνο είλαη αλίθαλνο λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο θαζψο θαη ιήςε απνθάζεσλ απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

β) Θάλαηνο αζζελνχο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο ηνπ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ απαγσγή ηνπ 

(εμαθάληζε). 

γ) Ώπηνθηνλία αζζελνχο, απφπεηξα απηνθηνλίαο, ή απηνηξαπκαηηζκφο πνπ θαηαιήγεη ζε ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ, θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζε κνλάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

4. Γηαρείξηζε ηεο θξνληίδαο 

α) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή (ιάζνο 

θάξκαθν, ιάζνο δφζε, ιάζνο αζζελήο, ιάζνο ρξφλνο ρνξήγεζεο, ιάζνο ξπζκφο ρνξήγεζεο, ιάζνο 

πξνεηνηκαζία, ιαλζαζκέλε νδφο ρνξήγεζεο). 
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β) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ζρεηηδφκελνο κε κε αζθαιή ρνξήγεζε πξντφλησλ 

αίκαηνο. 

γ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο κεηέξαο ζρεηηδφκελνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ ζε ρακεινχ 

θηλδχλνπ εγθπκνζχλε, θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο απφ ηε κνλάδα. 

δ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο λενγλνχ θαηά ηνλ ηνθεηφ ζε ρακεινχ θηλδχλνπ εγθπκνζχλε. 

ε) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο νθεηιφκελνο ζε πηψζε θαηά ηε παξνρή πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. 

ζη)  Έιθε πίεζεο (ζηαδίνπ 3, 4, απξνζδηνξίζηνπ ζηαδίνπ) πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ εηζαγσγή ή 

παξνπζία ζε πεξηβάιινλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

ε) Σερλεηή γνληκνπνίεζε κε ην ζπέξκα ιάζνο δφηε ή κε ιάζνο σάξην. 

ζ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο απφ ηελ αλεπαλφξζσηε απψιεηα αλαληηθαηάζηαηνπ 

βηνινγηθνχ δείγκαηνο. 

η) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηνκέα θαη ηεο αληίζηνηρεο θιηληθήο. 

5. Πεξηβάιινλ 

α) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ή εξγαδνκέλνπ νθεηιφκελνο ζε ειεθηξηθφ ζνθ θαηά 

ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

β) Κάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπζηήκαηα παξνρήο νμπγφλνπ ή άιιν αεξίνπ γηα ηελ παξνρή 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή αιιά δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ αέξην, ή ιάζνο αέξην ή έρνπλ κνιπλζεί κε 

ηνμηθέο νπζίεο. 

γ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ή εξγαδνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε έγθαπκα απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

δ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ή εξγαδνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε θπζηθά εκπφδηα ή ηα 

θάγθεια ηνπ θξεβαηηνχ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 

6. Αθηηλνινγία 

α) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ή εξγαδνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ελφο 

κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ. 

7. Πηζαλά πνηληθά αδηθήκαηα 

α) Παξνρή θξνληίδαο πγείαο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο ρσξίο ην αλαγθαίν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. 

β) Ώπαγσγή αζζελνχο θάζε ειηθίαο. 

γ) εμνπαιηθή επίζεζε ή θαθνπνίεζε ζε αζζελή ή ζε εξγαδφκελν ζηε κνλάδα παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. 

δ) Θάλαηνο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο αζζελνχο ή εξγαδνκέλνπ σο απνηέιεζκα βίαηεο επίζεζεο (πρ 

ρεηξνδηθία) εληφο ηεο κνλάδαο παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

Πεγή: (Kizer and Stegun, 2012) 

6.3.2 Καηεγνξηνπνίεζε ηαηξηθψλ ιαζψλ 

Σα ηαηξηθά ιάζε είλαη δχζθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ απζηεξά, αθνχ ε αµειήο 

ζπµπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ (πνπ µπνξεί λα ζπλίζηαηαη είηε ζε πξάμε είηε ζε παξάιεηςε 

ελέξγεηαο) ζπλδέεηαη θάζε θνξά άξξεθηα µε ηα θξίζηµα πξαγµαηηθά πεξηζηαηηθά. 

Έηζη, ην ηαηξηθφ ιάζνο µπνξεί λα εµθαληζηεί µε πνιιέο «µνξθέο». ΐέβαηα, ε 

δεµηνπξγία θαηεγνξηψλ ηαηξηθνχ ιάζνπο δηεπθνιχλεη ηε δεµηνπξγία θξηηεξίσλ 

επζχλεο. ηελ πξνζπάζεηα ζπζηεµαηνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ, έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξεο δηαθξίζεηο: 
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6.3.2.1. Γηάθξηζε ζε «αλζξώπηλν ιάζνο» θαη «ζπζηεκηθό ιάζνο» 

Σα ηαηξηθά ιάζε απνηεινχλ αλζξψπηλα ιάζε θαη κπνξεί λα κειεηεζνχλ είηε ζαλ 

πξνζσπηθά ιάζε ηνπ αηφκνπ πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ζε απηά είηε ζαλ ιάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν ελεξγεί ην άηνκν πρ λνζνθνκείν (Αηάγξακκα 6.2). Οη 

δπν (2) πξνζεγγίζεηο απηέο νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ησλ 

ιαζψλ. 

Δ πξνζέγγηζε ελφο ηαηξηθνχ ιάζνπο ζαλ ιάζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ 

απνδνρή φηη νη άλζξσπνη παξφηη δελ ην επηζπκνχλ θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο 

θάλνπλ θαη ζα θάλνπλ ιάζε. Σα ιάζε ρηίδνληαη κέζα απφ επηκέξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ, νη νπνίνη αζξνηδφκελνη επλννχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Καηά θαλφλα, 

ζηελ δηελέξγεηα ελφο ιάζνπο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο άλζξσπνη κε 

δηαθνξεηηθά κεξίδηα επζχλεο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φηαλ 

θηηζηνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ηφηε αξθεί κηα κηθξή ζπγθπξία γηα λα 

κεηαηξέςεη έλα επσαδφκελν ιάζνο ζε πξαγκαηηθφ ιάζνο (κνληέιν ειβεηηθνχ ηπξηνχ). 

Έλαο άλζξσπνο θάλεη ιάζνο κε κεγαιχηεξε επθνιία κέζα ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ην ιάζνο είλαη απνηέιεζκα θαη φρη αηηία ή ηπραίν 

γεγνλφο (Editorial, 2011). 

Δ αηνκηθή πξνζέγγηζε, πνπ είλαη ε ζπλήζεο πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη έλα ιάζνο 

νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε, κεησκέλε πξνζνρή, ακέιεηα θαη γεληθά αηπρή 

ρεηξηζκφ απφ ην άηνκν πνπ ην πξαγκαηνπνηεί. Καηά βάζε πξφθεηηαη γηα κηα εζηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Καηαιήγεη ζε κνκθή γηα απνηπρία, ζε ελνρνπνίεζε, ζε 

ζπλαίζζεκα ληξνπήο θαη απαμίσζεο. Ώπηά νδεγνχλ ζε εθθνβηζκφ γηα ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ιάζνπο θαη ζε πεηζαξρηθέο ή δηθαζηηθέο θπξψζεηο 

(Editorial, 2011, Perrow, 1984). 

Ώλ ην δεηνχκελν είλαη ε πξφιεςε ησλ ιαζψλ θαζψο θαη ε αλάιπζή θαη απνθπγή 

ηνπο ζην κέιινλ, ηφηε πξσηεχεη ε πξνζέγγηζή ησλ ιαζψλ ζαλ ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δ πξνζέγγηζε απηή ζηνρεχεη ζην λα ηηζαζεχεη  ηελ αζηαζή, κεηαβιεηή αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. Ώλ ην δεηνχκελν είλαη ε ηηκσξία, ε απφδνζε επζπλψλ θαη ριεχεο 

ηφηε πξνηηκάηαη ε αηνκηθή πξνζέγγηζε (Editorial, 2011, Perrow, 1984). 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.2 Αλζξψπηλα θαη ζπζηεκηθά ιάζε ζην ρψξν ηεο πγείαο 

  Πεγή:(Perrow,1984) 

Εαηξηθφ ιάζνο

Ώλζξψπηλν 
ιάζνο

Αηαγλσζηηθφ 
ιάζνο

Με έγθαηξε 
δηάγλσζε

Με έγθπξε 
δηάγλσζε 

Φαξκαθεπηηθφ 
ιάζνο

Λαλζαζκέλε 
ρξήζε

Καηάρξεζε 
θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ 

Ώλεπαξθήο 
ρξήζε 

θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ

Λαλζαζκέλε 
δνζνινγία

Λαλζαζκέλν 
θαξκαθεπηηθφ 

ζθεχαζκα

Λαλζαζκέλνο 
ηξφπνο 

ρνξήγεζεο

Θεξαπεπηηθφ 
ιάζνο

Αηνηθεηηθφ 
ιάζνο

πζηεκηθφ 
ιάζνο

Οξγαλσηηθφ 
ιάζνο

Σερληθφ ιάζνο
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6.3.2.2. Γηάθξηζε ηαηξηθώλ ιαζώλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαη γεληθεπκέλσλ    

πνηνηηθώλ ειιείςεσλ  

Με άιια ιφγηα ηα ηαηξηθά ιάζε δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αλ ζπλαξηψληαη κε i) 

ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο ειιείςεηο, ii) γεληθεπκέλεο πνηνηηθέο ειιείςεηο iii) ζέκαηα 

νξγαλσηηθήο ή ζπληνληζηηθήο θχζεο (Αηάγξακκα 6.3) (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 Γηάθξηζε ηαηξηθψλ ιαζψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαη  

γεληθεπκέλσλ πνηνηηθψλ ειιείςεσλ 

 

     Πεγή: (Κπξάλνπ – Τζίπηζηνπ, 2014) 

ζνλ αθνξά ηα δηαγλσζηηθά ιάζε (diagnostic errors) παξαηεξείηαη φηη δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηαηξηθά ζθάικαηα ζε θάζε πεξίπησζε. Βλδεηθηηθά δηαγλσζηηθά 

ιάζε είλαη (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014): 

 Παξάιεηςε αθξηβνχο δηάγλσζεο.  

 Βζθαικέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία.  

 Καθή εθηίµεζε ησλ ζπκπησκάησλ.  

 Λάζνο σο πξνο ηνλ εληνπηζµφ ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηεο λφζνπ.  

 Τπνβνιή ηνπ αζζελνχο ζε πεξηηηέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. 

 Παξάιεηςε δηαγλσζηηθήο κεζφδνπ (επεηδή ηελ αγλννχζε ν ηαηξφο ή ζεψξεζε 

ιαλζαζκέλα φηη δελ ήηαλ αλαγθαία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε).  

 Παξάιεηςε εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο. 

 Λάζνο σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ησλ επξεκάησλ.  

πγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο 
ειιείςεηο

•Παξάιεηςε παξνρήο 
ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ

•Αηαγλσζηηθά ζθάικαηα

•θάικαηα θαηά ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ επξπκάησλ

•θάικαηα σο πξνο ηελ 
επηινγή ηεο ζεξαπεπηηθήο 
κεζφδνπ

•Δ παξαβίαζε ηεο 
ππνρξέσζεο γηα ηαηξηθφ 
έιεγρν, ζπκβνπιή θαη 
θαζνδήγεζε ηνπ αζζελνχο

•Παξαβίαζε ηεο 
ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηνπ 
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη επνπηείαο ησλ λέσλ 
ηαηξψλ

Γεληθεπκέλεο πνηνηηθέο 
ειιείςεηο

•θάικα αλάιεςεο ηνπ
αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ

Θέκαηα νξγαλσηηθήο ή 
ζπληνληζηηθήο θχζεο

•Βμνπιηζκνί

•Σν επίπεδν πγηεηλήο

•Πξνκήζεηεο ησλ αλαγθαίσλ
θαξκάθσλ

•Ώλαζέζεηο ησλ επηκέξνπο
ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζην
ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ
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Κη απηφ, γηαηί ε νξζφηεηα ηεο δηάγλσζεο, ηεο δηαπίζησζεο δειαδή ηεο αζζέλεηαο κε 

ηε κνξθή πνξίζκαηνο απφ κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, δελ εμαζθαιίδεηαη αθφκε θαη αλ ν ηαηξφο επηδείμεη 

χςηζηε επηκέιεηα θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε 

ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014): 

 Δ χπαξμε ιαλζαζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ (γηα ηα νπνία δελ 

επζχλεηαη ν ηαηξφο πνπ πξνβαίλεη ζηε δηάγλσζε, αιιά ν κηθξνβηνιφγνο πνπ 

ηα εμέηαζε).  

 Βπξήµαηα πνπ ε πνηφηεηα ή ε πνζφηεηά ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ αθξηβή 

δηάγλσζε.  

 Σν αληηθεηκεληθφ πεξηζψξην ιάζνπο ηνπ ηαηξνχ.  

πσο επηζεκαίλεηαη ε θξίζε γηα ην αλ ε εζθαικέλε δηάγλσζε ζπληζηά ή φρη ηαηξηθφ 

ιάζνο δελ ζπλαξηάηαη απφ ηελ νξζφηεηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ πνξίζκαηνο, αιιά κε ην 

αλ ν ηαηξφο επέδεημε ηελ επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη θαη εμάληιεζε ηηο εηδηθέο 

δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο θαηά ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ πξνεγήζεθε ηνπ 

πνξίζκαηνο ζην νπνίν θαηέιεμε. Ο ηαηξφο ινηπφλ, πξηλ θαηαιήμεη ζε θάπνην 

δηαγλσζηηθφ πφξηζκα ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

εμέηαζε ηνπ αζζελνχο δηελεξγψληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θαη 

εμαληιψληαο ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηεο δηάγλσζεο. 

Με δεδνκέλν απηφ, ζεσξείηαη φηη έρεη ππνπέζεη ζε ηαηξηθφ ιάζνο ν ηαηξφο πνπ 

θαηαιήγεη ζε πξνθαλψο εζθαικέλν δηαγλσζηηθφ πφξηζκα επεηδή παξέιεηςε λα ιάβεη 

πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ή λα εθηηκήζεη ηαηξηθά επξήκαηα ή λα εμαληιήζεη ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο δηάγλσζεο. Αηαγλσζηηθφ ζθάικα δελ πξέπεη, 

πάλησο λα θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ κνινλφηη επέδεημε χςηζηε επηκέιεηα, 

θαηέιεμε ζε ιαζεκέλν πφξηζκα δηφηη ν αζζελήο ηνπ απέθξπςε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εμαγσγή νξζνχ ηαηξηθνχ πνξίζκαηνο. Πεξαηηέξσ, επεηδή ε δηάγλσζε δελ 

είλαη νξηζηηθή απφ ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηαηξφ θαη δηακνξθψλεηαη 

ζηαδηαθά κε παξαθνινχζεζε ηεο λφζνπ θαη δηελέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ εμεηάζεσλ, 

ζα πξέπεη λα θαηαινγίδεηαη ζηνλ ηαηξφ ηαηξηθφ ιάζνο κφλν αλ δελ θξνληίζεη λα 

δηνξζψζεη ηελ αξρηθή ηνπ δηάγλσζε ε νπνία εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρηεθε εζθαικέλε 

(Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014).  

Σθάιµα ζεξαπεπηηθήο ελεκέξσζεο (παξάιεηςε ελεκέξσζεο, ειιηπήο ελεκέξσζε, 

απφθξπςε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ήζειε λα γλσξίδεη ν αζζελήο) µπνξεί λα πξνθχςεη ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ηαηξηθήο αγσγήο. Έηζη, µπνξεί λα πξνθχςεη ζθάιµα ζε 

ζρέζε µε ηελ ελεκέξσζε σο πξνο ηα απνηειέζµαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, 

ηελ ελεκέξσζε σο πξνο ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο αζζέλεηαο (πξφγλσζε),  ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή, αιιά θαη ηελ µεηαζεξαπεπηηθή ελεκέξσζε (π.ρ. ιαλζαζκέλεο 

νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά µε ηελ ιήςε θαξµάθσλ ή ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηξνθήο). Ο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα θαζνδεγεί θαη λα ζπκβνπιεχεη ηνλ αζζελή, µε 

γλψκνλα πάληα ηε βειηίσζε ή ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. ηελ έλλνηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ελεκέξσζεο ππάγεηαη θαη ε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά µε ηελ 

ηέιεζε (απφ ηνλ ίδην ή απφ άιιν ηαηξφ) ηαηξηθνχ ιάζνπο, εθφζνλ είλαη αλαγθαία ε 
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ιήςε κέηξσλ (θαηλνχξγηα ζεξαπεία ή αθφµα θαη ρεηξνπξγηθή επέµβαζε), µε ζθνπφ 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, αιιά αθφµα θαη ε πιεξνθφξεζε γηα 

παξάδεηγκα γηα ηηο ελδερφκελεο παξελέξγεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ηνπ 

ζπληαγνγξάθεζε, ρσξίο λα επαθίεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αζζελήο ζα δηαβάζεη ην 

ζπλνδεπηηθφ έληππν ηνπ θαξµάθνπ (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, Φνπληεδάθε, 2003). 

Σθάικα αλάιεςεο ππάξρεη φηαλ ν ηαηξφο αλαιακβάλεη ηελ ηαηξηθή θξνληίδα ηνπ 

αζζελνχο παξφηη δελ δηαζέηεη ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ή δελ ζπληξέρνπλ νη 

αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ νθεηιφκελνπ 

πξνηχπνπ επηκέιεηαο (Φνπληεδάθε, 2003). Ώπηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν ηαηξφο 

αλαιακβάλεη λα ζεξαπεχζεη αζζελή, ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ νπνίνπ δελ αλήθεη ζηελ 

εηδηθφηεηά ηνπ ή λα εθαξκφζεη ζεξαπεία ρσξίο λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη φηαλ ν ηαηξφο δελ δηαζέηεη ηνλ 

απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο εμνπιηζκφ ή ην απαξαίηεην 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ή φηαλ βξίζθεηαη ζε παξνδηθή έζησ αδπλακία ιφγσ αζζέλεηαο, 

θνχξαζεο ή επεξείαο νπζηψλ.  

6.3.2.3. Γηάθξηζε ησλ ηαηξηθώλ ιαζώλ µε βάζε ην ζηάδην πεξίζαιςεο 

Δ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζίαζε ην IOM ζηηο ΔΠΏ ζηελ Έθζεζε ηνπ 

δεκνζίεπζε ην 2000 έρεη γίλεη επξχηεξα απνδεθηή ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

απνδερφκελνη ην γεγνλφο, φηη ηα ηαηξηθά ιάζε κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, άιια) (clinical 

path). χκθσλα ινηπφλ κε ην IOM ηα ηαηξηθά ιάζε θαηεγνξηνπνηνχληαη αθνινχζσο 

(Πίλαθαο 6.3): 

ΠΗΝΑΚΑ 6.3 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ αλά ζηάδην πεξίζαιςεο 

ηάδην θξνληίδαο πγείαο Πηζαλφ ηαηξηθφ ιάζνο 

Πξφιεςε 
 Ώπνπζία πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

 Ώπνπζία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξαπείαο 

Γηάγλσζε 

 Καζπζηεξεκέλε ή εζθαικέλε δηάγλσζε 

 Ώπνπζία ελδεδεηγκέλσλ εμεηάζεσλ 

 Υξήζε απαξραηνκέλσλ εμεηάζεσλ ή ζεξαπείαο 

 Με έγθαηξε παξέκβαζε 

Θεξαπεία 

 Λάζνο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο 

παξέκβαζεο 

 Καζπζηέξεζε ζηελ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

 Λάζνο θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή 

 Λάζνο ζηε δνζνινγία ή ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

 Ώθαηάιιειε ζεξαπεία 

Άιιν 

 Ώπνηπρία ζηελ επηθνηλσλία ηαηξνχ αζζελνχο 

 Απζιεηηνπξγία ηαηξηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Άιιεο απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξερφκελεο 

θξνληίδαο 

Πεγή: (ΗΟΜ, 2000) 
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Πέξα απφ ην ζηάδην πεξίζαιςεο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη σο πξνο 

(Bates et al., 1995, Dickinson, 2000, Lazarou et al., 1998, Null Gary et al, 2007, 

Thomas et al., 2000b): 

 Σε ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ιάζνο (πξφθιεζε 

δπζκελνχο ζπκβάληνο, βιάβε, ζάλαηνο θιπ). 

 Σν είδνο ηεο κνλάδαο πνπ παξαηεξείηαη ην ιάζνο (πρ ΜΒΘ, ρεηξνπξγείν θιπ). 

 Σνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη (πρ ηαηξνί, λνζειεπηέο θιπ). 

 Σελ χπαξμε ή φρη ηαηξηθήο ακέιεηαο. 

 

ε άιιε κειέηε ηα ηαηξηθά ιάζε θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο (Αηάγξακκα 6.4) (Bates 

et al., 2003): 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.4  Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ  

 

     Πεγή: (Bates et al., 2003) 

 

6.3.2.4. Γηάθξηζε αλάµεζα ζην «ηερληθό» ζθάιµα θαη ηελ θνηλή αµέιεηα 

Ωο ηερληθό ζθάιµα ραξαθηεξίδεηαη ην ζθάιµα πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ παξάβαζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήµεο θαη εµπεηξίαο. Δ ζπκπεξηθνξά ζα θξηζεί αλ είλαη ή 

φρη ιαλζαζκέλε µε βάζε ηαηξηθά θξηηήξηα. Ώληηζέησο, θνηλή αµέιεηα ππάξρεη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ηαηξφο ζθάιιεη φρη σο επαγγεικαηίαο, αιιά σο άλζξσπνο, φπνπ 

δειαδή ππνθχπηεη ζε αλζξψπηλν ιάζνο (π.ρ. ιφγσ απξνζεμίαο ή έιιεηςεο 

ζπγθέληξσζεο) φρη ζε επηζηεκνληθφ ιάζνο. Σν αλζξψπηλν ιάζνο ζα θξηζεί βάζεη ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηε ζπλαιιαθηηθή επηµέιεηα. Δ αληίιεςε απηή, δειαδή φηη ην ηερληθφ 

ζθάιµα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ, πξέπεη 

Ηαηξηθά ιάζε
Φαξκαθεπηηθά 

ιάζε

Υεηξνπξγηθά 
ιάζε

Αηαγλσζηηθά 
ιάζε

Λάζε ζρεηηθά 
κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ

Λνηκψμεηο

Λάζε θαηά ηε 
κεηάγγηζε 
αίκαηνο

Παξεξκελείεο 
θαη 

παξαιείςεηο 
ηαηξηθψλ 
εληνιψλ
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λα απνξξηθζεί, θαζψο πεξηνξίδεη ηελ επζχλε γηα ηερληθφ ζθάιµα µφλν ζε πεξίπησζε 

βαξηάο αµέιεηαο (ελψ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν ηαηξφο επζχλεηαη θαη γηα ειαθξά 

αµέιεηα). Βπηπιένλ, ππάξρεη ζχγρπζε πνιιέο θνξέο γηα ηνλ ραξαθηεξηζµφ ελφο 

ιάζνπο σο ηερληθνχ ή εμσηαηξηθνχ (θνηλή αµέιεηα). Βπνκέλσο, απηή ε δηάθξηζε δελ 

νδεγεί ζε απνθιεηζµφ ηεο επζχλεο ζε πεξίπησζε αλζξψπηλνπ ιάζνπο αληηζέησο, θαη 

ην αλζξψπηλν ιάζνο απνηειεί αληηθνηλσληθά ηαηξηθφ ιάζνο, θαζψο φπσο µία 

«ηερληθή» επηινγή contra leges artis, έηζη θαη µία θνηλή απξνζεμία ζπληζηνχλ 

παξαβίαζε ηνπ απαηηνχκελνπ µέηξνπ επηµέιεηαο θαη ζπλεπάγνληαη ηνλ ίδην θίλδπλν 

γηα ηνλ αζζελή (Φνπληεδάθε, 2003). 

6.3.2.5. Γηάθξηζε αλάµεζα ζε ζθάιµα «πξαγκαηηθνύ ηύπνπ» θαη «λνµηθνύ ηύπνπ» 

Σν λνµηθό ηαηξηθό ζθάιµα ζεκειηψλεηαη φηαλ πξνθχπηεη αµέιεηα µε βάζε ην 

θξηηήξην ηεο αληηθεηµεληθνπνηεµέλεο αµέιεηαο (πρ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο 

αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ελψ δελ έρεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο 

ή εµπεηξία ή ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζµφ, δειαδή φηαλ ππέπεζε ζε ζθάιµα αλάιεςεο). 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αµειήο ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ ζπλδέεηαη µε 

ιαλζαζκέλε ελέξγεηα (π.ρ. ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή, παξάιεηςε 

αθξηβνχο δηάγλσζεο, παξάιεηςε ηεο ζεξαπείαο, ηερληθφ ζθάιµα) πξφθεηηαη γηα ην 

ιεγφµελν πξαγκαηηθό (πνηνηηθό-επηζηεµνληθό) ηαηξηθό ζθάιµα (Ώλδξνπιηδάθε - 

Αεκεηξηάδε, 1993, Φνπληεδάθε, 2003). 

6.3.2.6. Γηάθξηζε αλάµεζα ζε ζθάιµαηα «ελέξγεηαο» θαη «εθηίµεζεο»  

 «Εεκηνγφλνο δσή» θαη «Εεκηνγφλνο ηεθλνπνίεζε» - ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο 

απφ ην ηαηξηθφ ιάζνο 

ηα πιαίζηα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο νη φξνη δεκηνγόλνο 

ηεθλνπνίεζε (wrongful birth) θαη δεκηνγόλνο δσή (wrongful life) πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (Evgenia, 2012, Carey, 2005): 

 Γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζε ιάζνο ηνπ 

ηαηξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο (ηξαπκαηηζκφο ηνπ εκβξχνπ, ρνξήγεζε 

θαξκάθνπ κε παξελέξγεηεο, παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο εγθχνπ γηα ηα 

αλαγθαία πξνθπιαθηηθά κέηξα). 

 Γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα πγείαο σο ζπλέπεηα ηεο κε έγθαηξεο 

δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, δηφηη ν 

ηαηξφο παξέιεηςε λα ρξεζηκνπνηήζεη ή ρξεζηκνπνίεζε εζθαικέλα θάπνηα 

δηαγλσζηηθά κέζα (ι.ρ. ν ηαηξφο δελ δηελεξγεί ζσζηά ην ππεξερνγξάθεκα ηνπ 

εκβξχνπ) ή δελ ελεκέξσζε ηνπο γνλείο φηη είλαη δπλαηέο ή επηβάιινληαη 

θάπνηεο εμεηάζεηο (έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη ε ακληνπαξαθέληεζε 

ζε έγθπν άλσ ησλ 35 εηψλ) θαη ε κεηέξα δελ πξνρψξεζε ζε άκβισζε, φπσο 

ζα έθαλε αλ γλψξηδε ην πξφβιεκα.  

H δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ είλαη φηη ζηελ κελ πξψηε πεξίπησζε ην ίδην 

ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ νθείιεηαη ζε ελέξγεηα ή ζε παξάιεηςε ηνπ ηαηξνχ θαηά ηελ 

θχεζε, ελψ ζηε δεχηεξε ην ιάζνο ηνπ ηαηξνχ ζηε δηάγλσζε ή ζηελ ελεκέξσζε δελ 
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πξνθαιεί ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ, αιιά νπζηαζηηθά ηελ ίδηα ηε γέλλεζε ηνπ 

παηδηνχ, κε ηελ έλλνηα ηεο παξάιεηςεο ηεο δηαθνπήο ηεο θχεζεο. Βίλαη ζαθέο φηη νη 

δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, δειαδή ν ηαηξφο θαη λα πξνθαιέζεη ην 

πξφβιεκα θαη λα κελ ελεκεξψζεη γηα ην ζρεηηθφ ελδερφκελν ηε κεηέξα.  

 Γέλλεζε ελφο (πγηνχο ή φρη) αλεπηζχκεηνπ παηδηνχ, δηφηη ν ηαηξφο απέηπρε 

ζηελ άκβισζε ή ηε ζηείξσζε πνπ δηελέξγεζε ή έδσζε εζθαικέλε 

αληηζχιιεςε ή ηέινο δελ ελεκέξσζε ηνλ ελδηαθεξφκελν φηη απηέο νη 

δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ πάληνηε απφιπηε επηηπρία (unwanted life - wrongful 

pregnancy). 

Δ δηαθνξά νπζηαζηηθά ζηνπο δχν (2) φξνπο έγθεηηαη ζην άηνκν πνπ εγείξεη αμίσζε 

απνδεκίσζεο. Ο φξνο δεκηνγόλνο ηεθλνπνίεζε (wrongful birth) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

ην ίδην ην παηδί εγείξεη αμίσζε απνδεκίσζεο ελψ ν φξνο δεκηνγόλνο δσή (wrongful 

life) φηαλ ηελ ζρεηηθή απνδεκίσζε ηελ δεηνχλ νη γνλείο ηνπ παηδηνχ (Evgenia, 2012, 

Cohen, 1978, Carey, 2005). Δ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε µε ην «θιαζζηθφ» ηαηξηθφ 

ιάζνο έγθεηηαη ζην φηη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην πξφβιεµα πγείαο ηνπ 

παηδηνχ δελ ζπλδέεηαη αηηησδψο µε ηελ αµειή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ, αιιά 

πξνυπήξρε ηεο ηαηξηθήο παξεµβάζεσο. Δ γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε ιάζε θαη παξαιήςεηο ηνπ ηαηξνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο (ηξαπκαηηζκφο ηνπ εκβξχνπ, ρνξήγεζε θαξκάθνπ κε 

παξελέξγεηεο, παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο εγθχνπ γηα ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθχιαμεο) ζπληζηά ηαηξηθφ ιάζνο (Tucker, 1988, Bell and Loewer, 1985). 

Aληίζεηα ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, ε βιάβε ππάξρεη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζχιιεςεο ζην έκβξπν, δελ πξνθιήζεθε αηηησδψο απφ ηνλ ηαηξφ (πρ ηξαπκαηηζκφο 

ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ) θαη δελ ζα κπνξνχζε µε θαµία πξάμε ή ζεξαπεία λα 

απνθεπρζεί, είηε επεηδή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ηαηξηθήο παξέµβαζεο ήηαλ ήδε 

αλεπαλφξζσηε, είηε επεηδή νθείιεηαη ζε γελεηηθή πξνδηάζεζε ησλ γνλέσλ. Θα 

κπνξνχζε φκσο λα δηαγλσζηεί κε ηα κέζα πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ πνπ ππάξρνπλ 

(prenatal screening and testing), είηε φκσο ιφγσ παξάιεηςεο, είηε ιφγσ εζθαικέλεο 

εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ δηάγλσζεο απφ ηνλ ηαηξφ νη γνλείο δελ ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

πθηζηάκελν πξφβιεκα πγείαο ηνπ εκβξχνπ ψζηε λα πξνβνχλ εγθαίξσο ζε δηαθνπή 

ηεο θχεζεο (Pelias, 1986, Mason, 2004b, Bell and Loewer, 1985).  

ηηο πεξηπηψζεηο δεκηνγόλνπ δσήο (wrongful life) θαη δεκηνγόλνπ ηεθλνπνίεζεο 

(wrongful birth) ην ηαηξηθφ ιάζνο εληνπίδεηαη ζηελ δηάγλσζε θαη φρη ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ γνληψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ν ηαηξφο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε 

κέζνδν δηάγλσζεο πνπ ελδείθλπηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππφ ην πξίζκα ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλζεθψλ. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη παξαγθσλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο 

ελεκέξσζεο (Frati et al., 2014): ε γελεηηθή θαζνδήγεζε (genetic counseling) θαη ε 

ζπλαθφινπζε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε (prenatal diagnosis) ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ 

ζηνπο βξαρίνλεο (arms) ηεο Αεκφζηαο Τγείαο θαη γηα ηνχην πξέπεη λα 

επηθεληξψλνληαη ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ θαη φρη ζε φ,ηη ζεσξεί ν 

ηαηξφο νξζφ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ εμαληιείηαη ζηελ 
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ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ην πφξηζκα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγψλ (Stein, 2009, Frati et al., 2014).  

Χο πξνο ην δήηεκα ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ, ελ πξνθεηκέλσ κφλν έκκεζε αηηηψδεο 

ζπλάθεηα πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ ιάζνπο (εζθαικέλε ή ειιηπήο δηάγλσζε) 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο κε ηα νπνία γελλήζεθε ην παηδί: εάλ ππνηεζεί φηη ν 

ηαηξφο είρε εθπιεξψζεη κε επηκέιεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην απνηέιεζκα ζα είρε 

απνηξαπεί κφλν κε ηελ απφθαζε ηεο κέιινπζαο κεηέξαο λα κε ζπιιάβεη ή λα κε 

θέξεη ζηνλ θφζκν ην θπνθνξνχκελν παηδί (Pelias, 1986, Kasper, 1983). Γηα ην ιφγν 

απηφ νξζά παξαηεξείηαη φηη ε πιεκκειήο ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ 

αληηθεηκεληθά πξνθάιεζε κφλν ηε ζηέξεζε κίαο επηινγήο, γεγνλφο ην νπνίν απηφ 

θαζαπηφ δελ αλαγλσξίδεηαη σο άμην πξνζηαζίαο έλλνκν αγαζφ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά 

πάλησο, ππνζηεξίδεηαη φηη ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα δελ είλαη ε δσή κε ηελ αλαπεξία 

απηή θαζαπηή, αιιά ην γεγνλφο φηη έλα άηνκν ππνθέξεη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, θαζψο 

θαη φηη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ηνπ ηαιαηπσξείηαη εμ‘ αηηίαο ηεο παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ: κεηαμχ απηψλ ησλ γεγνλφησλ πθίζηαηαη άκεζε αηηηψδεο 

ζπλάθεηα (Mason, 2004b). 

πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηαηξηθνχ ιάζνπο, ην παηδί ζα γελληφηαλ πγηέο ή µε 

ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη µε ηελ κεζνιάβεζε ηεο αµέιεηαο ηνπ ηαηξνχ, ε 

πγεία ηνπ ππέζηε βιάβε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δεκηνγόλνπ δσήο ην παηδί ή ζα 

γελληφηαλ µε πξνβιήκαηα πγείαο ή δελ ζα γελληφηαλ θαζφινπ.  

Πξέπεη, πάλησο, λα παξαηεξεζεί φηη ζηα ζέκαηα απηά ππάξρεη θαη έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο βηνεζηθήο, πνπ μεθηλά πξηλ απφ ην ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλαθέξεηαη 

ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη ζηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εκβξχνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Yπάξρεη, άξαγε, «θχεζε ππφ δνθηκή»; Yπάξρεη θάπνηα εζηθή - 

δενληνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα ιακβάλεη, θάζε θνξά πνπ αλαθχπηεη 

πξφβιεκα, νξηζκέλε ζέζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα ζπληζηά ελ ακθηβνιία ηελ 

έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε ηεο θχεζεο; (κηα θαηεπζπληήξηα αξρή, πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

νλνκάζνπκε in dubio pro infantis). Ώληίζηνηρα, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξεί λα γίλεη 

ιφγνο γηα ην δηθαίσκα ή ην πξνζηαηεπφκελν ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο λα θέξεη ζηνλ 

θφζκν έλα πγηέο παηδί, ή, απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ην δηθαίσκα θαη ηνπ κε πγηνχο 

παηδηνχ λα γελλεζεί (αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ζην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 

2001 ππάξρεη ξεηή δηάηαμε, ην άξζξν 21 παξ. 6, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο). Mήπσο πίζσ απφ ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηζηήκεο 

θξχβεηαη ν θίλδπλνο ηεο θαθψο ελλννχκελεο επγνληθήο θαη ηεο επηινγήο αλζξψπσλ; 

Δ γεληθεπκέλε θαρππνςία θαηά ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ 

θχεζε νδεγεί αδηθαηνιφγεηα ζηε δηαηψληζε ηεο δπζηπρίαο. 

ε λνκηθφ επίπεδν, θάζε πξνζπάζεηα απάληεζεο νθείιεη λα ζπλεθηηκά θαη ηε 

λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ επηηξεπηνχ ηεο άκβισζεο: ζηελ Βιιάδα, φπσο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, ε άκβισζε επηηξέπεηαη ειεχζεξα ζην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο. Aλ, 

ινηπφλ, ε κέιινπζα κεηέξα κπνξεί λα δηαθφςεη ρσξίο θακηά δηθαηνινγία ηελ 

εγθπκνζχλε ηεο εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην ίδην ή πνιχ πεξηζζφηεξν κπνξεί λα ην 
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πξάμεη, κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη γηα θάπνην ιφγν αλαγφκελν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκβξχνπ.  

Ώλ πξνρσξήζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζε, φηαλ γελλεζεί έλα άξξσζην ή 

απιψο αλεπηζχκεην παηδί, αλαθχπηεη ην δήηεκα αλ κπνξεί λα δεηεζεί απνδεκίσζε γηα 

ην ηαηξηθφ ζθάικα πνπ πξνθάιεζε ην πξφβιεκα πγείαο (ζηελ πξψηε πεξίπησζε) ή 

ηελ ίδηα ηε γέλλεζε (ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο). Γηα ηε κελ πξψηε πεξίπησζε, δελ 

ππάξρεη ακθηζβήηεζε. Σφζν ην ίδην ην παηδί, φζν θαη νη γνλείο ηνπ κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπο 

απφ ην νθεηιφκελν ζε ηαηξηθφ ζθάικα πξφβιεκα πγείαο ηνπ παηδηνχ. Αελ ππάξρεη, 

δειαδή, νπζηαζηηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα γεληθψο ηζρχνληα επί ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο. Ώληίζεηα, ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ην πξφβιεκα είλαη φηη ε φπνηα δεκία 

ηνπ παηδηνχ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ζπλδέεηαη αθξηβψο κε ην γεγνλφο φηη ην παηδί 

γελλήζεθε θαη ππάξρεη. Σν παηδί, αθφκε θαη ρσξίο ην ηαηξηθφ ζθάικα, δελ ζα είρε 

γελλεζεί πγηέο. Αελ ζα είρε γελλεζεί θαζφινπ, επνκέλσο νη δχν θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπγθξίλνπκε γηα λα βξνχκε ηε δεκία θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο είλαη ε χπαξμε 

θαη ε αλππαξμία ηνπ.  

Αηεζλψο, ε αμίσζε απνδεκίσζεο ησλ γνλέσλ δηαρσξίδεηαη απφ απηήλ ηνπ παηδηνχ θαη 

ήδε γίλεηαη δεθηή απφ ηα γεξκαληθά θαη ηα γαιιηθά πνιηηηθά δηθαζηήξηα: ν ηαηξφο 

νθείιεη λα θαιχςεη φια ηα έμνδα ηεο δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ. Οη επηθπιάμεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ απηψλ, πνπ εθθξάζηεθαλ θαη απφ ην Γεξκαληθφ πληαγκαηηθφ 

Αηθαζηήξην, εζηηάδνληαη ζην εζηθφ - θηινζνθηθφ πξφβιεκα αλ ε αλζξψπηλε χπαξμε 

θαη δσή, αθφκε θαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο 

δεκία, θαη, αληίζηνηρα, αλ ε αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο απνδεκίσζεο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αληίθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Χζηφζν ελ πξνθεηκέλσ, ε δεκία πνπ απνθαζίζηαηαη δελ είλαη ε ίδηα ε δσή ελφο 

παηδηνχ, αιιά ε νηθνλνκηθή θαη ςπρηθή επηβάξπλζε πνπ πθίζηαληαη νη γνλείο ηνπ. 

Βμάιινπ δελ είλαη δπλαηφλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαη κφλν πεξίπησζε λα απαιιάζζεηαη 

ν ηαηξφο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππαίηηαο παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Βπίζεο, 

ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ε έλαξμε ηεο δσήο 

ηνπ, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο, φπσο αθξηβψο ζπλδέεηαη ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ, δειαδή ν ζάλαηνο (βι. AK 928), ρσξίο εθεί λα ππάξρεη ε 

επηθχιαμε φηη ππνβαζκίδεηαη ε αλζξψπηλε αμία, αθνχ ην θξίζηκν δήηεκα παξακέλεη 

πάληα ε χπαξμε ή κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο νξηζκέλνπ πξνζψπνπ θαη ε πηζαλψο 

απνθαηαζηαηέα εζηθή βιάβε ηνπ (Stein, 2009).  

Οη γνλείο θαη ην ηέθλν δελ ηζρπξίδνληαη φηη ε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ πξνθάιεζε ηελ 

γελεηηθή βιάβε. Οη αμηψζεηο βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε παξάιεηςε δηάγλσζεο 

ή/θαη ελεκέξσζεο ησλ γνληψλ γηα ηε γελεηηθή βιάβε ηνπ παηδηνχ ηνπο ή γηα ηε δηθή 

ηνπο γελεηηθή πξνδηάζεζε, ηνπο εκπφδηζε απφ ην λα πξνβνχλ ζε άκβισζε ή 

αληίζηνηρα λα κελ πξνρσξήζνπλ θαλ ζηελ ζχιιεςε ηνπ ηέθλνπ, νπφηε ην παηδί δελ 

ζα είρε γελλεζεί θαη δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα δεη θαη λα ππνθέξεη απφ ηε γελεηηθή ηνπ 

αζζέλεηα. Ο ηαηξφο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα επζχλεηαη γηαηί απφ ακέιεηα ηνπ 

απέηπρε λα δηαγλψζεη ηε κεγάιε πηζαλφηεηα φηη νπνηνδήπνηε παηδί πνπ ζα 
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ζπιιάκβαλαλ νη ελάγνληεο ζα είρε γελεηηθέο αλσκαιίεο ή γηαηί απέηπρε λα 

ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο φηη ην ήδε ζπιεκέλν 

ηέθλν ζα έρεη γελεηηθέο αλσκαιίεο. ηηο αμηψζεηο απηέο αλ δελ ππήξρε ακέιεηα ηνπ 

ηαηξνχ νη γνλείο δελ ζα είραλ πξνβεί θαλ ζηελ ζχιιεςε ηέθλνπ ή ζα είραλ 

πξνρσξήζεη ζε άκβισζε, δειαδή αλ δελ ππήξρε ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ ην παηδί δελ ζα 

είρε θαλ γελλεζεί (Frati et al., 2014). 

Ώληίζεηα, εθθξάδνληαη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξηζηεί 

αμίσζε απνδεκίσζεο ζην ίδην ην παηδί πνπ γελλήζεθε κε πξνβιήκαηα πγείαο. Σν 

δήηεκα δεκηνπξγείηαη, δηφηη, φπσο πνιιέο θνξέο αλαθέξζεθε, ε αμίσζε απνδεκίσζεο 

ζεκειηψλεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ρσξίο ην ηαηξηθφ ζθάικα ην παηδί δελ ζα είρε 

γελλεζεί θαζφινπ θαη φρη φηη ζα είρε γελλεζεί, αιιά πγηέο. ηαλ ην άηνκν πνπ 

γελλήζεθε κε πξνβιήκαηα επηθαιείηαη σο δεκία ηνπ ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ, δειαδή 

ην γεγνλφο φηη γελλήζεθε, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο απνδεκίσζεο πξνζθξνχεη 

ελδερνκέλσο φρη κφλν ζε εζηθνχο ελδνηαζκνχο, αιιά θαη ζε λνκηθά εκπφδηα, αθνχ 

θαίλεηαη δχζθνιν έλα πξφζσπν λα κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ αλππαξμία ηνπ σο 

επηζπκεηή θαηάζηαζε. Mηα ηέηνηα ζεψξεζε έρεη αλαπφθεπθηα αληίθηππν θαη ζε 

άιια, άιπηα κέρξη ζήκεξα δεηήκαηα, φπσο ι.ρ. ε απαγφξεπζε ηεο επζαλαζίαο ή έζησ 

ε αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο απνδεκίσζεο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο δσήο κε ζνβαξή 

αλαπεξία. H δηάθξηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εκβξχνπ απφ απηήλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

δελ είλαη πάληα ζαθήο. Mε απηέο ηηο ζθέςεηο, πνιιά μέλα δηθαζηήξηα αξλνχληαη ηε 

ζρεηηθή αμίσζε ζην ίδην ην άξξσζην άηνκν. Χζηφζν, έλα δηθαζηήξην κε ηεξάζηην 

θχξνο θαη αθηηλνβνιία, ν γαιιηθφο Άξεηνο Πάγνο, ηελ δέρηεθε, μεζεθψλνληαο 

πξαγκαηηθφ ζάιν ζηε Γαιιία. Θα κπνξνχζε, πξαγκαηηθά, βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί 

φηη, απφ νπζηαζηηθή άπνςε, θαίλεηαη αζπλεπέο ή ηνπιάρηζηνλ αλεπηεηθέο ε αμίσζε λα 

κελ αλαγλσξίδεηαη ζην ίδην ην πξφζσπν πνπ έρεη ην πξφβιεκα, θαη ην νπνίν ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, αιιά κφλν ζε εθείλνπο πνπ επηβαξχλνληαη κε ηε θξνληίδα θαη 

ηε δηαηξνθή ηνπ. Tν ζεσξεηηθφ απηφ αδηέμνδν νδήγεζε ηνλ γάιιν λνκνζέηε ζε 

εηδηθή ξχζκηζε, χζηεξα απφ ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη πξναλαθεξφκελεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο. χκθσλα, δειαδή, κε πξφζθαην λφκν, ηνπ Mαξηίνπ ηνπ 2002, 

θαλέλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα απνδεκησζεί γηα ην ίδην ην γεγνλφο ηεο γέλλεζήο ηνπ 

(Frati et al., 2014, Stein, 2009). 

6.4. Δπαλφξζσζε ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

Ο ηαηξφο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ππνρξέσζεο επηκέιεηαο, νθείιεη λα ιακβάλεη ηα 

κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή ηεο βιάβεο πνπ απεηιείηαη ή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πνπ επήιζε σο ζπλέπεηα ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

(Φνπληεδάθε, 2003). Βηδηθφηεξα: 

ε πεξίπησζε πνπ ην ηαηξηθφ ζθάικα δελ έρεη αθφκα πξνθαιέζεη δεκία ζηνλ αζζελή, 

ν ηαηξφο ππνρξενχηαη λα παξεκβαίλεη κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο απεηινχκελεο 

βιάβεο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε απηή επηβεβαηψλεηαη φηη ε αξρηθή δνζείζα 

ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο θαιχπηεη θαη ηε ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ, εθηφο αλ 

ππάξρεη ξεηή άξλεζε ηνπ αζζελνχο ή πξφθεηηαη γηα πξάμε δηαθνξεηηθήο θχζεο, 
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βαξχηεηαο θαη ζπλεπεηψλ απφ εθείλε γηα ηελ νπνία είρε ζπλαηλέζεη (Φνπληεδάθε, 

2003) 

Ώληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηαηξηθφ ζθάικα έρεη ήδε πξνθαιέζεη δεκία ζηνλ 

αζζελή, ν ηαηξφο νθείιεη λα παξεκβαίλεη απνβιέπνληαο ζηελ άξζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ βιαβψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε επαλνξζσηηθή ελέξγεηα ζσζηφ είλαη λα ζπλνδεχεηαη κε λέα 

ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο. Καη ηνχην κε ηε ζθέςε φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν ε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ηαηξνχ θαη αζζελνχο ζα πιεγεί εμαηηίαο ηνπ ζθάικαηνο πνπ 

πξνεγήζεθε. 

6.5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ ιάζνπο ζηελ πγεία 

Σν 1960 ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηα ιάζε ζηελ πγεία ζην 

λνζνθνκείν ηνπ New York City αλέδεημε σο πξψηε αηηία ηελ ακέιεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε πνζνζηφ 60% (Lauterstein and Mustoe, 1960). Δ επφκελε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηεξεχλεζε αηηηψλ πξφθιεζεο ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία 

έγηλε απφ ηνλ Vincent (1989) ν νπνίνο θαηεγνξηνπνίεζε ηα αίηηα αθνινχζσο 

(Vincent, 1989):  

i. Ώηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ δηαπξάηηνπλ ηα 

ιάζε.  

ii. Βθήκεξεο θαηαζηάζεηο φπσο ε ιήςε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη 

αιθνφι απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

iii. Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο. 

iv. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ. 

Ο Reason (1990), ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ νξγαλσηηθψλ 

αηπρεκάησλ (κνληέιν ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ εθαξκνζκέλν ζε θιηληθά ζπκβάληα) 

ζεψξεζε φηη έλαο παξάγνληαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξαπάλσ απφ έλα ιάζε θαη έλα 

ιάζνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παξαπάλσ απφ έλα παξάγνληεο. Καηά ζπλέπεηα, αλ δελ 

γίλεη πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνχλ ζπλνιηθά νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηα ιάζε θαη 

γίλεη πξνζπάζεηα κεκνλσκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ ιαζψλ, δελ ζα επέιζεη 

απνηέιεζκα θαη ζα πξνθχπηνπλ ζπλερψο λέα ιάζε. Οκαδνπνίεζε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θιηληθή πξαθηηθή ζε επηά (7) θαηεγνξίεο (Vincent et 

al., 1998):  

i. Θεζκηθφ πιαίζην 

ii. Οξγαλσηηθνί θαη δηαρεηξηζηηθνί παξάγνληεο 

iii. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

iv. Οκαδηθή εξγαζία θαη επηθνηλσλία 

v. Ώηνκηθνί παξάγνληεο  

vi. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα 

vii. Υαξαθηεξηζηηθά αζζελψλ. 
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Σν 1995 δεκνζηεχηεθε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κειέηεο γηα ηα ιάζε ησλ Leape θαη 

ζπλ., ε νπνία απνηέιεζε βαζηθφ ηεθκήξην γηα ηελ αλάγθε κειέηεο ησλ νξγαλσηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ ιαζψλ. Οη Leap θαη ζπλ. (1995), 

κειέηεζαλ ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε 

ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (334) ιαζψλ θαη πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζε ηξία 

(3) βαζηθά εξσηήκαηα: α) γηαηί ζπλέβε ην ιάζνο, β) πνηα είλαη ε βαζηθή αηηία ηνπ 

ιάζνπο, θαη γ) πνηεο ήηαλ νη αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αλεπάξθεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο 

(Leape et al., 1995):  

i. Αηαζπνξά ησλ θαξκαθεπηηθψλ γλψζεσλ (29%).  

ii. Έιεγρν ηεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αζζελνχο (12%). 

iii. Αηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή (11%).  

iv. Ώληηγξαθή ησλ νδεγηψλ (9%). 

v. Ώιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (7%).  

vi. Αηαδηθαζία αλίρλεπζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νδεγηψλ (medication order 

tracking) (5%). 

vii. Βλδνλνζνθνκεηαθή επηθνηλσλία (5%). 

viii. Υξήζε ζπζθεπψλ (4%). 

ix. Πξνηππνπνίεζε ησλ δφζεσλ θαη ησλ ζπρλνηήησλ ρνξήγεζεο (4%).  

x. Πξνηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο θαξκάθσλ κέζα ζην ηκήκα (3%).  

xi. Πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ (3%).  

xii. Αηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ησλ αζζελψλ (1%).  

xiii. Βπίιπζε ζπγθξνχζεσλ (1%).  

xiv. Παξαζθεπή ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ απφ λνζειεπηέο (2%).  

xv. ηειέρσζε θαη θαηαλνκή εξγαζίαο (2%).  

xvi. Αηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ησλ αζζελψλ (1%).  

xvii. Βπαλαηξνθνδφηεζε (feedback) κεηά απφ ηελ εθδήισζε αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ (1%).  

Παξφκνηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ιαζψλ έγηλε θαη 

απφ ηνλ Helmreich (2000), ζην κνληέιν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Texas γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ απεηιψλ (The university of Texas Threat and error 

management model). Ο Helmreich (2000), δηέθξηλε ηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο, 

ηνπο αηνκηθνχο, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηνλ 

αζζελή (Helmreich, 2000). 

ζνλ αθνξά ηα λνζειεπηηθά ιάζε θαη ηηο αηηίεο πξφθιεζεο απηψλ έρνπλ δεκνζηεπηεί 

ειάρηζηεο ζρεηηθέο κειέηεο. Δ πξψηε κειέηε δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Walters (1992), ε 
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νπνία εθαξκφδνληαο έλα εξγαιείν, κειέηεζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ λνζειεπηηθψλ ιαζψλ ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. Δ κειέηε 

απηή θαηέιεμε φηη νη θχξηνη παξάγνληεο εκθάληζεο λνζειεπηηθνχ ιάζνπο ήηαλ νη 

ζπρλέο δηαθνπέο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ (41,6%) θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο (39,1%) (Walters, 1992). Σξία (3) ρξφληα αξγφηεξα, ν Gladstone (1995), ζε 

κειέηε πνπ δεκνζίεπζε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο παξάγνληεο αθνινχζσο: (α) ν θφξηνο 

εξγαζίαο (β) νη ζπρλέο δηαθνπέο (γ) ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο (δ) ε έιιεηςε γλψζεο 

(δ) ε θφπσζε (ε) ε κε εθαξκνγή πξσηνθφιισλ (ζη) ηα θαθά θαξκαθεπηηθά 

δηαγξάκκαηα (ε) ε έιιεηςε εκπεηξίαο (ζ) ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Gladstone, 1995). Σν εξγαιείν ησλ Gladstone θαη ζπλ. (1999), 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξγφηεξα θαη απφ ηνπο Osborne θαη ζπλ. (1999), (Osborne et al., 

1999), απφ ηνπο Mayo & Duncan (2004), (Mayo and Duncan, 2004) θαη απφ ηνπο 

Balas θαη ζπλ. (2004), (Balas et al., 2004). Τπάξρνπλ επηπιένλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαη 

κηα ζεηξά απφ κειέηεο αλαζθφπεζεο ηνπ πξνζθέξνπλ πνιχηηκε γλψζε γηα ηα αίηηα 

ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία θαη ηελ ζθαηξηθή δηαρείξηζή ηνπο.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ νη 

αηηίεο ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία δελ είλαη κνλνζήκαληεο, νχηε αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Δ επζχλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ ιαζψλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο επηκεξίδεηαη αλάκεζα 

ζηελ θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία, ηελ πνιπζρηδή θαη αβέβαηε ππφζηαζε ηεο ηαηξηθήο 

θαη λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαζψο θαη ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.  

Σα ζπζηήκαηα πγείαο εμαηηίαο ηεο πνιχπινθεο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο κνξθήο 

ηνπο επσάδνπλ θαη επάγνπλ ην ηαηξηθφ ιάζνο, νδεγνχλ δειαδή ζηελ δεκηνπξγία 

ιαζψλ πνπ πεξηκέλνπλ λα ζπκβνχλ θαζψο ηα ζπζηήκαηα παξάγνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί λα παξάγνπλ (ζεσξία ησλ αηπρεκάησλ).  

Δ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζηηάδεηαη ηφζν ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο (δεκφζην – ηδησηθφ) φζν θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ. Πνιιαπιέο είλαη νη 

πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζήκεξα φπσο ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

εμαηηίαο ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ε επξεία δηάρπζε ηεο βηνκεηξηθήο ηερλνινγίαο, 

ε επηθξάηεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ – ρξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαζψο θαη ε επηθξάηεζε ησλ ρξφλησλ θαη εθθπιηζηηθψλ λνζεκάησλ θαη φια απηά 

θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ηεο Σξφηθα γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία θαη επηθξάηεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θάησ απφ ην 6% ηνπ 

ΏΒΠ. ε κίθξν επίπεδν ν ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα κνλάδα ζπκβάιεη ζηελ 

εκθάληζε ιαζψλ θαηά ηελ ηαηξηθά πξάμε (O'Shea, 1999). 

νβαξφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία απνηειεί θαη ε 

ηερλνινγία. πρλά πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ 

κε ηελ ηερλνινγία, ή πξνβιήκαηα απφ ηελ αλεπάξθεηα ή πξνβιεκαηηθή ζπληήξεζε 

ηνπ  ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε ησλ Taxis 

& Barber (2003), ζρεηηθά κε ηα ελδνθιέβηα θαξκαθεπηηθά ιάζε, ην 79% ησλ ιαζψλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε γλψζεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη 

ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ (πρ αληιίεο) (Taxis and Barber, 2003). Οη άλζξσπνη πνιιέο 
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θνξέο θάλνπλ ιάζε εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ησλ ζρεδηαζηψλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ην πψο κπνξνχλ λα ηηο 

ιάβνπλ ππφςηλ ζην ζρεδηαζκφ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ γηα ηε κείσζε ησλ ιαζψλ 

(Van Cott, 1994).   

Βμίζνπ ζεκαληηθέο, είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θαθήο ζπληήξεζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ (αληιίεο έγρπζεο, νζφλεο παξαθνινχζεζεο θιπ) ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο. ηηο πεξηπηψζεηο εθδήισζεο βιάβεο ζηνλ αζζελή, πνιιέο θνξέο ζε πξψηε 

αλάιπζε, ζηελ ηερλνινγία δελ δίδεηαη ε πξέπνπζα ζεκαζία κε απνηέιεζκα ηηο 

αζηνρίεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ λα ηηο επσκίδεηαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

(AHRQ, 2007) 

Σα ιάζε ζηελ πγεία είλαη ζπληθαζκέλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη δηελεξγνχληαη 

απφ άηνκα κε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα (επαγγεικαηίεο πγείαο) ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ (κνλάδα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο) θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο (παξνρή θξνληίδαο πγείαο ππφ πίεζε). Δ αλζξψπηλε λφεζε δελ ηπγράλεη ην 

αιάζεην άξα θαη ε εμ΄ απηήο απνξξένπζα πξάμε επίζεο δελ δχλαηαη λα είλαη 

αιάλζαζηε. Βπηπιένλ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία είλαη: 

 Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ν θόξηνο εξγαζίαο 

Ο φξνο επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

βηβιηνγξαθία ην 1974 απφ ηνλ Freundenburger, ν νπνίνο πεξηέγξαςε ζε έλα άξζξν 

ηνπ ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο (Freudenberger, 1974). Ώπφ ηφηε, πιεζψξα εξεπλεηψλ ηφζν ζηηο ΔΠΏ φζν θαη 

ζηελ Βπξψπε κειεηά ην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο πξνο ηνλ 

νξηζκφ, ηελ έλαξμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ην πξνθαινχλ, ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ, ρσξίο λα έρεη θαζηεξσζεί έλαο θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην θαηλφκελν απηφ. Δ Maslach (1982), πεξηέγξαςε ην 

θαηλφκελν σο «έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ ν εξγαδφκελνο ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο αζζελείο ηνπ, παχεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ θαη ζρεκαηίδεη αξλεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ» (Maslach, 1982). χκθσλα κε ηηο Maslach θαη Jackson 

(1986), νη ηξεηο (3) θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε απνπξνζσπνπνίεζε ή ν θπληζκφο θαη ε αίζζεζε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο (έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ) (Maslach and Jackson, 

1986). 

Δ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηέζζεξα (4) ζπρλφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ζηελ Βπξψπε (Merllie and 

Paoli, 2001). ζνλ αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο 

πγείαο, νη ηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ ζπρλά ην θαηλφκελν απηφ ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ πνπ έγηλαλ δηεζλψο. Πην αλαιπηηθά αμηνζεκείσην 

πνζνζηφ ηαηξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο κειέηεο εκθάληδαλ πςειά πνζνζηά 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (10-56%), απμεκέλα επίπεδα απνπξνζσπνπνίεζεο (13-
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47%)  θαη κεησκέλα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα (4-59%) (Campbell et al., 2001, Gabbe 

et al., 2002, Garza et al., 2004, Grunfeld et al., 2000, Guntupalli and Fromm, 1996, 

Ramirez et al., 1995). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ 

15-50%, 7-37% θαη 25-76% (Aiken et al., 2002a, Aiken et al., 2002b, Aiken et al., 

2014, Jenkins and Elliott, 2004, Kilfedder et al., 2001, Lee et al., 2003). 

χκθσλα κε δηεζλείο κειέηεο νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε παξάγνληεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο, αηνκηθνχο θαη παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο. Ώπφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απηνί πνπ ζπζηεκαηηθά αλαδεηθλχεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο 

(Biaggi et al., 2003, Campbell et al., 2001, Gabbe et al., 2002, Jenkins and Elliott, 

2004), ηα πςειά επίπεδα stress (Visser et al., 2003, Ramirez et al., 1995, McManus et 

al., 2002, Edwards et al., 2001), νη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο (Jenkins and 

Elliott, 2004, Fujiwara et al., 2003), ηνπο πξντζηακέλνπο ή ηνπο ζπγγελείο ησλ 

αζζελψλ (Jenkins and Elliott, 2004, Fujiwara et al., 2003), ε θνηλσληθή απαμίσζε πνπ 

παίξλνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (Jenkins and Elliott, 

2004, Biaggi et al., 2003), ε κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (Visser et al., 2003, 

Shanafelt et al., 2002, Kalliath and Morris, 2002), ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

δνπιεηάο, νηθνγέλεηαο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Jenkins and Elliott, 2004, 

Campbell et al., 2001), ε αίζζεζε ειέγρνπ (Campbell et al., 2001), ε νξγαλσηηθή 

ππνζηήξημε (Jenkins and Elliott, 2004, Aiken et al., 2002a), ε απηνλνκία (Campbell et 

al., 2001, Biaggi et al., 2003), ν αλεπαξθήο ρξφλνο κειέηεο (Shanafelt et al., 2002, 

Biaggi et al., 2003), ε επάξθεηα ζε πξνζσπηθφ (Aiken et al., 2002a, Aiken et al., 

2002b, Vahey et al., 2004), ε εθπαίδεπζε ζε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Ramirez et 

al., 1995) θαη νη ακνηβέο (Campbell et al., 2001, Biaggi et al., 2003).   

ζνλ αθνξά ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, απφ ηηο δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο ε 

ειηθία (Ramirez et al., 1995, Gabbe et al., 2002, Campbell et al., 2001, Biaggi et al., 

2003) θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε 

ηνπο λεφηεξνπο εξγαδνκέλνπο (Ramirez et al., 1995, Gabbe et al., 2002, Campbell et 

al., 2001, Biaggi et al., 2003) λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ εμνπζέλσζεο. 

ζνλ αθνξά ην θχιν ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ είλαη αιιεινζπγθξνπφκελα 

(Robinson, 2004, Michels et al., 2003, McMurray et al., 2000, Gabbe et al., 2002, 

Fothergill et al., 2004) αλ θαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζπλαληψληαη κειέηεο πνπ δείρλνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηηο γπλαίθεο (McMurray et al., 

2000, Fothergill et al., 2004). Ο γάκνο θαίλεηαη λα έρεη πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηελ 

εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηηο γπλαίθεο . Βπίζεο ε ππνζηήξημε απφ 

ην ή ηε ζχδπγν (Gabbe et al., 2002) θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο (Gabbe et al., 2002) πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Μεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπζρεηίδνληαη ζπζηεκαηηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεξηιακβάλνληαη ε ελδπλάκσζε (Lee et al., 2003), 

ε ελζπλαίζζεζε (Lee et al., 2003), ε αλζεθηηθφηεηα ζην stress (Papadatou et al., 
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1994, Duquette et al., 1994), ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gabbe et al., 2002), ε 

θαιή ςπρηθή δηάζεζε θαη ην άγρνο (Smith et al., 2001). 

Οη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο 

εθδειψλνληαη ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επεξεάδνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο πγείαο (Lee et al., 2004). ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ε επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξγαληθά ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ 

είηε κηθξνελνριήζεηο είηε θαη ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο, ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα φπσο αίζζεκα απνζάξξπλζεο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο, ζπκπηψκαηα ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο φπσο ςπρξφηεηα, 

αδηαθνξία, έιιεηςε θξνληίδαο, ελδηαθέξνληνο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηνπο αζζελείο 

αιιά θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο φπσο ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. Τπάξρνπλ αθφκε 

ελδείμεηο φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε δσή ηνπ, ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπ δσή 

αιιά θαη φηη κπνξεί λα είλαη κεηαδνηηθή θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

(ζπλαδέιθνπο ή εθπαηδεπφκελνπο) (Lee et al., 2004). 

Οη επηπηψζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επεθηείλνληαη φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, θαη ζηνλ νξγαληζκφ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο νδεγψληαο ζε απμεκέλε 

βξαδχηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε απνπζίεο θαη ζε κεησκέλε 

απφδνζε. Ώθφκε έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε απμεκέλε πξφζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ (Raviola et al., 2002, Campbell et al., 2001, Aiken 

et al., 2002b). Δ «πξψηκε» απνρψξεζε ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ απφ ηελ ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ πνπ ήδε ππάξρεη, 

γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

αθνχ ηεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά φηη ε επάξθεηα ζε πξνζσπηθφ ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ (Aiken et al., 2002b), κε δπζκελή ζπκβάληα θαη ηελ 

πνηφηεηα ελ γέλεη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δ απνρψξεζε απηψλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη θαη νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο 

επηβαξχλεηαη κε πςειφ θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπο (Institute of Medicine 

Committee on Quality of Health Care in, 2001). 

Οη Shanafelt θαη ζπλ. (2002), κειέηεζαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εμνπζέλσζεο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ θαη ηεο γλψκεο ηνπο γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο. ΐξήθαλ 

αθελφο, φηη απφ ηνπο ηαηξνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ην 76% παξνπζίαδε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αθεηέξνπ νη «εμνπζελσκέλνη» ηαηξνί ήηαλ πηζαλφηεξν λα 

αλαθέξνπλ «κε ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο θξνληίδαο πγείαο ησλ αζζελψλ», φπσο θαθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αζζελείο, παξαιείςεηο ζηελ δηαγλσζηηθή ζεξαπεία, ιάζε ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Shanafelt 

et al., 2002).  
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 Ζ έιιεηςε γλώζεο θαη εκπεηξίαο 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Arndt (1994), ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ιαζψλ ζηελ 

ςπρνινγία ησλ λνζειεπηψλ, νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ φηη ηα ιάζε νθείινληαη ζε 

έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (Arndt, 1994). ηελ κειέηε ησλ 

Taxis & Barber (2003), γηα ηα ελδνθιέβηα θαξκαθεπηηθά ιάζε, 79% ησλ ιαζψλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε γλψζεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη 

ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ (αληιίεο), 15% κε ην πςειφ θφξην εξγαζίαο θαη ηηο ζπρλέο 

δηαθνπέο (Taxis and Barber, 2003). Οη Blais & Bath (1992), αλαγλψξηζαλ ηξεηο (3) 

θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ θαξκάθσλ. Σα 

καζεκαηηθά, ηα ελλνηνινγηθά θαη ηα ιάζε κέηξεζεο (Blais and Bath, 1992). ηελ 

κειέηε ησλ Osborne θαη ζπλ. (1999), 5,3% ησλ ιαζψλ ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ζε 

ιάζνο ππνινγηζκνχο (Osborne et al., 1999). Δ εκπεηξία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

απνηειεί έλαλ άιιν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα πξφθιεζεο ιάζνπο. ηελ κειέηε ηνπ 

Walters (1992), αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε  κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη λνζειεπηέο κε κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία 

(ιηγφηεξα ιάζε) θαη ησλ ιαζψλ πνπ θάλνπλ νη επαγγεικαηίεο κε κηθξφηεξε 

εξγαζηαθή εκπεηξία (πεξηζζφηεξα ιάζε). Οη λέν πξνζιεθζέληεο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ιφγσ απεηξίαο, είλαη νη πξψηνη ππαίηηνη φηαλ γίλεη θάπνην ιάζνο. ΐέβαηα 

πνιιέο θνξέο νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ κνλάδα κε ην θφβν φηη ζα ππνπέζνπλ ζε 

θάπνην παξάπησκα πνπ ζα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο είλαη 

δηζηαθηηθνί θαη δελ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο (Walters, 1992). Ώλ θαη ππνζηεξίδεηαη 

βηβιηνγξαθηθά φηη νη πην έκπεηξνη θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε απφ ηνπο αξράξηνπο (Bell et 

al., 1997) νη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξνχλ λα ππνπέζνπλ ζε 

ιάζε κε πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο (Reason, 2000). 

 Ζ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο  

Δ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ πξφιεςε αιιά θαη γηα ηε δηάπξαμε ιαζψλ (Balas et al., 2004). ηελ κειέηε ησλ 

Taxis & Barber (2003), γηα ηα ελδνθιέβηα θαξκαθεπηηθά ιάζε, 16% ησλ ιαζψλ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Taxis and 

Barber, 2003), ελψ ζηε κειέηε ησλ Blendon θαη ζπλ. (2002), νη ηαηξνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε θαθή επηθνηλσλία ησλ επαγγεικαηηψλ πξνθαιεί ιάζε ζε πνζνζηφ 39%. ηελ 

ίδηα κειέηε, ζηελ νπνία εξσηήζεθαλ θαη πνιίηεο, απάληεζαλ φηη ε θαθή επηθνηλσλία 

ησλ επαγγεικαηηψλ πξνθαιεί ιάζε ζε πνζνζηφ 67% (Blendon et al., 2002). Οη Mayo 

& Duncan (2004), ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηεο νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ λνζειεπηψλ 

θαη πξντζηάκελσλ γηα ηα ιάζε ηα νπνία απνηεινχλ «ηακπνχ» (Mayo and Duncan, 

2004). Δ δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία επίζεο ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. ηε κειέηε ηεο Arndt (1994), ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην 

γεγνλφο φηη θάπνηνη ηαηξνί είραλ θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

λνζειεπηέο θαη πνιιέο θνξέο αθνχ αμηνινγνχζαλ ην ιάζνο θαη εθφζνλ δελ 

πξνέθππηε θάπνηα ζνβαξή βιάβε ζηνλ αζζελή, θάιππηαλ ηα ιάζε ησλ λνζειεπηψλ 

(Arndt, 1994). χκθσλα κε ηνλ Helmreich (2000), ν θίλδπλνο ιάζνπο ζηα 

ρεηξνπξγεία απμάλεηαη φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο 
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πιεξνθνξηψλ, εγεζίαο, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ (Helmreich, 

2000). Ο Van Cot (1994), επεζήκαλε γεληθφηεξα φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ιαζψλ 

νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνιεθζνχλ αλ ππάξμεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε (Van Cott, 1994). Οη Cooke θαη 

ζπλ. (2000), επεζήκαλαλ φηη ζε έλα ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ, νη άλζξσπνη ελλννχλ 

θάηη ην νπνίν πνιιέο θνξέο δελ ην αλαθέξνπλ πξνθνξηθά. Ώθφκα θαη αλ ην 

αλαθέξνπλ, δελ είλαη βέβαην φηη νη ππφινηπνη ην αθνχλ. Έζησ φηη ην αθνχλ, δελ είλαη 

βέβαην φηη ην θαηαιαβαίλνπλ Σέινο, έζησ θαη αλ ην θαηαιαβαίλνπλ, δελ είλαη βέβαην 

φηη ζα ηα πινπνηήζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη επηβεβαίσζε έηζη ψζηε 

λα κελ πξνθχπηεη θελφ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ βεκάησλ (Cooke et al., 2000). Σα 

παξαπάλσ αλαπαξηζηψληαη ζην Αηάγξακκα 6.5. 

                    ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.5 Σα ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο 

 

 

                             Πεγή: (Cooke et al., 2000) 
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εθθξάδσ ιεθηηθά.

ηη ην εθθξάδσ 
ιεθηηθά,

δελ ζπλεπάγεηαη 
απαξαίηεηα φηη νη 

ππφινηπνη ην 
αθνπγθξάδνληαη.

Σν φηη ην 
αθνπγθξάδνληαη,

δελ ζπλεπάγεηαη 
απαξαίηεηα φηη ην 
αληηιακβάλνληαη.

Σν φηη ην 
αληηιακβάλνληαη ,

δελ ζπλεπάγεηαη 
απαξαίηεηα  φηη ην 

θάλνπλ πξάμε.
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 Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  

Οη Roseman θαη Booker (1995), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζηελ Ώιάζθα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πφιε Anchorage πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπλ αλ ππάξρεη 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ θαη ηηο ψξεο πνπ δηαξθεί ε 

εκέξα. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά μεθηλψληαο απφ 5,5 ψξεο ηνλ ρεηκψλα ζε 19,5 ψξεο ην 

θαινθαίξη (Roseman and Booker, 1995). χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αιιαγή ηεο δηάξθεηαο ηεο εκέξαο ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή βξέζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν 

νδεγεί ζε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, γλσζηέο θαη σο Seasonal-Affective Disorder 

(SAD), κε έληνλα θαηαζιεπηηθά πεξηζηαηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη 

ηνπ Υεηκψλα ηα νπνία ειαρηζηνπνηνχληαη ηελ Άλνημε θαη ην Καινθαίξη (Rosenthal, 

1999). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ πξναλαθεξζήζα κειέηε 22% ησλ ιαζψλ ζπλέβεζαλ 

ην Φεβξνπάξην θαη 29% ην Μάξηην (Roseman and Booker, 1995). 

Πέξα απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πξφθιεζεο ησλ ιαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζχζηεκα πγείαο απηφ θαζ‘ απηφ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

άλζξσπν, ππάξρνπλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε ησλ 

επαγγεικάησλ πγείαο. Κάζε ηαηξηθή πξάμε πξνζβάιιεη αξρηθά ηελ ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ 

αζζελνχο. Κάζε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή παξέκβαζε ειινρεχεη θηλδχλνπο νη νπνίνη 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ησλ πηζαλνηήησλ θάπνηε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δ ηαηξηθή θαη 

ε λνζειεπηηθή είλαη επηζηήκεο εκπεηξηθέο θαη ν ηπραίνο παξάγνληαο εκθηινρσξεί ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (πξφγλσζε, δηάγλσζε, ζεξαπεία, έξεπλα). 

Οη αζζελείο θαη νη ζπγγελείο απηψλ δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πεπεξαζκέλσλ νξίσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ζηελ επηζεηηθή αζζέλεηα θαη ζηνλ 

ζάλαην (Editorial, 2011, Henriksen, 2008).  

6.6. Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ιάζε ζηελ πγεία 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ IOM (2000), ησλ ΔΠΏ, νη ζάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηαηξηθά ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ, θπκαίλνληαη απφ 44.000 έσο 98.000 

εηεζίσο, θαζηζηψληαο ηελ πεξίνδν εθείλε, ηα ηαηξηθά ιάζε ηελ φγδνε (8
ε
) αηηία 

ζαλάηνπ ζηελ Ώκεξηθή θαη έλα εθαηνκκχξην αζζελείο ππνθέξνπλ απφ ηξαπκαηηζκφ 

πξνεξρφκελν απφ δπζκελέο ζπκβάλ.  χκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε (Institute of 

Medicine Committee on Quality of Health Care in America, 2000): 

 106.000 ζάλαηνη εηεζίσο νθείινληαη ζε αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο 

θαξκάθσλ θαη ζε ηαηξνγελείο αζζέλεηεο. 

 80.000 ζάλαηνη εηεζίσο απνδίδνληαη ζε λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. 

 20.000 ζάλαηνη εηεζίσο νθείινληαη ζε ιάζε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

νθεηιφκελα θπξίσο ζε ηαηξηθή ακέιεηα. 

 12.000 ζάλαηνη ην ρξφλν νθείινληαη ζε πεξηηηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 
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 7.000 ζάλαηνη εηεζίσο ζρεηίδνληαη κε ιάζε θαηά ηελ ρνξήγεζε 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην 2011, εβδνκαδηαίσο 

ζηηο ΔΠΏ κέρξη θαη ζαξάληα (40) αζζελείο ιακβάλνπλ ζεξαπεία θαη πεξίζαιςε πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα θάπνηνλ άιιν αζζελή ή ρεηξνπξγνχληαη ζε ιάζνο ζεκείν ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο (National Journal, 2011). ηνλ Πίλαθα 6.4 πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα δπζκελή ζπκβάληα κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

θαζψο θαη ην εθηηκψκελν νηθνλνκηθφ ηνπο θφζηνο. 

 ΠΗΝΑΚΑ 6.4 Σα ζπρλφηεξα εκθαληδφκελα δπζκελή ζπκβάληα θαη ηα  

αληίζηνηρα θφζηε 

Γπζκελή πκβάληα Μέγεζνο  Οηθνλνκηθφ θφζηνο ($, 2008) 

Λνίκσμε θαηφπηλ 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 
252.695 3,36 

Έιθνο θαηάθιηζεο 374.964 3,27 

Δπηπινθή θαηφπηλ 

εκθχηεπζεο κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθψλ 

εκθπηεχκαησλ θαη 

κνζρεχκαησλ 

60.380 1,07 

Δπηπινθή ρακειά ζηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε χζηεξα 

απφ επέκβαζε 

ρεηξνπξγηθνχ ηχπνπ  

113.823 1,00 

    Αηκνξξαγία εθηεηακέλε 78.216 0,68 

   Πεγή: (HOPE Project, 2013) 

 

Σν 2013 ν James, ζηελ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε πνπ δεκνζίεπζε, αλέδεημε φηη νη 

απψιεηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ 

θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηηο κνλάδεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θπκαίλνληαη απφ 210.000 έσο 440.000 εηεζίσο (4,5 θνξέο πεξηζζφηεξνη ζάλαηνη απφ 

ην 1999) θαηαηάζζνληαο ηα δπζκελή ζπκβάληα ζηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ κεηά ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνλ θαξθίλν (Αηάγξακκα 6.6) (James, 2013). 
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                     ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.6 Αηηίεο ζαλάηνπ ζηηο ΖΠΑ 

 

                            Πεγή: (CDC, 2011) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2012, 254.200 

πεξπηψζεηο ηαηξηθψλ ιαζψλ (Πίλαθαο 6.5) ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί θαη λα 

κελ κεηαηξαπνχλ ζε δπζκελή ζπκβάληα (56.367 ζάλαηνη) (HealthGrades, 2012).  

ΠΗΝΑΚΑ 6.5 Λάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξνιεθζεί θαη ζάλαηνη απφ 

απηά 

Ηαηξηθφ ιάζνο – Γπζκελέο 

πκβάλ 
Μέγεζνο Αλζξψπηλεο απψιεηεο 

Θξφκβσζε κεηά απφ 

επεκβαηηθή πξάμε 
69.999 6.773 

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

κεηά απφ επεκβαηηθή πξάμε 
58.686 12.325 

Έιθνο θαηάθιηζεο θαηά ηελ 

παξνρή λνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο 

36.190 3.776 

Θάλαηνο εμαηηίαο επηπινθήο 

κεηά απφ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

19.595 19.595 

Λνίκσμε ζην αίκα κεηά απφ 

επεκβαηηθή πξάμε 
17.572 4.535 

Δθηεηακκέλε αηκνξξαγία 

χζηεξα απφ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

17.394 1.253 

Πλεπκνζψξαθαο ιφγσ 

επεκβαηηθήο πξάμεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο 

15.628 2.409 

Λνίκσμε νθεηιφκελε ζε 

θεληξηθνχο θιεβηθνχο 

θαζεηήξεο 

8.495 843 

Γηάξεμε θνηιηαθήο ηνκήο 3.782 513 

Θάλαηνο θαηά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
3.509 3.509 

Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα: 597.689 ζαλαηνη εηεζίσο

Καξθίλνο: 574.743 ζάλαηνη εηεζίσο

Απζκελή ζπκβάληα πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ: > 
440.000 απψιεηεο εηεζίσο

Υξφληεο παζήζεηο ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο: 138.080 ζάλαηνη εηεζίσο
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Ηαηξηθφ ιάζνο – Γπζκελέο 

πκβάλ 
Μέγεζνο Αλζξψπηλεο απψιεηεο 

κέζσ δηαδηθαζηψλ κε ρακειή 

ζλεζηκφηεηα 

Ύπαξμε αληζζνξνπίαο πγξψλ 

– ειεθηξνιπηψλ κεηά απφ 

επεκβαηηθή πξάμε 

2.359 780 

Παξακνλή μέλνπ ζψκαηνο 

ζηνλ αζζελή θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο  

573 18 

Ηζρπαθφ θάηαγκα χζηεξα απφ 

επεκβαηηθή πξάμε 
418 38 

χλνιν 254.200 56.367 

Πεγή: (HealthGrades, 2012) 

 

ηελ Μεγάιε ΐξεηαλία, ηα δπζκελή ζπκβάληα είλαη ε ηξίηε (3
ε
) αηηία ζαλάηνπ κεηά 

ηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. χκθσλα κε ηα απνηειεζκαηα 

δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ απφ 20.000 έσο 30.000 ράλνπλ ηελ δσή ηνπο ή βηψλνπλ ηηο 

επηπινθέο απφ ηελ ακέιεηα ή ηηο παξαιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηελ 

παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηελ ηειεπηαία 

ηεηξαεηία απφ επηαθφζηνη πελήληα (750) αζζελείο θαη άλσ ήηαλ ζχκαηα ηαηξηθψλ 

ιαζψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί (never events) θαη παξνπζηάδνληαη ζην 

Αηάγξακκα 6.7 πνπ αθνινπζεί (The Telegraph, 2013). 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.7 Ηαηξηθά ζθάικαηα ηεο θαηεγνξίαο "Never Events" 

 

      Πεγή: (The Telegraph, 2013) 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Βπξσβαξνκέηξνπ (2014), ην 27% ησλ 

Βπξσπαίσλ έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο έλα δπζκελέο 

ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ 

έρεη βηψζεη θάπνην δπζκελέο ζπκβάλ (Αηάγξακκα 6.8, Πίλαθαο 6.6) (European 

Commission, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπεκβαηηθή πξάμε ζε 
ιαλζαζκέλε πιεπξά ηνπ 

ζψκαηνο

Δλαπφζεζε θαη 
παξακέιεζε μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ - εξγαιείσλ 
κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

Θάλαηνο επηηφθνπ απφ  
εθηελήο αηκνξξαγία 

χζηεξα απφ θαηζαξηθή 
ηνκή

Θάλαηνο ή πξφθιεζε 
δεκίαο απφ κεηάγγηζε 

αίκαηνο

Θάλαηνο ή απεηιή 
απψιεηαο ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ 
αζζελνχο απφ εγθισβηζκφ 
ηνπ ζηα θπθιηδψκαηα ηνπ 

θξεβαηηνχ

Θάλαηνο απφ ππεξβνιηθή 
δφζε ηλζνπιίλεο ζε 
δηαβεηηθφ αζζελή

Παξνρή ζε αζζελή 
ιαλζαζκέλε θαηεγνξία 

ηαηξηθνχ αεξίνπ

Θάλαηνο ή πξφθιεζε 
δεκίαο απφ ηε ιήςε 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ επί 
θιίλεο

Δγθεθαιηθή δεκία 
λενγλψλ απφ ηελ 
απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ίθηεξνπ

Λαλζαζκέλε ηαπηνπνίεζε 
ηνπ αζζελνχο

Λαλζαζκέλε παξάζεζε 
ζσιήλα ηξνθνδνζίαο ζην 

ζηνκάρη αληί ηνπ πλεχκνλα
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        ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.8  Πνζνζηφ Δπξσπαίσλ πνπ έρνπλ βηψζεη έλα δπζκελέο 

ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο 

 

            Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014)

27%

72%

1%

Ναι Όχι Δεν γνωρίηω/ δεν απαντϊ
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ΠΗΝΑΚΑ 6.6 Πνζνζηφ Δπξσπαίσλ πνπ έρνπλ βηψζεη έλα δπζκελέο ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο αλά ρψξα 

Έρεηε βηψζεη εζείο ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο δπζκελέο ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο; 

 

Ναη Όρη Γελ Γλσξίδσ 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 2
0

1
3

 -
 

2
0

0
9
 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 2
0

1
3

 -
 

2
0

0
9
 

ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 2
0

1
3

 -
 

2
0

0
9
 

 

ΒΒ28 27% +1 72% = 1% -1 

 

Δλ. ΐαζίιεην 39% +8 61% -6 0% -2 

 

Ααλία 49% +6 50% -6 1% = 

 

Λνπμ/γν 35% +6 65% -5 0% -1 

 

Εξιαλδία 25% +5 73% -4 2% -1 

 

Διιάδα 20% +4 80% -4 0% = 

 
Οιιαλδία 46% +4 53% -4 1% = 

 
Φηλιαλδία 38% +4 61% -4 1% = 
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νπεδία 53% +4 46% -4 1% = 

 
Γεξκαλία 33% +3 66% -2 1% -1 

 

Εζπαλία 23% +3 77% -1 0% -2 

 

ινβελία 31% +2 68% -2 1% -2 

 

Πνξηνγαιία 14% +1 85% +2 1% -3 

 

Ρνπκαλία 17% +1 80% +1 3% -2 

 

Κχπξνο 35% = 64% -1 1% +1 

 

Βζζνλία 38% -1 61% +1 1% = 

 
Ώπζηξία 11% -1 87% +1 2% = 

 

ΐέιγην 27% -2 73% +3 0% -1 

 

Εηαιία 13% -2 84% +5 3% -3 

 

Πνισλία 18% -2 80% +2 2% = 

 
Γαιιία 36% -3 64% +4 0% -1 
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ΐνπιγαξία 11% -4 88% +5 1% -1 

 
Σζερία 19% -4 80% +4 1% = 

 

Λεηνλία 39% -4 59% +3 2% +1 

 
Μάιηα 19% -4 80% +4 1% = 

 
ινβαθία 23% -6 75% +5 2% +1 

 
Οπγγαξία 16% -8 82% +8 2% = 

 
Ληζνπαλία 24% -12 75% +12 1% = 

 
Κξναηία 25% NA 74% NA 1% NA 

*Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ 

ΝΑ: Not Available 

Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014) 
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 ΔΗΚΟΝΑ 6.2 Πνζνζηφ Δπξσπαίσλ πνπ έρνπλ βηψζεη έλα δπζκελέο ζπκβάλ θαηά  

ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο 

 

   Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε)          0% - 29%           30% - 49%           50- 100% 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ην 12% ησλ Βπξσπαίσλ ζεσξνχλ πνιχ πηζαλφλ λα 

βηψζνπλ έλα δπζκελέο ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (Αηάγξακκα 6.9) (European Commission, 2014).  

 

 

 

 



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο  ζε  Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

200 
 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.9  Πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζκελνχο ζπκβάληνο θαηά ηελ 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο εληφο λνζνθνκείνπ 

 

    Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, κφιηο ην 11% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ πνιχ πηζαλφλ 

λα βηψζνπλ έλα δπζκελέο ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο 

πγείαο (ΠΦΤ, δηάγλσζε) (Αηάγξακκα 6.10) (European Commission, 2014). 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.10  Πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζκελνχο ζπκβάληνο θαηά ηελ 

παξνρή εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο 

 

    Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

ε εξψηεζε ηεο Έθζεζεο ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ (2014), αλ ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ 

βίσζαλ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα ηνπο, ζε 

άιιε ρψξα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο απφ απηή πνπ δηακέλνπλ κφληκα ή ζε ρψξα 

εθηφο Βπξσπατθήο Έλσζεο φινη ζρεδφλ νη εξσηψκελνη (97%) απάληεζαλ ζηελ ρψξα 

ηνπο, 2% απάληεζε ζε άιιε Βπξσπατθή ρψξα θαη κφιηο 1% ζε ρψξα εθηφο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο (European Commission, 2014). Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα 

12%

41%

37%

4%
6%

Πνιχ πηζαλφ Ώξθεηά πηζαλφ Αελ είλαη πνιχ πηζαλφ

Αελ είλαη θαζφινπ πηζαλφ Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ

11%

39%38%

4%
8%

Πνιχ πηζαλφ Ώξθεηά πηζαλφ Αελ είλαη πνιχ πηζαλφ

Αελ είλαη θαζφινπ πηζαλφ Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ
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απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο έθζεζεο ηνπ Βπξσβαξνκέηξνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 

2010 κε ηα πνζνζηά λα δηακνξθψλνληαη ζε 99%, θαη 1% αληίζηνηρα (European 

Commission, 2010). 

6.7. πκπεξάζκαηα 

Δ χπαξμε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ είλαη γλσζηή απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Ο Εππνθξάηεο αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη λα ηηκάηαη ν ηαηξφο πνπ θάλεη ηα 

ιηγφηεξα ιάζε. Σα ιάζε δελ είλαη αζπλήζηζηα ζηελ θαζεκέξα θιηληθή πξάμε, έηζη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ηα απνθχγνπλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ζπρλή θαη καθξνρξφληα έθζεζε ηνπ 

επαγγεικαηία πγείαο ζε αληίμνεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζπλεπάγεηαη κε ππεξθφπσζε 

θαη εμάληιεζή ηνπ. Οη ζπλέπεηεο ηεο εμάληιεζεο απηήο δελ αθνξνχλ κφλν ζηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηελ εξγαζία 

φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, κε απνηέιεζκα ηελ δηελέξγεηα ιαζψλ θαη 

παξαιείςεσλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. 

Βλ θαηαθιείδη, ην δήηεκα ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ ζηελ Βιιάδα απνθηά κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο εμαηηίαο αθελφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θελνχ πνπ ππάξρεη θαη ηεο έιιεηςεο 

ηεθκεξησκέλσλ κειεηψλ γχξσ απφ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ηδηφηππεο ζπληερληαθήο θνπιηνχξαο εληφο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο 

ε νπνία νπζηαζηηθά απνηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηαηξψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ελ 

γέλεη κέζσ κεραληζκνχ απνζηψπεζεο θαη απηνινγνθξηζίαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Γηεξεχλεζε θαη αλαθνξά ηνπ ιάζνπο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο 

«Τα ηαηξηθά ιάζε είλαη όπσο ηα θνπλνύπηα. Μπνξείο λα ηα ζθνηώζεηο, αιιά ζα 

ππάξρνπλ πάληα άιια γηα λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ. Ζ κόλε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία 

είλαη ε απνμήξαλζε ησλ ειώλ ζηα νπνία αλαπαξάγνληαη. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα 

έιε είλαη νη ιαλζάλνπζεο ζπλζήθεο». 

(James Reason) 

7.1. Δηζαγσγή 

Δ νπζηαζηηθή πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαγξαθή απηψλ θαη ηελ κειέηε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηνπο 

παξαγφλησλ φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δ 

πξψηε απφπεηξα θαηαγξαθήο θαη κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ήηαλ ζε ρψξνπο 

πςειήο αμηνπηζηίαο. ζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο 

θαη νη πηιφηνη εξγάδνληαη ζε ζχλζεηα πεξηβάιινληα φπνπ νη νκάδεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ηερλνινγία. Έρνπλ απμεκέλε πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη δηαρεηξίδνληαη δεηήκαηα γηα ηα νπνία ηα δεδνκέλα είλαη 

κεηαβαιιφκελα θαη κεξηθέο θνξέο άγλσζηα  

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ (2014), νη κηζνί ζρεδφλ 

(46%) εξσηεζέληεο πνπ είραλ βηψζεη έλα δπζκελέο ζπκβάλ νη ίδηνη ή θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ηζρπξίδνληαη φηη ην 

αλέθεξαλ ελψ ην 51% φηη δελ ην αλέθεξαλ θάπνπ.  

7.2. Ζ αλαθνξά ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ (2014), (European Commission, 

2014), νη κηζνί ζρεδφλ (46%) εξσηεζέληεο πνπ είραλ βηψζεη έλα δπζκελέο ζπκβάλ νη 

ίδηνη ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

ηζρπξίδνληαη φηη ην αλέθεξαλ ελψ ην 51% φηη δελ ην αλέθεξαλ θάπνπ. Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε αληίζηνηρε έθζεζε ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ ην 2010 (European 

Commission, 2010) κφιηο ην 28% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη αλέθεξε θάπνπ ην 

δπζκελέο ζπκβάλ πνπ βίσζε ν ίδηνο ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ελψ ην 70% 

φηη δελ ην αλέθεξε θάπνπ (Αηάγξακκα 7.1). 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7.1  Πνζνζηφ Δπξσπαίσλ πνπ βίσζαλ έλα δπζκελέο ζπκβάλ θαη  

ην αλέθεξαλ 

      

 Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

ε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2014, ε ρψξα ζηελ νπνία ηα δπζκελή 

ζπκβάληα αλαθέξνληαη πην ζπρλά είλαη ε Γαιιία κε πνζνζηφ 65% θαη αθνινπζεί ην 

Λνπμεκβνχξγν κε πνζνζηφ 61% θαη ην Δλσκέλν ΐαζίιεην κε πνζνζηφ 58%, 

κνινλφηη νη κηζνί ηνπιάρηζηνλ εξσηψκελνη ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο  

ζηελ Εζπαλία (56%), ζην ΐέιγην (51%) θαη ηελ Ώπζηξία (50%) αλέθεξαλ ην 

δπζκελέο ζπκβάλ πνπ βίσζαλ. ε αληίζεζε κε ηελ ΐνπιγαξία φπνπ κφιηο ην 6% ησλ 

εξσηψκελσλ θαη ηελ ινβαθία θαη ηελ Κξναηία φπνπ ην 11% αλαθέξνπλ ην 

δπζκελέο ζπκβάλ φπνπ βίσζαλ νη ίδηνη ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

(European Commission, 2014). 

ηνλ Πίλαθα 7.1. ζηελ Βηθφλα 7.1 & 7.2 πνπ αθνινπζνχλ δηαθαίλεηαη φηη ζηελ 

δπηηθή Βπξψπε ε αλαθνξά ησλ ιαζψλ είλαη ζπρλφηεξε. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε 

απμεηηθή ηάζε ηεο αλαθνξάο ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

70%

2%

2010

Ναη ρη Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ

46%

51%

3%

2014

Ναη ρη Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ
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ΠΗΝΑΚΑ 7.1 Πνζνζηφ αλαθνξάο δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζηελ Δπξψπε 

Αλαθέξαηε ην δπζκελέο ζπκβάλ πνπ βηψζαηε ν ίδηνο ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο; 

Απάληεζε: Ναη  

 
ΔΒ 80.2 

Ννέκ. - Γεθ.   2013 

ΔΒ 72.2 

επη. - Οθη.   2009 
2013 - 2009 

 

ΔΔ28 46% 26% +18 

 

Ζλ. Βαζίιεην 58% 47% +11 

 

Γαλία 38% 32% +6 

 

Λνπμ/γν 61% 29% +32% 

 

Ηξιαλδία 45% 41% +4 

 
Διιάδα 40% 42% -2 

 
Οιιαλδία 48% 52% -4 

 
Φηλιαλδία 47% 50% -3 

 
νπεδία 24% 30% -6 

 
Γεξκαλία 40% 33% +7 

 
Ηζπαλία 56% 16% +40 

 

ινβελία 11% 9% +2 

 

Πνξηνγαιία 20% 26% -6 

 

Ρνπκαλία 24% 15% +9 

 

Κχπξνο 39% 50% -11 
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Δζζνλία 30% 23% +7 

 
Απζηξία 50% 57% -7 

 
Βέιγην 51% 33% +18 

 

Ηηαιία 38% 23% +15 

 

Πνισλία 26% 26% = 

 
Γαιιία 65% 3% +61 

 
Βνπιγαξία 6% 11% -5 

 
Σζερία 42% 35% +7 

 
Λεηνλία 21% 15% +6 

 
Μάιηα 29% 26% +3 

 
ινβαθία 21% 26% -5 

 
Οπγγαξία 27% 17% +10 

 
Ληζνπαλία 24% 16% +8 

 
Κξναηία 11% -* - 

     * Ζ κειέηε ηνπ Δπξσβαξόκεηξνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ην 2010 αθνξά 27 ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

       Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 
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   ΔΗΚΟΝΑ 7.1 Πνζνζηφ αλαθνξάο δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζηελ Δπξψπε   

 

  * Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ                                          0% -42%                   43% - 49%                   50% -100% 

   Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε)           
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  ΔΗΚΟΝΑ 7.2 πγθξηηηθή  παξνπζίαζε (2010, 2014) ηεο αλαθνξάο δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ ζηελ Δπξψπε 

 

  * Δπξώπε ησλ 28 ρσξώλ                                   απμήζεθε              κεηψζεθε              παξέκεηλε ζηαζ. 

   Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε)           

                                                                         

Παξαπάλσ ζρεδφλ απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο (52%) ηζρπξίδνληαη φηη αλέθεξαλ 

ην δπζκελέο ζπκβάλ πνπ βίσζαλ νη ίδηνη ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζε 

θάπνην ηαηξφ, λνζειεπηή ή ζην θαξκαθνπνηφ, ην 45% ην αλέθεξε ζηελ δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Μφιηο ην 10% ζε θάπνην δηθεγφξν θαη ην 6% ζηηο ηνπηθέο ή 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή ζε θάπνηα νξγάλσζε γηα ηνπο αζζελείο ή ηνπο θαηαλαισηέο ή 

άιιε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. Έλαο (1) ζηνπο είθνζη (20) εξσηψκελνπο (5%) αλέθεξε 

ην δπζκελέο ζπκβάλ πνπ βίσζε, ζε ζηελφ ζπγγεληθφ πξφζσπν ή ζε άηνκν πνπ 

εξγάδεηαη ζην ζχζηεκα πγείαο ελψ κφιηο ην 4% ην αλέθεξε ζηελ εζληθή νξγάλσζε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ην 3% ζην Τπνπξγείν Τγείαο (European 

Commission, 2014) (Αηάγξακκα 7.2). 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 εκείν αλαθνξάο δπζκελνχο ζπκβάληνο 

 

     Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ 2010, ε αλαθνξά ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ γίλνληαλ 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ (European Commission, 2010)  ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε ην 2014 νη αζζελείο ή ζπγγελείο απηψλ πνπ 

ππέζηεζαλ θάπνην δπζκελέο ζπκβάλ ην αλέθεξαλ ζε θάπνην ηαηξφ, λνζειεπηή ή 

θαξκαθνπνηφ (European Commission, 2014). 

Μεηά ηελ αλαθνξά ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ην 37% ησλ εξσηψκελσλ ηζρπξίδεηαη 

φηη δελ ειήθζε θάπνην κέηξν ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ αληίζηνηρα ζπκβάληα. 

Μφλν έλαο (1) ζηνπο πέληε (5) (20%) αζζελείο πνπ βίσζαλ θάπνην δπζκελέο ζπκβάλ 

νη ίδηνη ή θάπνην πξφζσπν απφ ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ δέρηεθε ζπγγλψκε απφ ηνλ 

ηαηξφ ή ηνλ λνζειεπηή ελψ ην 17% δέρηεθε κηα εμήγεζε γηα ην ιάζνο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Έλαο (1) ζηνπο δέθα (10) ηζρπξίδεηαη φηη ειήθζεζαλ 

κέηξα απφ ην λνζνθνκείν γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζην 

Εαηξφ, Ννζειεπηή, Φαξκαθνπνηφ

Αηνίθεζε Ννζνθνκείνπ

Αηθεγφξν

Οξγάλσζε αζζελψλ ή θαηαλαισηψλ ή 

άιιε ΚΟ

Σνπηθέο - Πεξηθεξεηαθέο Ώξρέο

ηελφ ζπγγεληθφ πξφζσπν ή γλσζηφο πνπ 

εξγάδεηαη ζην Τ

Βζληθή Οξγάλσζε γηα ηελ Ώζθάιεηα ησλ 

Ώζζελψλ

Πξεζβεία ή Πξνμελείν 

Τπνπξγείν Τγείαο

Άιιν (απζφξκεηα)

Αελ γλσξίδσ / δελ απαληψ

52%

45%

10%

6%

6%

5%

4%

0%

3%

4%

2%

41%

44%

15%

3%

7%

4%

6%

1%

8%

7%

2%

2014

2010
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κέιινλ (12%), αιιά ην 11% ησλ εξσηψκελσλ ηζρπξίδεηαη φηη ην λνζνθνκείν δελ 

απνδέρεηαη ηελ επζχλε γηα ην δπζκελέο ζπκβάλ. Πεξίπνπ έλαο (1) ζηνπο είθνζη (20) 

έιαβε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε θαη ν ππεχζπλνο επαγγεικαηίαο πγείαο είρε ηηκσξεζεί 

απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ ή νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο βξίζθνληαλ 

ζε εμέιημε (6% ησλ 3 ππνζέζεσλ), ελψ 5% θηλήζεθε λνκηθά ελαληίνλ ηεο κνλάδαο 

πγείαο πνπ ελεπιάθελ ζην δπζκελέο ζπκβάλ (European Commission, 2014) 

(Αηάγξακκα 7.3). 

   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 Πηζαλή έθβαζε αλαθνξάο δπζκελνχο ζπκβάληνο 

 

     Πεγή: (Special Eurobarometer 411, 2014, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

7.3. πκπεξάζκαηα 

Δ αλίρλεπζε θαη ε αλάιπζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηελ 

θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθψλ γηα πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ. 

Γη‘ απηφλ ην ιφγν, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ελδεηθλπφκελεο κέζνδνη αλαγλψξηζεο 

Αε ζπλέβεη ηίπνηα

Ώπνινγία ππεχζπλνπ ηαηξνχ ή λνζειεπηή

Βμεγήζεηο γηα ην ιάζνο απφ ηε Αηνίθεζε ηεο 

Μνλάδαο

Μέηξα γηα ηελ απνθπγή παξνχκνηνπ ιάζνπο ζην 

κέιινλ απφ ηε Μνλάδα

Με απνδνρή ηεο επζχλεο ηνπ ιάζνπο απφ ηε 

Μνλάδα

Σηκσξία ππεχζπλνπ επαγγεικαηία πγείαο γηα ην 

ιάζνο

Υξεκαηηθή απνδεκίσζε 

Ννκηθέο δηαδηθαζίεο ζε εμέιημε 

Βλέξγεηεο θαηά ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Μνλάδαο 

Άιιν (απζφξκεηα)

Αε γλσξίδσ /  δελ απαληψ

37%

20%

17%

12%

11%

6%

6%

6%

5%

4%

3%
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θαη θαηαγξαθήο ηνπο. Οη παξαδνζηαθέο πξνζπάζεηεο λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα 

δπζκελή ζπκβάληα πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο εζεινληηθέο αλαθνξέο ησλ ζπκβακάησλ, 

αλαδξνκηθνχο ειέγρνπο ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ θαη κεξηθέο θνξέο επηηήξεζε «παξά 

ηελ θιίλε» ησλ δηαδηθαζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Γηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

«Γελ πξέπεη λα εγθαηαιείπνπκε ηελ ειπίδα όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ από 

ηνλ άλζξσπν κπνξνύλ επίζεο λα επηιπζνύλ από ηνλ άλζξσπν»  

(Willy Brandt 1913-1992) 

8.1. Δηζαγσγή 

Μηα απφ ηηο πην θαζνξηζηηθέο ζπληζηψζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο είλαη ε αλαγγειία ηνπ ιάζνπο ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηνπο νηθείνπο 

ηνπ. Δ ζηάζε ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

ελεκέξσζεο γηα ην ιάζνο πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη νη 

νπνίεο είλαη ειάρηζηεο ζηνλ αξηζκφ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ είηε γηα ιάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, είηε γηα πηζαλά ζελάξηα ιάζνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηηο κνλάδεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

8.2. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ιάζνπο θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζε αηνκηθφ 

θαη ζπζηεκηθφ επίπεδν 

Δ αληηκεηψπηζε ηνπ ιάζνπο θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο πξνζεγγίδεηαη 

βηβιηνγξαθηθά ζε δχν (2) επίπεδα, ζην αηνκηθφ επίπεδν (individual approach) θαη ζην 

ζπζηεκηθφ επίπεδν (system approach). Σν αηνκηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη αλαιχζεηο γχξσ απφ απηφ επηθεληξψλνληαη αθελφο ζην 

ιάζνο απηφ θαζ‘ απηφ ζε πξψην ζηάδην αθεηέξνπ ζε δεχηεξν ζηάδην ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απηφ πξνθάιεζε ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ εκπιέθεηαη είηε 

άκεζα είηε έκκεζα κε απηφ. Σν ζπζηεκηθφ επίπεδν αληηκεηψπηζεο ηνπ ιάζνπο 

αλαθέξεηαη ζηελ κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ελ γέλεη εμεηάδνληαο ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην ιάζνο θαη δηαζθαιίδνληαο έλα 

πεξηβάιινλ ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ίδηα ιάζε ή λα κεηξηαζηνχλ ηα δπζκελή 

απνηειέζκαηά ηνπο.  

Ώξρηθά ινηπφλ φηαλ ιάβεη ρψξα έλα ιάζνο, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ ιαλζαζκέλε 

ελέξγεηα θαζ‘ απηή θαη ζηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο απφ ηελ πξνεγεζείζα ιαλζαζκέλε ελέξγεηα. Ώλ ε ιαλζαζκέλε ελέξγεηα 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, πξνθαιψληαο δπζκελέο ζπκβάλ 

αθνινπζνχληαη ζπλήζσο ηα εμήο βήκαηα: 

 Αηεξεπλάηαη πνηνο δηέπξαμε ηελ ιαλζαζκέλε ελέξγεηα 

 ηνηρεηνζεηείηαη θαη απνλέκεηαη θαηεγνξίεο πξνο ην ελ ιφγσ πξφζσπν  

 ρεδηάδνληαη πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη ιακβάλνληαη κέηξα απνθπγήο 

παξφκνησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 

Σα κέηξα απηά αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην άηνκν πνπ δηέπξαμε ην ιάζνο 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
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ιάζνο, πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε φηη ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη 

άλζξσπνη νθείινληαη ζπλήζσο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζπλήζσο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα θάλνπλ ιάζε θαη φρη κφλν ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ην ίδην ην άηνκν φπσο ε απψιεηα ηεο κλήκεο, ην άγρνο, ε θνχξαζε 

θιπ. (Van Cott, 1994). 

Ώθνχ απνδνζνχλ νη θαηεγνξίεο θαη ε ηηκσξία ζηνλ εκπιεθφκελν επαγγεικαηία 

πγείαο κειεηψληαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηφλ απφ ηελ 

εκπινθή ηνπ ζην ιάζνο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεηέιεζε κηαο 

ιάζνο ελέξγεηαο θαηά ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο είλαη θφβνο γηα ηελ 

έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, γηα ηηο πηζαλέο λνκηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ 

αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, άγρνο αλ ην ιάζνο έγηλε αληηιεπηφ απφ άιινπο, 

αγσλία γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη, ελνρή, ιχπε, απνκφλσζε θαη κνλαμηά, ηαπείλσζε, 

ακεραλία, ζπκφο ην νπνίν εθδειψλνπλ ζε νηθεία ηνπο πξφζσπα θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπο (Christensen et al., 1992, Gallagher et al., 2003). Σα ζπλαηζζήκαηα απηά 

εθδειψλνληαη ακέζσο κφιηο γίλεη αληηιεπηφ ην ιάζνο απφ ηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηία 

πγείαο ή θάπνηνλ άιιν (ζπλάδειθν, αζζελή θιπ) θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ κήλεο 

κεηά αλάινγα ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ιάζνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ είρε ζηελ 

έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. ηελ πξάμε ηα ζπλαηζζήκαηα απηά εθδειψλνληαη 

κε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, απψιεηα απηνπεπνίζεζεο θαη απηνθπξηαξρίαο, άξλεζε 

δηεθπεξαίσζεο αθφκα θαη ησλ πην απιψλ δηαδηθαζηψλ, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν θαη ηελ 

φξεμε θιπ. Ώλ πξφθεηηαη γηα άηνκν βαζηά ζπλαηζζεκαηηθφ φιε απηή ε δηαδηθαζία ην 

εμαληιεί επαγγεικαηηθά αλαδεηψληαο θαηαθχγην ζε νπζίεο θαη ην αιθνφι (Gallagher 

et al., 2003).  

Ο Faddis ήδε απφ ην 1939 ζε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε επηβεβαηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ βηψλεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο φηαλ ππνπέζεη ζε ιάζνο επηζεκαίλνληαο φηη «θάζε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο λνζειεπηήο πνπ θάλεη ιάζνο ππνθέξεη κφιηο αληηιεθζεί φηη 

έθαλε ιάζνο» (Faddis, 1939). ην ίδην θιίκα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 

ησλ Wolf θαη ζπλ. (1995), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη λνζειεπηέο απνδέρνληαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ θαη είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ιαζψλ (Wolf et al., 1995). ηελ κειέηε ηνπ Gladstone (1995), νη 

λνζειεπηέο πνπ είραλ δηαπξάμεη θάπνην ιάζνο ππνζηήξημαλ φηη αηζζάλνληαλ έλνρνη 

ήηαλ ζπκσκέλνη θαη αηζζάλνληαλ ζχκαηα ησλ πεξηζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα 

αλεζπρνχζαλ γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη ππέθεξαλ απφ έιιεηςε 

θιηληθήο απηνπεπνίζεζεο. Βθθξάζεηο φπσο «ηα ιάζε είλαη αλζξψπηλα ή δελ είκαη ν 

κφλνο πνπ έθαλα ιάζνο θιπ» ιεηηνπξγνχλ αληηζηαζκηζηηθά θαη ελνρνπνηεηηθά γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Gladstone, 1995). 

Ο Leape (2000), ηζρπξίδεηαη φηη φηαλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ππνπέζνπλ ζε θάπνην 

ιάζνο πξνθαιείηαη ζε απηνχο αίζζεκα ληξνπήο θαη ελνρήο ην νπνίν πεγάδεη απφ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ηφζν νη ίδηνη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη νη άιινη απφ απηνχο 

(Leape, 2000b). Οη αζζελείο θαη νη νηθείνη απηψλ απνδίδνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο ηθαλφηεηεο ππεξάλζξσπεο θαη δχζθνια ηνπο δηθαηνινγνχλ ηχρνλ ιάζε ή 

παξαιείςεηο θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (Arndt, 1994). Καηά ηελ Arndt, γηα 
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λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

επηβάιιεηαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο λα απελερνπνηεζεί, λα ηα αλαγλσξίζεη θαη λα ηα 

ζπδεηήζεη ειεχζεξα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο Πξνηζηακέλνπο – Αηεπζπληέο 

ηνπ (Arndt, 1994). Δ ζπδήηεζε ησλ ιαζψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαμχ ησλ  

ζπλαδέιθσλ είλαη ζεκαληηθή θαη δηδαθηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ ζην κέιινλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Cook θαη 

ζπλ. (2004), ην 83% ησλ ζπκκεηερφλησλ (ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ) επηδεηνχλ λα 

καζαίλνπλ ηα ιάζε πνπ δηέπξαμαλ νη ζπλάδειθνη ηνπο, λα ηα ζπδεηνχλ καδί ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ζην κέιινλ παξφκνησλ ζπκβάλησλ. Δ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ (91%) απάληεζε φηη δελ ράλεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζην πξφζσπν ηνπ 

ζπλαδέιθνπ ηνπο πνπ δηέπξαμε ην ιάζνο (Cook et al., 2004). 

Καηφπηλ ηεο δηέλεξγεηαο ελφο ιάζνπο, ν εκπιεθφκελνο επαγγεικαηίαο πγείαο 

ζθέθηεηαη αλ ζα ην απνθαιχςεη ή φρη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη 

γηα παξ‘ νιίγνλ ιάζνο πνπ δελ επηξέαζε ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο (Mason, 

2004a). Δ αλνηθηή ζπδήηεζε ησλ ιαζψλ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ αιιαγψλ 

ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο κε ζεκαληηθή παξάκεηξν ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αιιαγψλ απηψλ ζην κέιινλ.  

Ο Wu (2000), ηζρπξίδεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη άλζξσπνη θαη ηα ιάζε 

είλαη ζπλεθαζκέλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Ο Wu πξνηίλεη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα (Wu, 2000): 

 Ώλαθαιέζνπλ ζηελ κλήκε ηνπο ην ηειεπηαίν ιάζνο πνπ θάλαλε θαη 

πξνθάιεζε βιάβε ζηνλ αζζελή. 

 Σν κνηξαζηνχλ κε έλαλ ζπλάδειθν ηνπο. 

 Παξαηεξήζνπλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ 

ηφζν ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηνλ ζπλάδειθφ ηνπο πνπ ζα ην αθνχζεη.  

Πέξα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ην κεγαιχηεξν ζχκα ηνπ ιάζνπο είλαη ν 

αζζελήο θαη ε πγεία απηνχ. Οη Vincent θαη Coulter (2002), πξνηξέπεη ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ κνλάδσλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αθνινπζήζνπλ ηηο παξαθάησ 

δηαδηθαζίεο (Vincent and Coulter, 2002): 

i. Να αθνχλ ηνπο αζζελείο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεξαπεία πνπ αθνινχζεζαλ 

ηνπο πξνθάιεζε επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπο 

ii. Να ζπδεηνχλ καδί ηνπο ειεχζεξα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηελ παξερφκελε ζεξαπεία 

iii. Να εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαηφπηλ δηελέξγεηαο 

ηνπ ιάζνπο 

iv. Να εζηηάδνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αζζελνχο θαηφπηλ ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ιάζνπο θαζψο ε ςπρνινγία απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα θάπνηεο αζζέλεηεο 
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v. Να θαζηζηνχλ ζαθέο ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνέιζνπλ κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

ιάζνπο γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ 

vi. Να εμαζθαιίζεη ε κνλάδα ή ην λνζνθνκείν ηνλ απαξαίηεην βνεζεηηθφ 

εμνπιηζκφ φπσο ακαμίδηα αλαπεξηθά θιπ ζηα άηνκα πνπ είλαη ζχκαηα ιάζνπο 

θαη ρξεηάδνληαη αληίζηνηρν εμνπιηζκφ 

πλνςίδνληαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ πξέπεη ηφζν νη επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη νη αζζελείο θαη νη νηθείνη 

απηψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα ιάζε σο ζεζαπξνχο θαη λα καζαίλνπλ απφ απηά. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαζέηεη ν Wu (2000), κε ηελ δηελέξγεηα ελφο ιάζνπο ηα ζχκαηα 

είλαη δχν: (α) ν αζζελήο πνπ ππέζηεη ηελ ιαλζαζκέλε ελέξγεηα ή παξάιεηςε θαη (β) ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ ελεπιάθε ζηελ δηελέξγεηα ηνπ ιάζνπο θαη ρξεηάδεηαη 

ζηήξημε επίζεο (Wu, 2000).   

8.3. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ζηνλ αζζελή θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ 

εκαληηθφ ζηάδην ζηελ δηαρείξηζε ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαη ησλ ιαζψλ ζηελ 

πγεία απνηειεί ε γλσζηνπνίεζε ηνπο ιάζνπο ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηνπο νηθείνπο 

ηνπ. χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ηεο 

απφθαζεο γηα δεκνζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο θαη φρη ηφζν ζηελ δεκνζηνπνίεζε απηή θαζ 

απηή ή ζηηο ζπλέπεηεο απηήο (Mazor et al., 2004). Οη Mazor θαη ζπλ. (2004), ζηελ ίδηα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνηείλνπλ ηξία (3) ζηάδηα γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 

ιάπνπο ζηνλ αζζελή (Αηάγξακκα 8.1): 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 ηάδηα γλσζηνπνίεζεο ηνπ ιάζνπο ζηνλ αζζελή 

 

    Πεγή: (Mazor et al, 2004) 

 

Δ απφθαζεο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ζηνλ αζζελή θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο 

είλαη δπζρεξήο αιιά επηηαθηηθή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απνηειεί έλδεημε 

εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ ζηνλ αζζελή παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο απνθεχγεηαη εηδηθά 

αλ ην ιάζνο δελ είρε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Οη ιφγνη πνπ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο απνθεχγνπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αζζελείο γηα ηπρφλ ιάζε 

είλαη πνιινί θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθνί αιιά ε δηθαζηηθή δίσμε ζπληζηά ηνλ θπξίαξρν 

ιφγν (Gallagher et al., 2003). Ο θφβνο, ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο απφξξηςεο θαζψο 

ζηελ ζπλείδεζε ηνπ αζζελνχο νη ηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο έρνπλ ην αιάζεην, ηνπ 

Ώπφθαζε γηα 
γλσζηνπνίεζε ηνπ 

ιάζνπο ζηνλ αζζελή θαη 
ηνπο ζπγγελείο απηνχ

Γλσζηνπνίεζε ηνπ 
ιάζνπο ζηνλ αζζελή θαη 

ηνπο ζπγγελείο απηνχ

Ώπνηειέζκαηα 
γλσζηνπνίεζεο ηνπ 

ιάζνπο ζηνλ αζζελή θαη 
ηνπο ζπγγελείο απηνχ
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ζπκνχ, ηεο θαθήο θήκεο θαη ν θφβνο ηπρφλ απψιεηαο πξνλνκίσλ πνπ απνιακβάλνπλ 

είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

δηζηαθηηθνχο ζηελ γλσζηνπνίεζε ιαζψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο 

πγείαο (Christensen et al., 1992, Gallagher et al., 2003, Mazor et al., 2004). Βπίζεο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο δελ επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο θαη ε αλαθνίλσζε ελφο ιάζνπο κπνξεί λα ηνπο 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε (Wu et al., 1991). 

χκθσλα κε άιιεο κειέηεο, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο βνεζά ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηηο δχν (2) πιεπξέο. Ώθελφο ελδπλακψλεη ηελ 

ζρέζε ηαηξνχ - αζζελνχο (Hilfiker, 1984), θαζψο ν αζζελήο εθηηκά ηελ εηιηθξίλεηα 

ηνπ ηαηξνχ, αλαπηχζζεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη δελ πξνρσξά ζε δηθαζηηθή δηακάρε 

καδί ηνπ, αθεηέξνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ λα δξνκνινγήζνπλ 

επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο ψζηε λα κελ επαλαιεθζνχλ παξφκνηα ιάζε ζην κέιινλ 

(Wu et al., 1991). ηελ κειέηε ησλ  Gallagher θαη ζπλ. (2003), πξνηάζεθε φηη νη 

αζζελείο θαη νη νηθείνη ηνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηφζν γηα ηα ιάζε φζν θαη 

γηα ηα παξ‘ νιίγνλ ιάζε πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηεμαγσγή πεξαηηέξσ εμεηάζεσλ. Οη 

επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθψλεζαλ ζε απηφ θαζψο ζεσξνχλ φηη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

παξ‘ νιίγνλ ιαζψλ κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζα επέθεξε θαζψο ζα ζπλέβαιιε ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο επηζηεκνληθφηεηάο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ παξ‘ νιίγνλ ιαζψλ ήηαλ δηραζκέλεο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλε κειέηεο θαζψο θάπνηνη ζα ήζειαλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα παξ‘ νιίγνλ 

ιάζε ψζηε λα είλαη ζε εγξήγνξζε ελψ θάπνηνη άιινη ζεσξνχλ φηη απηφ ζα ηνπο 

πξνθαινχζε αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο (Gallagher et al., 2003). ηηο ΔΠΏ, ν αζζελήο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πάξεη απεπζείαο νηθνλνκηθή απνδεκίσζε απφ ηνλ θνξέα ν 

νπνίνο παξείρε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λα γίλνπλ δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο (Wu et 

al., 1997).  

Οη ζεκαληηθφηεξεο ίζσο παξάκεηξνη ηεο γλσζηνπνίεζεο ή φρη ηνπ ιάζνπο είλαη πνηνο 

ζα απνθαζίζεη αλ ζα θνηλνπνηεζεί ή φρη ζηνλ αζζελή θαζψο θαη ε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ απηφ ζα γίλεη. Βίλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα ζπλνιηθφηεξε πξνζέγγηζε ζε 

επίπεδν κνλάδαο θαη λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο ζηα επξχηεξα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ ιαζψλ. Οη Wu θαη ζπλ. 

(1997), ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο Βπηηξνπήο ΐηνεζηθήο ζε θάζε 

λνζειεπηηθή κνλάδα. ζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε ν αζζελήο 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα είλαη ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά (Wu et 

al., 1997).  

ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αλαγγειίαο ηνπ ιάζνπο ε βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε 

φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. ηελ κειέηε ησλ Gallagher θαη ζπλ. (2003), νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

αλαθνηλψλνπλ ζηνλ αζζελή ηελ δηελέξγεηα θάπνηνπ ιάζνπο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ππνζηήξημαλ 

φηη ζα αλαθνίλσλαλ ην ιάζνο αλαθεξφκελνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ησλ ηδίσλ, άιινη φηη ζα 
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αλαθεξφληνπζαλ επεμεγεκαηηθά ζην δπζκελέο ζπκβάλ θαη ζηηο ρεηξφηεξεο ζπλέπεηεο 

πνπ απηφ ζα κπνξνχζε λα είρε επηθέξεη, θαη κηα ηξίηε νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ζα επηθεληξψλνληαλ ζηνλ θφβν πνπ ηνπο πξνμέλεζε ην ιάζνο (Gallagher et al., 2003).  

8.4. Μέζνδνη γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο ζηελ πγεία 

ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία απαληάηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κεζφδσλ – 

εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο 

θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα, 

δχν (2) κέζνδνη γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο, ε Μέζνδνο Ώλάιπζεο 

Καηαζηάζεσλ θαη Βπηπηψζεσλ Ώζηνρίαο (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) θαη 

ε Ώλάιπζε Πξσηαξρηθήο Ώηηίαο (Root Cause Analysis, RCA) θαζψο θαη ε 

θηινζνθηθή ζεσξία ησλ «κεδέλ ιαζψλ» (zero defects philosophy). 

8.6.1. Αλάιπζε Καηαζηάζεσλ θαη Δπηπηψζεσλ Αζηνρίαο (Failure Mode  

Effect Analysis, FMEA) 

Δ Μέζνδνο Ώλάιπζεο Καηαζηάζεσλ θαη Βπηπηψζεσλ Ώζηνρίαο (Failure Mode Effect 

Analysis, FMEA) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζην 

αεξνλαππεγηθφ πεδίν, γηα ηελ αλάιπζε ηεο αζθάιεηαο αεξνζθαθψλ. Ώπφ ηφηε, ε  

ρξήζε ηεο επεθηάζεθε: ππαγνξεχεη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα κειέηεο αζθάιεηαο ησλ 

αεξνπιάλσλ (φπσο θαη αζθάιεηα ηεο ζειελαθάηνπ), ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιππιεζή 

έγγξαθα θαη θαλνληζκνχο, ζηνλ ρεκηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ θαη άιινπο βηνκεραληθνχο 

ηνκείο, ζηελ αζθάιεηα ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ εθδφζεθε θαη δηεζλήο 

θαλνληζκφο ζηεξηγκέλνο ζε απηή ηε κέζνδν.  

Βίλαη κία ηερληθή πνπ αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κίαο αζηνρίαο  

(εζθαικέλεο ελέξγεηαο) θαζψο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ απηήο ηεο  

αζηνρίαο, θαηά ηελ δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ. Βθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα  

θαηεγνξηνπνηεζεί θάζε πηζαλή αζηνρία, πνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί θαηά ηελ  

εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο, κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο, ηελ επθνιία  

εληνπηζκνχ ηεο θαζψο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κία πξννπηηθή ηερληθή αμηνιφγεζεο κηαο δηαδηθαζίαο, 

γηα λα αλαγλσξηζηεί πφηε θαη πψο κπνξεί λα εκθαληζζεί θάπνηα αζηνρία θαη λα 

εθηηκήζεη ην ζρεηηθφ θίλδπλν απφ θάζε αζηνρία, κε βάζε ηηο επηπηψζεηο ηεο. 

χκθσλα κε απηφ ην ζρεηηθφ θίλδπλν αλαγλσξίδνληαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηα 

νπνία ρξήδνπλ βειηησηηθήο αιιαγήο. πλεπψο απψηεξνο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο 

είλαη ν θαζνξηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ελδερφκελσλ αζηνρηψλ ή ζθαικάησλ απφ ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο θάζε ππεξεζίαο, πξηλ απηέο θζάζνπλ ζηνλ αζζελή 

(Yarmohammadian et al., 2014). Οη Cohen θαη ζπλ. (1994), αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε 

ηελ ηερληθή απηή θαη αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά «…φηη είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζην ζχζηεκα θαη φρη ζην άηνκν πνπ έθαλε ην ιάζνο» (Cohen et al., 

1994c). 

Δ εθαξκνγή ηεο, πξνυπνζέηεη ηελ απεηθφληζε ησλ επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ (πρ κε 

δηάγξακκα ξνήο) θαζψο θαη ηελ χπαξμε παξειζνληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 
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ζρεηηθψλ κε ηηο αζηνρίεο ηνπο. Βπηπιένλ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο απνηειεί ε ζπλδξνκή 

έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, ζρεηηθφ κε ηελ επηιεγκέλε δηεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζζνχλ νη πηζαλέο αζηνρίεο ή ηα ιάζε ηεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ 

ηερληθήο αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

i. Έιεγρνο θάζε βήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ αζηνρηψλ.  

ii. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ ελδερφκελσλ απνηειεζκάησλ (επηπηψζεσλ) θάζε 

αζηνρίαο.  

iii. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο αζηνρίαο κε βάζεη ηελ 

βηβιηνγξαθία, ηελ εκπεηξία θαη ηηο κεηξήζεηο (Λ), ηεο επθνιίαο εληνπηζκνχ 

ηεο (Ώλ) θαζψο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (Ώ).  

iv. Τπνινγηζκφο ηνπ ΐαζκνχ Πξνηεξαηφηεηαο Κηλδχλνπ (Risk Priority Number - 

RPN) γηα θάζε αζηνρία, κε βάζε ηνλ πίλαθα εθηηκήζεσο ηνπ (Πίλαθαο 8.1) 

Ώ*Λ*Ώλ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 8.1 Πίλαθαο εθηίκεζεο βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλνπ ζηελ 

FMEA 

Π
ΗΘ

Α
Ν

Ο
Σ

Ζ
Σ

Α
 

ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ 

 ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΜΔΓΑΛΖ ΜΔΣΡΗΑ ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΤΥΝΖ 16 12 8 4 

ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΖ 12 9 6 3 

ΑΤΝΖΘΗΣΖ 8 6 4 2 

ΠΑΝΗΑ 4 3 2 1 

  Πεγή: (Cohen et al. 1994c) 

v. Καηάηαμε ησλ αζηνρηψλ αλά βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλσλ κε ζθνπφ λα 

θαζνξηζζνχλ απηέο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο.  

vi. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ αηηηψλ γηα θάζε αζηνρία, ησλ απαξαηηήησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  

Δ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα αζηνρίεο θαηά ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ παξνρήο 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπο θαη  θαη‘ επέθηαζε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαπφλσλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  Βπηπιένλ ε ηερληθή 

απηή ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ κέζσ κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο 

επαλαιακβαλνκέλσλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ).  Ο πιήξεο πίλαθαο FMEA, έρνληαο 

ζπκπιεξψζεη ηηο ππφινηπεο εληνπηζκέλεο αζηνρίεο, ηηο ζρεηηθέο ηνπο επηπηψζεηο 

θαζψο θαη ηα αξηζκεηηθά  απνηειέζκαηα γηα θάζε αζηνρία μερσξηζηά, ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα λα ηηο πξνηεξαηνπνηήζεη κε βάζε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ηνπο 

θαη επ‘ απηνχ λα  πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηε κείσζε ηνπο. Δ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη 

φηαλ θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ ιχζεσλ απηψλ επαλεθηηκάηαη ν βαζκφο θηλδχλνπ, ελψ 
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επηηπρείο ζεσξνχληαη νη ιχζεηο απηέο πνπ ηνλ κεηψλνπλ (Yarmohammadian et al., 

2014).  

Δ Fletcher (1997), κε ηε βνήζεηα δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ Oakwood Hospital 

εθάξκνζε ηε FMEA γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο ελδνθιέβηαο ρξήζεο ηνπ θαιίνπ (KCL). Ώξρηθά πεξηγξάθεθε ε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαξκάθσλ απφ ην ζηάδην ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κέρξη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαιίνπ (KCL) ζηνλ αζζελή κέζα απφ έλα δηάγξακκα ξνήο. ηελ 

ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ φια ηα ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκβεί ην ιάζνο. Έπεηηα 

θαηαγξάθεθαλ ηα είδε ησλ ιαζψλ. ηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε (α) ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβνχλ απηά ηα ιάζε ρσξίο λα ππάξμεη αλεπηζχκεην ζπκβάλ γηα ηνλ αζζελή (β) ε 

ζνβαξφηεηα ησλ ιαζψλ θαη (γ) ε πηζαλφηεηα λα αληρλεπηνχλ ηα ιάζε πξηλ θηάζνπλ 

ζηνλ αζζελή. Σειηθά, ιήθζεθαλ απνθάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, 

πινπνηήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη επαλαμηνινγήζεθαλ. Παξάιιεια, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνρή θαη πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Fletcher, 1997).  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο FMEA απνηειεί ε πεξίπησζε  

ηνπ ακεξηθαληθνχ ηαηξηθνχ θέληξνπ «Φφξηρηιο» (Forthills). Δ κέζνδνο  

ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά απφ πεξηζηαηηθά ζαλάησλ ζηε ΜΒΘ, ηα νπνία απνδφζεθαλ ζε 

εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο θαηά ηελ ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ δηαιπκάησλ ζε αζζελείο 

κε λεθξηθή αλεπάξθεηα (Liu et al., 2012). Ώθνχ ζπγθξνηήζεθε νκάδα εηδηθψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία, πξνζδηνξίζζεθαλ ηα αθφινπζα ζηάδηα: ηαηξηθή εληνιή, 

παξαιαβή ηνπ δηαιχηε θαη ηεο δξαζηηθήο νπζίαο απφ ηελ απνζήθε ηεο ΜΒΘ, 

παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο θαη ρνξήγεζε ηνπ ζηνλ αζζελή, παξαθνινχζεζε ηνπ 

αζζελνχο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ αλαιχζεθαλ ηα επηκέξνπο βήκαηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ 

θαη  πξνζδηνξίζζεθαλ νη πηζαλέο αζηνρίεο, κε αλάιπζε θηλδχλνπ εθηηκήζεθε ν 

βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ηνπο. Οη αζηνρίεο πνπ έιαβαλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

θηλδχλνπ ήηαλ ε παξαιαβή απφ ηε λνζειεχηξηα ιάζνο δηαιχηε (ρισξηνχρν θάιην αληί 

γηα ρισξηνχρν λάηξην), ε εζθαικέλε παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο (ιάζνο αλαινγία 

δξαζηηθήο νπζίαο - δηαιχηε).  Ώθνινχζσο θαζνξίζζεθαλ ηα πηζαλά αίηηα ησλ 

αζηνρηψλ, νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ζαθείο ηεθκεξησκέλεο νδεγίεο), δείθηεο κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηέινο ν ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπο (Liu et al., 2012). 

Δ αλσηέξσ δηαδηθαζία απνηππψζεθε ζην θχιιν εξγαζίαο ηεο FMEA (Πίλαθαο 8.2).
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         ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 Φχιιν εξγαζίαο ηεο FMEA     

       Πεγή: (Liu et al., 2012) 
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8.6.2. Αλάιπζε Πξσηαξρηθήο Αηηίαο (Root Cause Analysis, RCA) 

Δ Ώλάιπζε Πξσηαξρηθήο Ώηηίαο (Root Cause Analysis, RCA) είλαη κηα δηαδηθαζία 

ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα, ζρεδηαζκέλε γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξσηαξρηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ή πξνθαινχλ έλα 

αλεπηζχκεην ζπκβάλ ή κηα απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

απφδνζε επζπλψλ. Δ κέζνδνο απηή απνηειεί εξγαιείν δηνίθεζεο, ηκήκα ηεο 

Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα πξαγκαηηθά αίηηα ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ή είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη πξνηείλνληαη δξάζεηο πξνο αληξηκεηψπίζήο ηνπο θαη πξνο πξφιεςε 

ηεο εκθάληζεο ή επαλεκθάληζήο ηνπο. Δ κέζνδνο απηή πινπνηείηαη ζε ηέζζεξα (4) 

ζηάδηα (α) ζπιινγή δεδνκέλσλ, (β) δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε πξνβιεκάησλ, (γ) 

ηαπηνπνίεζε πξσηαξρηθψλ αηηηψλ θαη πξφηαζε, (δ) εθαξκνγή θαη έιεγρν δξάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηειεπηαίσλ (Latino, 2000). Αηαγξακκαηηθά ε RCA ελφο ζχλζεηνπ 

πξνβιήκαηνο παξνπζηάδεηαη σο έλα ςαξνθφθαιν φπνπ ην θεθάιη ηνπ ςαξηνχ είλαη ην 

ππφ κειέηε πξφβιεκα θαη ε ξαρνθνθαιηά ηνπ νη παξάγνληεο – αηηίεο πνπ ην 

επεξεάδνπλ (Αηάγξακκα 8.3). 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.3  Ζ Αλάιπζε Πξσηαξρηθήο Αηηίαο ησλ ιαζψλ ζηελ πγεία 

 

    Πεγή: (Latino, 2000) 

8.6.3. Ζ θηινζνθηθή ζεσξία ησλ «κεδέλ ιαζψλ» (Zero Defects 

Philosophy) 

Ο Philip Crosby ην 1979 γξάθεη ην βηβιίν ηνπ «Quality is free» θαη δεκηνπξγεί έλα 

λέν ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα (Crosby, 1979). Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

Crosby ήηαλ ε «ζεξαπεία» ηεο ρακειήο πνηφηεηαο. Σνλίδεη πσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα εηζάγνπλ πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεδέλ ιαζψλ (zero defects) θαζψο 

ππνζηεξίδεη φηη θάζε δηαδηθαζία πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ εθαξκνζηεί θαη έηζη είλαη 

απίζαλν λα ζπκβεί θάπνην ιάζνο. χκθσλα κε ηνλ Crosby γηα λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα απαηηείηαη (Crosby, 1979): 

 Να ζπκκεηέρεη ε Αηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο. 

 πγθξφηεζε, εθπαίδεπζε θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ βειηίσζεο πνηφηεηαο απφ 

εζεινληηθά ζπκκεηέρνληεο εξγαδνκέλνπο. 
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 πλερήο επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηεο δηνίθεζεο, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Μέηξεζε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη θαζηέξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

 Μέηξα παξαθίλεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Καζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ. 

 Καζηέξσζε ηαθηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

 πλερήο παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ. 

Δ θηινζνθία απηή είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί πιήξσο ζηελ πξάμε θαη λα 

κεδελίζεη ηα ιάζε θαζψο ππεηζέξρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ν νπνίνο φπσο 

αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα δελ είλαη αιάλζαζηνο απφ ηελ θχζε. 

Παξφια απηά κπνξεί αλ φρη λα κεδελίζεη, αιιά λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ κε ηελ κειέηε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

(Cooper, 1995).  

8.5. πκπεξάζκαηα 

Μέζα ζην πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα ιάζε είλαη αλαπφθεπθηα θαη 

παξά ηε κεγάιε πξφνδν ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ζπρλά ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηε δσή ησλ αζζελψλ. Βπεηδή ηα λνζνθνκεία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηβίσζε, αιιά 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ, απηά ηα ιάζε πξέπεη λα αληρλεχνληαη, λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 Ννκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ  ιάζνπο ζηελ πγεία 

«Αηζζάλεζαη άξξσζηνο; Τειεθώλεζε ζην δηθεγόξν ζνπ» 

(Hollmann, 1973) 

9.1.  Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο, ε αικαηψδεο πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, νη λέεο κέζνδνη ηαηξηθήο, 

βηνταηξηθήο θαη γελεηηθήο πνπ δίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα επέκβαζεο κε ηαηξηθέο πξάμεηο 

ζηελ αλζξψπηλε θχζε, θέξλνπλ πνιιέο θνξέο αληηκέησπνπο ηνπο ηαηξνχο κε ην λφκν, 

ελψ ζπγρξφλσο ζέηνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα λνκηθά δεηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε ζεσξία θαη ε δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή. 

Σα αλσηέξα δεηήκαηα απαζρνινχλ ηφζν ηα αζηηθά θαη ηα πνηληθά, φζν θαη ηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ππφζεζεο θαη ην δεηνχκελν θάζε 

θνξά. Ώλεμάξηεηα φκσο αλ ην αληηθείκελν ηεο δίθεο είλαη ε αμίσζε γηα απνδεκίσζε 

ή ε ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο, ν έιεγρνο ηεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ γηα 

ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα ή ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ 

ακέιεηα ή ε επζχλε ηνπ θξάηνπο γηα παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηαηξψλ ηνπ ΒΤ, 

ζεκαληηθφ είλαη φηη δχν (2) μερσξηζηέο επηζηήκεο κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζπλαληηνχληαη θαη ζπλεξγάδνληαη: ε Εαηξηθή θαη ην Αίθαην. Παξφιν πνπ 

θαη νη δχν επηζηήκεο αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν, θαζεκία απφ απηέο ηνλ 

αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά. Δ Εαηξηθή αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν σο αδχλακν θαη 

άξξσζην νλ πνπ έρεη αλάγθε απφ βνήζεηα, ελψ ην Αίθαην πξνζβιέπεη ζε απηφλ σο 

θνξέα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ.   

9.2.  Ζ επζχλε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

9.2.1. Ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο ηαηξηθήο επζχλεο 

Σν πξφβιεκα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο κνινλφηη έρεη αξρίζεη λα ιακβάλεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είρε απαζρνιήζεη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα. 

ηελ αξραία Ώίγππην, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πάππξνπο πνπ αλαθαιχθζεθαλ ηνλ 

19
ν
 αηψλα, ε ηαηξηθή επηζηήκε γλψξηδε κεγάιε άλζεζε θαη παξνπζίαδε ζε επίπεδν 

άζθεζεο, ραξαθηεξηζηηθά παξεκθεξή κε ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν άζθεζεο ηεο. Βθεί 

ζπλίζηαηαη γηα πξψηε θνξά θαη ε ζχιιεςε ηνπ ΒΤ, θαζψο νη επηζθέςεηο ζηνπο 

ζεξαπεπηέο δελ ρξεψλνληαλ ζηνπο αζζελείο, αιιά νη ζρεηηθέο δαπάλεο επηβάξπλαλ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Mason and Smith, 1994). Δ αξρή ηεο ηαηξηθήο επζχλεο 

θαζηεξψζεθε ζηελ Ώξραία Ώίγππην απφ ηελ Εεξά ΐίβιν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ηαηξφο αλαιάκβαλε ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο ρσξίο λα θέξεη ζε αξρηθή θάζε θακία 

επζχλε. πγθεθξηκέλα ε επζχλε ηνπ ηαηξνχ μεθηλνχζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

ηξηεκέξνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

επζπλφηαλ ν ηαηξφο πνπ αθνινπζνχζε πηζηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο 

φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαλ ζηελ Εεξά ΐίβιν. ε αληίζεηε πεξίπησζε φκσο ν ηαηξφο 
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ηηκσξνχληαλ κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηηπρή ή κε έθβαζε 

ηεο αζζέλεηαο (Κφηζηαλνο, 1976). 

Πεξί ηα 2384 έηε π.Υ.
1
 ν Hammurabi, θεκηζκέλνο βαζηιηάο ηεο ΐαβπισλίαο, ζηελ 

ζπιινγή ηνπ κε ην φλνκα «Κψδηθαο ηνπ Hammurabi», ζεζπίδεη δηαηάμεηο κε ηηο 

νπνίεο θαζηεξψλεηαη ε αληηκηζζία ηνπ ηαηξνχ, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ αζζελνχο θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Βπίζεο εηζάγνληαη θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηαηξηθή επζχλε 

(Κφηζηαλνο, 1976). Γηα ηελ πεξίπησζε κάιηζηα απνηπρεκέλεο ηαηξηθήο επέκβαζεο 

πξνβιέπνληαλ ηδηαίηεξα απζηεξέο πνηλέο γηα ηνπο ηαηξνχο, νη νπνίεο ζπρλά έθηαλαλ 

κέρξη ηνλ αθξσηεξηαζκφ θαη ηδίσο ηελ θνπή ησλ ρεξηψλ ηνπο (Κφηζηαλνο, 1976). 

ηελ αξραία Βιιάδα, νη θηιφζνθνη δηακέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ινγηθήο θαη ηεο 

παξαηήξεζεο δηακφξθσζαλ θαη πξνψζεζαλ ηελ άζθεζε ηεο Εαηξηθήο. Πξψηνο ν 

Εππνθξάηεο πξνέβε ζε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, 

επηρεηξψληαο παξάιιεια λα θαζηεξψζεη ηε κεζνδνινγηθή αληηκεηψπηζε θαη ζεξαπεία 

ησλ αζζελεηψλ. Βηδηθφηεξα δηαθήξπηηε φηη ν ζεξάπσλ ηαηξφο νθείιεη ζε θάζε 

επέκβαζε λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαζψο θαη φηη είλαη αζπγρψξεηε 

ε επηδείλσζε ηεο λφζνπ ιφγσ εθαξκνγήο εζθαικέλεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Δ 

ζεξαπεπηηθή θαίλεηαη λα πξνεγήζεθε ηεο δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

παζνγέλεηαο ηεο λφζνπ ρσξίο λα εληνπίδνληαη σζηφζν ζε επίπεδν ζεξαπείαο εηδηθέο 

δηαηάμεηο πεξί επζχλεο ησλ ηαηξψλ. Έηζη ν Πιάησλαο δελ απνδέρεηαη ηελ χπαξμε 

ηαηξηθήο επζχλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηαηξφο ελεξγεί θαιφπηζηα, ελψ ν 

Εππνθξάηεο ηάζζεηαη κάιινλ ππέξ ηεο επζχλεο ησλ ηαηξψλ θαη απνδνθηκάδεη ηελ 

έιιεηςε ζρεηηθψλ θαλφλσλ Αηθαίνπ. Βμάιινπ, ν Πινχηαξρνο ζηε βηνγξαθία ηνπ 

Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ, αλαθέξεη φηη ν βαζηιηάο ηηκψξεζε κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

ηνλ ηαηξφ Γιαχθν, επεηδή απηφο εγθαηέιεηςε θιηλήξε ηνλ Δθαηζηίσλα, πξνθεηκέλνπ 

λα κεηαβεί ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν Δθαηζηίσλαο 

απεβίσζε εμαηηίαο δηαηηεηηθήο παξεθηξνπήο (Ώιεμηάδεο and Υακαιίδνπ - Ώιεμηάδνπ, 

1996, Κφηζηαλνο, 1976). 

Οη αξρέο ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο δηαθεξχζζνληαη ζηελ Ώξραία Βιιάδα κέζα απφ 

ηνλ φξθν ηνπ Εππνθξάηε, φπνπ ζεζπίδνληαη ζεκειηψδεηο θαλφλεο άζθεζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Μεηαμχ άιισλ δηαθεξχζζνληαη: 

 Δ αλάγθε δηαπαηδαγψγεζεο θαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ 

πξνθεηκέλνπ νη αζζελείο λα ηπγράλνπλ ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πξνζηαζίαο 

θαη λα κελ θηλδπλεχνπλ απφ επηθίλδπλεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο πνπ επηρεηξνχλ 

αλεηδίθεπηνη «ηζαξιαηάλνη» (Mason and Smith, 1994). 

 Δ ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα ελεξγεί πάληνηε πξνο φθεινο ηνπ αζζελνχο θαη 

λα κελ επηρεηξεί πνηέ ελ γλψζεη ηνπ πξάμεηο πνπ ελδέρεηαη λα απνβνχλ ζε 

βάξνο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. ηνλ ίδην φξθν ζθηαγξαθείηαη θαη ε θχζε 

ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηνλ ηαηξφ κε ηνλ αζζελή. 

                                                           
1
 Εδηαίηεξε αθκή άξρηζε λα γλσξίδεη ε ηαηξηθή επηζηήκε ζηα 2400 π.Υ. ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνπνηακίαο θαη εηδηθφηεξα ζηε ΐαβπισλία. 
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ηελ αξραία Ρψκε, ε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ήηαλ ειεχζεξε θαη 

αζθνχληαλ αξρηθά απφ δνχινπο πνπ είραλ ζέζε ππεξεηψλ ζηνπο νίθνπο ησλ 

παηξηθίσλ. πζηεκαηηθή ηαηξηθή αζθήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Ρψκε απφ Έιιελεο 

ηαηξνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Βιιάδα θαη ηελ Ώιεμάλδξεηα. ηελ επνρή ηνπ 

Καίζαξα έγηλαλ θάπνηα ζεκαληηθά βήκαηα αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Χο θπξηφηεξα, αλαθέξνληαη απηφ ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε ζηνπο ηαηξνχο θαη εθείλν ηεο ίδξπζεο ηεο Εαηξηθήο ρνιήο 

(Scuola Medicorum). Δ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θαηαρξήζεσλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ Αηθαίνπ πεξί ηαηξηθήο 

επζχλεο. Έηζη γηα πξψηε θνξά ζηελ αξραία Ρψκε γίλεηαη ιφγνο γηα επζχλε ηαηξψλ 

έλαληη ησλ αζζελψλ ηνπο θαη θπξίσο γηα πεξηπηψζεηο επζχλεο νθεηιφκελεο ζε 

ακέιεηα θαη απεηξία. Πεξαηηέξσ ε επζχλε απηή δηαθξίλνληαλ ζε πνηληθή θαη αζηηθή 

θαη ξπζκίδεηαη απφ δχν (2) βαζηθά λνκνζεηήκαηα ηεο επνρήο: (α) ηελ Lex Cornilia de 

Sicarris θαη ηελ (β) Lex Aquilia Phlebiscitum (Κνθνιάθεο, 1994). Χζηφζν παξά ηελ 

θαζηέξσζε ηεο ηαηξηθήο επζχλεο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνηλψλ πξνέθππηε φπσο θαη 

ζήκεξα δπζρέξεηα ζηελ απφδεημε ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. Βμαηηίαο απηήο ηεο 

δπζρέξεηαο ζχλεζεο ήηαλ ην θαηλφκελν απαιιαγήο ησλ ηαηξψλ απφ θάζε επζχλε. 

Έηζη θαηά ζπλέπεηα επηθξαηνχζε ην αλεχζπλν ησλ ηαηξψλ (Κφηζηαλνο, 1976).  

Καηά ηνλ 5
ν
 θαη 6

ν
 αηψλα κ.Υ, εληνπίδνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο θαη δεηεκάησλ ηαηξηθήο επζχλεο ζην δίθαην ησλ Οζηξνγφηζσλ θαη ησλ 

ΐεζηγφηζσλ. Βθεί αλαθέξνληαλ πσο ν ηαηξφο δηθαηνχληαλ ακνηβή κφλν ζε πεξίπησζε 

επλντθνχ απνηειέζκαηνο, ελψ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζπρλά ππνβάιινληαλ θαη ζε 

βαζαληζηήξηα. Βμίζνπ απζηεξέο ήηαλ θαη νη πνηλέο ζην Αίθαην ησλ ηαπξνθφξσλ, ην 

νπνίν βξηζθφηαλ ελζσκαησκέλν ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ κε ηίηιν «Les Assises de 

Jerusalem». Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη ηαηξνί ήηαλ ππεχζπλνη αθφκε θαη γηα 

ηελ ακέιεηα πνπ έδεηρλαλ νη αζζελείο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ είραλ θξνληίζεη λα ραξάμνπλ κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηελ 

ηαθηηθή ηεο ζεξαπείαο πνπ έπξεπε λα ηεξεζεί. Δ πνηλή κάιηζηα πνπ πξνβιέπνληαλ 

ήηαλ εμαηξεηηθά βίαηε ζπληζηάκελε ζηελ θνπή ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ (Ώιεμηάδεο and 

Υακαιίδνπ - Ώιεμηάδνπ, 1996, Κφηζηαλνο, 1976). 

Καηά ηνλ 15
ν
, 16

ν
 θαη 17

ν
 αηψλα, ε ηαηξηθή ηέρλε ζηαδηαθά άξρηζε λα ηειεηνπνηείηαη 

θαη ην θχξνο ησλ ηαηξψλ ζηελ θνηλσλία λα απμάλεηαη. Οη αζζελείο σζηφζν 

παξέκελαλ εθηεζεηκέλνη, θαζψο νη ηαηξνί απνιάκβαλαλ απφιπηε αλεπζπλφηεηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλέθππηαλ ηαηξηθά ζθάικαηα.  Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε πην 

ζπλεζηζκέλε πνηλή ζε πεξίπησζε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ήηαλ απηή ηεο απιήο κφλν 

επίπιεμεο ηνπ ηαηξνχ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηβάιινληαλ ηηκσξία αθφκα θαη 

ζηνλ θαηαγγέιινληα αζζελή. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, νη ηαηξνί 

εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 

επαγγεικαηίεο (αξρηηέθηνλεο, δηθεγφξνπο, επηρεηξεκαηίεο θιπ) θαζψο δελ είρε 

ζεζπηζηεί γη‘ απηνχο θαλέλα λνκηθφ θείκελν πνπ λα ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο (Ώιεμηάδεο and 

Υακαιίδνπ - Ώιεμηάδνπ, 1996, Κφηζηαλνο, 1976).  
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Μηα πξψηε πξνζπάζεηα λνκηθήο νξηνζέηεζεο ηεο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο έγηλε ην 1892 κε ηελ έθδνζε ζηε Γαιιία ζρεηηθνχ λφκνπ, ζηνλ νπνίν 

φκσο θαη πάιη δελ γίλνληαλ αλαθνξά ζε δεηήκαηα ηαηξηθήο επζχλεο. ην κεηαμχ ην 

ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ επζχλε ησλ ηαηξψλ άξρηζε λα αλαδσππξψλεηαη θαη κηα λέα 

πξνζπάζεηα γηα ηε ξχζκηζε ηεο μεθίλεζε απφ ηνπο ίδηνπο πιένλ ηνπο ηαηξνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν ςπρίαηξνο Legrand de Saule, ηδξπηήο ηεο Βηαηξείαο ηεο 

Εαηξνδηθαζηηθήο ζην Παξίζη, ην 1874 δηαθήξπηηε φηη «θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα 

ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ πάλσ απφ ηνλ λφκν» θαη φηη «ν ηαηξφο είλαη αξθεηά βέβαηνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα κελ επηδηψθεη εμαίξεζε ζε απηφ». Δ πιεηνςεθία βέβαηα 

ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο παξέκελε ερζξηθή απέλαληη ζηελ θαζηέξσζε ηεο Ώξρήο ηεο 

Βπζχλεο ησλ Εαηξψλ θαη εμαθνινπζνχζε λα ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηνλ «αλεχζπλν». 

ηαδηαθά βέβαηα φπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη αληηδξάζεηο γχξσ απφ ηελ απφιπηε 

αλεπζπλφηεηα ησλ ηαηξψλ άξρηζαλ λα παίξλνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη λα 

επεξεάδνπλ ηφζν ηελ γαιιηθή θνηλή γλψκε φζν θαη ηε λνκνινγία ησλ γαιιηθψλ 

δηθαζηεξίσλ (Ώιεμηάδεο and Υακαιίδνπ - Ώιεμηάδνπ, 1996, Κφηζηαλνο, 1976).  

9.2.2. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο, εζηθήο θαη λνκηθήο επζχλεο 

ήκεξα ε παξνρή θξνληίδαο πγείαο νξηνζεηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο φζν 

πνηέ άιινηε. Παξφιν φκσο πνπ ν λφκνο δηαηξέρεη φιν ην θάζκα ηεο Αεκφζηαο 

Τγείαο θαη ζεσξείηαη αλαγθαία ε θαηνρή απφ φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο Αεκφζηαο 

Τγείαο βαζηθψλ λνκηθψλ γλψζεσλ ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηδίσλ, ησλ 

νξγαληζκψλ ή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη, φζν θαη γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ηνπο ζε κειινληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ε λνκηθή παηδεία 

ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ πζηεξεί. 

ιν θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο επζύλε πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη έλα (1) ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα, φξγαλα ή αξρέο κε ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ή πην αλαιπηηθά λα αλαδεηρζεί ε ππνρξέσζε ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ 

(λνκηθψλ θαη θπζηθψλ) λα απνθαηαζηήζνπλ ηα δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Φνπληεδάθε, 2003, Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Δ έλλνηα ηεο επζχλεο έρεη θνηλσληθή, εζηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε. Οπνηαδήπνηε 

δηάζηαζε θαη λα εμεηάζνπκε ν παξνλνκαζηήο είλαη θνηλψο: ε ππνρξέσζε ινγνδνζίαο 

θαη αλ είλαη εθηθηφ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επέθεξε ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. Δ ζρέζε λφκνπ θαη εζηθήο απνηειεί έλα θεληξηθφ ζεκείν 

πξνβιεκαηηζκνχ ζε θάζε απφπεηξα πξνζέγγηζεο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζην ρψξν ηεο 

ΐηνεζηθήο. ΐαζηθφ αμίσκα είλαη φηη ε πγεία ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί θνηλσληθφ 

αγαζφ, ε δηαδηθαζία παξνρήο ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Ώλ θαη ν θφβνο ηεο πνηληθήο δίσμεο ν νπνίνο μεθίλεζε απφ ηηο 

ΔΠΏ αιιά εμαπιψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, πνιχ ζπρλά θαη νη ιεηηνπξγνί Αεκφζηαο 

Τγείαο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο επζύλεο (Φνπληεδάθε, 2003). 

Ώξρηθά ε έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζην εάλ είλαη θαλείο ππφινγνο γηα θάπνηα πξάμε, 

εάλ δειαδή έρεη ππνρξέσζε πξνο ινγνδνζία (accountability). Δ έλλνηα ηνπ  
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θαηαινγηζκνχ  επζπλψλ  (accountability)  πεξηιακβάλεη  ηηο  δηαδηθαζίεο  κέζσ ησλ  

νπνίσλ ην έλα κέξνο παξέρεη αηηηνιφγεζε θαη ζεσξείηαη ππφινγν γηα ηηο ελέξγεηέο 

ηνπ θαη ην άιιν κέξνο, ην  νπνίν  έρεη  λφκηκν  ελδηαθέξνλ  θαη  ζπκθέξνλ  γηα  απηέο  

ηηο  ελέξγεηεο. Αεδνκέλσλ  ησλ  αλσηέξσ  πξέπεη  λα  δηεπθξηληζζεί  πνηνο  κπνξεί  λα  

ζεσξεζεί  ππφινγνο,  γηα ηη θαη πψο (Weed, 1994). 

Έπεηηα ε έλλνηα ηεο επζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ δέζκεπζε (commitment) σο πξνο ηελ 

επηδίσμε θαη ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ πρ ε Αεκφζηα Τγεία είλαη έλα 

αγαζφ γηα ηελ επηδίσμε ηνπ νπνίνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

αλαιακβάλνληαο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. ε έλα ηξίην (3
ν
) επίπεδν ε επζχλε 

ζπλδέεηαη κε ηελ θεξεγγπφηεηα (reliability): νη θεξέγγπνη επαγγεικαηίεο εθηεινχλ 

ππεχζπλα ηα θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαζψο θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ πεξηκέλεη ε θνηλσλία απφ απηνχο (Weed and McKeown, 2001). 

ην ρψξν ηεο πγείαο, ε έλλνηα ηεο επζχλεο θαη θπξίσο ηεο εζηθήο επζχλεο ζπλδέεηαη 

κε ηελ ιεγφκελε «Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο» ε νπνία ζπλδπάδεη ηα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα κε ην εζηθφ ζηνηρείν, θαζψο ππξήλαο ηεο Ώξρήο απνηειεί ε παξαδνρή φηη 

ηα άηνκα, νη εηαηξείεο ή θαη ηα θξάηε είλαη εζηθά ππεχζπλα γηα ηηο επηινγέο ηνπο. Δ 

Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο απξφβιεπηνπ, 

αβέβαηνπ, κε κεηξίζηκνπ αιιά πηζαλψο θαηαζηξνθηθνχ θηλδχλνπ. 

Δ επζχλε έρεη επηπιένλ θαη άιιε κηα κνξθή ε νπνία αθνξά ηε ζρέζε ησλ ηαηξψλ θαη 

ησλ αζζελψλ θαη ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Ώπηή ε έλλνηα ηεο επζχλεο ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηνπ ηαηξηθνχ δηθαίνπ. 

9.2.3. Ζ Αξρήο ηεο Πξνθχιαμεο (The Precautionary Principle) 

Δ έλλνηα ηεο πξφιεςεο ζηελ πγεία είλαη αξθεηά παιηά, σο ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ DR John Snow ν 

νπνίνο ην 1854 ζχζηεζε ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο κηαο αληιίαο χδξεπζεο ζην Λνλδίλν 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ επηδεκία ηεο ρνιέξαο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ελδείμεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ρνιέξα θαη ηελ αληιία ήηαλ ειάρηζηεο φκσο ε 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ κε δαπαλεξνχ κέηξνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιήκαηνο.  

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία πθίζηαηαη ζρέζε ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο ζην πιαίζην κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

αγαζψλ, φπσο ε πγεία ή ην πεξηβάιινλ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε 

κεηαμχ ησλ δχν (2) ελλνηψλ. Δ Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο εμ‘ νξηζκνχ έρεη πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα, σο πξνο ηελ νπζία θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Ώληίζεηα, θάζε κέηξν πξφιεςεο 

δελ απνηειεί κέηξν πξνθχιαμεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξφιεςεο είλαη πνιχ πην 

επξχ απφ εθείλν ηεο πξνθχιαμεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πξφιεςε πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνθχιαμε (Wolff, 2014). 

Πνην είλαη φκσο ην θξηηήξην πνπ πξαγκαηηθά δηαθνξνπνηεί ηηο δχν (2) έλλνηεο; 

Καηαξράο, ε Ώξρή ηεο Πξφιεςεο επηηξέπεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο λα ιακβάλνπλ ηα 

κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα απνηξαπεί ε επέιεπζε ελφο πξνβιέςηκνπ 

θηλδχλνπ θαη ε πξφθιεζε δεκίαο. Δ πξνβιεςηκφηεηα πξνθχπηεη, πξσηαξρηθά, απφ 
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ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη εκπεηξία, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηελ ηζρπξή πηζαλφηεηα 

χπαξμεο κηαο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ελφο επηζηεκνληθνχ δεδνκέλνπ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ επηδήκησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε Ώξρή ηεο Πξφιεςεο 

επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε δεκφζησλ κέηξσλ, πνπ απνβιέπνπλ λα κεηψζνπλ έλαλ 

εληνπηζκέλν θίλδπλν (Wolff, 2014). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

επηζηεκνληθή γλψζε δελ επηηξέπεη, κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη, λα πηνζεηεζεί 

ε θαλνληζηηθή ξχζκηζε πνπ πξαγκαηψλεη ηελ πξφιεςε, αιιά απιψο λα ππνζέζεη 

θαλείο ηελ χπαξμε ελφο θηλδχλνπ. Μπξνζηά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, είλαη εχινγν λα 

επηβάιιεηαη θαηαξρήλ κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε. κσο, ε Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο είλαη 

εθείλε πνπ επηηξέπεη ζηελ θξαηηθή ξχζκηζε λα ππεξβεί ηελ απιή πξφιεςε κε βάζε 

ηελ επηζηεκνληθή πηζαλφηεηα γηα ηελ επέιεπζε κηαο δεκίαο θαη λα ζπγθξνηεζεί κε 

κέηξα, πξφιεςεο, έλαληη ελφο δπλεηηθνχ θηλδχλνπ, ε θχζε ή θαη ε πξνέιεπζε ηνπ 

νπνίνπ παξακέλνπλ αβέβαηεο, αθφκε θαη άγλσζηεο. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

Ώξρή ηεο Πξφιεςεο, ε επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα είλαη εθείλε πνπ απνηειεί, 

ηαπηφρξνλα, ηελ αηηία χπαξμεο θαη ηνλ φξν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο 

(Wolff, 2014, Todt and Lujan, 2014). 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, είλαη επηηξεπηφ λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο, 

θαηαξράο, σο εθείλν ην ελλνηνινγηθφ εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη 

Αεκφζηεο Ώξρέο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέηξα πξφιεςεο ζ' έλαλ ηνκέα θαη ζε 

ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή 

βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θηλδχλσλ θαη ηελ επέιεπζε δεκίαο πνπ γελλψληαη 

εμαηηίαο απηψλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αχν εηδηθφηεξεο δηεπθξηλίζεηο είλαη 

ακέζσο αλαγθαίν λα γίλνπλ, ζρεηηθά κε ηνλ «ππξήλα» ηεο Ώξρήο ηεο Πξνθχιαμεο, 

πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, ε νπνία, εμάιινπ, θαζνξίδεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο (Wolff, 2014, Todt and Lujan, 2014). 

Δ πξψηε απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο ηνπνζεηείηαη ζηε κεξηά κηαο «ηερλνθξαηηθήο» 

πξνζέγγηζεο ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ηεο Ώξρήο ηεο Πξνθχιαμεο. Βπεηδή, πξάγκαηη, 

ν θίλδπλνο απφ κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζπκππθλψλεηαη ζε έλα πηζαλψο 

δπλάκελν λα ππνινγηζζεί κε ηελ εθαξκνγή πνζνηηθψλ κεζφδσλ «πξφβιεκα 

θφζηνπο», έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα γλσξίδνπκε ζε ηη ζα αλαθέξεηαη ε επηζηεκνληθή 

αβεβαηφηεηα: ζα αλαθέξεηαη κφλνλ ζηελ χπαξμε θηλδχλνπ θαη ηελ επέιεπζε ηεο 

δεκίαο, ή ζα αθνξά θαη ηε ζνβαξφηεηα απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δεκίαο, δειαδή θη 

έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη απηφο πνπ νη Αεκφζηεο Ώξρέο ζνβαξά 

ζπλεθηηκνχλ φηαλ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέηξα πξφιεςεο εμ‘ αθνξκήο ζπγθεθξηκέλεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο; Μηα απάληεζε ζην εξψηεκα εκθαλίδεη ηελ εμήο εηθφλα 

(Wolff, 2014, Todt and Lujan, 2014): 

 ηαλ ππάξρεη ηζρπξή πηζαλφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επέιεπζε θηλδχλνπ / 

δεκίαο, αξθεί λα εθαξκνζηεί ε Ώξρή ηεο Πξφιεςεο, κε ηηο φπνηεο 

πξνυπνζέζεηο απηή εκπεξηέρεη. 

 ηαλ ε ηζρπξή πηζαλφηεηα επέιεπζεο ζπλδπάδεηαη κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα 

ηεο δεκίαο, ε Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο νχηε πάιη κπνξεί λα εθαξκνζηεί, θαζψο 
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νη δχν ζπληζηάκελεο ηεο αβεβαηφηεηαο, επέιεπζε θαη ζνβαξφηεηα, απνηεινχλ 

αληηθείκελα κηαο έζησ επαξθνχο επηζηεκνληθήο γλψζεο, έζησ ζρεηηθήο. 

 Δ εθαξκνγή ηεο Ώξρήο ηεο Πξνθχιαμεο εμαξηάηαη, πξηλ απ‘ νηηδήπνηε άιιν, 

απφ ηνλ αβέβαην ραξαθηήξα ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ / δεκίαο· ζηελ 

πεξίπησζε απηή, είλαη απηνλφεην φηη φζν αβέβαηε είλαη ε επέιεπζε ηνπ 

θηλδχλνπ / δεκίαο, άιιε ηφζε αβεβαηφηεηα ζα επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηε 

ζνβαξφηεηά ηνπο. 

 Σέινο, εθφζνλ ε επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα δελ αλαθέξεηαη παξά κφλνλ ζηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ / δεκίαο, ε πξνβιεςηκφηεηα ηεο επέιεπζεο 

επηηξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κφλνλ κέηξα ππφ ηνλ ηίηιν ηεο πξφιεςεο. 

Δ δεχηεξε δηεπθξίληζε ζρεηίδεηαη κελ πάιη κε ηελ αβεβαηφηεηα, αιιά αλαηξέρεη ζηελ 

«πεγή» ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο πνπ ιακβάλνπλ νη Αεκφζηεο Ώξρέο, ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ήδε έρνπλ ιεθζεί θη απηέο ππφ ζπλζήθεο 

επηζηεκνληθήο αβεβαηφηεηαο, πνπ ελέρνπλ δειαδή έλα ξίζθν, κηα δηαθηλδχλεπζε. 

Πξάγκαηη, ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ επέιεπζε θηλδχλσλ είλαη 

εγγελέο ζηηο απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ιακβάλεη 

ή αζθεί κε ξίζθν, ε νπζία ηνπ νπνίνπ ζπκππθλψλεηαη ζην γεγνλφο φηη, εμαηηίαο ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο απφθαζεο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ 

απνθιείεηαη ζην κέιινλ λα πξνθχςνπλ «αξλεηηθά γεγνλφηα» (θίλδπλνο, δεκία), θαη 

κάιηζηα ζαλ εθείλα ηα νπνία θαλείο είρε ππνινγίζεη θαη «είρε επρεζεί» λα 

θαηνξζψζεη λα απνθχγεη. Πεγαίλνληαο απφ απηφ ην «αηνκνθεληξηθφ» επίπεδν ζην 

επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, θαη ζπλαθφινπζα ησλ Αεκφζησλ Ώξρψλ, 

δηαπηζηψλεηαη, εληέιεη, φηη ε αβεβαηφηεηα, σο εγγελέο ζηνηρείν ησλ κέηξσλ 

πξνθχιαμεο, είλαη ε αληεζηξακκέλε φςε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ελππάξρεη ζηηο 

αλζξψπηλεο απνθάζεηο νη νπνίεο ειήθζεζαλ κε ξίζθν: κπξνζηά ζην ελδερφκελν 

αξλεηηθήο έθβαζεο απνθάζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ κε ξίζθν, άξα ησλ ελδερφκελσλ 

επηδήκησλ ζπλεπεηψλ ηνπο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αβεβαηφηεηα, ην θνηλσληθφ ζψκα 

αληηηάζζεη ελέξγεηεο ή απνθάζεηο απνηξνπήο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ (κέηξα 

πξνθχιαμεο), ζηεξηδφκελν ζηελ ίδηα αβεβαηφηεηα ε νπνία ζπλφδεπε ηηο αλζξψπηλεο 

απνθάζεηο κε ξίζθν.  

ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980 αλαπηχρζεθαλ δχν (2) ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ: (α) ε έλλνηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk assessment) θαη ε 

(β) αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο (cost benefit analysis). Δ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ βαζίζηεθε ηφζν ζην ξφιν ηεο επηζηήκεο φζν θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ λα εθηηκά ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ελεξγεηψλ θαη παξεκβάζεσλ 

ηνπ, λα ηηο πνζνηηθνπνηεί θαη λα ηηο αλαιχεη. ΐαζίζηεθε δειαδή, ζε αληηθεηκεληθά 

κεγέζε θαη αξηζκνχο, αγλνψληαο ην εζηθφ ππφβαζξν ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ δεκφζηα πγεία. Δ πξνζέγγηζε απηή είλαη γλσζηή θαη σο «sound science», δίλεη 

κεγάιν βάξνο ζηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ αιιά δελ ιακβάλεη 

ππ‘ φςηλ ηεο απηά πνπ ν άλζξσπνο δελ γλσξίδεη ή δελ κπνξεί λα κεηξήζεη (Todt and 

Lujan, 2014).  
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Δ Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ ζην πεδίν ηεο Αεκφζηα Τγείαο, επηδηψθεη δε ηελ εμηζνξξφπεζε αλάκεζα 

αθελφο ζηνλ θφβν απέλαληη ζε έλα λέν πξντφλ, κηα λέα ηερληθή ή δξαζηεξηφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ζε κηα αλεχζπλε θαη παζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε θάηη ην νπνίν 

ελδέρεηαη πξάγκαηη λα απνδεηρζεί δεκηνγφλν (Molimard et al., 2014). 

χκθσλα κε εηδηθή Έθζεζε ηεο UNESCO γηα ηελ Ώξρή ηεο Πξνθχιαμεο, ε 

αλζξψπηλε δσή είλαη θαη ζα είλαη πάληα γεκάηε απφ θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο ν 

άλζξσπνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη κάιηζηα κε ηελ βνήζεηα ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. κσο ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ επίζεο ζπκβάιιεη θαη νη 

ίδηεο ζηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ θαη απεηιψλ γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο, κε ζπλέπεηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ειέγρνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, φηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ην 

πεξηβάιινλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο αθφκε θαη αλ ε ζρέζε αηηίνπ – 

απνηειέζκαηνο δελ έρεη απνδεηρζεί πιήξσο επηζηεκνληθά (Comest, 2005).  

9.2.4. Ζ λνκηθή επζχλε ησλ ηαηξψλ 

Δ λνκηθή επζχλε ησλ ηαηξψλ απφ ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηεινχζε πάληνηε έλα πεξίπινθν λνκηθφ δήηεκα ιφγσ ηφζν ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο ηαηξνχ-αζζελνχο. Πέξα απφ ηηο απνδεηθηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δεκίαο πνπ απηέο κπνξεί λα επηθέξνπλ, ε ίδηα ε κπζηαγσγηθή ζρεδφλ ζρέζε 

ηαηξνχ - αζζελνχο, πνπ πξνθχπηεη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο πσο ε ηαηξηθή γλψζε 

παξακέλεη θχζεη terra incognita γηα ηνπο κε έρνληεο ηαηξηθέο γλψζεηο, είρε θαηαζηεί 

εκπφδην, αξρηθά αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηελ αλαγλψξηζε νπνηαζδήπνηε επζχλεο ησλ 

ηαηξψλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα (1829), ζε ππφκλεκα ηεο Εαηξηθήο Ώθαδεκίαο ηεο Γαιιίαο 

πξνο ηελ Κπβέξλεζε, θαηά ηελ επεμεξγαζία λφκνπ πνπ ξχζκηδε ηελ άζθεζε ηεο 

Εαηξηθήο ζηε Γαιιία, δηαηππψζεθε ε πξψηε ζεσξία ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

επζχλεο ησλ ηαηξψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία απηή, νη ηαηξνί δελ έρνπλ θακία 

επζχλε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (απφιπηε αλεπζπλφηεηα ηνπ ηαηξνχ) παξά 

κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο πξνθαιέζνπλ απφ 

δφιν δεκία ζε αζζελή. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηα νπνία ελδέρεηαη λα 

ππνπέζνπλ νη ηαηξνί «θαιή ηε πίζηε», δελ πξέπεη λα θέξνπλ θακηά λνκηθή επζχλε, 

παξά κφλν «εζηθή επζχλε». Δ Γαιιηθή Ώθαδεκία ηφληδε ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμή ηεο 

πσο ε αληίζεηε άπνςε ζα απνηεινχζε ηξνρνπέδε ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε πνπ 

βαζίδεηαη γηα ηελ πξφνδφ ηεο ζην πείξακα, θαη απφ ηελ άιιε ζηελ αλαζηνιή ησλ 

ηαηξψλ λα εθηεινχλ θαη ηηο απινχζηεξεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ππφ ηνλ θφβν δίσμήο 

ηνπο. Άιινη πξνζπάζεζαλ λα ζεκειηψζνπλ ην αλεχζπλν ζηελ απνπζία εηδηθψλ 

λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ λα ξπζκίδνπλ ηελ ηαηξηθή επζχλε. Σέινο, ηξίηε νκάδα 

έθηαζε, ζην αθξαίν ζεκείν λα ππνζηεξίδεη πσο ε επζχλε ζα πξέπεη λα βαξαίλεη ηνλ 

ίδην ηνλ αζζελή, ν νπνίνο εκπηζηεχηεθε ηελ πγεία ηνπ ζε αλίθαλν ηαηξφ. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε άπνςε πεξί πιήξνπο αλεπζπλφηεηαο ηνπ ηαηξνχ, ζηεξνχκελεο 
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νξζνινγηθήο επηρεηξεκαηνινγηθήο ζεκειίσζεο, εγθαηαιείθηεθε νξηζηηθά (Κφηζηαλνο, 

1976). 

Αεχηεξε ζεσξία πνπ ππνζηεξίρζεθε επεδίσμε λα κεηξηάζεη ηνλ απφιπην ραξαθηήξα 

ηεο παξαπάλσ δηαθήξπμεο, δηαηππψλνληαο ηε ζέζε πσο νη ηαηξνί επζχλνληαη θαηά 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο έλαληη ηνπ αζζελνχο κφλν γηα δφιν θαη βαξηά 

ακέιεηα απαιιαζζφκελνη ζε πεξίπησζε ειαθξάο ακέιεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία 

ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πηαίζκαηνο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδηάδνπζα 

ζρέζε ηαηξνχ - αζζελνχο θαη παξάιιεια ζηελ πξνζπάζεηα λα κεηξηαζηεί ε επζχλε 

ηνπ ηαηξνχ φηαλ παξεκβαίλεη επεηγφλησο, πρ επί αηπρεκάησλ, φπνπ αγλνεί ζηνηρεία 

θξίζηκα, φπσο ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Ώθφκα φκσο θαη απηή ε ζέζε θξίζεθε σο 

ππεξβνιηθά πξνζηαηεπηηθή γηα ηνπο ηαηξνχο, θαζψο ηνπο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα 

απαιιαγνχλ ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηάο ηνπο, απφθιηζήο ηνπο δειαδή απφ ην 

πξφηππν ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ ηαηξνχ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, πνπ απνηειεί ην κέηξν θαηά 

ηελ θξίζε πεξί ηεο ακέιεηαο θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ελνρηθνχ δηθαίνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ νχηε απηή ε ζεσξία δελ κπφξεζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμή ηεο θαη 

ηειηθψο λα επηθξαηήζεη (Κφηζηαλνο, 1976).   

Έηζη, ζήκεξα είλαη πηα θνηλψο απνδεθηή ε νξζφηεξε ζέζε ηεο επζχλεο ησλ ηαηξψλ 

θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ, φπσο αθξηβψο θαη νη επαγγεικαηίεο άιισλ 

θιάδσλ θαη δελ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ππφ θαζεζηψο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ν ηαηξφο έρεη επζχλε φηαλ επηδεηθλχεη βαξηά ή θαη 

ειαθξά ακέιεηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αγφξεπζε ηνπ γεληθνχ Βηζαγγειέα Dupin, 

ηελ 18
ε
 Ενπλίνπ ηνπ 1835 ελψπηνλ ηνπ Ώθπξσηηθνχ ηεο Γαιιίαο, ζε ππφζεζε ηαηξηθήο 

επζχλεο. χκθσλα κε απηφλ: «Έθαζηνο είλαη ππεχζπλνο δηα ηελ βιάβε ηελ 

επειζνχζα, δηα ηελ ακέιεηά ηνπ, ηελ άγλνηά ηνπ. Δ αξρή ηεο επζχλεο εθαξκφδεηαη 

θαηά ηηλάο πεξηπηψζεηο εηο ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, εηο ηνπο θιεηήξαο δηθαζηεξίσλ, 

επ‘ απηψλ ησλ δηθαζηψλ θαη δηθεγφξσλ. Μαηαίσο ήζεινλ πιεζπλζεί αη επλντθαί δηα 

ηνπο ηαηξνχο πξαγκαηείαη, αο ζπλέηαμαλ. Μαηαίσο ήζεινλ είπεη φηη ν αζζελήο πξέπεη 

λα ζηξαθεί θαζ‘ εαπηνχ, δηφηη απηφο εμέιεμε ηνλ ηαηξφλ. Ώη δηθαηνινγίαη απηαί δελ 

δχλαληαη λα ερψζη δηα ηνλ ηαηξφλ κεγαιπηέξαλ ηζρχλ ή δηα ηνλ δηθεγφξνλ, 

ζπκβνιαηνγξάθνλ θιπ.» (Κφηζηαλνο, 1976).   

Παξά ην γεγνλφο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο λνκηθήο επζχλεο ησλ ηαηξψλ, ε ηδηάδνπζα 

θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νη εξκελεπηηθέο 

θαη απνδεηθηηθέο δπζθνιίεο πνπ απηή ζπλεπαγφηαλ ζηάζεθε εκπφδην γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ελφο ελνπνηεκέλνπ «ηαηξηθνχ δηθαίνπ» ή έζησ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηάζπαξησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 

ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, πξφβιεκα πνπ δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζην ειιεληθφ δίθαην. 

Πέξαλ ηεο πνηληθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο, ε απνπζία εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πεξί 

ηεο αζηηθήο επζχλεο έρεη νδεγήζεη, παγθφζκηα, ζηελ λνκνινγηαθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηε δηάπιαζε ελφο λνκνινγηαθνχ δηθαίνπ, αθφκα θαη ζε ρψξεο ηνπ 

civil law, φπσο ε Γαιιία. Βθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ common law, φπνπ ε λνκνινγία 

απνηειεί πεγή Αηθαίνπ ψζηε ηα ζρεηηθά δεηήκαηα λα αληηκεησπίδνληαη εχθνια κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ηνπ «case study», ηεο πξνζθπγήο δειαδή ζε πιεζψξα απνθάζεσλ πνπ 
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αθνξνχλ ηελ επζχλε ησλ ηαηξψλ ζε απνδεκίσζε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ έρνπλ εθδνζεί κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζηα θξάηε ηνπ 

civil law ε δηάπιαζε ησλ λνκνινγηαθψλ ξπζκίζεσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

εμεηδίθεπζεο απφ ηα δηθαζηήξηα ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ γεληθψλ 

ξεηξψλ ηνπ θνηλνχ αζηηθνχ Αηθαίνπ (Φνπληεδάθε, 2003). 

Ώπνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο είλαη θαηαξρήλ ε αλαζθάιεηα Αηθαίνπ πνπ 

απηή ζπλεπάγεηαη. ηηο ρψξεο φπνπ ε λνκνινγία δελ απνηειεί πεγή Αηθαίνπ, φπσο ε 

Βιιάδα, νη δηθαζηηθέο θξίζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα θαζέλαλ, πιελ ησλ δηαδίθσλ 

ηεο εθάζηνηε δίθεο. Οη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ ηα 

δηθαζηήξηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ Αηθαίνπ, παξφηη εκθαλίδνληαη 

ελνπνηεκέλεο ζε δηάθνξα δεηήκαηα, αθφκα θαη κεηαμχ δηαθφξσλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, ιφγσ ησλ θνηλψλ θαηαβνιψλ ηνπ αζηηθνχ ηνπο δηθαίνπ, δελ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο θνηλσλνχο ηνπ Αηθαίνπ ηελ απαηηνχκελε ζηηο ζπλαιιαγέο αζθάιεηα, φληαο 

δεθηηθέο κεηαβνιήο αλά πάζα ζηηγκή. Σν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξν ζην 

πεδίν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, φπνπ ηα δηθαζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηαηξψλ θαη επνκέλσο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ελδερφκελε πνηληθή 

επζχλε θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζε εξκελείεο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα αλνρήο ηεο Ώξρήο 

nullum crimen, nulla poena sinelege certa (: δελ είλαη έγθιεκα θαη φρη ηηκσξία ρσξίο 

λφκν νξηζκέλα). ην επίπεδν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, νη λνκνινγηαθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

παχνπλ λα είλαη πεξηπησζηνινγηθέο, θαζνξίδνληαο ην λφεκα ελλνηψλ φπσο ε 

απνηπρεκέλε ηαηξηθή πξάμε ή ην ηαηξηθό ζθάικα ζε θάζε απνιχησο ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ρσξίο λα εθθηλνχλ απφ ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθή, έζησ γεληθή, ξχζκηζε επί 

ηνπ εηδηθφηεξνπ δεηήκαηνο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο (Φνπληεδάθε, 2003). 

Ώπφ ηελ άιιε, αθνινπζψληαο ηελ επνρή, ε λνκνινγία πξνζεγγίδεη ζπρλά ην δήηεκα 

ηεο ηαηξηθήο επζχλεο κε κηα ηάζε απζηεξφηεηαο θαη επίηαζεο ηεο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ 

αθελφο θαη δηεπθφιπλζεο ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεψλ ηνπ 

αθεηέξνπ. Υαξαθηεξηζηηθή ζην ζεκείν απηφ είλαη ε δηάπιαζε δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ 

φζνλ αθνξά ην βάξνο απφδεημεο ζηηο δίθεο ηαηξηθήο επζχλεο απφ ηελ γεξκαληθή θαη 

γαιιηθή λνκνινγία. Βπηγξακκαηηθά, ζην πξφβιεκα πνπ αλέθπςε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ηνπ βάξνπο απφδεημεο ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ πηαίζκαηνο ηνπ 

ηαηξνχ θαη δεκίαο ηνπ αζζελνχο, ε γεξκαληθή λνκνινγία επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη 

απνδεηθηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηνλ αζζελή, ν νπνίνο κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, σο 

ελάγσλ, νθείιεη λα επηθαιεζηεί θαη λα απνδείμεη ην πεξηερφκελν ηεο αγσγήο ηνπ. 

Λφγσ φκσο ηεο ηδηνκνξθίαο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ ηαηξψλ, πνπ επηδεηθλχεηαη ζπρλά απφ ηνπο 

πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ θαινχληαη λα θσηίζνπλ ηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα, ζπρλά 

είλαη δπζρεξήο ε απφδεημε ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ. Ο αζζελήο είλαη ζε ζαθψο 

δχζθνιε ζέζε θαινχκελνο λα απνδείμεη φηη ε ακειήο ηαηξηθή ελέξγεηα ήηαλ ε αηηία 

γηα ηελ επέιεπζε ηεο βιάβεο ή αλ απηή ζα επεξρφηαλ ζε θάζε πεξίπησζε, ιφγσ ηεο 

βεβαξεκέλεο πγείαο ηνπ. Σν Γεξκαληθφ Ώθπξσηηθφ, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο 

ζεσξίαο, θαηέθπγε αξρηθά ζηελ ιχζε ηεο αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ηεο 

αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ζε βάξνο ηνπ ηαηξνχ, γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά φηη απηή ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη δεθηή σο απνδεηθηηθή δηεπθφιπλζε φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξή ηαηξηθή 
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παξάβαζε. Χο ηέηνηα λνείηαη θάζε ελέξγεηα πνπ αληίθεηηαη πξνθαλψο ζηνπο θαλφλεο 

θαη ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη εκθαλίδεηαη σο εληειψο 

αδηθαηνιφγεηε θαη βαξηά ακειήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ. Καηά ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Γεξκαληθνχ Ώθπξσηηθνχ, εθφζνλ ν αζζελήο απνδείμεη ηε ζνβαξή ηαηξηθή 

παξάβαζε, ν αηηηψδεο ζχλδεζκφο ηεο κε ηε δεκία πνπ ππέζηε ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο θαη ελαπφθεηηαη ζηνλ ηαηξφ λα απνδείμεη ηελ έιιεηςή ηνπ, αλεμάξηεηα κε ην 

αλ ε επζχλε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπκβαηηθή ή αδηθνπξαθηηθή. Σν ίδην πξφβιεκα ε 

γαιιηθή λνκνινγία αληηκεηψπηζε κε ηελ λνκηθή θαηαζθεπή ηεο απώιεηαο επθαηξίαο 

επηβίσζεο ή ζεξαπείαο. Έηζη, φηαλ ζπληξέρεη ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ πνπ πηζαλνινγείηαη 

ηζρπξά φηη κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηε βιάβε, αιιά είλαη αδχλαηε ε πιήξεο 

απφδεημε ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ακεινχο ζπκπεξηθνξάο θαη δεκίαο, ην 

Γαιιηθφ Ώθπξσηηθφ δέρζεθε φηη ν ηαηξφο κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε κέξνπο ηεο δεκίαο επεηδή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηέξεζε απφ ηνλ 

αζζελή ηε ζεκαληηθή πηζαλφηεηα λα επηβηψζεη ή λα ζεξαπεπηεί (Φνπληεδάθε, 2003).  

ηελ Βιιάδα, ε αληίζηνηρε ηάζε ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα επηδεηθλχνπλ 

απζηεξφηεηα ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ ξεηξψλ ή ησλ δηαθφξσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, άξρηζε 

λα εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, φπνπ, πέξαλ ηεο θζνξάο ηνπ ΒΤ, 

επηρεηξείηαη κηα γεληθφηεξε απαμίσζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ εθδειψλεηαη 

θαη κε κηα έληνλε ηάζε πξνζθπγήο ζηε Αηθαηνζχλε ησλ ζπκάησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ, 

αιεζψλ ή κε. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή ζηξνθή, αλ θαη φρη ηδηαίηεξα έληνλε, 

εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο πνηληθέο δίθεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα, εληνχηνηο θαη ζε επίπεδν αζηηθήο επζχλεο, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο ησλ 

απνθάζεσλ αθνξνχλ ζθάικαηα ζην πιαίζην ηνπ ΒΤ, πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε 

δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, ηα δηθαζηήξηα θαίλνληαη πξφζπκα λα θαηαινγίδνπλ ζεβαζηέο 

απνδεκηψζεηο. Ώπφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηνπο ηαηξνχο σο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, παξφηη νη ζρεηηθέο δεκνζηεπκέλεο απνθάζεηο δελ είλαη αθφκα 

επάξηζκεο, ε λνκνινγία εκθαλίδεηαη λα αγλνεί ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ αξ. 8 Ν.2251/1994 θαη λα εκκέλεη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο «ππνρξέσζεο 

επηκέιεηαο» ηνπ ηαηξνχ απνθιεηζηηθά ζρεδφλ κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ αξ. 24 ΐΑ 

1565/1939 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθέο ξήηξεο ησλ αξ. 281θαη 288 ΏΚ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζεη ην απαηηνχκελν κέηξν επηκέιεηαο κε βάζε ην αξ. 330 ΏΚ. 

9.2.5. Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο θαη ηαηξηθή επζχλε 

ηελ Βιιάδα, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δελ ππάξρεη εηδηθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ λα ξπζκίδεη δηεμνδηθά ηα δεηήκαηα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο. Χζηφζν ην 

2005 ζηελ Βιιάδα έγηλε έλα ζεκαληηθφ λνκνζεηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ Ν.3418/2005 «Κψδηθαο Εαηξηθήο 

Αενληνινγίαο». Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 1955 ζηελ Βιιάδα ππήξρε Κ.Ε.Α. 

κσο, ν Κψδηθαο απηφο αληαπνθξηλφηαλ ζε έλα παξσρεκέλν, απφ ηερλνινγηθή θαη 

θνηλσληθή άπνςε, πξφηππν άζθεζεο ηεο Εαηξηθήο. Σα λέα δεδνκέλα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο 
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ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηεο ζεκαληηθήο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηξφπνπ άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο, επέβαιαλ ηελ πηνζέηεζε ελφο επίθαηξνπ θεηκέλνπ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ξπζκίδεη πιεξέζηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δεηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Ο λένο Κ.Ε.Α. δηέπεηαη απφ 

πλεχκα πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηαηξψλ θαη αζζελψλ, 

ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ ην ζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο κέρξη ηελ έθδνζή ηνπ λνκνζεζίαο 

θαη αγγίδεη ζχγρξνλα δεηήκαηα, φπσο νη κεηακνζρεχζεηο, ε ππνβνήζεζε ζηελ 

αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή θαη ε βηνταηξηθή έξεπλα. 

Ο Κ.Ε.Α. πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ηφζν θαλνληζηηθνχ φζν θαη δενληνινγηθνχ 

ραξαθηήξα. Οη πξψηεο θαζνξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ηαηξφ θαηά ηελ 

παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο θπξψζεηο, πνηληθέο ή δηνηθεηηθέο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξάβαζή ηνπο (άξζξν 36 §1 θαη 2). Οη δεχηεξεο εθθξάδνπλ ην 

ηδενινγηθφ ππφβαζξν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε παξάβαζή ηνπο 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ηαηξφ κφλν πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Βλδεηθηηθά ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη ν Κ.Ε.Α. πεξηιακβάλεη γεληθνχο θαλφλεο γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελνχο, δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο θαζψο θαη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζρέζε ηνπ ηαηξνχ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ. Ώπφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κ.Ε.Α., θαηαξγήζεθε ζην ζχλνιν ηνπ ην ΐ.Α. 25.5/6.7.1955 «Πεξί 

θαλνληζκνχ Εαηξηθήο Αενληνινγίαο» (άξζξν 37 ηνπ Κ.Ε.Α.), ελψ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ θαη δηαηάμεηο ηνπ Ώ.Ν. 1565/1939 «Πεξί Κψδηθνο Ώζθήζεσο ηνπ 

Εαηξηθνχ Βπαγγέικαηνο». Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη παξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

πνπ επηθέξεη ν Κ.Ε.Α. ζηα ηαηξηθά δξψκελα, δελ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ λα 

ξπζκίδνπλ ην δήηεκα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ ηαηξψλ. Ώληίζεηα, ζηνλ Κ.Ε.Α. 

πνπ ηζρχεη ζηελ Γεξκαλία πξνβιέπεηαη φηη ε αζθάιηζε ηεο επζχλεο ησλ ηαηξψλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Γαιιία, φπνπ ε αζθάιηζε έρεη θαζηεξσζεί σο 

ππνρξεσηηθή κε ην Ν. 2002-303 ηεο 4-03-2002.      

9.3.  Δίδε ηαηξηθήο επζχλεο 

Δ έλλνηα ηεο επζχλεο ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο πνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο ή ηελ πξνζβνιή 

δηθαηψκαηνο ηνπ αζζελνχο φπσο ε απζαίξεηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε αιιά θαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πνηφηεηα 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σα φξηα ηεο ζεκειίσζεο ηεο ηαηξηθήο επζχλεο δελ 

είλαη πάληα εχθνια επδηάθξηηα θαζψο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ηφζν ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηαηξφ φζν θαη ε δηαπίζησζε θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθάικαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα ην νπνίν ζπλερψο δηνγθψλεηαη 

θαη αγγίδεη έλα επξχηαην θάζκα θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη νκάδσλ φπσο είλαη νη 

εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο, ηα κέιε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νη δηθαζηέο, νη 

δηθεγφξνη, ηα Ννζνθνκεία – νη θιηληθέο, ε ΠΦΤ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο – αζζελείο, θαηαλαισηέο θαη ηα 

ΜΜΒ.  
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Δ ηαηξηθή επζχλε ππάγεηαη ζε έλαλ εηδηθφ θιάδν δηθαίνπ πνπ απνθαιείηαη ηαηξηθφ 

δίθαην ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ελλνηνινγηθά πνηθηινηξφπσο. ην Αηάγξακκα 9.1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ηνπ ηαηξηθνύ δηθαίνπ φπσο απαληψληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία (Φνπληεδάθε, 2003). 

   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9.1  Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ ηαηξηθνχ δηθαίνπ 

 

   Πεγή: (Φνπληεδάθε, 2003) 

Δ ηαηξηθή επζχλε δηαθξίλεηαη ζε πνηληθή, αζηηθή, πεηζαξρηθή θαζψο θαη ζε ηαηξηθή 

επζχλε κε ηε κνξθή ηεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο. ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο  

ε πνηληθή ηαηξηθή επζχλε αλέθπςε θαη αλαπηχρζεθε ρξνληθά πξψηε θαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα «κνλνπσινχζε» ηα ζέκαηα επζχλεο, ηνπιάρηζηνλ ζε βάξνο ηεο 

αζηηθήο επζχλεο ελψ ζήκεξα ε ζρέζε απηή έρεη απνιχησο αληηζηξαθεί. Βηδηθφηεξα 

ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη (Φνπληεδάθε, 2003): 

1
ν
) Δ πνηληθή επζύλε ζηε βάζε ηεο νπνία ε πνιηηεία ηηκσξεί ηνλ ηαηξφ γηα ηελ  

πξνζβνιή ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ηνπ αζζελνχο, φπσο πρ γηα ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο  

βιάβεο ή ζαλάηνπ κε πνηλέο, νη νπνίεο πέξα απφ ηνλ θαηαζηαιηηθφ ηνπο ραξαθηήξα  

ζπλεπάγνληαη θαη έλα ηδηαίηεξν ζηηγκαηηζκφ ηνπ ηαηξνχ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν. 

ΐέβαηα, ν αζζελήο ν νπνίνο ζεσξεί φηη έρεη ππνζηεί θάπνηα βιάβε ιφγσ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο  ζπλήζσο πξνζθεχγεη ηφζν ζηελ αζηηθή φζν θαη ζηε πνηληθή δηθαηνζχλε, 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη αληίζηνηρα εχινγε απνδεκίσζε θαη ηελ πνηληθή θαηαδίθε 

ηνπ ηαηξνχ.  

2
ν
) Δ αζηηθή επζύλε απέλαληη ζηνλ αζζελή, φηαλ ν ηαηξφο πξνθαιεί ζε απηφλ  δεκία 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, νπφηε θαη γελλάηαη ππνρξέσζε  

απνδεκίσζεο. 

3
ν
) Δ πεηζαξρηθή επζύλε ηνπ ηαηξνχ απέλαληη ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα είηε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζπιιφγνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη είηε ηνπ Αεκνζίνπ ή ΝΠΑΑ πξνο ηα 

νπνία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Ηαηξηθφ Γίθαην

Σν ζχλνιν ησλ 
θαλφλσλ δηθαίνπ 
πνπ δηέπνπλ θάζε 
έλλνκε ζρέζε ηνπ 
ηαηξνχ σο 
επαγγεικαηία.

Σν ζχλνιν ησλ 
θαλφλσλ δηθαίνπ 
πνπ δηέπνπλ ηελ 
άζθεζε ηνπ 
ηαηξηθνχ 
επαγγέικαηνο  θαη 
ηελ ζρέζε κεηαμχ 
ηνπ ηαηξνχ θαη ηνπ 
αζζελνχο.

Σν ζχλνιν ησλ 
λνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ κηαο 
επαγγεικαηηθήο 
ηάμεο.

Σν ζχλνιν ησλ 
θαλφλσλ δηθαίνπ 
πνπ θαζνξίδνπλ ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ 
ηαηξψλ.

Σν ζχλνιν ησλ 
θαλφλσλ πνπ 
ξπζκίδνπλ ηφζν ηα 
δηθαηψκαηα φζν 
θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ 
ηαηξψλ πνπ είλαη 
εληαγκέλνη λα 
ππεξεηνχλ ην 
ηαηξηθφ 
ιεηηνχξγεκα πξνο 
φθεινο ηεο πγείαο 
ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ.
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Βπίζεο αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ίδηα πιεκκειήο ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ 

(ζπληζηάκελε ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ) κπνξεί λα αμηνινγείηαη ζε θαζέλα απφ 

ηα ηξία (3) πεδία επζχλεο θαη λα επηβάιινληαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο. Βπηπιένλ ζε 

βάξνο ηνπ ηαηξνχ ελδέρεηαη λα ζπξξένπλ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε, ελψ δελ 

απνθιείεηαη ε ίδηα παξάλνκε πξάμε λα ζπληζηά ζπγρξφλσο αζηηθφ, πνηληθφ θαη 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ απνξξήηνπ. Βηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ αζηηθήο θαη πνηληθήο επζχλεο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί αζηηθή επζχλε θαη αληίζηνηρα 

ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ γηα απνδεκίσζε, αξθεί λα απνδεηρζεί αθφκε θαη ειαθξηά 

ακέιεηα ηνπ ηαηξνχ. Ώληίζεηα γηα λα ζεκειησζεί πνηληθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ, 

απαηηείηαη θαηά θαλφλα ν ηαηξφο λα έρεη ελεξγήζεη κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (Φνπληεδάθε, 2003).  

ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ κνξθέο ηαηξηθήο 

επζχλεο. 

9.3.1. Πνηληθή ηαηξηθή επζχλε  

Δ πνηληθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ κε ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιήςεηο 

ηνπ, παξαβηάδνληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη γηα ηηο 

νπνίεο έρεη πξνβιεθζεί πνηλή απφ ηνλ λνκνζέηε. Χο πνηληθό αδίθεκα νξίδεηαη θάζε 

πξνζβνιή, δηαηάξαμε ή δηαθηλδχλεπζε ελφο έλλνκνπ αγαζνχ γηα ην νπνίν ν 

λνκνζέηεο πξνβιέπεη νξηζκέλε πνηλή. Ο λφκνο πξνβιέπεη δχν (2) θαηεγνξίεο 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ (Πιεχξεο, 2007, αθειιαξνπνχινπ, 2011):  

 Τα εγθιήκαηα εθ πξνζέζεσο (χπαξμε δειαδή δφινπ): ηελ δηελέξγεηα 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ ν δφινο δελ ζπλαληάηαη ζπρλά, ππάξρνπλ φκσο πξάμεηο 

πνπ έρνπλ εγθιεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ν ηαηξφο ηηο δηαπξάηηεη κε πξφζρεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σέηνηεο πξάμεηο είλαη ελδεηθηηθά ε αλζξσπνθηνλία 

ελ ζπλαηλέζεη, ε ζσκαηηθή βιάβε απφ πξφζεζε, ε ηερλεηή δηαθνπή 

εγθπκνζχλεο, νη κεηακνζρεχζεηο θαη ε παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ βξαρείαο 

παξάηαζεο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. 

 Τα εγθιήκαηα εμ’ ακειείαο: Δ ακέιεηα απαληάηαη πην ζπρλά θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο, θαη επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα έλλνκα αγαζά ηνπ 

αζζελνχο ή ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (ιρ αλζξσπνθηνλία απφ 

ακέιεηα (άξζξν 302 Π.Κ., ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα άξζξν 314 Π.Κ.). 

Γήηεκα πνηληθήο επζχλεο είλαη δπλαηφ λα ηεζεί θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πεξί ζπλαίλεζεο ηνπ ελεκεξσκέλνπ αζζελνχο (άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Κ.Ε.Α.). 

Γηα ηε ζεκειίσζε ηεο πνηληθήο επζχλεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο (Πιεχξεο, 2007, αθειιαξνπνχινπ, 2011):  

 Υπνρξέσζε πεξίζαιςεο: Δ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο πεξίζαιςεο κπνξεί λα 

γίλεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο πρ κε ζχκβαζε κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελνχο. 
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 Πιεκκειήο ηαηξηθή ζπκπεξηθνξά: Δ πιεκκειήο ηαηξηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε ζχλεζεο θαη πξνζνρήο πνπ φθεηιε θαη κπνξνχζε 

λα δείμεη ν ηαηξφο θαη ζηελ έθθξαζε ελφο ζθάικαηνο ή παξάιεηςεο. Δ 

νθεηιφκελε πξνζνρή είλαη εθείλε πνπ θαηαβάιιεη ζπλήζσο ν κέζνο ηαηξφο 

φηαλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ζπλζήθεο ίδηεο ή παξφκνηεο κε απηέο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θξηλφκελνο ηαηξφο. Δ πξνζνρή πνπ κπνξεί λα θαηαβάιιεη 

είλαη ε επηκέιεηα θαη ε ηθαλφηεηα πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο κπνξεί αλ 

δείμεη ζχκθσλα κε ηηο αληηθεηκεληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Εαηξηθφ ζθάικα είλαη επίζεο δπλαηφλ λα ζπληζηνχλ ε κε 

παξαπνκπή ηνπ αζζελνχο ζε εηδηθφ ηαηξφ, ε κε νξζή ηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ 

αξρείσλ ή ε ρξήζε επηζηεκνληθήο κεζφδνπ πνπ δελ είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε. χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ε ακέιεηα 

νξίδεηαη σο εμήο: «Από ακέιεηα πξάηηεη όπνηνο από έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ 

νπνία όθεηιε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνύζε λα θαηαβάιεη, είηε δελ 

πξνέβιεςε ην αμηόπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ, είηε ην 

πξνέβιεςε σο δπλαηόλ, αιιά πίζηεςε όηη δελ ζα επεξρόηαλ». 

 Δπέιεπζε δεκίαο: Ώλ δελ επέιζεη δεκία δελ ζηνηρεηνζεηείηαη πνηληθή επζχλε 

γηα ηνλ ηαηξφ. 

 Αηηηώδεο ζπλάθεηα: Ώηηηψδεο ζπλάθεηα ππάξρεη φηαλ ην απνηέιεζκα πνπ 

απνδνθηκάδεηαη νθείιεηαη ζηελ επζεία δξάζε κηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ 

πνπ είλαη πιεκκειήο. 

Άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνηληθήο επζχλεο είλαη (Πιεχξεο, 2007, 

αθειιαξνπνχινπ, 2011): 

 Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα: Πιαζηνγξαθία (216 ΠΚ), πθαξπαγή 

ςεπδνχο βεβαίσζεο (220 ΠΚ), ςεπδείο ηαηξηθέο πηζηνπνηήζεηο (221 ΠΚ). 

 Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο: Φεπδνξθία (224-227 

άξζξα), παξαζηψπεζε εγθιεκάησλ (232 ΠΚ). 

 Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία: Ασξνδνθία γηα λφκηκεο πξάμεηο (235 

ΠΚ) 

 Δγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο: Ώλζξσπνθηνλία κε ζπλαίλεζε (300 ΠΚ), 

ζπκκεηνρή ζε απηνθηνλία (301 ΠΚ), αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα (302 ΠΚ), 

ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο (304 ΠΚ), δηαθήκηζε κέζσλ ηερλεηήο 

δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο (305 ΠΚ), παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν 

δσήο (307 ΠΚ). 

 Σσκαηηθέο βιάβεο: (308 επ. 314, 315 ΠΚ). 

 Δγθιήκαηα θαηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο: παξάλνκε θαηαθξάηεζε (325 

ΠΚ). 

 Παξαβίαζε απνξξήηνπ (371 ΠΚ) 
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9.3.2. Αζηηθή ηαηξηθή επζχλε 

Δ αζηηθή ηαηξηθή επζχλε αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε ηνπ ηαηξνχ φηαλ κε ηηο πξάμεηο ή 

ηηο παξαιείςεηο ηνπ παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα (ΏΚ) θαη 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο πνπ ππέρεη ν ηαηξφο σο πξνο ηνλ αζζελή ή 

θάπνην ηξίην πξφζσπν, επεηδή ηνπ πξνμέλεζε δεκία θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Αχν (2) είλαη νη γελεζηνπξγνί ιφγνη αζηηθήο 

ηαηξηθήο επζχλεο, πξψηνλ ην ηαηξηθφ ζθάικα θαη δεχηεξνλ ε παξάβαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ ηαηξνχ λα ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή σο πξνο ηε θχζε, ην ζθνπφ θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ησλ επηρεηξνχκελσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ε εμαηηίαο ηεο ελ ιφγσ 

παξάβαζεο επηρείξεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο.  

Γεηήκαηα αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο είλαη δπλαηφλ λα αλαθχςνπλ αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ ε ελ ιφγσ ζρέζε εληάζζεηαη ζην δεκφζην ή ζην ηδησηηθφ δίθαην θαη ζηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπλαθζεί ή φρη ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ 

ηαηξνχ θαη αζζελνχο (Φνπληεδάθε, 2003).  

9.3.2.1.    Έλλνκεο ζρέζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ 

Σν απινχζηεξν ζρήκα ζρέζεο ηαηξνχ - αζζελνχο ηδξχεηαη κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. Παξφια απηά είλαη δπλαηφλ λα παξαζρεζνχλ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε αζζελή θαη απφ ην Αεκφζην ή απφ άιιν θνξέα πνπ έρεη ηε 

λνκηθή κνξθή ΝΠΑΑ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δεκηνπξγείηαη έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ 

δηθαίνπ κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ θνξέα παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (πρ 

λνζνθνκείνπ, θιηληθήο ή αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ) θαη φρη κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη 

ηνπ ηαηξνχ πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Αεκφζην ή ζην ΝΠΑΑ ζην νπνίν έρεη 

απεπζπλζεί ν αζζελήο. Καη‘ επέθηαζε ε επζχλε γηα απνδεκίσζε βαξχλεη ην Αεκφζην 

ή ην ΝΠΑΑ θαη ππάγεηαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Σν Αεκφζην ή ην ΝΠΑΑ ζηε 

ζπλέρεηα έρεη δηθαίσκα λα ζηξαθεί αλαγσγηθά (άξζξν 38 § 1 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 

2 Ν.3528/2007) θαηά ηνπ ηαηξνχ – ππαιιήινπ ηνπ θαη λα αμηψζεη απφ απηφλ ην πνζφ 

ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηέβαιε ζην πξφζσπν πνπ απνδεκηψζεθε (Κπξάλνπ - 

Σζίπηζηνπ, 2014).  

ε βάξνο ηνπ Αεκνζίνπ ή ηνπ ΝΠΑΑ γελλάηαη γλήζηα αληηθεηκεληθή επζχλε
2
 πξνο 

απνδεκίσζε φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα παξάλνκεο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο νθεηιφκελσλ 

ελεξγεηψλ, νξγάλσλ ηνπ νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ΝΠΑΑ. Πην αλαιπηηθά δήηεκα αζηηθήο επζχλεο ηνπ Κξάηνπο γελλάηαη φηαλ ν 

λνζειεπφκελνο ζε δεκφζην λνζνθνκείν έρεη ππνζηεί δεκία είηε εμαηηίαο πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ ηαηξηθνχ ή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηαηξηθφ ζθάικα, είηε ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ θαη πιεκκεινχο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ (πρ πιεκκειήο απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, ε 

κε ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε κε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

                                                           
2
 ε αληηδηαζηνιή κε ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ φπνπ γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε επζχλεο 

απαηηείηαη ππαηηηφηεηα (χπαξμε δφινπ ή ακέιεηαο) ηνπ ηαηξνχ, ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ αξθεί κφλν ε επέιεπζε ηεο δεκίαο γηα ηε γέλλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ηνπ Αεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε. 
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νξζή ρξήζε ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ) ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ επξεία έλλνηα ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Βθφζνλ απνδεηρζεί ινηπφλ φηη ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ ηαηξνχ ή ηεο πιεκκεινχο 

νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηε κηα κεξηά θαη ηεο δεκίαο απφ ηελ 

άιιε, ην λνζνθνκείν νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ πεξηνπζηαθή δεκία θαζψο θαη 

ηελ ελδερφκελε εζηθή βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί ν αζζελήο ή νη ζπγγελείο ηνπ 

(Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Σέινο, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη νη αμηψζεηο ησλ δεκησζέλησλ θαηά ηνπ 

δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ παξαγξάθνληαη εληφο 5εηίαο απφ ην ηέινο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

εληφο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε ε ζρεηηθή αμίσζε (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014).  

9.3.2.2.    Έλλνκεο ζρέζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

Παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηδησηηθφ θνξέα 

Εαηξηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη φρη κφλν απφ ηαηξνχο πνπ ζπλδένληαη νξγαληθά κε 

ηνλ δεκφζην ηνκέα αιιά θαη απφ ηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαη ζε ηδησηηθφ θνξέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πρ ηδησηηθή θιηληθή. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ ηαηξνχ βαξαίλεη αξρηθά ηνλ ηδησηηθφ θνξέα κε βάζε ηα άξζξα 334 ή 

922 ηνπ ΏΚ. Πξφθεηηαη γηα γλήζηα αληηθεηκεληθή επζχλε πνπ ζεκειηψλεηαη ζην 

άξζξν 334 ΏΚ φηαλ ππάξρεη ελνρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα θαη ηνπ 

δεκησζέληνο, ελψ ζην άξζξν 922 ΏΚ αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε 

ζρέζεο κεηαμχ ηδησηηθνχ θνξέα (πξνζηήζαληνο) θαη ηξίηνπ – δεκησζέληνο 

(Καιακπνχθα - Γηαλλνπνχινπ, 2011). 

Σα άξζξα 334 θαη 922 ηνπ ΏΚ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρεη εμαξηεκέλε ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ θαη ηδησηηθνχ θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε παξαπάλσ ζρέζε έρεη ηε 

κνξθή ηεο ειεχζεξεο ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ηαηξφο επηκειείηαη ηε 

λνζειεία (ζπλήζσο δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ή ηνθεηνχ) ζηελ ηδησηηθή 

θιηληθή φπνπ δηαζέηεη επηζηεκνληθή θαη άιιε ππνδνκή (εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα 

εμνπιηζκφ θιπ) θαζψο θαη άιιν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ.  

Οη πξναλαθεξζείζεο ππνδνκέο θαη ην ινηπφ ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηαηξνχ έλαληη ακνηβήο ε νπνία πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ 

ηνλ πειάηε – αζζελή θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ακνηβή πνπ θαηαβάιεη ν αζζελήο 

απεπζείαο ζηνλ ηαηξφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Δ ελ ιφγσ κνξθή 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηελ πξάμε θαη απνζθνπεί φρη κφλν 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηαηξνχ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί θεξδνθφξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ηδησηηθνχ θνξέα αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα πνπ κε ηελ ζπλδξνκή ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ηαηξψλ εμαζθαιίδεη πειαηεία θαη απνθνκίδεη θέξδε (Κπξάλνπ - 

Σζίπηζηνπ, 2014). 

Βλψ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ην Αεκφζην ή απφ 

ΝΠΑΑ επζχλε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ δεκησζέληνο αζζελνχο έρεη κφλν ην Αεκφζην 

ή ην ΝΠΑΑ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε θαηάζηαζε αιιάδεη 
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φηαλ νη άλσ ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηδησηηθφ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δεκηνγφλνο πξάμε πεξηέρεη ζηνηρεία αδηθνπξαμίαο, 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο έρεη ηφζν ν ηδησηηθφο θνξέαο φζν θαη ν ηαηξφο. Βμάιινπ 

φηαλ ππάξρεη ελνρηθή ζρέζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

αζζελνχο, ε αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ πξψηνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ δεχηεξνπ 

ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 334 ηνπ ΏΚ, ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί ν ηδησηηθφο θνξέαο λα 

ζηξαθεί θαηά ηνπ ηαηξνχ θαη κε βάζε ηελ κεηαμχ ηνπο ππάξρνπζα ζρέζε λα αμηψζεη 

φηη θαηέβαιε ζηνλ δεκησζέληα αζζελή. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη ελνρηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θνξέα θαη αζζελνχο ε αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ πξψηνπ γηα 

απνδεκίσζε ηνπ δεχηεξνπ ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 922 ηνπ ΏΚ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν 

ηδησηηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη φηη θαηέβαιε ζηνλ αζζελή απφ ηνλ ηαηξφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 927 ηνπ ΏΚ (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε ηαηξφ 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απεπζείαο απφ ηδηψηε ηαηξφ 

πξνο ηνλ αζζελή ρσξίο παξεκβνιή ελδηάκεζνπ θνξέα, ηφηε ε αζηηθή ηαηξηθή επζχλε 

κπνξεί λα είλαη ελδνζπκβαηηθή ή αδηθνπξαθηηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επζχλε 

ηνπ ηαηξνχ γελλάηαη θαηφπηλ παξάβαζεο απφ ηνλ ίδην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ηνλ αζζελή. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε γελεζηνπξγφ ιφγν επζχλεο απνηειεί ε ηέιεζε αδηθνπξαμίαο (Baumgartel, 

1993). 

Ενδοζυμβαηική ιαηρική ευθύνη  

Μεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο ζπλάπηεηαη κηα ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε ζχκβαζε 

ηαηξηθήο αγσγήο. Χο ζύκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο κπνξεί λα νξηζηεί ε ελνρηθή ζχκβαζε 

κε ηελ νπνία ν ηαηξφο ππφζρεηαη ηελ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ζε νξηζκέλν πξφζσπν ή ζε ζρέζε κ‘ απηφ θαη ην ηειεπηαίν ππφζρεηαη λα 

θαηαβάιεη ζηνλ ηαηξφ ηε ζπκθσλεκέλε ακνηβή (Μπέεο et al., 1999). Δ παξαπάλσ 

ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Ώξρή ηεο Βιεπζεξίαο ησλ πκβάζεσλ (άξζξν 361 Ώ.Κ.). 

Καηά ζπλέπεηα ν αζζελήο είλαη ειεχζεξνο λα απνθαζίζεη αλ ζα ζπλάςεη ή φρη ηε 

ζχκβαζε θαη πνηνο ζα είλαη ν αληηζπκβαιιφκελνο ηαηξφο ηνλ νπνίν ζα εκπηζηεπηεί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηαηξφ, κε ηνλ 

θίλδπλν φκσο λα θξηζεί θαηαρξεζηηθή ε άξλεζή ηνπ λα θαηαξηίζεη ηαηξηθή ζχκβαζε 

κε θάπνηνλ αζζελή ηδίσο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά
3
. Βπηπιένλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο 

                                                           
3
 ΐι. άξζξν 25 Ώ.Ν. 1565/1939: «Παο ηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη θαηά πάζαλ ψξαλ ηεο εκέξαο ή ηεο 

λπθηφο ηελ πξψηελ ηαηξηθήλ βνήζεηα επί αηθληδίσλ θιπ επηθίλδπλσλ ή ζνβαξψλ αζζελεηψλ θαη 

αηπρεκάησλ, ρσξίο λα εμαξηά ηελ παξνρήλ ηεο ζπλδξνκήο ηαχηεο εθ ηεο άκεζνπ πιεξσκήο. Σεο 

ππνρξεψζεσο ηαχηεο απαιιάζζεηαη ν ηαηξφο φηαλ ππάξρσζη ιφγνη δηθαηνινγνχληεο απηφλ ή φηαλ ε 

βνήζεηα δχλαηαη λα παξαζρεζεί ππφ άιινπ πξνρεηξφηεξνπ ηαηξνχ». ΐι. επίζεο άξζξν 13 ΐ.Α. 

25.5/6.7.1955 «πεξί Καλνληζκνχ Εαηξηθήο Αενληνινγίαο», ζχκθσλα κε ην νπνίν «θάζε ηαηξφο δχλαηαη 

λα αξλεζεί ππεξεζία πξνο αζζελή, πιελ πεξηπηψζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο, αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, παξαγγειίαο ησλ αξρψλ θαη ηεο πεξηπηψζεσο θαηά ηελ νπνία ν ηαηξφο ζα δηέηξερε 

θίλδπλν λα ζεσξεζεί φηη παξαβαίλεη ηελ εθηέιεζε αλζξσπηζηηθνχ θαζήθνληνο». Σέινο βι. άξζξν 9 Ν. 

3418/2005 (λένο Κ.Ε.Α.), § 1. Ο ηαηξφο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, 

§ 2. Ο ηαηξφο δελ κπνξεί λα αξλείηαη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ιφγνπο άζρεηνπο πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ επάξθεηα, εθηφο εάλ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο, πνπ λα θαζηζηά αληηθεηκεληθά αδχλαηε 

ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, § 3. Ο ηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ 
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αλσηέξαο ζχκβαζεο ηζρχεη ε Ώξρή ηεο Εδησηηθήο Ώπηνλνκίαο. Βπνκέλσο ν αζζελήο 

κπνξεί λα επηιέμεη ειεχζεξα ηνλ ηαηξφ ελψ ν ηαηξφο κε εμαίξεζε ηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαιάβεη ηε ζεξαπεία, 

φηαλ πηζηεχεη φηη δελ πθίζηαηαη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ αζζελνχο ε απαξαίηεηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο (Baumgartel, 1993). 

Ώπφ ηε ζχκβαζε παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απνξξένπλ ππνρξεψζεηο θαη 

δηθαηψκαηα ηφζν γηα ηνλ ηαηξφ φζν θαη γηα ηνλ αζζελή. Βηδηθφηεξα ζηελ ππνρξέσζε 

ηνπ αζζελνχο γηα θαηαβνιή ακνηβήο αληηζηνηρεί ζεηξά ππνρξεψζεσλ ηνπ ηαηξνχ. 

Κχξηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ απνηειεί ε παξνρή ζηνλ αζζελή, ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. Δ έλλνηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο 

ηαηξηθέο πξάμεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

Σέηνηεο πξάμεηο κπνξεί λα είλαη πρ ε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, ε δηάγλσζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, ε δηεμαγσγή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπεπηηθήο 

κεζφδνπ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν.1565/1939 (Κψδηθαο Ώζθήζεσο ηνπ 

Εαηξηθνχ Βπαγγέικαηνο), αιιά θαη απφ ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Κ.Ε.Α., ζην πιαίζην ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ππνρξέσζεο ηνπ ηαηξνχ γηα παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή, ν ηαηξφο δελ αξθεί λα ελεξγεί κφλν φπσο απαηηνχλ νη Ώξρέο ηεο Καιήο 

Πίζηεο θαη ησλ πλαιιαθηηθψλ Δζψλ (άξζξν 288 ΏΚ), νχηε λα επηδεηθλχεη ηε 

ζπλήζε επηκέιεηα (άξζξν 330 ΏΚ), αιιά βαξχλεηαη κε θαζήθνλ απμεκέλεο 

επηκέιεηαο. Κξηηήξην κάιηζηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ απνηειεί ην θαηά πφζν ν ηαηξφο ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ην 

επαγγεικαηηθφ «standard» ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ 

ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ππαγνξεχνληαη 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία (lege artis), απφ ηηο αληηθεηκεληθέο πεξηζηάζεηο θαη 

απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη, ζρεηηθά 

κε ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ηαηξηθή θξνληίδαο ν ηαηξφο δελ βαξχλεηαη κε ππνρξέσζε 

επίηεπμεο ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, αιιά κε εμάληιεζε ησλ κέζσλ πνπ ζεσξνχληαη 

θαηάιιεια επηζηεκνληθά γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Πξάγκαηη ν ηαηξφο ιφγσ 

ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηελ 

επηηπρία ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ ή ηεο εγρείξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη 

γεληθφηεξα δελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο 

πξάμεο. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ θαηαιήγνπκε φηη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

ηαηξηθήο αγσγήο είλαη ε ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη φρη ε ππνρξέσζε 

επίηεπμεο νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο. Καη απηφ είλαη εχινγν, θαζψο ε νπνηαδήπνηε 

ηαηξηθή πξάμε πάλσ ζην αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί θαη κπνξεί 

λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο ν ηαηξφο δελ 

                                                                                                                                                                      
αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπ (…),§ 5. Ο ηαηξφο νθείιεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε επέιεπζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή καδηθήο θαηαζηξνθήο, αλεμαξηήησο ηεο έληαμεο 

ηνπ ζε ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ, λα πξνζθέξεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ έζησ θαη 

ρσξίο ακνηβή ή απνδεκίσζε». 
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κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θαη λα απνηξέςεη αθφκα θαη κε ηελ θαηαβνιή χςηζηεο 

επηκέιεηαο.  

ε νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο ν ηαηξφο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα επηηχρεη 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ηηο 

νπνίεο ν ηαηξφο νθείιεη φρη κφλν λα δηελεξγήζεη ζσζηά αιιά θαη λα εγγπεζεί ηελ 

νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (εθφζνλ ηα ζχγρξνλα ηαηξηθά κεραλήκαηα ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα) θαζψο θαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ηαηξηθή 

πξάμε ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νπφηε ν ηαηξφο επζχλεηαη εάλ 

δελ επηηχρεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα εμαηηίαο ηεο αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο ή ηεο κε ζπληήξεζεο ηνπ. ηελ βηβιηνγξαθία έρεη ππνζηεξηρζεί επίζεο 

φηη θαη ν πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο, θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εγγπάηαη επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Πέξα απφ ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο, ν ηαηξφο βαξχλεηαη θαη κε άιιεο 

ζεκαληηθέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. Δ θπξηφηεξε απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε 

ηνπ αζζελνχο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεκεξσκέλεο ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο. 

Βπηπιένλ ε ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ ε νπνία αλ θαη πξνβιέπεηαη ζην λφκν 

δελ απνθιείεηαη λα ζπληζηά θαη ππνρξέσζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ ζχκβαζε ηαηξηθήο 

αγσγήο. Δ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ βαξχλεη ηνλ ηαηξφ αθφκα θαη 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αζζελνχο ελψ ε παξάβαζή ηεο ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα (άξζξν 

371 Π.Κ.). Πάλησο δελ πξέπεη λα παξαθακθζεί ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 13 § 3 Ν. 

3418/2005 ηνπ Κ.Ε.Α. φπνπ παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

δηθαηνινγείηαη ε άξζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ
4
. Σέινο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ηαηξνχ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηήξεζεο θαη 

δηαθχιαμεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο, ε ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ηεο 

πξφζβαζεο ηνπ αζζελνχο ζε ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ε ππνρξέσζε 

ρνξήγεζεο ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ 

γηα απηνπξφζσπε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηαηξηθήο αγσγήο.     

Χο πξνο ηε λνκηθή θχζε ηεο, ζηε ζεσξία έρνπλ ππνζηεξηρζεί δηάθνξεο απφςεηο κε 

θχξηεο θαηεπζχλζεηο ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ, ζχκβαζεο έξγνπ ή ζχκβαζεο εξγαζίαο (Νίθαο, 2003). Ο επηθξαηέζηεξνο 

φξνο είλαη ε ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη απηφ ζην κέηξν 

φπνπ δελ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ππνρξέσζε επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλνπ 

απνηειέζκαηνο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ζχκβαζε έξγνπ, αιιά αλάιεςε ππνρξέσζεο 

                                                           
4
 χκθσλα κε ην άξζξν 13 §3 Ν. 3418/2005 ηνπ Κ.Ε.Α., «Δ άξζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ επηηξέπεηαη 

φηαλ: i) ν ηαηξφο απνβιέπεη ζηελ εθπιήξσζε λνκηθνχ θαζήθνληνο. Ννκηθφ θαζήθνλ ζπληξέρεη, φηαλ ε 

απνθάιπςε επηβάιιεηαη απφ εηδηθφ λφκν, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο γέλλεζεο, ζαλάηνπ, κνιπζκαηηθψλ 

λφζσλ θ.α. ή απφ γεληθφ λφκν, φπσο ζηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο αλαγγειίαο ζηελ αξρή, φηαλ ν ηαηξφο 

καζαίλεη κε ηξφπν αμηφπηζην φηη κειεηάηαη θαθνχξγεκα ή φηη άξρηζε ήδε ε εθηέιεζε ηνπ θαη κάιηζηα 

ζε ρξφλν ηέηνην ψζηε λα κπνξεί αθφκα λα πξνιεθζεί ε ηέιεζε ή ην απνηέιεζκά ηνπ. ii) Ο ηαηξφο 

απνβιέπεη ζηε δηαθχιαμε έλλνκνπ ή άιινπ δηθαηνινγεκέλνπ, νπζηψδνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή 

ζπκθέξνληνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηαηξνχ ή θάπνηνπ άιινπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά. 

iii) :ηαλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε αλάγθεο ή άκπλαο». 
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παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ηεξψληαο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.  

Ώκθηζβεηείηαη αλ ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ηαηξηθήο αγσγήο σο ζχκβαζεο 

παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαη φρη σο ζχκβαζε έξγνπ αξκφδεη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξνχκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο δελ έρνπλ θαηά βάζε 

ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ αιιά απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο 

φπσο νη αηζζεηηθέο επεκβάζεηο, νη επεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ηερλεηή δηαθνπή ηεο 

θχεζεο, ζε ζηείξσζε, ζε αιιαγή θχινπ ή ζε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαζψο θαη 

γηα νξζνδνληηθέο επεκβάζεηο (Baumgartel, 1993).    

Αδικοπρακηική ιαηρική ευθύνη 

Οη δηαηάμεηο ηεο ζπκβαηηθήο επζχλεο βξίζθνπλ εθαξκνγή επεηδή κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελνχο ζπλάπηεηαη ξεηά, ζησπεξά ή de factν, ζχκβαζε αζηηθήο θχζεο, ε ζχκβαζε 

ηαηξηθήο αγσγήο. Οη θαλφλεο ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο βξίζθνπλ εθαξκνγή, δηφηη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ζπκβαηηθνχ δεζκνχ ε ηαηξηθή πξάμε ζίγεη έλλνκα αγαζά 

ηνπ αζζελνχο, ηα νπνία γεληθφηεξα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ έλλνκε ηάμε. Βλψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο ε ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ γηα 

απνδεκίσζε είλαη έκκεζε, ζηελ αδηθνπξαθηηθή επζχλε πεγάδεη απεπζείαο απφ ηνλ 

λφκν (αξ. 914, ΏΚ «ν παξά ηνλ λφκνλ δεκηψζαο άιινλ ππαηηίσο, ππνρξενχηαη εηο 

απνδεκίσζηλ»). Δ επζχλε ηνπ ηαηξνχ γηα αδηθνπξαμία πξνυπνζέηεη έλα ζθάικα ηνπ 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία θαιείηαη λα επέκβεη. Πξφθεηηαη 

γηα ην ηαηξηθφ ζθάικα ην νπνίν πξνθαιεί αηηηψδε δεκία ζηνλ αζζελή, επεηδή επηδξά 

αξλεηηθά ζηε δσή, ζηελ πγεία, ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη γεληθφηεξα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο (Baumgartel, 1993). 

Ο δηαρσξηζκφο θαη ε εμαθξίβσζε ηνπ είδνπο ηεο επζχλεο πνπ ππέρεη ν ηαηξφο έλαληη 

ηνπ αζζελνχο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε κηαο ηαηξηθήο 

δίθεο. Ώπφ ηε κηα πιεπξά, ε παξαγξαθή ζηελ ελδνζπκβαηηθή απφ ηελ αδηθνπξαθηηθή 

επζχλε δηαθέξεη. Έηζη, ζηελ επζχλε απφ ηε ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο, ε παξαγξαθή 

είλαη 20εηήο (ΏΚ 249), ελψ αληίζηνηρα ζηελ αδηθνπξαμία ε παξαγξαθή είλαη 5εηήο, 

απφ ηφηε πνπ ν αζζελήο έιαβε γλψζε ηεο δεκίαο (ΏΚ 937). Βπηπιένλ, ζεκαληηθέο 

είλαη νη επηπηψζεηο ηνπ παξαπάλσ δηαρσξηζκνχ θαη φζνλ αθνξά ην βάξνο απφδεημεο. 

Βηδηθφηεξα ζηελ ελδνζπκβαηηθή επζχλε ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δελ είρε 

ππαηηηφηεηα (δφιν ή ακέιεηα) αλ ζέιεη λα απαιιαγεί, ελψ ζηελ αδηθνπξαθηηθή 

επζχλε ην βάξνο απφδεημεο φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ 

ηελ θαηεγνξία θέξεη ν αζζελήο. Σέινο, εάλ ν αζζελήο επηθαιεζζεί ζπκβαηηθή επζχλε 

ηνπ ηαηξνχ ζα πξέπεη λα αξθεζηεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ κφλν 

δεκίαο θαη δελ ζα κπνξέζεη λα αμηψζεη θαη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε, ελψ εθφζνλ 

ηειηθά επηιέμεη ηε ιχζε ηεο αδηθνπξαμίαο ηφηε ζα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηελ 

αμίσζε γηα εζηθή βιάβε (Φνπληεδάθε, 2003). 

Δ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ αηφκνπ πνπ ζίρηεθε παξαλφκσο βαξχλεη ηφζν ηα 

θπζηθά φζν θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη‘ εμνρήλ δε ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΑΑ) φπσο είλαη ηα λνζνθνκεία. Ο φξνο 

«αζηηθή επζχλε ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ΝΠΑΑ» λνείηαη ε επζχλε ησλ 
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πξναλαθεξφκελσλ θνξέσλ δεκφζηαο εμνπζίαο λα απνδεκηψλνπλ ηξίηα πξφζσπα, ηα 

νπνία εζίγεζαλ εζηθψο ή πιηθψο απφ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπο θαηά 

ηελ άζθεζε ή επ‘ επθαηξία ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Βηζαγσγηθφο Νφκνο 

ΏΚ άξζ. 105, 106, χληαγκα άξζ. 4 §1,5) (Φνπληεδάθε, 2003). 

Πξάγκαηη, ε αζηηθή επζχλε απνηειεί κεραληζκφ δηνξζσηηθήο δηθαηνζχλεο, ν νπνίνο 

έρεη σο ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε θαη ελ ηέιεη ηελ δηαθχιαμε ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο 

Ώξρήο ηνπ Κξάηνπο Αηθαίνπ. Χο ηέηνηα θαηαιακβάλεη εμίζνπ ηνπο ηδηψηεο θαη ην 

Αεκφζην. Γηα ηηο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ απαηηείηαη ππαηηηφηεηα (δφινο ή ακέιεηα) γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο επζχλεο 

γηα ηηο αληίζηνηρεο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ δελ απαηηείηαη θάηη ηέηνην. Δ επζχλε ηνπ 

Αεκνζίνπ είλαη αληηθεηκεληθή. Αειαδή αξθεί λα ζπκβεί ε βιάβε γηα λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί ην δηθαίσκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αεκνζίνπ γηα 

απνδεκίσζε (Φουντεδάκθ, 2003). 

πσο είλαη γλσζηφ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΒΤ έρνπλ νξγαλσζεί απφ ηνλ λνκνζέηε σο 

ΝΠΑΑ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα επζχλε ηνπ δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Κξάηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο 

πξφθεηηαη γηα αδηθνπξαθηηθή επζχλε δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ελ 

ιφγσ δεκφζηνπ θνξέα δελ θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε φπσο ζπκβαίλεη ζην ηδησηηθφ 

Αίθαην κε ηνλ ηδηψηε ηαηξφ ή ην ηδησηηθφ λνζνθνκείν (Φουντεδάκθ, 2003).    

Γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (Φουντεδάκθ, 2003): 

 Οπνηαδήπνηε πξάμε, παξάιεηςε, πιηθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε πιηθήο 

ελέξγεηαο (πρ ν κε έιεγρνο κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο γηα ηνλ ηφ ηνπ AIDS, ε 

παξάιεηςε εμέηαζεο αζζελνχο ή ε πιεκκειήο εμέηαζή ηνπ θαη ελ γέλεη ε 

δηελέξγεηα πιεκκειψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ) νξγάλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ (ηαηξφ, 

λνζειεπηή, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη επζχλε αξθεί 

λα ζπληξέρνπλ θαη νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ν λφκνο. Δ ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη ηνλ απαζρνινχκελν κε ην λνζνθνκείν δελ αζθεί επηξξνή ζηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο επζχλεο δειαδή ην φξγαλν ηνπ λνζνθνκείνπ κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε απηφ είηε κε ζρέζε δεκνζίνπ είηε κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(φξγαλν κε επξεία έλλνηα). 

 Ώπαηηείηαη φκσο ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν λα ελέξγεζε ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, έζησ θαη θαηά παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ νδεγηψλ πνπ 

είρε ιάβεη. 

 Δ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη παξάλνκε ζίγνληαο ζπγθεθξηκέλα 

ηδησηηθά αγαζά φπσο είλαη ε πγεία ή άιια ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο  (πρ ε 

εκθάληζε). χκθσλα κε ηελ ζεσξία ην παξάλνκν ηεο ηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξεί λα ζπλίζηαηαη: 

 ηελ εζθαικέλε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, είηε κε ηελ κνξθή ηεο κε 

δηελέξγεηαο ησλ αλαγθαίσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ εμεηάζεσλ θαη ειέγρσλ 

είηε κε ηελ κνξθή ηεο ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο ηνπο. 
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 ηελ εζθαικέλε επηινγή ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. 

 ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. 

 ηε κε ή πιεκκειή ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο. 

 ηελ πιεκκειή ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ απφ ην νπνίν ν αζζελήο ή 

ν ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη αθξηβείο θαη 

πνιχηηκεο γηα ηελ πγεία ηνπ πξψηνπ πιεξνθνξίεο. 

Ο παξάλνκνο ραξαθηήξαο κηα ελέξγεηαο κπνξεί λα ζηεξηρζεί είηε α) ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο είηε β) ζηελ πιεκκειή νξγάλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ σο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. Πην αλαιπηηθά, «ην παξάλνκν» φζνλ αθνξά ην ηαηξηθφ ζθάικα 

αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ πιεκκειή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο (state of art) εθ κέξνπο ηνπ ηαηξνχ θαη ζεκειηψλεηαη ζηνλ 

Βηζαγσγηθφ Νφκν ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα ζηα άξζξα 105 θαη 106 θαζψο θαη ζε 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο εμεηδηθεχεηαη σο εμήο (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, 

Φνπληεδάθε, 2003): 

 Ώζέηεζε ζεζκνζεηεκέλεο (ξεηψο ξπζκηζκέλεο) ππνρξέσζεο φπσο (Κπξάλνπ 

- Σζίπηζηνπ, 2014):  

 ηεο ππνρξέσζεο παξνπζίαο ηνπ ηαηξνχ θαηά ηελ εθεκεξία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάιεηςε κεηάβαζεο ζην λνζνθνκείν γηα ηελ 

εμέηαζε πεξηζηαηηθνχ πνπ θαηέιεμε ζε ζάλαην (ηΒ 2539/2008). 

 Βλεκέξσζε θαη ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο φηαλ απηή είλαη δπλαηή. Δ ελ 

ιφγσ ππνρξέσζε ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηα άξζξα 5 - 10 ηεο Βπξσπατθήο 

χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ θαη ηε ΐηνταηξηθή (χκβαζε ηνπ Οβηέδν, 

θπξσκέλε κε ηνλ Ν2619/1998, 47 παξ. 3 & 4 ηνπ Ν 2071/1992 θαη 11 

παξ. 1 θαη 12 ηνπ Ν. 3418/2005). Οη δηαηάμεηο απηέο  δηακνξθψλνπλ ην 

δηθαίσκα πιήξνπο, ελδειερνχο θαη αθξηβνχο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο 

ηφζν σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηνπ φζν θαη σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε 

ηαηξηθή αγσγή. 

 Δ ζπλερήο παξνπζία ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ θαζψο ν αζζελήο 

ππνβάιιεηαη ζε αλαηζζεζία θαηά ην άξζξν 6 παξ. 2 ηεο απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο 49/3592/1996. 

 Δ απαγφξεπζε θαηά ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Εαηξηθήο 

Αενληνινγίαο (Ν 3418/2005) παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πεξίπησζε κεηακφζρεπζεο ηζηψλ ή νξγάλσλ κε αληαιιαγή. 

  Δ θαζηέξσζε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο ή ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθήο κε δηνηθεηηθή εγθχθιην πρ ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ 

κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο γηα απνθπγή κφιπλζεο κε ηνλ ηφ ηνπ AIDS 

(ηΒ 2463/1998, ΒΑΑΑ 2000, ζ. 617 επ. ηΒ 1471/2008). 

 

 Έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο πξνζνρήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014): 

 Αελ ζηνηρεηνζεηείηαη επζχλε αλ ν ηαηξφο επέδεημε ηελ απαηηνχκελε 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα θη ελήξγεζε de lege artis (ΑΒθΏΘ 3826/1999, 
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88/2007, Ννκνινγία Αηνηθεηηθνχ Βθεηείνπ  Ώζελψλ 2000-2007 εθδ. 

Ννκηθή ΐηβιηνζήθε, 2008, ζ. 543-544, ΑΒθΠεηξ 864/2004, ΑΠξΏζ 

6431/2005). Βπίζεο δελ ζηνηρεηνζεηείηαη επζχλε εάλ ν ηαηξφο ελήξγεζε 

φπσο ζα ελεξγνχζε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ν κέζνο ζπλεηφο 

ηαηξφο (ΑΠξΏζ 3751/2005, Ννΐ 2006, 1165). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ν λνκνζέηεο πνιχ εχζηνρα ζπλδέεη ην δίθαην, ηελ 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία. 

 Βμίζνπ κπνξεί λα ζεκειηψζεη επζχλε είηε ηνπ λνζνθνκείνπ είηε ηνπ Αεκνζίνπ 

ε θαθή νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Δ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη δεκία ζηνλ αζζελή. Πην 

αλαιπηηθά ε παξάλνκε πξάμε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ 

βιάβε θαη ν αηηηψδεο απηφο ζχλδεζκνο λα είλαη πξφζθνξνο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ππφ 

ζπλήζεηο πξνυπνζέζεηο κηα ηέηνηα πξάμε, παξάιεηςε ή ελέξγεηα, κπνξεί λα θέξεη ηελ 

πξνθιεζείζα βιάβε, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο ή ζε ζπλζήθεο 

ηπρεξνχ (casus fortuitous) ή αλσηέξαο βίαο. Σα ηπρεξά είλαη γεγνλφηα πνπ δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα (δφιν ή ακέιεηα) ηνπ ηαηξνχ. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη 

γηα γεγνλφηα πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ νχηε ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηνλ 

κέζν ζπλεηφ ηαηξφ. Σα ηπρεξά δηαθξίλνληαη ζε ηπρεξά επξείαο θαη ζηελήο έλλνηαο. 

ηα ηπρεξά επξείαο έλλνηαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλσηέξα βία ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πνπ είλαη απφ ηελ θχζε ηνπο αλαπφηξεπηα φπσο πρ θαηξηθά 

θαηλφκελα, ζεηζκφο θιπ. Σα ηπρεξά ππό ζηελή έλλνηα, ηνπνζεηνχληαη ζηελ θιίκαθα 

αλάκεζα ζηελ ακέιεηα θαη ηελ αλσηέξα βία. Παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδήγεζαλ 

ζε δεκία γηα ηνλ αζζελή είλαη πρ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε νπνία έγηλε εμαηηίαο 

εζθαικέλεο δηάγλσζεο θαη ε νπνία πξνθάιεζε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο πνπ 

ππνρξεψζεθε λα λνζειεπηεί ζε ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην (ΑΒθΏΘ 1154/2000). 

Με ηελ ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη επί ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο 

απνθαζίζηαηαη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθή δεκία πξνθιήζεθε ζηνλ αζζελή είηε είλαη 

ζεηηθή δειαδή επηπιένλ έμνδα λνζειείαο, είηε απνζεηηθή δειαδή δηαθπγφληα θέξδε 

απφ ηελ αδπλακία εξγαζίαο ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε. Καη νη δχν 

κνξθέο βιάβεο πξέπεη λα απνδεηρζνχλ ε κελ πξψηε κε πιήξε ηξφπν ελψ ε δεχηεξε 

αξθεί λα πηζαλνινγεζεί. Βπίζεο κπνξεί λα δνζεί ρξεκαηηθφ πνζφ σο ηθαλνπνίεζε γηα 

ηελ ςπρηθή ηαιαηπσξία πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ ίδην ηνλ παζφληα, ζηα κέιε ηεο άκεζεο 

νηθνγέλεηαο θαη πηζαλφηαηα θαη ηεο επξχηεξεο. Πξφθεηηαη γηα απνδεκίσζε ή 

θαιχηεξα γηα ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο, έλαληη ηεο νπνία ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα είλαη ηδηαηηέξσο επηθπιαθηηθά (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Δ απνδεκίσζε επηδηθάδεηαη κφλν απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην (Αηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν, Αηνηθεηηθφ Βθεηείν, θαη πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο). χκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο επζχλεο, ππεχζπλνο γηα απνδεκίσζε γηα ηηο πξάμεηο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ είλαη ε ίδηα ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (θιηληθή ή 

λνζνθνκείν) (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 
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πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ έλαληη ηνπ αζζελνχο πνπ ππέζηε ηελ παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά επζχλεηαη κφλν ην Αεκφζην ή ην ΝΠΑΑ θαη φρη ν ππάιιεινο (ΤΚ 

άξζ.38). Σνχην ηζρχεη θαη γηα ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ νη νπνίνη σο 

δεκφζηνη ιεηηνπξγνί δελ επζχλνληαη επζέσο έλαληη ηνπ αζζελνχο πνπ ππέζηε ηε 

βιάβε αιιά ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν ππεξεηνχλ (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 

2014).   

Βλ θαηαθιείδη, ε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα θαη νη νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο δελ 

θαίλεηαη λα επηιχνπλ ην πξφβιεκα θαζψο ηα ιάζε θαη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο απηψλ 

ζπλερίδνπλ λα ηαιαλίδνπλ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ηαηξνχο (Vincent et al., 1993). Δ 

πην ζεκαληηθή πξαθηηθή είλαη ε επηθέληξσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ακειήο 

ζπκπεξηθνξάο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επεκεξία ηνπ αζζελνχο. Ο ζθνπφο απηφο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ έλα εξγαζηαθφ θιίκα πνπ ζηεξίδεη θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη αληηκεησπίδεη ηα ιάζε σο εξγαιεία 

γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη γηα ηελ πξνζσπηθή απφδνζε επζπλψλ 

(Orentlicher, 2000). 

9.3.3. Πεηζαξρηθή ηαηξηθή επζχλε 

Δ Πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ απνξξέεη απφ ηελ παξάβαζε δηαηάμεσλ ηεο 

ειιεληθή λνκνζεζίαο νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο. Ο ηαηξφο δηψθεηαη πεηζαξρηθά φηαλ (Φνπληεδάθε, 2003): 

i. Δ δηαγσγή ηνπ είλαη αλαμηνπξεπήο θαη αζπκβίβαζηε κε ην ηαηξηθφ 

ιεηηνχξγεκα. 

ii. Τπάξρεη παξάβαζε ησλ ηαηξηθψλ θαζεθφλησλ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αιιά θαη άιιεο πεγέο. 

πλέπεηεο ηεο παξάβαζεο απηήο, είλαη ε επηβνιή θπξψζεσλ πεηζαξρηθήο θχζεο 

(επίπιεμε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πξνζσξηλή παχζε εμαζθήζεσο ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο απφ έλα (1) κήλα έσο ηξία (3) ρξφληα) απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά 

φξγαλα είηε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπιιφγνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη είηε ηνπ Αεκνζίνπ ή 

ΝΠΑΑ ζην νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (φπσο ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ 

ηνπηθνχ Εαηξηθνχ πιιφγνπ, ην Κεληξηθφ Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη ην Ώλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ησλ Εαηξψλ). Δ πεηζαξρηθή επζχλε 

κπνξεί λα ζπληξέρεη κε ηελ πνηληθή ή θαη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ. 

9.3.4. Ηαηξηθή επζχλε σο επαγγεικαηηθή επζχλε  – επζχλε ηνπ 

παξέρνληνο ππεξεζίεο 

Δ ηαηξηθή επζχλε εληάζζεηαη ζηνλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ επζχλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Κξηηήξην γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ηαηξφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

απνηειεί ν κέζνο εθπξφζσπνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

θχθινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, Φνπληεδάθε, 2003). 
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ην κέηξν πνπ ε επαγγεικαηηθή επζχλε ηαπηίδεηαη κε ηελ επζχλε απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε ηαηξηθή επζχλε κπνξεί λα ζεκειησζεί ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 2251/1994, 

φπσο ηζρχεη κεηά ην Ν. 3587/2007 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Δ 

ηνπνζέηεζε απηή ηεθκεξηψλεηαη αθνινχζσο (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, 

Φνπληεδάθε, 2003): 

 Δ πξφηαζε Οδεγίαο ηεο Βπηηξνπήο ηεο ΒΒ γηα ηελ επζχλε ηνπ παξέρνληνο 

ππεξεζίεο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν2251/1994 δελ εμαηξεί ηνλ θιάδν ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ο ηαηξφο πιεξεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ αλεμάξηεηε παξνρή ππεξεζηψλ, 

θαζψο δελ ππφθεηληαη ζε ππνδείμεηο, εληνιέο ή νδεγίεο ηνπ απνδεθηή ησλ 

ππεξεζηψλ, σο πξνο ην είδνο, ηελ πνηφηεηα, ηε κνξθή νχηε σο πξνο ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ πθηζηάκελε ή φρη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

θνξέα θαη ηνπ δέθηε ησλ ππεξεζηψλ αιιά δξα απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα 

επηιέγνληαο ν ίδηνο ηα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Βηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ην ηαηξηθφ επάγγεικα, ππνζηεξίδεηαη φηη αθφκε θαη φηαλ ν ηαηξφο 

παξέρεη εμαξηεκέλε εξγαζία, θαη παξφιν πνπ ην πλεχκα ηεο νδεγίαο ήηαλ λα 

εμαηξνχληαη φζνη παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία, ε παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ππάγεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 2251/1994. Ώπηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη φηαλ ν ηαηξφο ππφθεηηαη ζε νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ 

εξγνδφηε ηνπ γηα ην σξάξην πρ ή πξνο ηνλ ηφπν θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο παξακέλεη αλεμάξηεηνο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 

κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Δ αλεμαξηεζία ηνπ ηαηξνχ πεγάδεη 

απφ ηελ ειεπζεξία πνπ έρεη σο επηζηήκνλαο λα επηιέγεη ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

 Ο αζζελήο ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή θαζψο είλαη ην 

θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν 

ηαηξφο. 

Καη΄ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί επζχλε ηνπ ηαηξνχ, ν αζζελήο πνπ ππέζηε βιάβε 

(απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ) νθείιεη λα απνδείμεη (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, 

Φνπληεδάθε, 2003): 

i. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ii. Σελ δεκία ηνπ 

iii. Σελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξερφκελεο απφ ηνλ ηαηξφ ππεξεζίαο θαη 

ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε θαη φρη κεηαμχ ηεο ππαίηηαο θαη παξάλνκεο πξάμεο θαη 

ηεο δεκίαο, φπσο ηζρχεη γεληθά ζηελ θαηά ηνλ ΏΚ επζχλε. Δ ζεκαζία ηεο 

ζεκειίσζεο ηεο ηαηξηθήο επζχλεο ζην λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή έγθεηηαη θπξίσο ζην βάξνο απφδεημεο ηνπ δεκησζέληνο θαζψο 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή επζχλε ηνπ αξζ. 914 ΏΚ θαη πιένλ ε 

επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζίζηαηαη λφζνο αληηθεηκεληθή.  
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Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηαηξφο (παξέρσλ ηελ ππεξεζία) νθείιεη λα απνδείμεη 

(Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014, Φνπληεδάθε, 2003): 

i. ηη δελ ππήξμε παξάλνκε θαη ππαίηηα πξάμε ηνπ. Δ ππαηηηφηεηα ζα αλεπξεζεί 

είηε δηφηη νη ππεξεζίεο ηνπ θνξέα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ επιφγσο 

πξνζδνθψκελε αζθάιεηα είηε δηφηη παξαβηάδνληαη νη ζπλαιιαθηηθέο 

ππνρξεψζεηο πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο γεληθφηεξα, ελψ ην παξάλνκν 

ζεκειηψλεηαη ζηελ παξαβίαζε θαλφλα Αηθαίνπ πνπ επηβάιιεη ή απαγνξεχεη 

νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά.  

ii. Δ δεκία ηνπ αζζελνχο δελ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ πξάμε ηνπ. 

αθήο, επνκέλσο θαζίζηαηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ θαη ηνπ λ. 2251/1994, θαζψο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν αζζελήο 

νθείιεη λα απνδείμεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ, ελψ ζηε δεχηεξε 

δελ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη θαη ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ ηαηξνχ. 

9.4.  Αζθάιηζε αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο 

9.4.1. Οξηζκφο θαη ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

Έγηλε ζαθέο πιένλ θαη ζηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο, φληαο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ζπρλά ειινρεχεη 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ή γηα ηελ δσή ηνπ αζζελνχο, κε απνηέιεζκα λα γελλψληαη 

δεηήκαηα ηαηξηθήο επζχλεο. Έηζη αλαδχεηαη ε αλάγθε εμαζθάιηζεο ηνπ ηαηξνχ απφ 

ηηο δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλσλ ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014). Σελ 

αλάγθε απηή εληζρχεη αθελφο, ε νθεηιφκελε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο 

αδπλακία ηνπ ηαηξνχ λα δηαζθαιίζεη ηε κε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, αθεηέξνπ ε 

δπζρέξεηα ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη ζε 

βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε ζπλαθφινπζε επζχλε ηνπ. 

Ώπηφ νδεγεί ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ ηαηξνχ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο επζχλεο (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014).  

Χο αζθάιηζε νξίδεηαη ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είηε κε ειεχζεξε βνχιεζε ή 

ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν, θαηά ηελ νπνία ν έλαο ζπκβαιιφκελνο (αζθαιηζηήο ή 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο) αλαιακβάλεη έλαληη νξηζκέλεο αληηπαξνρήο ηνπ άιινπ 

(αζθαιηζκέλνπ) ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζ‘ απηφλ νξηζκέλε παξνρή επζχο 

κφιηο επέιζεη ν αζθαιηζηένο θίλδπλνο, δει. ην ηπραίν ή κε ζπκθσλεκέλν ζπκβάλ. 

ηαλ ε αζθάιηζε γίλεηαη κε ειεχζεξε βνχιεζε, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε. ηαλ ε αζθάιηζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ, ηφηε αλαθεξφκαζηε 

ζε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε νπνία δηέπεηαη απφ θαλφλεο δεκφζηαο ηάμεο. θνπφο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη κε λφκν ε ζπγθξφηεζε αζθαιηζηηθήο νκάδαο θαη ε 

έλαληη θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ κεηαβίβαζε ζε απηή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ, 

πνπ πιήηηνπλ λνκνηειεηαθά ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο απφ ηπραία ή κε εθ ησλ 

πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλα γεγνλφηα (Λενληάξε, 2010).  
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Ώπφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο αζθάιηζεο πξνθχπηεη φηη ηα 

νπζηψδε ζηνηρεία ηεο αζθάιηζεο είλαη: ν θίλδπλνο, ε θνηλσλία θηλδχλνπ, ε νκνηφηεηα 

ησλ θηλδχλσλ, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ν αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο, ε αμίσζε θαη ε 

απηνλνκία. 

ην αζθαιηζηηθφ δίθαην, σο θίλδπλνο λνείηαη ε δπλαηφηεηα επέιεπζεο κηαο 

νηθνλνκηθήο αλάγθεο πξνο ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ε ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηζηή 

πξνο παξνρή. Ώο ζεκεησζεί φηη ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο επζχλεο ε νηθνλνκηθή αλάγθε 

ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηνπζηαθή δεκία πνπ πθίζηαηαη ν ηαηξφο φηαλ πξνβάιινληαη ζε 

βάξνο ηνπ αμηψζεηο απνδεκίσζεο γηα δεκίεο πνπ πξνμέλεζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Βμάιινπ ε αβεβαηφηεηα είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Καη απηφ ζην κέηξν πνπ 

ε επελέξγεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ζην αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ειεγρζεί, ελψ κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο ηνπο 

νπνίνπο ν ηαηξφο δελ ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη θαη λα απνηξέςεη αθφκα θαη κε 

επίδεημε χςηζηεο επηκέιεηαο (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014).  

Αεχηεξν ζεκειηψδεο ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ηεο αζθάιηζεο είλαη ε θνηλσλία θηλδχλσλ. 

Κνηλσλία θηλδύλσλ ππάξρεη φηαλ έλαο θίλδπλνο πνπ απεηιεί πεξηζζφηεξα πξφζσπα, 

πιήηηεη ηειηθά νξηζκέλα κφλν απφ απηά. Βμάιινπ ε αζθαιηζηηθή ηερληθή βαζίδεηαη 

ζην αμίσκα ησλ κεγάισλ αξηζκψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν φζν πην κεγάινο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ θνηλσλψλ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλσλία θηλδχλσλ 

ηφζν πην αζήκαληα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Έηζη ε 

πξνζηαζία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, άξα θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηαηξνχ, επηηπγράλεηαη 

νπζηαζηηθά θαζψο ν θίλδπλνο κεηαηίζεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν σο κεκνλσκέλν 

άηνκν ζε θνηλσλία αηφκσλ, κε ηε κεζνιάβεζε ελφο αζθαιηζηηθνχ θνξέα, πξάγκα 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014).  

ην ηξίην ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιηζεο δειαδή ζηελ νκνηφηεηα ησλ θηλδχλσλ, 

βαζίδεηαη ε δηαίξεζε ηεο αζθάιηζεο ζε θιάδνπο θαη ε πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θιάδσλ ζε είδε. Βηδηθά ζην πιαίζην ηεο αζθάιηζεο ηεο ηαηξηθήο 

επζχλεο, ε νκνηφηεηα ησλ θηλδχλσλ ζπλίζηαηαη ζην φηη νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηαηξνχο ζπλαξηψληαη κε βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα πιήμνπλ ηε δσή, 

ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ αζζελψλ εμαηηίαο πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

ησλ ηαηξψλ (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014).  

Σέηαξην ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ηεο αζθάιηζεο απνηειεί ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

δειαδή ε θάιπςε ηεο νηθνλνκηθήο αλάγθεο πνπ γελληέηαη ιφγσ ηεο επέιεπζεο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ. Δ αζθαιηζηηθή θάιπςε κπνξεί λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ή 

αθεξεκέλε κνξθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε απνθαζίζηαηαη ε ζπγθεθξηκέλε δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ ελψ ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πνζφ ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ πξάγκαηη 

πξνθιήζεθε νηθνλνκηθή αλάγθε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

θηλδχλνπ ή αλ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη θαιχπηεη ηε ζρεηηθή αλάγθε 

(Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014). 
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ηνηρείν ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιηζεο απνηειεί θαηά πέκπην ιφγν ν αληαπνδνηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη ν αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ ιήπηε ή ζε ηξίην ην αζθάιηζκα, φηαλ επέιζεη ε αζθαιηζηηθή 

πεξίπησζε έλαληη αζθαιίζηξνπ πνπ βαξχλεη ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο. Καζίζηαηαη 

ινηπφλ ζαθέο φηη ε αζθάιηζε δελ έρεη ραξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη φηη ηα κέιε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία θηλδχλσλ βαξχλνληαη κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

αληηηίκνπ – αζθαιίζηξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ (Υαηδεληθνιάνπ - 

Ώγγειίδνπ, 2014).  

Έθην ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ηεο αζθάιηζεο ζπληζηά ε αμίσζε γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

αζθαιηζηή θαηαβνιή ηεο αζθαιηζηηθήο παξνρήο, ε νπνία είλαη κάιηζηα θαη 

δηθαζηηθά επηδηψμηκε (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014). 

Σέινο ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο αζθάιηζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ έλλνηά ηεο είλαη ε 

απηνλνκία ηεο κε ηελ έλλνηα φηη δελ εμαξηάηαη δειαδή δελ έρεη παξεπφκελν 

ραξαθηήξα πξνο άιιε θχξηα παξνρή. Σν αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

φπνπ ε αζθαιηζηηθή ζρέζε είλαη θπξίσο παξεπφκελε ηεο θχξηαο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ελφο αηφκνπ (Υαηδεληθνιάνπ - Ώγγειίδνπ, 2014).   

9.4.2. Αζθάιηζε αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο – ζχγθξηζε κε θνηλσληθή  

αζθάιηζε 

Δ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο, απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη πην 

δηαδεδνκέλεο κνξθέο αζθάιηζεο δεκηψλ. Ώλακθηζβήηεηα ε άζθεζε νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ φπσο ιρ νη ηαηξνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί, νξθσηνί ινγηζηέο θιπ 

πεξηθιείεη θαηά ηελ άζθεζή ηεο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Σνχην θαζηζηά αλ φρη 

ππνρξεσηηθή νπσζδήπνηε φκσο αλαγθαία ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο επζχλεο 

ηνπο. 

ηα επξσπατθά θξάηε, παξαηεξήζεθε ζαθήο αχμεζε ησλ δηθψλ αζηηθήο ηαηξηθήο 

επζχλεο κε παξάιιειε εγθαηάιεηςε ηεο πνηληθήο νδνχ, ε νπνία πξνθάιεζε 

πξνβιεκαηηζκφ. Βπίζεο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη απεηξία λνκηθψλ κειεηψλ θαη κνλνγξαθηψλ, θαη νδήγεζε ζε ζρεδφλ 

θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο αζθάιηζεο επζχλεο γηα ηνπο ηαηξνχο. Χζηφζν, ε αχμεζε 

απηή πνπζελά δελ ππήξμε ηφζν ζεακαηηθή φζν ζηηο HΠA, νχηε δεκηνχξγεζε 

αλάινγεο κε εθεί θαηαζηάζεηο. ήκεξα πηα έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζην λνκηθφ ρψξν, 

επηθξαηήζεη νη ήπηεο θσλέο, πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε πνξεία ηεο ηαηξηθήο επζχλεο ζην 

ακεξηθαληθφ δίθαην ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο εθεί θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη 

ηδίσο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ 

αλακέλεηαη αλάινγσλ δηαζηάζεσλ εμέιημε θαη ζηελ Βπξψπε (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 

2014). 

Παξά ηε δηαπίζησζε απηή, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε χπαξμε ελφο θνηλσληθνχ 

πξνβιήκαηνο, αθνχ ηφζν νη ηαηξνί, φζν θαη νη αζζελείο (θαη νη αληίζηνηρεο 

νξγαλψζεηο ηνπο), ζεσξνχλ φηη αδηθνχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα «αδηέμνδν». Ώθξηβέζηεξε είλαη, ε ζεψξεζε 

φηη δελ είλαη ηφζν ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθψλ πνπ δεκηνπξγεί ην αδηέμνδν, φζν 
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ε αδπλακία ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ λα αληηκεησπίζεη ηθαλνπνηεηηθά φια ηα 

δεηήκαηα. Βπνκέλσο, ε ζεκειηψδεο ζπληζηψζα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ζεζκηθή θαη 

φρη ζηαηηζηηθή ή πνζνηηθή. Σα αίηηα ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ δηθψλ αζηηθήο επζχλεο 

είλαη ζρεδφλ γλσζηά, θαη αλάγνληαη ζηε βαζηά κεηαβνιή, ζε επίπεδν θπξίσο 

θνηλσληνινγηθφ θαη ςπρνινγηθφ, πνπ έρεη ππνζηεί ε ζρέζε ηαηξνχ θαη αζζελνχο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπσο ε επάξθεηα ή κε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα αλαιάβεη ην θφζηνο ησλ δεκηψλ απφ 

ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, ε χπαξμε αζθάιηζεο επζχλεο ησλ ηαηξψλ, ή ην χςνο ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ζπλδηακνξθψλνπλ ηε ζηάζε ησλ «ζπκάησλ» ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Δ αχμεζε ησλ δηθψλ κε αληηθείκελν ηελ αζηηθή ηαηξηθή επζχλε θαζψο επίζεο θαη ε 

γεληθφηεξε πεπνίζεζε φηη νη ηαηξνί θαηαδηθάδνληαη ζήκεξα κε κεγαιχηεξε επθνιία 

ζε πςειέο απνδεκηψζεηο νδήγεζε ηνπο ηαηξνχο ζηελ ζχλαςε αζθάιηζεο αζηηθήο 

επζχλεο ε νπνία βαζκηαία γεληθεχηεθε ζηελ πξάμε ή θαηέζηε ππνρξεσηηθή ζε πνιιέο 

ρψξεο. Ώπφξξνηα ηεο αζθάιηζεο ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ ηαηξψλ απνηειεί ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο αθνχ ν 

ηαηξφο κεηαθπιχεη ην θφζηνο ηεο αζθάιηζήο ηνπ ζηελ πειαηεία ηνπ κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο ακνηβήο ηνπ. Δ θνηλσληθνπνίεζε απηή ησλ δεκηψλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζε ζπλζήθεο ακπληηθήο ηαηξηθήο: ε δηεχξπλζε ηεο αζηηθήο 

επζχλεο νδεγεί κνηξαία ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ζε αληίζηνηρε 

αχμεζε ησλ ηαηξηθψλ ακνηβψλ ζπλνιηθά. Ώθφκε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα έρεη ε 

ππέξκεηξε επηβάξπλζε ηεο ζέζεο ησλ ηαηξψλ θάπνησλ εηδηθνηήησλ απφ ηελ άπνςε 

ηεο αζηηθήο επζχλεο ζηηο ΔΠΏ, έρεη νδεγήζεη απηέο ηηο εηδηθφηεηεο ζε αδπλακία 

αζθάιηζεο θαη άξα είηε ζε εγθαηάιεηςή ηνπο είηε ζε ππέξνγθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ηνπο. Δ αδπλακία αλάιεςεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ νξηζκέλσλ θιάδσλ ή 

εηδηθνηήησλ ηεο ηαηξηθήο, επηζεκαίλεηαη έηζη ζπρλφηαηα σο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 

επηρείξεκα ελαληίνλ ηεο ππεξβνιηθήο δηεχξπλζεο ηεο αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο. 

Ώπφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ε ζέζε ηνπ ηαηξνχ είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην αλ 

θαιχπηεηαη ή φρη απφ αζθάιηζε επζχλεο. Ο ηαηξφο πνπ δηαπξάηηεη έλα ηαηξηθφ 

ζθάικα δελ απνδεκηψλεη άκεζα ν ίδηνο βέβαηα ηνλ αζζελή αιιά πθίζηαηαη δπζκελή 

κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπ ζχκβαζεο πρ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ. 

Τθίζηαηαη επίζεο, κείσζε ηεο θήκεο ή ηεο πειαηείαο ηνπ. Δ ακνηβή ηνπ δελ 

πξφθεηηαη απηφκαηα λα κεησζεί αθνχ νη ακνηβέο ησλ ηαηξψλ είλαη εληαίεο ελψ θαη ηα 

αζθάιηζηξα θαηά θαλφλα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη φρη κε 

βάζε ηε δεκία. Δ πνηληθή θαη ε πεηζαξρηθή επζχλε δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαλφλεο θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ αζηηθή επζχλε (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014).  

ζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο, έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθνί νδεγνί νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ηελ παξνρή λνκηθψλ 

γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ (Aiken et al., 2003). 

ηελ Βιιάδα φπσο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ηεο 

αζζέλεηαο θαιχπηεη ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο απφ ηελ 

ηαηξηθή πξάμε. Οη ζπλζήθεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο δεκίαο 
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δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. ε θακία ρψξα φκσο δελ 

θαιχπηεηαη απφιπηα ε δεκία απφ ηελ ηαηξηθή πξάμε, απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

θαζψο δελ ζπληξέρνπλ πνιιέο θνξέο νη πξνυπνζέζεηο ππέξ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Βθηφο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξακέλεη θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαηά 

ζπλέπεηα, ν αζζελήο ή νη νηθείνη ηνπ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπο 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθεχγνπλ ζηελ αζηηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ζε 

απηφ ην ζεκείν φηη ε χπαξμε θαη ε επάξθεηα ελφο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαλφλσλ ηεο αζθάιηζεο ηεο αζηηθήο 

επζχλεο. Δ «θξίζε ηεο αζηηθήο επζχλεο» πνπ παξαηεξείηαη ηειεπηαία ζηηο ΔΠΏ 

νθείιεηαη ζηελ παληειή απνπζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ε νπνία σζεί ηα ζχκαηα 

ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ λα αλαδεηνχλ ηελ πιηθή θαη εζηθή απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 

πνπ ππέζηεζαλ ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπο ή πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

αζθαιηζηέο απηψλ. Με άιια ιφγηα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε αληαπφθξηζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε, ηφζν 

πεξηζζφηεξν πξνζθεχγνπλ απηνί ζηελ αζηηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ (Κπξάλνπ - 

Σζίπηζηνπ, 2014). 

Ο ξφινο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα είλαη ζπγθεθξηκέλνο ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο 

επζχλεο. Βίλαη απηφο πνπ κπνξεί λα θαηαβάιιεη ζηνλ ηαηξφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

θαηέβαιε ζηνλ δεκησζέληα αζθαιηζκέλν ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί φηη ζε ζπζηήκαηα κε γεληθεπκέλν ηνλ ξφιν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο 

δηάδηθνο ζηελ ηαηξηθή δίθε κπνξεί λα είλαη θαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο. ην ειιεληθφ 

δίθαην δελ πξνβιέπεηαη γεληθεπκέλε αμίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαηά ηνπ 

ηαηξνχ πνπ πξνθάιεζε βιάβε παξά κφλν ζην ΕΚΏ ην νπνίν ππνθαζίζηαηαη 

απηνδηθαίσο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ζχκαηνο ηεο βιάβεο ελαληίνλ ηνπ ηαηξνχ έσο ην 

χςνο ησλ παξνρψλ πνπ θαηέβαιιε (αξζ. 10 § 4 Ν 4104/1960, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 18, § 1 Ν 4476/1965 θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην αξζ. 8 Ν1654/1986). 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο απηφ πνπ ηζρχεη είλαη ε αλαδήηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα ησλ θαηαβεβιεκέλσλ ηνπ παξνρψλ γηα ηνλ αζζελή απφ ηνλ 

ηαηξφ πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε. Βίλαη θαλεξφ πάλησο φηη αλ δελ αλαγλσξηζηεί ην 

πιήξεο δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα λα θηλεζεί θαηά ηνπ ηαηξνχ γηα δηεθδίθεζε 

απνδεκίσζεο γηα ηελ βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηαηξηθή πξάμε ζηνλ αζζελή, 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ δεκηψλ απφ ηαηξηθέο πξάμεηο επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

θνξέα απηφ ή γεληθφηεξα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θαη‘ επέθηαζε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014). 

Δ ζρέζε ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ ηαηξψλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο είλαη έλα 

δήηεκα πνπ έρεη πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο ζηνλ δηεζλή ρψξν θαζψο 

δηαηππψλεηαη επξέσο ε άπνςε φηη κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ νξίσλ ηεο αζηηθήο 

επζχλεο επηξξίπηεηαη ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο, θπξίσο ηνλ ηαηξφ, έλα έιιεηκκα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Βηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη φηη ε επζχλε γηα ηελ θξνληίδα 

πγείαο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ φπσο είλαη νη βαξηά αζζελείο θαη νη αλάπεξνη (ηφζν 

απηνί πνπ ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο είλαη αλεμάξηεην απφ νπνηαδήπνηε ηαηξηθή πξάμε 

φζν θαη απηνί πνπ ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο πξνέθπςε απφ θάπνηα ηαηξηθή πξάμε) 

αλήθεη ζην θξάηνο θαη ζηελ θνηλσλία επνκέλσο ε αλεπάξθεηα ηνπ θξάηνπο θαη ε 
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έιιεηςε νξγάλσζεο είλαη αλέληηκν λα επηβαξχλεη κηα νιφθιεξε επαγγεικαηηθή ηάμε 

κέζσ ηεο αζηηθήο επζχλεο. Δ αζηηθή επζχλε φπσο ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγεί κέρξη 

ζήκεξα θαηαινγίδεη ζηνλ ηαηξφ νξηζκέλεο κφλν δεκίεο (δεκίεο απφ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ)  απφ ηνλ ζεξαπεπηηθφ θίλδπλν. Οη 

ηαηξνί δελ είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θακία πεξίπησζε λα απνδεκηψζνπλ ηνπο αζζελείο 

γηα ζθάικαηα ή επηπινθέο ηεο αζζέλεηαο ηνπο ζηα νπνία δελ θέξνπλ νη ίδηνη θακία 

επζχλε θαη αθφκα δελ ππνρξενχηαη λα θαιχςνπλ νηθνλνκηθά ηελ αζζέλεηα ή ηελ 

αλαπεξία ε νπνία είλαη βέβαηα ζέκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 

2014). 

πλνςίδνληαο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαίλεηαη λα έρεη γηα ηνπο δηθαζηέο θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηαηξηθήο δίθεο ζε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ε επαθξηβήο ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ν λνκνζέηεο, ε ηαηξηθή επηζηήκε θαη δενληνινγία (πρ 

παξνπζία ζηηο εθεκεξίεο) θαη πην ειαζηηθή ζηάζε θαίλεηαη λα επηδεηθλχνπλ σο πξνο 

ην πεξηερφκελν ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηδίσο σο πξνο ηελ επηινγή 

ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ αξθεί λα παξέρνληαη κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα θαη 

πξνζνρή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

9.4.3. Έλλνηα αζθάιηζεο αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο 

Γηα ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιηζεο αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο, 

αληινχληαη νπζηψδε ζηνηρεία απφ ην άξζξν 25 Ώζθ. Ν πνπ ξπζκίδεη ηελ αζθάιηζε 

αζηηθήο επζχλεο κε ηελ γεληθή ηεο κνξθή. χκθσλα κε ην ηειεπηαίν «ε αζθάιηζε 

αζηηθήο επζχλεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα απφ ηελ 

απφθξνπζε θαη ηθαλνπνίεζε αμηψζεσλ ηξίησλ θαηά ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, πνπ 

γελλήζεθαλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ γηα ηηο νπνίεο είρε ζπκθσλεζεί 

αζθαιηζηηθή θάιπςε. Αελ παξέρεηαη θάιπςε αλ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο 

πξνθιήζεθαλ απφ δφιν ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνπ αζθαιηζκέλνπ». 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ε αζθάιηζε αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο κπνξεί λα 

νξηζηεί σο εμήο: «πξφθεηηαη γηα ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ 

ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν αζθαιηζηήο 

αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο» (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014): 

i. Σελ ππνρξέσζε λα θαιχπηεη ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο – ηδηψηε ηαηξφ ή θνξέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο – απφ ηελ δεκηνπξγία ρξεψλ ζε βάξνο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, σο ζπλέπεηα ηεο έγεξζεο αμηψζεσλ απνδεκίσζεο ιφγσ 

ζπκβαηηθήο ή αδηθνπξαθηηθήο ηνπ επζχλεο απφ δεκησζέληεο ηξίηνπο θαηά 

θαλφλα αζζελείο ή ζπγγελείο ηνπο. Οη ζρεηηθέο αμηψζεηο ζα ζπλδένληαη κε 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηαηξνχ ζπλαθείο κε ηελ άζθεζε ησλ 

ηαηξηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ νη νπνίεο ζα κλεκνλεχνληαη ζην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

ii. Ο αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαιχςεη ηνλ ιήπηε ηεο 

αζθάιηζεο γηα δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ απφθξνπζε 

βάζηκσλ ή αβάζηκσλ αμηψζεσλ ησλ δεκησζέλησλ ηξίησλ. 



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο  ζε  Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

254 
 

Με ηελ αζθάιηζε αζηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο ινηπφλ θαιχπηνληαη νη θίλδπλνη πνπ 

ελδέρεηαη λα επέιζνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη λα 

γελλήζνπλ ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ γηα απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο ή ηξίηνπ 

δεκησζέληνο πξνζψπνπ. Οξίδεηαη φκσο ξεηά ζην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 25 

Ώζθ. Ν. φηη δελ παξέρεηαη θάιπςε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επέιεπζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ιήπηε ηεο 

αζθάιηζεο. 

9.4.4. Αζθάιηζε ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζζελψλ απφ 

ηα ηαηξηθά ζθάικαηα νδήγεζε ζην λα δηαηππσζεί ζηε Γεξκαλία ε άπνςε πεξί 

θαζηέξσζεο ελφο λένπ είδνπο ηαηξηθήο αζθάιηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνθαινχκελε 

αζθάιηζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ θηλδύλνπ
5
 (Heilbehandlungsrisikoversiherung) ή αιιηψο 

αζθάιηζε ησλ αζζελώλ (Patientenversicherung). Δ ζπγθεθξηκέλε κνξθή αζθάιηζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί βιάβε απφ ηαηξηθή πξάμε, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν αζζελήο πνπ δηεθδηθεί 

απνδεκίσζε δελ ζα ππνρξενχηαη νχηε λα ππνδεηθλχεη φηη ν ηαηξφο ππέπεζε ζε ηαηξηθφ 

ζθάικα ην νπνίν ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηε βιάβε νχηε λα πξνζθεχγεη ζηα 

δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αμηψζεηο ηνπ ζε βάξνο ηνπ ηαηξνχ. Με 

ηελ θαζηέξσζε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ, ε απνδεκίσζε ηνπ 

αζζελνχο δελ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ ηαηξφ πνπ πξνθάιεζε 

ην ηαηξηθφ ζθάικα ή γηα ηνλ αζθαιηζηή πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θάιπςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ επζχλεο, αιιά ν αζζελήο ζα δηθαηνχηαη λα ζηξέθεηαη απεπζείαο 

θαηά ηνπ αζθαιηζηή πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ ζεξαπείαο ησλ 

αζζελψλ δειαδή ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Δ αζθάιηζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ 

απφ ηαηξηθέο πξάμεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ ηαηξνχ έρεη ήδε 

εθαξκνζηεί ζηε νπεδία, ζηελ Φηιαλδία, ζηε Ννξβεγία, ζηε Ααλία θαη ζηε Ν. 

Γειαλδία (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014).  

Αηαηππψζεθε εηδηθφηεξα ε πξφηαζε λα θαζηεξσζεί ε αζθάιηζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

θηλδχλνπ σο κνξθή ππνρξεσηηθήο θαη φρη πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο επζχλεο. 

Τπνζηεξίρζεθε κάιηζηα φηη ε ελ ιφγσ αζθάιηζε ζα πξέπεη λα ζπλάπηεηαη απφ ηνπο 

ηαηξνχο θαη ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ηνπο 

θη φρη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Καη απηφ, κε ηε ζθέςε φηη κφλν έηζη ζα κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηελ θαηαβνιή ηθαλνπνηεηηθνχ αζθαιίζηξνπ πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα επξείαο θάιπςεο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηή ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα πιήμνπλ ηνπο αζζελείο (Κπξάλνπ - 

Σζίπηζηνπ, 2014). 

                                                           
5
 Χο ζεξαπεπηηθόο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί ε πηζαλφηεηα δπζκελνχο εμέιημεο ηεο πγείαο ελφο 

αζζελνχο, σο ζπλέπεηα κηαο ηαηξηθήο πξάμεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο θαιχπηεη ηφζν ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε πξφθιεζε δεκίαο απφ ηελ ηαηξηθή πξάμε κπνξεί λα απνδνζεί ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ζεξάπνληνο 

ηαηξνχ ή ζε ειιηπή νξγάλσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε θάπνην λνζνθνκείν ή θιηληθή, φζν θαη 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηπραίν γεγνλφο. 
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εκαληηθή εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο αζθάιηζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αζθάιηζεο ηαηξηθήο επζχλεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζην πξψην είδνο αζθάιηζεο δελ 

εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή κε επζχλεο ηνπ ηαηξνχ αιιά παξέρεηαη απνδεκίσζε ζηνλ 

αζζελή απφ έλα αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ εθηηκά κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηε 

βιάβε πνπ ππέζηε εμαηηίαο κηαο ηαηξηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ή εμαηηίαο 

απξφβιεπησλ γεγνλφησλ  πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο ζεξαπεπηηθήο 

κεζφδνπ. Μέζσ ηεο αζθάιηζεο ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή δελ αζθαιίδεηαη ν 

θίλδπλνο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ αιιά ν θίλδπλνο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη ν αζζελήο πνπ ππέζηε θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε ζα κπνξεί κεηά απφ 

εθηίκεζε ηεο δεκίαο ηνπ λα απνδεκησζεί άκεζα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε 

πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ ε νπνία κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ζε επφκελν ζηάδην. 

Δ θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ ππνζηεξίδεηαη φηη ζα εμαζθάιηδε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ δεκησζέλησλ αζζελψλ θαζψο νη αζζελείο δελ ζα 

θαινχληαλ λα εκπιαθνχλ ζε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ δεκηψζαληα ηαηξφ, 

επηβαξπλφκελνη κε φιεο ηηο απνδεηθηηθέο δπζρέξεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ κε ηελ πξνθιεζείζα ζσκαηηθή βιάβε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθνξηηδφηαλ ε ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο, αθνχ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πξφθιεζεο ηαηξηθνχ ιάζνπο, ν αζζελήο δελ ζα είρε σο ππεχζπλν απέλαληί ηνπ ηνλ 

ηαηξφ αιιά ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ ζα είρε αλαιάβεη ηελ θάιπςε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ζπλέπεηα, ζα δηαζθαιηδφηαλ κηα ζηελφηεξε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ηαηξνχ θαη αζζελνχο, θαζψο ν ηαηξφο δελ ζα 

αληηκεηψπηδε ηνλ αζζελή επηθπιαθηηθά, βιέπνληαο ζην πξφζσπφ ηνπ έλαλ πηζαλφ 

κειινληηθφ αληίδηθν. Βπηπιένλ ζα πεξηνξηδφηαλ θαη ην θαηλφκελν ηεο ακπληηθήο 

ηαηξηθήο ζην νπνίν πξνσζείηαη ν ηαηξφο  απφ θφβν γέλλεζεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, ζα 

απνζπκθνξίδνληαλ ηα δηθαζηήξηα απφ ππνζέζεηο αληηδηθίαο κεηαμχ ηαηξψλ θαη 

αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ελψ θαη ηα δχν (2) κέξε ζα απέθεπγαλ ηηο 

καθξνρξφληεο, πνιπδάπαλεο θαη κε ακθίβνιε έθβαζε δηθαζηηθέο δηακάρεο (Κπξάλνπ 

- Σζίπηζηνπ, 2014). 

Δ θαζηέξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο αζθάιηζεο παξνπζηάδεη φκσο θαη 

κεηνλεθηήκαηα (Κπξάλνπ - Σζίπηζηνπ, 2014): 

i. Ώξρηθά εληνπίδνληαη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ θαιππηφκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ. Καζψο ε ελ ιφγσ κνξθή αζθάιηζεο δελ ζπληζηά κηα 

γεληθφηεξε αζθάιηζε αζζελείαο πνπ ζα πεξηθιείεη θάζε θίλδπλν κε ηελ επξεία 

έλλνηα, γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ηνπ αζζελνχο είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα είδε δεκηψλ γηα ηα νπνία ν αζζελήο ζα δηθαηνχηαη λα 

απνδεκησζεί. Χζηφζν ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζπγθεθξηκέλνο είδνο 

αζθάιηζεο φπσο ε νπεδία θαη ε Ν. Γειαλδία, απνδείρηεθε φηη παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ, εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αζάθεηεο σο πξνο ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αζζελψλ. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ζηε νπεδία έγηλε δεθηφ 

φηη νη δεκίεο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κέζσ ηεο αζθάιηζεο ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζπλίζηαληαη ζηηο ζσκαηηθέο βιάβεο, νη νπνίεο είλαη 
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κεγαιχηεξεο ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ ηηο αλακελφκελεο βιάβεο πνπ ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα επέιζνπλ σο θπζηθφ επαθφινπζν κηαο αζζέλεηαο ή ζηηο δεκίεο πνπ 

ζπληζηνχλ αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο ελδεδεηγκέλεο θαη αλαγθαίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζεξαπείαο. 

ii. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο δελ θαιχπηνληαη πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ αζζελνχο ή ςπρηθήο 

νδχλεο ησλ νηθείσλ ηνπ. 

iii. Δ απνζχλδεζε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ αζζελνχο απφ ην δήηεκα ηεο επζχλεο 

ηνπ ηαηξνχ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απνδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξφιεςεο ησλ δεκηψλ. Πην αλαιπηηθά, ζην κέηξν πνπ ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο ζα είλαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν ζα 

κεηαηίζεληαη νη ζπλέπεηεο ηεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ, ελψ ν 

ηαηξφο ζα είλαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε επζχλε, ζα ππάξρεη εμαζζέληζε ηνπ 

αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Καη απηφ δηφηη είλαη πηζαλφ 

ν ηαηξφο λα κεξηκλά ιηγφηεξν γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ επέιεπζεο 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, εθεζπράδνληαο κε ηε ζθέςε φηη δελ ζα βξεζεί ν ίδηνο 

αληηκέησπνο κε ηηο επηπηψζεηο ηεο δεκηνγφλνπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

iv. Δ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ δεκηνχκελσλ απφ ηαηξηθά ζθάικαηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο δεκησκέλνπο απφ άιιεο πεγέο θηλδχλσλ. 

v. ην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο ηαηξηθήο επζχλεο, ε 

πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ ηαηξνχ ζηελ φιε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ηνπ 

αζζελνχο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζεηξά πξάμεσλ ηνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκίαο. Βθθξάζηεθε ινηπφλ ν 

θφβνο κήπσο κε ηελ θάιπςε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ αζζελνχο απφ έλα 

αλψλπκν ζχζηεκα απνδεκίσζεο, δειαδή κηαο αζθάιηζεο ζεξαπεπηηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη πηζαλφλ νη θαηαβαιιφκελεο ζηνπο δεκησζέληεο αζζελείο 

απνδεκηψζεηο λα αλέιζνπλ ζε πςειά επίπεδα. Καη ηνχην κε ηε ζπλδξνκή θαη 

ηνπ ηαηξνχ πνπ εθάξκνζε ηε ζεξαπεπηηθή κέζνδν, ν νπνίνο γλσξίδνληαο φηη 

δελ ζα επηβαξπλζεί κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο, κπνξεί ζε έλδεημε 

«αιιειεγγχεο» λα βνεζήζεη κε ηηο δειψζεηο θαη ηηο νκνινγίεο ηνπ γηα ην 

ηαηξηθφ ζπκβάλ, ζην λα εηζπξάμεη ν αζζελήο απνδεκίσζε πςειφηεξε απφ 

απηή πνπ ζα ιάκβαλε ππφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο αζθάιηζεο ηαηξηθήο επζχλεο. 

Δ θαηαβνιή σζηφζν πςειψλ απνδεκηψζεσλ ζηνπο αζζελείο ζα είρε σο 

ζπλαθφινπζε ζπλέπεηα θαη ηελ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ζα 

ππνρξενχληαλ λα θαηαβάινπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα νη ηαηξνί θαη νη θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζα πξνέβαηλαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ θηλδχλνπ πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ. Βμάιινπ ε επηβάξπλζε 

ησλ παξαπάλσ κε ηελ θαηαβνιή πςειψλ αζθαιίζηξσλ ζα νδεγνχζε 

αλαπφδξαζηα ζηελ κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο ζην θφζηνο παξνρήο 

ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ 

ηαηξψλ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ λνζειείαο πνπ ζα βάξπλαλ ηειηθά ηνπο 

αζζελείο. 
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vi. Δ ζπζρέηηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

θηλδχλνπ κε ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ 

αηπρεκάησλ ησλ αζζελψλ απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή απφ ηνπο 

θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ηαηξηθήο 

επζχλεο. 

Ώπφ ηε ζηηγκή ινηπφλ, πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκε δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ αζζελψλ, ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ ηαηξψλ πνπ αζθνχλ έλα επάγγεικα εθηεζεηκέλν, απφ 

ηε θχζε ηνπ, ζε πςειφ θίλδπλν επζχλεο, επηηάζζεη ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, δειαδή ηεο αζθάιηζεο ηαηξηθήο 

επζχλεο. 

9.5. πκπεξάζκαηα 

Δ ζρέζε ηαηξνχ – αζζελνχο  πξέπεη λα είλαη ρηηζκέλε ζε ακνηβαία εκπηζηνζχλε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε ηδηφκνξθε. Δ ηδηνκνξθία ηεο απηή νθείιεηαη ζηελ ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ απηή αλαπηχζζεηαη: είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν φπνπ ν άλζξσπνο 

πξνζθεχγεη ζηνλ ηαηξφ κε πφλν, αγσλία ή θφβν θαη επηζπκεί θαη δεηά απνθαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ. Δ ζρέζε απηή ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Πεξαηηέξσ, ε 

δηαρείξηζε απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο απαηηεί 

πςειφ αίζζεκα επζχλεο. Σν ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ ηαηξνχ γηα ηνλ αζζελή, ε 

δηαξθήο ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπ, ε αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε ηαηξηθνχ πεξηζηαηηθνχ, ε 

αλαγλψξηζε ησλ νξίσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ε πξνζθπγή ζηελ 

γλψκε ησλ πιένλ έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ απνηεινχλ ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ππεχζπλε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηφο. Βίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ζηελ 

εμέιημε ελφο ηαηξηθνχ πεξηζηαηηθνχ ζπληεινχλ πνιινί παξάγνληεο νη νπνίνη δελ 

έρνπλ απαξαίηεηα ζρέζε κε ηελ επηδεηρζείζα εθ κέξνπο ηνπ ηαηξνχ επηκέιεηα. Μφλν 

φηαλ ε ηαηξηθή θξνληίδα δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ ππεχζπλν ηξφπν δξάζεο ελφο επηζηήκνλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ππέξηαην αγαζφ, 

ηελ πγεία, ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ θαη εμαηηίαο ηνχηνπ επήιζε βιάβε ζηνλ αζζελή, 

ηφηε ππάξρεη επζχλε ηνπ ηαηξνχ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 Ζ αζθάιεηα σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο 

πγείαο 

«Τα λνζνθνκεία είλαη επηθίλδπλα κέξε θαη ην Risk Management είλαη ε ιηγόηεξν 

αθξηβή δηαζθάιηζε». 

(John Wocher) 

10.1 Δηζαγσγή 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ είλαη ε αληίιεςή ηνπο γηα ηε 

ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ε επηηαθηηθή ηνπο δέζκεπζε γηα ηελ αζθάιεηα σο 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Οπζηαζηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί δελ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ρψξα κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, ρσξίο ηνπο επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο, ηελ απηή 

δέζκεπζε θαη ην θαηεπζπληήξην παξάδεηγκα ηεο εγεζίαο. Δ απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζέηεη ηελ πξνζδνθία θαη ην χθνο γηα έλαλ νξγαληζκφ αξζξψλνληαο ην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ κέζσ κελπκάησλ ελδπλάκσζεο θαη θαζηζηψληαο σο εηαηξηθή 

πξνηεξαηφηεηα ην «πξάηηνπκε ην ζσζηφ». 

10.2 Ζ αζθάιεηα σο πξνηεξαηφηεηα γηα έλαλ νξγαληζκφ 

Δ αζθάιεηα είλαη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπ νξγαληζκνχ λα αληαπνθξηζεί κέζσ ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηελ εξγαζία θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ θαη ειέγρσλ (Talbot, 

2008, Cameron and Quinn, 2011). 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξγαληζκψλ κε αλεπηπγκέλε θνπιηνχξα αζθαιείαο 

είλαη ε θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ε επηηαθηηθή ηνπο 

δέζκεπζε γηα ηελ αζθάιεηα σο πξνηεξαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ (Cooper, 2000).  

ζν πην έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ είλαη νη εγέηεο ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ώπηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πξφιεςε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. Δ απηή 

δέζκεπζε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή επαξθψλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε 

κηα δηαξθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αζθάιεηαο. Οη επηζπκεηέο 

ζπκπεξηθνξέο ζπρλά αλαπηχζζνληαη απφ ηελ αθνκνίσζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ άιισλ θαη απφ ηελ ζπιινγή ησλ ππνδείμεσλ νη νπνίεο δίλνπλ 

αλεπαίζζεηα κελχκαηα γηα ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ (Leape, 

2000b, Cooper, 2000). 

Βπηπιένλ αλαγθαίνο είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ππεχζπλνπ θαη ηνπ 

ππφινγνπ πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηελ ηηκσξεηηθή δηάζηαζε ζηα ιάζε. Σν 

παξάδνμν απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη φηη φια ηα κέιε ελφο 

νξγαληζκνχ αλαιακβάλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε επζχλε σο πξνο ηελ αζθάιεηα. 

Ώπνηειεί πιένλ δεδνκέλν φηη πξέπεη λα εμαιεθζεί θάζε ζπαηάιε ρξφλνπ ζηελ 

θαηάδεημε ησλ ππεχζπλσλ θαη ην βάξνο λα επηκεξηζηεί ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 
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νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επαγξππλνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

αηειεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κε αζθαιείο ζπλζήθεο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ ιαζψλ θαη 

ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ (Leape, 2000b). 

Ο επηκεξηζκφο απηφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζηα θέληξα εμνπζίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

εληζρχεη κηα ζπκκαρία πνπ είλαη πξφζπκε λα κνηξάδεηαη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο (Schiff and Rucker, 2001). 

Δ αζθάιεηα δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπκπιήξσκα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αιιά πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη λα βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ.  

10.3 Ζ αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο 

Δ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

βηβιηνγξαθία ην 1960 (Lauterstein and Mustoe, 1960). Παξφια απηά ε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα απηή μεθίλεζε ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζεσξείηαη παξαδνζηαθά κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηνηηθήο 

θξνληίδαο πγείαο φπσο ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα, 

ε ηζφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο, ε ζπλέρεηα 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε απνδνρή ηεο θξνληίδαο ζε 

αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Legido-Quigley et al., 2008). Παξφκνηνο είλαη θαη ν 

νξηζκφο ηεο Rice (2003), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αζθαιήο θξνληίδα είλαη ε 

θξνληίδα ε νπνία παξέρεηαη ρσξίο ιάζε θαη παξαιήςεηο, ηα νπνία έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ επεκεξία ηνπ αζζελνχο θαη έρεη αληηθεηκεληθέο παξακέηξνπο ελψ ε 

πνηνηηθή θξνληίδα πγείαο εθθξάδεη ηειεηφηεηα θαη είλαη απφ ηελ θχζε ηεο 

ππνθεηκεληθή (Rice, 2003). 

Σν NPSF ζηηο ΔΠΏ, νξίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο σο ηελ απνθπγή, πξφιεςε, 

θαη βειηίσζε αηπρψλ γεγνλφησλ ή θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. Άιινη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη έλλνηα ηεο αζθάιεηαο είλαη 

ζρεηηθή θαη ηζρπξίδνληαη φηη ε απνδνρή ελφο αηπρνχο γεγνλφηνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ 

(Brewer and Colditz, 1999). Σν IOM ζηελ Έθζεζε πνπ δεκνζηνπνίεζε ην 2000 κε 

ηίηιν «To err is human» νξίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο σο ηελ απαιιαγή απφ ηνλ 

θίλδπλν ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδα πγείαο (Institute of 

Medicine Committee on Quality of Health Care in America, 2000). Δ δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εκπεξηέρεη ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο θαη απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα παξεκπφδηζήο ηνπ φηαλ απηφ ζπκβαίλεη. Σελ παξαπάλσ ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε απνδέρνληαη ε AHRQ, ν WHO θαζψο θαη ε Β.Β.Α.Ώ.Π.Τ. 

πλαθήο είλαη θαη ν νξηζκφο ηνπ απνδίδεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ν AHA 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο είλαη ε ειεπζεξία απφ ηπραίνπο 

ηξαπκαηηζκνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο θαη νη δξάζεηο γηα 
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ηελ απνθπγή, πξφιεςε ή δηφξζσζε αλεπηζχκεησλ εθβάζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο.  

Δ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο εκπεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηεο Βπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο γηα ηελ Πνηφηεηα ζηελ Φξνληίδα Τγείαο (European Society for Quality in 

Healthcare, ESQH) σο ε ζπλερήο αλαγλψξηζε, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ ζπκβάλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζζελείο, κε ζθνπφ λα γίλεη ε θξνληίδα 

πγείαο πην αζθαιήο θαη λα κεησζεί ε βιάβε ζηνπο αζζελείο. Δ αζθάιεηα είλαη 

απφξξνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο κεξψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Kristensen et al., 2014, Kristensen et al., 2007) 

ε θάζε πεξίπησζε ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο είλαη πνιχ επξχηεξε απφ 

ηελ απιή απνπζία ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. Χο έλλνηα είλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ν ηνκέαο ηεο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα θαη φηη νη ιχζεηο βξίζθνληαη ζην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπληζηά έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηαπηζηψλνπλ, αμηνινγνχλ, ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη βειηηψλνληαη ζπλερψο 

θαη ην απνηέιεζκα εθδειψλεηαη κε ιηγφηεξα ηαηξηθά ιάζε θαη πεξηνξηζκέλνπο 

θηλδχλνπο (Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in America, 

2000).  

10.4 Ζ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο δηεζλήο πξνηεξαηφηεηα 

Ο επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. κσο απφ ην 1995 κηα ζεηξά 

απφ δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν πνπ αθνξνχζαλ δπζκελή ζπκβάκαηα ζην ρψξν ηεο 

πγείαο σο απφξξνηα ηεο άζθεζεο ηεο θξνληίδαο πγείαο κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

επίπεδν πγείαο ησλ αζζελψλ ζηηο ΔΠΏ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1996, ε Ώκεξηθάληθε Βηαηξεία γηα ηελ Βμέιημε ησλ Βπηζηεκψλ 

(American Association for the Advancement in Science, AAAS), ε Ώκεξηθαληθή 

Εαηξηθή Βηαηξεία (Ώmerican Μedical Ώssociation, AMA) θαη ε JCAHO ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Anneberg Center for Health Sciences δηνξγάλσζαλ ην πξψην 

δηεπηζηεκνληθφ ζπλέδξην γηα ηα ιάζε ζην ρψξν ηεο πγείαο. Σν 1997 δεκηνπξγήζεθε 

ην NPSF, έλα αλεμάξηεην κε θεξδνζθνπηθφ ίδξπκα πνπ ζαλ θχξην έξγν είρε λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα ιάζε, ηνπο θηλδχλνπο, ηηο θαηεγνξίεο 

θαη ηε ινγνδνζία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Leape et al., 1998). Σν 2000 κε ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο ηνπ IOM ζηηο ΔΠΏ ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο άξρηζε 

δεηιά λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηα πζηήκαηα Τγείαο θαη ηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

10.5.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ WHO ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Σν 2002 ν WHO παξφηξπλε κέζσ ςεθίζκαηνο ηα Κξάηε - Μέιε λα ζέζνπλ ζε 

πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ (World Health 

Assembly 55.18). Σελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ζπζηήζεθε κηα νκάδα εξγαζίαο κε ζθνπφ 

λα νξγαλψζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ WHO, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
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πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαηαγξάθεθαλ νη 

αλάγθεο (α) γηα ηε κειέηε ζπζηεκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε θνηλή ηαμηλφκεζε θαη 

νλνκαηνινγία (β) γηα ηελ αζθάιεηα πξντφλησλ φπσο ηα θάξκαθα, νη ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο θαη ν ινηπφο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο (γ) γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ 

φπσο νη δηάθνξεο θιηληθέο δηαδηθαζίεο, ε εγθπκνζχλε, νη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, νη 

κεηαγγίζεηο, νη κεηακνζρεχζεηο, νη δειεηεξηάζεηο, νη εκβνιηαζκνί, θαζψο θαη νη 

αλάγθεο γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (WHO, 

2003). 

Αχν ρξφληα αξγφηεξα, ν Γεληθφο Αηεπζπληήο ηνπ WHO, Dr Lee Jong Wook, 

παξνπζίαζε ηελ «Παγθφζκηα πκκαρία γηα ηελ Ώζθάιεηα ηνπ Ώζζελνχο» (World 

Alliance for Patient Safety), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (WHO, 2004).  

Σελ επφκελε ρξνληά ν WHO δεκηνχξγεζε έλα Κέληξν χκπξαμεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (WHO‘s Collaboration Center on patient safety), κε 

ηε ζπλεξγαζία ηεο JCAHO θαη ηεο Κνηλήο Αηεζλνχο Βπηηξνπήο (Joint Commission 

International, JCI). Ώπνθιεηζηηθή αζρνιία ηνπ Κέληξνπ απνηειεί ε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηεζλψλ εγρεηξεκάησλ. 

Σν 2005, ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα έμη (6) ηεο «Παγθφζκηαο πκκαρίαο γηα ηελ 

Ώζθάιεηα ηνπ Ώζζελνχο» κε ηίηιν «Ώλαθνξά θαη κάζεζε» (Reporting and learning), 

εθδφζεθε απφ ηνλ WHO έλα εγρεηξίδην κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αλαθνξά 

ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαη ηα ζπζηήκαηα κάζεζεο πξνθεηκέλνπ ηα Κξάηε - 

Μέιε λα κεηαβνχλ απφ ηελ «πιεξνθφξεζε ζηελ πξάμε» έηζη ψζηε λα μεθηλήζνπλ ηηο 

θαηαγξαθέο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο (WHO, 

2005a).  

Σελ επφκελε ρξνληά μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία επηά (7) θξαηψλ (Ώπζηξαιία, Καλαδάο, 

Νέα Γειαλδία, Δλσκέλν ΐαζίιεην, Δλσκέλεο Πνιηηείεο, Γεξκαλία, Οιιαλδία) 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο κείσζεο ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ θαη ιαζψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο: (α) ηε κεηαθνξά αζζελψλ απφ ην 

έλα ηκήκα ή ππεξεζία ή επαγγεικαηία ζην άιιν/ε (β) ηηο δηαδηθαζίεο - ρεηξνπξγεία 

πνπ γίλνληαη ζε ιάζνο άθξα ή ιάζνο αζζελείο (γ) ηα θαξκαθεπηηθά ιάζε (δ) ηα 

θαξκαθεπηηθά ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαξκάθσλ (ε) ηηο 

πξαθηηθέο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ (WHO, 2006b). 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2007, θνηλνπνηήζεθε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηε Αηεζλή 

Σαμηλφκεζε γηα ηελ Ώζθάιεηα ηνπ Ώζζελνχο κε κηθξέο ηξνπνηήζεηο. Δ θπξηφηεξε 

ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ taxonomy απφ ηνλ φξν classification. Δ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ έγθεηηαη ζην φηη ν φξνο classification αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ελλνηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ ν φξνο 

taxonomy αθνξά ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ νλνκαηίδνπλ νληφηεηεο, κε βάζε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή (WHO, 2007a).  

Σελ Άλνημε ηνπ 2008, εθδφζεθε έλαο νδεγφο έξεπλαο απφ ηελ Οκάδα Βξγαζίαο γηα 

ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ ζηελ έξεπλα, κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ήδε  
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ππαξρνπζψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα. 

10.5.2 Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

ηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ θξνληίδα πγείαο ν 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο (ΟΟΏ) (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD), ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ιίζηαο κε κεηξήζηκνπο δείθηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Σν 2004 

εθδφζεθε ην ηειηθφ εγρεηξίδην ηερληθνχ ραξαθηήξα ην νπνίν πεξηείρε είθνζη έλα (21) 

κεηξήζηκνπο δείθηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (OECD, 2004). Βίλαη επνκέλσο 

εκθαλέο, φηη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηνπο Αηεζλείο 

Οξγαληζκνχο. 

10.5.3 Γξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ζηηο 4 θαη 5 Ώπξηιίνπ 2005 ζην Λνπμεκβνχξγν, 

δηνξγαλψζεθε ε πξψηε δηάζθεςε κε ζέκα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ε νπνία 

ηηηινθνξήζεθε «Ώζθάιεηα αζζελνχο. Ώο βνεζήζνπκε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα!». 

Κχξην αίηεκα ηεο δηάζθεςεο ήηαλ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν (Luxembourg Declaration on 

patient safety, 2005).  

Σαπηφρξνλα θνξείο φπσο ε ESQH, ε Βπξσπατθή Οκνζπνλδία Ννζoθνκείνπ θαη 

Φξνληίδαο Τγείαο (European Hospital and Healthcare Federation κε ην αθξσλχκην 

HOPE – Hospital for Europe), ε Βπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ Βλψζεσλ ησλ 

Ννζειεπηψλ (European Federation of Nurses Associations, EFN), ν Βπξσπατθφο 

χλδεζκνο ηεο Αηνίθεζεο ηεο Τγείαο (European Health Management Association, 

EHMA), ηo Φφξνπκ ησλ Βπξσπαίσλ αζζελψλ (European Patients' Forum,  EPF) 

εμέδσζαλ έλα έγγξαθν ζέζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν πεξηγξάθεη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζε εζληθφ, επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δξνκνινγεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Αηαθήξπμεο ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ (Stakeholders's position paper on patient safety, 2005).  

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν ε 

Αηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

αληηπξφζσπνη δηαθφξσλ ρσξψλ εληφο θαη εθηφο Βπξσπατθήο Έλσζεο. ην πιαίζην 

ηεο Αηάζθεςεο, ζηελ νπνία εθηφο απφ εηδηθνχο απφ ηελ Βπξψπε θαη ηηο ΔΠΏ 

ζπκκεηείραλ θαη αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί θάπνην αλεπηζχκεην ζπκβάλ κε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηελ πγείαο ηνπο, επηζεκάλζεθε ε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο απφ θνξείο φπσο ν WHO, ε ΒΒ θαη άιινη επηζηεκνληθνί θνξείο (Report 

to the UK patient safety summit, 2005). 

Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008, μεθίλεζε επίζεκα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ην 

Βπξσπατθφ Αίθηπν γηα ηελ Ώζθάιεηα ηνπ Ώζζελνχο (European Union Network for 
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Patient Safety, EUNetPaS), κία δξάζε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αεκφζηα Τγεία 

2007». Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία, πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ελεξγνχ 

δηθηχνπ, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν εζληθνχο θνξείο απφ ηα είθνζη επηά (27) 

Κξάηε - Μέιε, φζν θαη Βπξσπατθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε βαζηθφ ζθνπφ 

λα ελζαξξχλεη θαη λα εληζρχζεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Σν EUNetPaS επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο 

άμνλεο: 

 Σελ πξναγσγή ηεο θνπιηνχξαο γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (culture 

of patient safety) κέζσ ηεο αληαιιαγήο πνιχηηκσλ εκπεηξηψλ.  

 Σελ δηαηχπσζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα Βθπαίδεπζε - Βμεηδίθεπζε θαη 

Καηάξηηζε, ηφζν ζε επίπεδν αθαδεκατθφ φζν θαη ζηε Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζε 

θαη Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεο, δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Ώλαθνξάο θαη Μάζεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα δπζκελή ζπκβάληα. 

 Πηινηηθή Βθαξκνγή ηεο Ώζθάιεηαο γηα ηα Φάξκαθα. Βληνπηζκφο «θαιψλ 

πξαθηηθψλ» θαη κεηαηξνπή απηψλ ζε εξγαιεία θαη ηελ δνθηκή απηψλ ζε 

επηιεγκέλα λνζνθνκεία.  

 

10.5 πκπεξάζκαηα 

Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπκπιήξσκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ αιιά πξέπεη λα πξνεγείηαη θαη λα απνηειεί 

επίθεληξν ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ φηη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη λα 

ζεσξνχληαη σο κέζα ζπκκφξθσζεο κε κηα εμσηεξηθή εληνιή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 Ζ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

 «Δάλ δνύκε ηνλ θόζκν ππό ην πξίζκα ηεο θνπιηνύξαο, ηόηε όια ηα πξάγκαηα πνπ 

πξηλ θαηλόληνπζαλ κπζηήξηα, απνθηνύλ λόεκα» (Schein E., 2004) 

11.1. Δηζαγσγή 

Σα δπζκελή ζπκβάληα ζηελ πγεία απνηεινχλ κείδνλ δήηεκα παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο αθνχ εληνπίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο φισλ ησλ ρσξψλ 

αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμήο ηνπο. ρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη 

εθαηνκκχξηα αζζελείο παγθφζκηα ππνθέξνπλ, ηξαπκαηίδνληαη ή πεζαίλνπλ θάζε 

ρξφλν ιφγσ παξνρήο κε αζθαινχο θξνληίδαο. Οη ινηκψμεηο πνπ νθείινληαη ζηε 

θξνληίδα, ε αλεπαξθήο δηάγλσζε, ε θαζπζηέξεζε ζηε ζεξαπεία, ηα αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά ιφγσ θαξκαθεπηηθψλ ιαζψλ θαη νη παξαιείςεηο ζηε ρεηξνπξγηθή 

δηαδηθαζία απνηεινχλ ηηο πιένλ ζπλήζεηο αηηίεο εκθάληζεο ηαηξηθψλ ιαζψλ ή 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ πνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

Ο Donabedian πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ ζαξάληα (40) ρξφληα πξφηεηλε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ηε ζπλέδεζε άκεζα κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Πξφηεηλε ε αμηνιφγεζε λα εθαξκφδεηαη κε θξηηήξηα δνκήο, 

θξηηήξηα δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ. Βίθνζη ρξφληα αξγφηεξα νη εγέηεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο δαλείζηεθαλ απφ ην έξγν ηνπ Deming, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 

αλαδφκεζε ηεο βηνκεραλίαο ζηε κεηαπνιεκηθή Εαπσλία, ηε ΑΟΠ. Ώπηή απνηειεί κηα 

νξγαλσζηαθή πξνζέγγηζε, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα πξνάγεη ηελ νκαδηθφηεηα, ην 

ζπληνληζκφ, ηελ απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ αιιαγή, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξναγσγή θαη ηε δηαζθάιηζε 

ζπλερψο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ώπηή ε ζπλερήο δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο ζεσξήζεθε αιιειέλδεηε κε ηελ νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ιαζψλ 

11.2. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «θνπιηνχξα» 

ηνλ φξν θνπιηνύξα δηεζλψο απνδίδεηαη πιεζψξα νξηζκψλ δεδνκέλνπ φηη απνηειεί 

κηα ζχλζεηε έλλνηα κε πνιιέο παξακέηξνπο. Ο Bridges (2008), εληφπηζε ην 

δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο θνπιηνχξαο ζηελ Ώλζξσπνινγία θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο (Bridges, 2008). Δ ιέμε θνπιηνύξα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ιαηηληθφ ξήκα 

«colere: θαιιηεξγψ» θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 15o αηψλα ζηελ γαιιηθή, αγγιηθή 

θαη γεξκαληθή γιψζζα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο. 

Ώπφ ηνλ 18ν αηψλα ε ζεκαζία ηνπ φξνπ αιιάδεη θπξίσο ιφγσ ηεο κεηεμέιημεο ηεο 

γεξκαληθήο ιέμεο kultur πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο, ηελ παηδεία θαη ην ζχλνιν ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο (Williams, 1981). 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε «πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα, 

σο απνηέιεζκα καθξάο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ή σο ζχλνιν γλψζεσλ, 

ηερληθψλ εμειίμεσλ, παξαδφζεσλ, εζίκσλ, κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ή ζπγθξνηνχλ έλα δεδνκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν» (Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, 

2007). 
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Ο Tylor (1871), κέζα απφ ην πξσηνπφξν έξγν ηνπ «Primitive Culture», φξηζε ηελ 

θνπιηνύξα σο «ην ζχλζεην φιν πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε, ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ 

ηέρλε, ηελ εζηθή, ηνπο λφκνπο, ηα έζηκα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλήζεηα ή ηθαλφηεηα 

πνπ έρεη θαηαθηήζεη ν άλζξσπνο σο κέινο κηαο θνηλσλίαο» (Tylor, 1871, Barnouw, 

1985). Ο Tylor, ζπγθέληξσζε κέζα ζε έλα νξηζκφ, φια ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία 

ζπλέζεηαλ ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ηαπηίδνληαο ζηελ νπζία ηελ θνπιηνχξα κε 

ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ (Tylor, 1871). 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηε δηαηχπσζε πιεζψξαο νξηζκψλ. 

Μεξηθνί απφ απηνχο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

Δ θνπιηνύξα ζχκθσλα κε ην Scott θαη ζπλ. (2003), ραξαθηεξίδεηαη «σο ε έθθξαζε 

αζπλείδεησλ ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ» (Scott et al., 2003).  

χκθσλα ηελ Hall (1976), «ε θνπιηνχξα είλαη ην κέζν γηα ηνπο αλζξψπνπο. Αελ 

ππάξρεη νχηε κηα φςε ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

θνπιηνχξα: ε πξνζσπηθφηεηα, ν ηξφπνο έθθξαζεο, ν ηξφπνο εθδήισζεο ηεο 

ζπγθίλεζεο, πσο ζθεθηφκαζηε, πψο θηλνχκαζηε, πψο ιχλνπκε πξνβιήκαηα, πψο 

νξγαλψλνπκε θαη ιεηηνπξγνχκε πφιεηο, νηθηζκνχο, νηθνλνκίεο, θπβεξλήζεηο…» (Hall, 

1976). 

Ο Pettigrew αθαξεί φηη «Κνπιηνχξα είλαη έλα ζχζηεκα απφ αληηιήςεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη δεκφζηα θαη ζπιινγηθά απνδεθηέο, απφ κηα δεδνκέλε νκάδα ζε έλα δεδνκέλν 

ρξφλν. Ώπηφ ην ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ λνήκαηα, έλλνηεο, θαηεγνξίεο, θφξκεο 

θαη εηθφλεο εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

απνζαθελίδνληαο ζε θάζε άηνκν ηεο νκάδαο ηε ζέζε ηνπ κέζα ζε απηή» (Pettigrew, 

1979). 

Οη Deal & Kennedy (1983), αλαθέξνπλ φηη ε θνπιηνύξα απνηειεί ηελ ζχλδεζε 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ ελνπνηεί ηνπο νξγαληζκνχο. Σα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

κέζσ θνηλψλ αμηψλ, θνηλψλ ηειεηνπξγηθψλ, θνηλψλ ζπκβφισλ θαη θνηλήο 

εμεηδηθεπκέλεο γιψζζαο ληψζνπλ κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. πλεπψο ε 

θνπιηνχξα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζχλδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ δίδνληαο ηνπο 

ηαπηφρξνλα κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο (Deal et al., 1983). 

Γηα ην ιφγν απηφ ν Cameron K. (2004), ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηεο θνπιηνύξαο είλαη κηα 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε ηδηφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ρξεζηκεχεη σο ζχλδεζε 

«θνηλσληθήο θφιιαο» ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Cameron, 2004). 

Οη Ouchi & Wilkins (1985), ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνύξα σο ηε θηινζνθία πνπ 

θαζνδεγεί κηα νξγάλσζε πξνο ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ή ηνπο 

πειάηεο ηεο (Ouchi and Wilkins, 1985). 

Οη Mannion R. θαη ζπλ. (2005), νξίδνπλ ηελ θνπιηνύξα σο κηα ηδηφηεηα πνπ φινη ζηνλ 

νξγαληζκφ δεκηνπξγνχλ θαη εθθξάδνπλ (Mannion et al., 2005). 

Ο Kotter J. (2003), πξνζδηνξίδεη δχν (2) δηαζηάζεηο ζηνλ φξν θνπιηνύξα. Δ πξψηε 

δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηδάζθνληαη θαη 

επηβάιινληαη ζηα κέιε, αληακείβνληαο εθείλνπο πνπ ηνπο εθαξκφδνπλ θαη 
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ηηκσξψληαο ηνπο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ελψ ε δεχηεξε δηάζηαζε είλαη νη θνηλέο 

αμίεο πνπ κνηξάδνληαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε κηαο νκάδαο, αμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο (Kotter, 2003). 

πλζέηνληαο φινπο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε θνπιηνύξα ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί 

σο «έλα ζχζηεκα θνηλψλ αμηψλ, πηζηεχσ, βαζηθψλ παξαδνρψλ, ζεκαζηψλ, άηππσλ 

θαλφλσλ, ην νπνίν σο θνηλφ λνεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο 

πξνζδηνξίδνληαο ην πψο λα ζθέθηνληαη θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη, ηη θάλνπλ, πψο ην 

θάλνπλ, γηαηί ην θάλνπλ» (Μπνπξαληάο, 2002). 

11.3. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ φξσλ «νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη 

νξγαλσζηαθφ θιίκα» 

 «Υπάξρνπλ ηόζνη πνιινί νξηζκνί ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο όζνη θαη νη άλζξσπνη 

πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ»  

(Sackman S.A., 1991) 

Δ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα, είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθνχλ νη 

θνηλέο πεπνηζήζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο (Ouchi and Wilkins, 1985). Βπνκέλσο ε θνπιηνύξα θάζε νξγαληζκνύ 

είλαη ην θνηλφ ζχλνιν γλψζεσλ κηα θνηλσληθήο νκάδαο πνπ είλαη επίθηεην κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο θαη είλαη κνλαδηθή θαζψο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο (Argyris and Schön, 1978, Jones, 2010).  

Δ αδπλακία ησλ εξεπλεηψλ γηα αλάπηπμε ελφο αθξηβνχο νξηζκνχ ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο απνηππψλεηαη ζην πιήζνο απηψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο. 

Βλδεηθηηθά φηαλ νη Kroeber and Kluckhohn πξνζπάζεζαλ ην 1952 λα παξνπζηάζνπλ 

ην ζχλνιν ησλ νξηζκψλ πνπ είραλ δηαηππσζεί, θαηέιεμαλ λα παξνπζηάζνπλ πάλσ 

απφ εθαηφ εμήληα ηέζζεξηο (164) φξνπο πνπ πεξηείραλ ηελ έλλνηα θνπιηνχξα 

(Hewison, 1996). Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο: 

Ο Jones J. (2010), ζεσξεί ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα σο έλα ζχλνιν απφ θνηλέο 

αμίεο θαη θαλφλεο πνπ ειέγρνπλ ηηο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη άιινπο αλζξψπνπο 

έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Βπεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε κηα θαηάζηαζε. Ώλαπηχζζεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ νξγαλσζηαθή εζηθή, ηελ πνιηηηθή αληακνηβήο θαη απφ 

ηελ νξγαλσζηαθή δνκή (Jones, 2010). 

«Δ θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ, είλαη ε εζηκηθή θαη 

παξαδνζηαθή κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη νη φπνηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Δ κεζνδνινγία απηή γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε έλα κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ηελ πηνζεηνχλ θαη ηελ κνηξάδνληαη. Οη 

λένη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα ηελ κάζνπλ θαη λα ηελ απνδερζνχλ -έζησ θαη κεξηθψο- 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηνί» (Jacques, 1952).  

«Δ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη έλα ζχζηεκα απφ θνηλέο θαη ζπιινγηθέο 

αληηιήςεηο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα 
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ζχλνιν αηφκσλ. Ώπηφ ην ζχζηεκα ησλ νξηζκψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θαλφλσλ θαη 

ησλ ηδεψλ απνζαθελίδεη ζε θάζε άηνκν ηνπ νξγαληζκνχ ηε ζέζε ηνπ κέζα ζε απηφλ» 

(Pettigrew, 1979). 

«Έλα ζχλνιν ζπκβφισλ, ηειεηνπξγηψλ θαη κχζσλ πνπ επηθνηλσλνχλ ηηο πθηζηάκελεο 

αμίεο θαη πηζηεχσ ελφο νξγαληζκνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ» (Moorhead and Griffin, 

1995). 

Ο Shein E. (2006), έδσζε ηνλ πιεξέζηεξν νξηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο 

νξίδνληάο ηελ σο «.. έλα δνκεκέλν ζχλνιν απφ βαζηθέο παξαδνρέο, πνπ έρνπλ 

εθεπξεζεί, αλαθαιπθζεί ή αλαπηπρζεί απφ κηα νκάδα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο ή 

εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο. Οη παξαδνρέο απηέο έρνπλ απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά ζην 

παξειζφλ ψζηε λα ζεσξνχληαη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο θαη επνκέλσο  κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ ζηα λέα κέιε σο ν ζσζηφο ηξφπνο αληίιεςεο, ζθέςεο θαη αίζζεζεο, 

ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα» (Schein, 2006)  

Ο Kostova (1999), νξίδεη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα «ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ νξγαλσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Οη ηξφπνη απηνί αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

θνηλέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Φαλεξψλεη γηαηί ε θαηάζηαζε έρεη 

δηακνξθσζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ άιιν (Kostova, 1999).  

Καηά ηε δηάξθεηα κειέηεο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, παξαηεξεί θαλείο έληνλε ζχγρπζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο θαη ηνπ νξγαλσζηαθνύ θιίκαηνο. Πνιιέο έξεπλεο ζην 

παξειζφλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη απηνχο ηνπο δχν (2) φξνπο σο ζπλψλπκνπο (Barker 

and Young, 1994), θαη είλαη ινγηθφ αθνχ θαη νη δχν (2) έλλνηεο ζε γεληθέο γξακκέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ελφο 

νξγαληζκνχ επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Ο Denison (1996), ζεκεηψλεη φηη ζηελ νπζία ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ (Denison, 1996). Οη Mannion θαη ζπλ. (2005), πηζηεχνπλ φηη αλ θαη έρνπλ 

πνιιά θνηλά θαη απνηεινχλ αιιεινζπκπιεξψκελεο έλλνηεο ην νξγαλσζηαθφ θιίκα 

απνηειεί ηξφπν κέηξεζεο ηεο θνπιηνχξαο (Mannion et al., 2005). 

Σν νξγαλσζηαθό θιίκα, ζπληζηά έλα ζχλνιν ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ 

αληίθηππν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ώλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νξγαληζκνχ φπσο απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηα κέιε ηνπ φπσο ε νξγαλσηηθή δνκή, 

ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο (Verbeke et al., 1998). Βίλαη 

πξνζσξηλφ, ππνθεηκεληθφ θαη ζπρλά επεξεάδεηαη θαη ρεηξαγσγείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

εγεζία. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο, νη δεμηφηεηεο θαη νη αμίεο ηνπ εγέηε κπνξνχλ 

λα δηακνξθψζνπλ ην θιίκα ηεο νξγάλσζεο αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απηφο 

έρεη ζέζεη θαη λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Ώπφ ηελ άιιε, ε θνπιηνύξα ηεο νξγάλσζεο αθνξά κία θαηάζηαζε ε 

νπνία εμειίζζεηαη κέζα απφ ηα επίζεκα θαη αλεπίζεκα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζηνλ νξγαληζκφ. πλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία, ηα γεγνλφηα, ηηο ηειεηνπξγίεο, 
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ηνπο θαλφλεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ. Βίλαη ν ηξφπνο πνπ εμεγεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζε απηφ (Bock et al., 2005). Σα φξηα κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο θαη 

ηνπ θιίκαηνο κπνξνχλ λα είλαη απζαίξεηα, ηερλεηά ή αθφκε θαη θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο πεξηηηά (Rousseau, 1990). 

Οη Mannion θαη ζπλ. (2005), ραξαθηεξίδνπλ σο θιίκα ηηο επηθαλεηαθέο απνηππψζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ (ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, γιψζζα, ηερλνινγηθή θαη πιηθή ππνδνκή, 

ινγφηππα, ζηπι ληπζίκαηνο) ελψ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνπιηνύξα αθνξά ηηο βαζχηεξεο 

αμίεο, ηε βαζχηεξε δνκή θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ νξγαληζκνχ (Mannion et al., 2005). 

Ο Denison (1996), γηα λα εμεγήζεη ην δηαρσξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο, 

ζπγθξίλεη ηνπο δχν (2) φξνπο ζε επηά (7) δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηελ επηζηεκνινγία 

ησλ δχν φξσλ, ηελ άπνςε, ηε κεζνδνινγία, ην επίπεδν αλάιπζεο, ηνλ ρξνληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα θαη ηελ πεηζαξρηθή βάζε (Denison, 1996). 

ηνλ Πίλαθα 11.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 11.1 χγθξηζε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη νξγαλσζηαθνχ 

θιίκαηνο 

Πεδίν χγθξηζεο Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα Οξγαλσζηαθφ Κιίκα 

Δπηζηεκνινγία 
ΐάζεη ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

Εδενγξαθίαο 
πγθξηηηθφ θαη Ννκνζεηηθφ 

Άπνςε Γεγελήο άπνςε Άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα 

Μεζνδνινγία Πνηνηηθή κειέηε πεδίνπ Πνζνηηθή επηζθφπεζε ζηνηρείσλ 

Δπίπεδν Αλάιπζεο Τπνβφζθνπζεο αμίεο θαη ππνζέζεηο Βπηθαλεηαθέο εθδειψζεηο 

Υξνληθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο 
Εζηνξηθή εμέιημε Ώληζηφξεηα θνκκάηηα 

Θεσξεηηθά Θεκέιηα Κνηλσληθή δνκή, θξηηηθή ζεσξία Θεσξία πεδίνπ ηνπ Lewin
6
 

Πεηζαξρηθέο Βάζεηο Κνηλσληθή αλζξσπνινγία Φπρνινγία 

  Πεγή: (Denison, 1996) 

 

Ο Schein E. (2006), αλαθέξεη φηη νη κειέηεο ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ ελψ νη κειέηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο εζηηάδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη 

ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Schein, 2006). Οη Beng θαη 

Wilderom (2004), ζεσξνχλ φηη κηα έξεπλα ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ελψ ε 

έξεπλα ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα εζηηάδεη ζε βαζχηεξν επίπεδν θαη εμεηάδεη 

θαηά πφζν ππάξρεη απνδνρή ή φρη ησλ εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηθξαηνχλ 

                                                           
6
 χκθσλα κε ηε ζεσξία Πεδίνπ ηνπ Kurt Lewin γηα λα θαηαλνεζεί ή λα πξνζδηνξηζηεί κηα 

ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ λα κειεηεζνχλ σο «έλα ζχλνιν απφ 

αιιεινεμαξηψκελνπο παξάγνληεο». Γη‘ απηφ ν φξνο πεδίν πεξηγξάθεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ζρέζεο ησλ 

αηφκσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Lewin, 1939). 
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ζηνλ νξγαληζκφ. Με άιια ιφγηα ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεη ην θιίκα θαη ην θιίκα 

εθδειψλεη ηελ θνπιηνχξα (Berg and Wilderom, 2004). Σν θιίκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί σο «νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο» πνπ εθθξάδνπλ ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ή ην θιίκα 

αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ (Guion, 1973 ). 

11.4. Ζ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο 

Ο φξνο θνπιηνύξα αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 1987 ζηελ 

αλαθνξά ηνπ Nuclear Agency, γηα ην αηχρεκα πνπ ζπλέβε ζην Chernobyl ην 1986 

(International Nuclear Safety Advisory Group, 2001). ηελ Έθζεζε ηνπ INSAG ε 

θνπιηνύξα αζθάιεηαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: «Κνπιηνχξα αζθάιεηαο είλαη εθείλν ην 

ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λννηξνπηψλ πνπ θαζνξίδεη ζε άηνκα θαη 

νξγαληζκνχο, φηη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ππξεληθψλ ζηαζκψλ είλαη ππεξάλσ φισλ 

θαη φηη ε αζθάιεηα πξέπεη λα ηπραίλεη ηεο δένπζαο πξνζνρήο, ε νπνία απνξξέεη απφ 

ηελ ζπνπδαηφηεηά ηεο». Ώπηή ε έλλνηα εηζήρζε κε ζθνπφ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε έιιεηςε γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηφζν 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν, ζπλέβαιε ζηελ 

έθβαζε ηεο θαηαζηξνθήο (International Nuclear Safety Advisory Group, 2001).  

Βπίζεο ζχκθσλα κε ηελ πκβνπιεπηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππξεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε θνπιηνύξα αζθάιεηαο νξίδεηαη σο «ε ζπληζηακέλε ησλ αηνκηθψλ 

θαη νκαδηθψλ αμηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, αληηιήςεσλ, ηθαλνηήησλ θαη πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν δέζκεπζεο θαη ην χθνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο αζθαιείαο» (ACSNI, 

1993). 

ηνλ ρψξν ηεο πγείαο, επξέσο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνπιηνύξα 

αζθάιεηαο είλαη απηφο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Βπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο 

ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ θαη ηελ πεξηγξάθεη σο «ην πξντφλ ησλ νκαδηθψλ θαη 

αηνκηθψλ αμηψλ, λννηξνπηψλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αθνζίσζε, ην ζηπι θαη ηελ εκπεηξία ηεο Αηνίθεζεο ηεο Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο ελφο 

Οξγαληζκνχ» (Human Engineering for the Health and Safety Executive, 2005). 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί είλαη απφ ηνπο θπξίαξρνπο, ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο αιιά 

θαη ηνπο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεκέλνπο πνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Παξφηη φκσο, έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζεψξεζε 

ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, νκνθσλία ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ δελ έρεη επηηεπρζεί.  

πλεπψο, ν φξνο θνπιηνύξα αζθάιεηαο θαηαθηψληαο δηεζλή ρξήζε πηα θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία, ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εηαηξηθή 

αηκφζθαηξα, κέζα ζηελ νπνία ε αζθάιεηα είλαη αληηιεπηή θαη απνδεθηή σο ε θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα. Άξα, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε είλαη φηη ε 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο ζπλνιηθήο θνπιηνχξαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ παξακέηξνπο ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο παξαδνζηαθά δελ 
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αληηκεησπίδνληαη σο «θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο» (Institution of Engineering and 

Technology, 2009). 

Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά, ππάξρεη κηα πιεζψξα εξεπλψλ γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, αιιά φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε «έλλνηα» 

ζε κεγάιν βαζκφ παξακέλεη «αζαθψο νξηζκέλε» (Guldenmund, 2000). Χζηφζν, 

ππάξρνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο. Ώπηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο, ελζσκαηψλνπλ ηηο έλλνηεο ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ θαη 

ησλ λννηξνπηψλ πνπ κνηξάδεηαη κηα νκάδα αλζξψπσλ. Οη Glendon θαη ζπλ. (2006), 

ηνλίδνπλ φηη έλαο αξηζκφο νξηζκψλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο, πνπ κνηξάδνληαη ηα άηνκα κηαο νκάδαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ ή ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Άξα, είλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη ε ηάζε απηή λα εθθξάδεηαη κε 

φξνπο λννηξνπηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Glendon et al., 2006). Οη Glendon θαη ζπλ 

(2006), επηζεκαίλνπλ φκσο φηη ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, 

ε πξφζεζε κεξηθψλ κειεηεηψλ είλαη λα εζηηάζνπλ ζηηο λννηξνπίεο ελψ άιινη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο θαη εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηελ άπνςή ηνπο δειαδή, ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο ελφο 

νξγαληζκνχ ιεηηνπξγεί σο νδεγφο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηθέξνληαη νη 

εξγαδφκελνη ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη ζπκπεξηθνξέο, βέβαηα, ησλ εξγαδνκέλσλ 

επεξεάδνληαη ή/θαη θαζνξίδνληαη απφ ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη απνδεθηέο θαη 

ζπλάκα επηβξαβεχνληαη (Glendon et al., 2006).Βπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ αληίιεςε ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο, θαζψο 

απηή απνηειεί ηνλ απνθαζηζηηθφηεξν παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο απφδνζεο θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο αζθάιεηαο. 

Ώπφ ηελ  άιιε πιεπξά, ε έλλνηα ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο έρεη επξχηαηα δηεξεπλεζεί 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε βηνκεραλίεο κε ζθνπφ λα πξνβιεθζνχλ κε αζθαιείο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα δηαπηζησζεί ε ζπρλφηεηα ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ 

αηπρεκάησλ (Sexton et al., 2011). Ο φξνο θιίκα αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Zohar (1980) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηγξάςεη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αμία θαη ηνλ ξφιν ηεο αζθάιεηαο ζηνπο  νξγαληζκνχο ηνπο 

(Zohar, 1980). πγθεθξηκέλα ην θιίκα αζθάιεηαο δειψλεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ φπσο απηέο ζπλδένληαη κε ηελ αμία, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο αζθάιεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Zohar, 1980, Huang et al., 

2010b). Βπηπιένλ ην θιίκα αζθάιεηαο αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηα νπνία δηαθξίλνληαη γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Θεσξείηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

δείθηε γηα ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα αζθάιεηαο κηαο εξγαζηαθήο νκάδαο ή 

γεληθφηεξα ελφο νξγαληζκνχ (Flin et al., 2000). Πεξηιακβάλεη δειαδή ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζζελαξή θαη πξνιεπηηθή δέζκεπζε απέλαληη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (Sexton et al., 2006b). Ο φξνο ζζελαξή πεξηιακβάλεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα αλαθέξνληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ελψ ν φξνο δέζκεπζε 
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ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ ζηειερψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απέλαληη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (Pronovost et al., 2003). Με άιια ιφγηα, ν φξνο θιίκα 

αζθάιεηαο αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ αζζελψλ απφ ηαηξηθά ιάζε θαη ηξαπκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Blegen et al., 2005). 

Μηα ηζρπξή δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο αζθάιεηαο ηεο ππεξεζίαο. ε ζεηηθά θιίκαηα αζθάιεηαο, νη ππεξεζίεο 

θαζνδεγνχληαη πξσηαξρηθά απφ ηελ δέζκεπζε γηα αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξά απφ άιια ζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ φπσο είλαη νη 

πξνυπνινγηζκνί (Edmondson, 2004). 

Ο Niskanen φπσο αλαθέξεη ν Guldenmund (2000), νξίδεη ην θιίκα αζθάιεηαο σο «ην 

ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν 

κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ νη νπνίεο είλαη δπλαηφο λα πξνθχςνπλ απφ πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ νη ίδηνη νξγαληζκνί επηβάιινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

αλψηεξνχο ηνπο». Βλψ ν νξηζκφο πνπ δίδεηαη απφ ηνπο Cabrera θαη ζπλ.(1995), 

αλαθέξεηαη ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπλδένπλ κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο 

ηνπ νξγαληζκνχ (Guldenmund, 2000). 

Βπηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Yule (2003), φηη νη νξηζκνί ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο (Yule, 2003). Ώλαθέξεη γηα 

παξάδεηγκα πσο ν Guldenmund (2000), αλαγλσξίδεη θνηλά ζεκεία ζην ζχλνιν θαη 

ησλ δχν ελλνηψλ (Guldenmund, 2000). Χζηφζν δηαθξίλνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαζψο ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε ππνθεηκεληθά 

θνηλέο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ νξγαληζκφ 

γεληθφηεξα ελψ ην θιίκα αζθάιεηαο είλαη πην θνληά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη εηδηθφηεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

11.5. Ο ξφινο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ 

Αηαρξνληθά έρεη δνζεί ηδηαίηεξε αμία ζηηο αηηίεο ησλ επαγγεικαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη 

ε έξεπλα ζε βηνκεραλίεο πςεινχ θηλδχλνπ έρεη ζπλεηζθέξεη θαηά πνιχ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ ζηελ 

νξγαλσζηαθή αζθάιεηα. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηηο λέεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα αλζξψπηλα ιάζε, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ αηπρεκάησλ.  

 Δ ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ (Systems Theory), εληζρχεη ηελ αληίιεςε φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ιαζψλ δελ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ή αληθαλφηεηα αιιά 

απφ ηα ηξσηά ζεκεία ησλ ζπζηεκάησλ θαζηζηψληαο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

επηξξεπέο ζηα ιάζε. Οη ιαλζάλνπζεο ζπλζήθεο (latent conditions) απνξξένπλ 

απφ ειιείςεηο ή ειαηηψκαηα ζηηο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ζηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη πξσηνθφιισλ, πξνυπνινγηζκψλ, ζηειέρσζεο, 
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ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ. Σέηνηνπ είδνπο 

αλεπάξθεηεο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ 

ηελ αλζξψπηλε ηάζε γηα ιάζε θαη επηπιένλ πηέδνπλ ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο 

απφδνζεο (Reason, 1990). 

 Ζ ζεσξία ησλ αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ (Human Factors Theory) βαζίδεηαη 

θαηά ηνλ Reason ζην εμήο αμίσκα: «δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ 

αλζξψπηλε θαηάζηαζε, κπνξνχκε φκσο λα αιιάμνπκε ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο 

νπνίεο νη άλζξσπνη εξγάδνληαη» (Reason, 1990). Δ ζρέζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

Ώλζξψπηλσλ Παξαγφλησλ κε ηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο αζθάιεηαο βαζίδεηαη 

ζε ηξεηο (3) αξρέο πνπ θαζνδεγνχλ ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαη νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: (1) Δ πξφιεςε ησλ ιαζψλ κε ην ζρεδηαζκφ ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ εμνπδεηεξψλνπλ ηηο πξνβιέςηκεο αλζξψπηλεο αδπλακίεο, 

θάλνληαο έηζη πην δχζθνιε ηελ εθηέιεζε ιάζνπο. (2) Δ κε απφθξπςε ησλ 

ιαζψλ κε ζηφρν ηελ δηαρείξηζή ηνπο. (3) Δ αλάπηπμε κεζφδσλ πνπ κεηξηάδνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ησλ ιαζψλ θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο (Porto, 2001). 

11.6. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζεηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

Ώξθεηέο δεκνζηεχζεηο ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε εηδηθψλ πνιηηηθψλ κάλαηδκελη, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφβιεςε γηα ηελ απφδνζε αζθάιεηαο (Mearns et al., 2003). Ο 

Reason (1998), ηζρπξίδεηαη φηη «ε ηδεαηή θνπιηνχξα αζθάιεηαο είλαη ε «κεραλή», 

πνπ νδεγεί ην ζχζηεκα ζην ζηφρν λα δηαηεξεζεί ε κέγηζηε αληίζηαζε ελαληίνλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ». Ο ίδηνο εξεπλεηήο πηζηεχεη, αθφκε, φηη ζε πεξηφδνπο 

θαιήο απφδνζεο αζθάιεηαο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα παξακείλνπκε πξνζεθηηθνί 

θαη «λα ζπιιέγνπκε ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο» (Reason, 1998). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κηα θνπιηνχξα 

ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη γεληθά επηθνηλσλίαο. Δ θνπιηνχξα επηθνηλσλίαο 

απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο αζθάιεηαο λα επαγξππλεί γηα πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο 

(πρ αλζξψπηλνπο, ηερληθνχο, νξγαλσζηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο), νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

Σειηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

αληαλαθιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη ε αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο αζθάιεηαο δελ 

απνηειείηαη απιψο απφ έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε έλα ξάθη 

βηβιηνζήθεο, αιιά είλαη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή κέζα ζην ρψξν 

εξγαζίαο (Kennedy and Kirwan, 1995). Βπηπιένλ, ε θχζε ηεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (πρ πφξνη, πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, έιεγρνο θ.ιπ.) 

επεξεάδεη ηελ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ (Kennedy and 

Kirwan, 1995). Δ Βπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο (2000), πηζηεχεη φηη ηειηθά ε 

δηνίθεζε αζθάιεηαο πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζην νξγαλσζηαθφ ζχζηεκα θαη ζηελ 

πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο (HSG65, HSE 2000) θαη βέβαηα ζε βηνκεραλίεο πςεινχ 

θηλδχλνπ ε αζθάιεηα νθείιεη λα απνηειεί ηε λνχκεξν έλα πξνηεξαηφηεηα. Οη Shanon 

θαη ζπλ. (1997), δηεμήγαγαλ κηα αλαζθφπεζε δέθα (10) κειεηψλ, νη νπνίεο εμέηαδαλ 
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ηε ζρέζε κεηαμχ νξγαλσζηαθψλ παξαγφλησλ θαη ην ξπζκφ εκθάληζεο αηπρεκάησλ. 

ηελ αλαζθφπεζε ζπκπεξηέιαβαλ κφλν ηηο κειέηεο πνπ έθαλαλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εξγαζηαθψλ ρψξσλ. Γηα λα ζεσξεζεί κηα κεηαβιεηή, 

ζηαζεξά ζρεηηδφκελε κε ην ξπζκφ αηπρεκάησλ ή ζρέζε έπξεπε: (1) λα είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή πξνο κηα θαηεχζπλζε ηνπιάρηζηνλ ζηα δχν ηξίηα ησλ ππφ 

εμέηαζε κειεηψλ θαη (2) λα κελ είλαη ζεκαληηθή ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζε 

θάπνηα άιιε κειέηε. Οη κεηαβιεηέο πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ απφ δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο ήηαλ δεθαεπηά (17). Ώπηφ πνπ βξέζεθε ήηαλ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ λα είλαη ζηαζεξά ζρεηηδφκελεο κε ρακειφ ξπζκφ 

εκθάληζεο αηπρεκάησλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ (Shannon 

et al., 1997): 

 Σελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβε ε Βπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο. 

 Σελ θαιή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν κε αζθαιψλ εξγαζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 To ρακειφ ξπζκφ απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ επηρείξεζε / 

νξγαληζκφ. 

 Σνπο ειέγρνπο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Βπίζεο, ππάξρεη έλαο βαζκφο ζπκθσλίαο θαη σο πξνο ην πνηεο ζεσξείηαη φηη είλαη νη 

ηδαληθέο πξαθηηθέο δηνίθεζεο αζθάιεηαο. Οη Mearns θαη ζπλ. (2003), δηαβεβαηψλνπλ 

φηη κεξηθά γεληθά ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, είλαη γηα παξάδεηγκα 

(Mearns et al., 2003): 

 Δ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ αζθάιεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 Πξνηεξαηφηεηα ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ παξαγσγή. 

 Δ δηαηήξεζε πςεινχ πξνθίι ηεο αζθάιεηαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο: 

 Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ δηνηθεηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα. 

 πγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

φξνπο αζθάιεηαο. 

 Δ επηθνηλσλία γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη: 

 Αηαχινπο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο. 

 Σαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο, επηζεσξεηψλ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

 Δ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Βλδπλάκσζε/Βμνπζηνδφηεζε. 

 Ώληηπξνζσπεία γηα ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο αζθάιεηαο. 

 Βλζάξξπλζε ηεο δέζκεπζεο ζηνλ νξγαληζκφ. 
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Βίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε θχζε θαη ν αξηζκφο ησλ 

αηπρεκάησλ, πνπ έρνπλ ζπκβεί σο απνηέιεζκα αλεπαξθνχο δηνίθεζεο αζθάιεηαο, 

νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ επηζεψξεζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ αλ απηέο νη 

δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο είλαη ηειηθά, επηηπρείο. Οη Mearns θαη ζπλ. (2003), 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηίκεζε 

ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο (Mearns et al., 2003). 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα δε 

δεκηνπξγείηαη ζηηγκηαία, αιιά αλαπηχζζεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Δ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

θαη ηεο εγεζίαο (Reason, 1998). 

11.7. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπ 

Δ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ εκθηινρσξεί ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έρεη 

ηηο ξίδεο ηεο ζηελ άγλνηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα επέιζνπλ. Οη θίλδπλνη 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηεο ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θάζε θνξά θαη γη‘ 

απηφ δελ είλαη πάληνηε νη ίδηνη. Καηά ζπλέπεηα ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζζεί σο ε 

έθζεζε ζηελ αβεβαηφηεηα ελψ σο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θίλδπλνο 

είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο κε επηζπκεηνχ ή αληίζηνηρα ε απνπζία ελφο 

επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Lhabitant, 2001).  

Καηά ηνλ Μπακπηληψηε θίλδπλνο είλαη «ην αξλεηηθφ ελδερφκελν, ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί θάηη θαθφ». ην Πξφηππν AS/NZS 4360:2004 ηεο Ώπζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο 

Γειαλδίαο σο θίλδπλνο νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκβεί θάηη ην νπνίν ζα έρεη 

επηπηψζεηο ζηνπο αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ΑΟΣ ζην έγγξαθν 

«ISO/IEC νδεγφο 73 Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ – Λεμηιφγην – Οδεγίεο γηα ρξήζε ζηα 

πξφηππα (Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in 

standards)» νξίδεη σο θίλδπλν ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί έλα γεγνλφο 

θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ, ελψ ν Cox (2007), νξίδεη ηνλ θίλδπλν σο ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί έλα δπζκελέο ζπκβάλ πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ 

απηνχ ηνπ δπζκελνχο ζπκβάληνο (Cox, 2007).  

Ο θίλδπλνο πεξηθιείεη ηελ κε βεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε βιάβε (Kaplan 

and Garrick, 1981):  

Κίλδπλνο = κε βεβαηφηεηα + βιάβε 

Ο Kapplan and Garrick (1981), ζπλδένπλ ηνλ θίλδπλν κε ηελ αζθάιεηα 

ππνζηεξίδνληαο φηη γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ θηλδχλνπ απνηεινχλ νη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ (hazards) αιιά δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί αμηνζεκείσηα απμάλνληαο ηελ 

αζθάιεηα, πνηέ φκσο δελ ζα εμαιεθζεί πιήξσο. Δ ζρέζε απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ηζφηεηα (Kaplan and Garrick, 1981):  

Κίλδπλνο = παξάγνληαο θηλδχλνπ/αζθάιεηα 
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Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνπο νξγαληζκνχο ζήκεξα παξά ηελ εηεξνγέλεηα πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη έρνπλ θαη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

θαηάηαμε ηνπο ζε είδε θηλδχλσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. ηελ βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη δηάθνξα παξαδείγκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε νξγαληζκνχ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξφηεηλαλ νη Williams θαη ζπλ. 

(1995), θαηά ηελ πεγή πξνέιεπζήο ησλ θηλδχλσλ (Αηάγξακκα 11.1) (Williams et al., 

1995). 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11.1 Καηεγνξηνπνίεζε θηλδχλσλ αλάινγα κε ηελ πεγή 

πξνέιεπζήο ηνπο 

 

   Πεγή: (Williams et al., 1995) 

Δ Οκνζπνλδηαθή Αηνίθεζε Ώεξνπνξίαο (Federal Aviation Administration, FAA) ζηηο 

ΔΠΏ ζην εγρεηξίδην θαλνληζκψλ αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμέδσζε ην 2000 

δηαρσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο ζε έμη (6) θαηεγνξίεο (FAA, 2000): 

 Πξνζδηνξηζκέλνο θίλδπλνο (Identified risk): Ο θίλδπλνο ν νπνίνο έρεη 

πξνζδηνξηζηεί φηη ππάξρεη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

 Απξνζδηόξηζηνο θίλδπλνο (unidentified risk): Ο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί φηη ππάξρεη. 

 Σπλνιηθόο θίλδπλνο (Total risk): Πξνζδηνξηζκέλνο θαη κε. 

 Απνδεθηόο θίλδπλνο (Acceptable risk): Ο πξνζδηνξηζκέλνο θίλδπλνο πνπ 

παξακέλεη αθφκα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ειέγρσλ. 

 Με απνδεθηόο θίλδπλνο (unacceptable risk): Ο πξνζδηνξηζκέλνο θίλδπλνο ν 

νπνίνο πξέπεη λα ειεγρζεί πεξαηηέξσ θαη λα κεησζεί. 

Φπζηθφ 
πεξηβάιινλ

Λεηηνπξγηθφ 
πεξηβάιινλ
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 Υπνιεηπόκελνο θίλδπλνο (residual risk): Ο θίλδπλνο πνπ παξακέλεη κεηά ηηο 

πξνζπάζεηεο δηαρείξηζήο ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηνλ απνδεθηφ θαη ηνλ 

απξνζδηφξηζην θαη ηνλ απνδεθηφ θίλδπλν.  

Δ δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ (risk management) νξίδεηαη σο «κηα ζπζηεκαηηθή, 

ζπληνληζκέλε θαη ζπλερήο πξνζέγγηζε ζηε δηάγλσζε, ηελ αλάιπζε, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ απνθπγή, ηελ πξφιεςε ηεο απψιεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ». Καηά ην 

Πξφηππν AS/NZS 4360:2004 ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ έρεη δχν (2) έλλνηεο. Καηά ηελ 

επξχηεξε έλλνηα πεξηιακβάλεη ηελ θνπιηνχξα, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δνκέο πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελδερφκελσλ επθαηξηψλ ελψ παξάιιεια γίλεηαη δηαρείξηζε 

αληίμνσλ απνηειεζκάησλ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηα ζηάδηα 

επηθνηλσλίαο, θαζηέξσζεο γεληθνχ πιαηζίνπ, ηαπηνπνίεζεο, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο, 

αληηκεηψπηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη επαλεμέηαζεο θηλδχλσλ (Al-Dorzi Hasan et al., 

2014). 

Ο Culp (2001), πξνηείλεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ πέληε (5) απηφλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ Αηάγξακκα 11.2 (Culp, 2001). 

      ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11.2 Γξαζηεξηφηεηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 

         Πεγή: (Culp, 2001) 

 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ν θίλδπλνο ειινρεχεη ζε πάζεο θχζεσο αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη απξφβιεπηνο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο γηα έλαλ νξγαληζκφ θαη γη‘ απηνχο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ απφ 

απηφλ. Ο θίλδπλνο εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ν βαζκφο απφ ηνλ 

νπνίν θηλδπλεχεη ν νξγαληζκφο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηνπ, ησλ 
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δεμηνηήησλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ 

πνπ εθαξκφδεη, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηεο πνηφηεηαο ηνπ κάλαηδκελη ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ, ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο πνπ έρεη αλαπηχμεη. 

11.8. Παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνπιηνχξα αζθαιείαο ηνπ αζζελνχο 

Δ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο ηνκείο ή παξάκεηξνη κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά (Sexton et al., 2006b). Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εγεζία, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην πξνζσπηθφ, ηηο πξαθηηθέο αζθάιεηαο (Reason, 

1998) θαη απνηεινχλ επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. Οη 

ζπληζηψζεο απηέο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Sammer θαη ζπλ. (2010), είλαη ε 

εγεζία, ε νκαδηθή εξγαζία, ε ελζσκάησζε ηεο γλψζεο βάζεη απνδείμεσλ, ε 

επηθνηλσλία, ν νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηνπ, ε θαηαλνκή επζπλψλ γηα 

ηα ιάζε ζην ζχζηεκα θαη φρη ζηα άηνκα κεκνλσκέλα θαζψο θαη ε θξνληίδα πγείαο 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αζζελή (Sammer et al., 2010). Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

αλέδεημε θαη ε έξεπλα ησλ El-Jardali θαη ζπλ. (2011), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

είλαη ε αλαθνξά ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαη ε κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε, ε θαηάιιειε επηθνηλσλία, ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε επαξθήο ζηειέρσζε θαη ε δηαπίζηεπζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ (El-Jardali et al., 2011). Βπίζεο ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αλέπηπμαλ ζηηο ΔΠΏ νη Sorra θαη Nieva (2004), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζε 

γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία, ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) 

παξακέηξνπο, ηηο αθφινπζεο (Αηάγξακκα 11.3) (Sorra and Nieva, 2004):  

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11.3 Παξάκεηξνη θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 
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     Πεγή: (Sorra and Nieva, 2004) 

11.9. πκπεξάζκαηα 

Οη φξνη αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο θαη ηαηξηθά ιάζε ζπλδέζεθαλ άκεζα κε ην θιίκα 

αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Σν θιίκα αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη κηα 

ζχλζεηε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεηαη ηφζν απφ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επαγγεικάησλ πγείαο (έληαζε – ξπζκφο, εξγαζίαο - stress, απφθηεζε εκπεηξίαο, είδνο 

πεξηζηαηηθψλ) φζν θαη απφ παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο (ξφινο δηνίθεζεο, νκαδηθφ θιίκα), αιιά θαη ζηνλ θάζε κεκνλσκέλν 

επαγγεικαηία πγείαο (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, αγάπε γηα ην επάγγεικα). ην 

πιαίζην κηαο νιηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηα 

λνζνθνκεία, νη ηξεηο (3) κείδνλεο πξνζδηνξηζηηθέο ηεο ζπληζηψζεο (αληηθείκελν 

εξγαζίαο, πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα αηνκηθά γλσξίζκαηα) ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ παξάιιεια θαη ζθαηξηθά. Γεηνχκελν είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα 
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αθνξά ζηνρεπκέλα ζηηο θαηαιιειφηεξεο γηα θάζε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ θαη 

πεξίζηαζε, ελέξγεηεο. Δ δεκηνπξγία ζεηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθπγή ησλ ιαζψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο. Γη‘ απηνχο ηνπο ιφγνπο θαζηεξψζεθε ζε αξθεηέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε 

ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 Αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ        

αζζελνχο 

«Τν κνλαδηθό πξαγκαηηθό ζθάικα είλαη απηό από ην νπνίν δελ καζαίλνπκε ηίπνηα» 

(John Powell) 

12.1 Δηζαγσγή 

ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο ησλ ιαζψλ, νη Βπξσπατθνί Οξγαληζκνί ζπλερίδνπλ λα 

ζπδεηνχλ κεζφδνπο θαη εξγαιεία, πνπ ζα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε 

δηαζθάιηζε αζθαινχο θαη πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδαο, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

πξφζβαζεο ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Βπηπιένλ, ε AHRQ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

πφξσλ, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ πξνζβάζηκεο εξεπλεηηθέο απνδείμεηο, νη νπνίεο λα 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο δηάθνξεο θιηληθέο πεξηπηψζεηο. Σα εξγαιεία πνηφηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ ηζηνζειίδεο, αλαθνξέο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ελεκεξσηηθά δειηία, 

νδεγνχο θαη άιινπο κεραληζκνχο, κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ηνπο λνκνζέηεο ζηνλ ηνκέα πγείαο, ηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ πγεία, ηνπο 

εξγνδφηεο, ηνπο αζζελείο θαζψο θαη ηνπο θαηαλαισηέο ζηε δεκηνπξγία, πξνψζεζε 

θαη αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο, ζηνλ νξγαληζκφ ή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο αηφκνπ. 

πσο πξνθχπηεη, ε αμία ησλ εξγαιείσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο είλαη πξνθαλήο. πλεπψο, ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ ιαζψλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο εξγαιείσλ είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε (Nix et al., 2006). 

12.2 εκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηηο κνλάδεο πγείαο 

Δ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο απνηειεί ην πξψην ζηάδην γηα ηελ αλάπηπμε 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, αθνχ απνηειεί έλδεημε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζπληείλεη ζηελ πξφιεςε ησλ ιαζψλ (Hellings et al., 2010). Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο, απαηηείηαη ε κέηξεζε ηνπ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ή κε 

ζπλεληεχμεηο. Δ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη αλψλπκα απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη βαζκνινγίεο ηνπο αζξνίδνληαη γηα λα αμηνινγεζεί 

ζπλνιηθά ην θιίκα αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα εληνπηζηνχλ νη θχξηεο 

παξάκεηξνη πνπ ην επεξεάδνπλ (Zohar et al., 2007). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ζπληζηψζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ηελ επηζπκία ηνπο λα αλαθέξνπλ αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ δίλνπλ ζηα ηκήκαηα πνπ εξγάδνληαη (Sorra and Nieva, 

2004). Αειαδή κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία απνδεηθλχεηαη θαηά πφζν ε αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη απνθαιχπηνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη ζηα ιάζε. 

Σα νθέιε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο, είλαη πνιιά ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ζε αηνκηθφ επίπεδν, εληζρχεηαη ε 
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ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη παξάιιεια γίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο πνπ ζπκβαίλνπλ. ε επίπεδν νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζε 

ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο απαηηείηαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, 

ρξεζηκεχεη σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ παξακέηξσλ ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ κε αληίζηνηρα άιισλ λνζνθνκείσλ (Nieva 

and Sorra, 2003, Smits et al., 2009). Βπίζεο απνηειεί κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ λνζνθνκείσλ αθνχ ζπληείλεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζηε δηφξζσζε νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ 

θάλνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πην επηξξεπείο ζηα ιάζε (Neal and Griffin, 2004).  

12.3 Πεγέο εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο 

Σν Αεθέκβξην ηνπ 2003, ε AHRQ δεκηνχξγεζε ηελ ηζηνζειίδα, ε νπνία θηινμελεί ηα 

εξγαιεία πνηφηεηαο ζηελ πγεία. Βλ νιίγνηο, ν ηζηνρψξνο απηφο εδξαηψζεθε σο κηα 

βάζε δεδνκέλσλ, αιιά θαη σο κηα δηαδηθηπαθή πχιε πξαθηηθψλ θαη έηνηκσλ πξνο 

ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, κέηξεζε, πξνψζεζε θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Ώκεξηθή. Δ απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο 

απηήο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ζηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηνπο αζζελείο – θαηαλαισηέο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπο εξεπλεηέο έλαλ πξνζβάζηκν κεραληζκφ, ν νπνίνο λα 

παξέρεη πξνηάζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη αξρέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, λα 

βειηηψλεη ηελ παξνρή θαη ιήςε πεξίζαιςεο, λα ππνβνεζά ηηο απνθάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πεξίζαιςε, θαη λα εθπαηδεχεη ηνλ θάζε πειάηε μερσξηζηά ζρεηηθά κε 

ηηο αλάγθεο ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπ πεξίζαιςεο (Nix et al., 2006).  

Σα πεξηερφκελα ηνπ QualityTools πεξηιακβάλνπλ πεξηιήςεηο ησλ εξγαιείσλ νη 

νπνίεο απνηεινχλ έλαλ εχρξεζην κεραληζκφ γηα ηελ ιήςε ηππνπνηεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα εξγαιεία, ελψ επηπιένλ πεξηιακβάλνπλ εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο 

γηα άιινπο ηζηνρψξνπο αθηεξσκέλνπο ζην θάζε εξγαιείν μερσξηζηά (Nix et al., 

2006). 

National Guideline Clearinghouse (Βζληθφ Γξαθείν Οδεγηψλ) 

Σν National Guideline Clearinghouse (NGC,www.guideline.gov) ηεο AHRQ, κηα 

δηαδηθηπαθή απνζήθε κε πξαθηηθέο νδεγίεο, βαζηζκέλεο ζε απνδείμεηο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1998, απνηειεί κία επηπξφζζεηε πεγή εξγαιείσλ. Βλψ ην 

QualityTools θαη ην NGC απνηεινχλ παξεκθεξείο ηζηνζειίδεο, εληνχηνηο, έλα απφ ηα 

θξηηήξηα ηνπ QualityTools είλαη ην εξγαιείν λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ην δηαδίθηπν, 

θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη θαη γηα ην NGC. Βπνκέλσο, νη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα βξνπλ 

εξγαιεία ζην NGC πνπ δελ ππάξρνπλ ζην QualityTools. Σα εξγαιεία, ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα ζην NGC έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζπλδπαζκφ κε νδεγίεο γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνπο παξφρνπο θξνληίδαο (λνζειεπηέο, ηαηξνχο, λνζνθνκεία) λα ηα εθαξκφζνπλ. Σν 
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NGC πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 1.500 εξγαιεία ζπλνδεπφκελα απφ νδεγίεο. Οη θιηληθνί 

αιγφξηζκνη, νδεγνί ηζέπεο θαη ζχληνκνη βνεζεηηθνί νδεγνί ζπγθξνηνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαιείσλ. Οη πεξηζζφηεξνη ππεχζπλνη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε νδεγηψλ θαη ζρεηηθψλ εξγαιείσλ, αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) εξγαιεία. πσο θαη ην QualityTools, ην NGC αλαλεψλεηαη 

θάζε βδνκάδα κε λέα θαη βειηησκέλα εξγαιεία θαη νδεγίεο (Nix et al., 2006). 

Patient Safety Network (Αίθηπν αζθάιεηαο αζζελνχο)  

Σα εξγαιεία, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ρξήζε ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέζσ ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηεο AHRQ, ην 

«Patient Safety Network» AHRQ PSNet (http://psnet.ahrq.gov/). Ώπηή ε ζειίδα 

απνηειεί κηα πνιχηηκε πχιε γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ 

πξφιεςε ηαηξηθψλ ιαζψλ, ελψ απνηειεί ηαπηφρξνλα ηελ πξψηε ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα ψζηε λα κάζνπλ νη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο, νη δηνηθνχληεο, θαη νη 

θαηαλαισηέο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Δ ηζηνζειίδα 

πεξηιακβάλεη πεξηιήςεηο ησλ εξγαιείσλ θαη ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επεξρφκελεο ζπλαληήζεηο θαη 

δηαζθέςεηο θαζψο θαη ζπλδέζκνπο κε άξζξα, βηβιία θαη αλαθνξέο. Οη αθφινπζνη 

ηχπνη εξγαιείσλ καδί κε ηνλ δηαζέζηκν αξηζκφ ηνπο είλαη θάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζε απηή ηε ζειίδα: νπηηθναθνπζηηθά είθνζη ηξία (23), βηβιία/αλαθνξέο 

εθαηφ νθηψ (108), θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο νθηψ (8) θαη ηζηνρψξνη εθαηφ 

πελήληα ηέζζεξηο (154), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο κε πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ / καζεκάησλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, ρψξνπο ζπδεηήζεσλ θαη θπβεξλεηηθέο 

ηζηνζειίδεο (Nix et al., 2006). 

Πξνζαξκνγή ησλ εξγαιείσλ γηα ηνπηθή ρξήζε 

Βπηπιένλ, νκνζπνλδηαθά ρξεκαηνδνηνχκελεο νδεγίεο θαη εξγαιεία δηαηίζεληαη ζην 

δεκφζην ηνκέα, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο λα 

ιεθζεί ζρεηηθή άδεηα, ε νπνία λα εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Μεξηθά απφ απηά, σζηφζν, είλαη πηζαλφλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο ή πιηθφ, ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ πεξηνξηζκνχο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. ε πεξίπησζε, πνπ νη δεκηνπξγνί δηαηεξνχλ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πξντφληνο ηνπο, πξέπεη λα ιεθζεί άδεηα απφ ηνπο ίδηνπο 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο, ελψ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ρξεκαηηθφ 

αληίηηκν. Δ θάζε ηζηνζειίδα αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ηεο γηα ηε ιήςε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο, θαη θαηά πφζν απαηηείηαη άδεηα πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ (Nix et al., 2006). 

12.4 Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο 

Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, θαη 

ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, 

δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο. Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο νξγαληζκνχ, ηα νπνία είλαη αξλεηηθά γηα ηνπο πειάηεο, θαη ελδερνκέλσο 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, νη Πξντζηάκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ, 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο (Sexton et al., 2006c). 

Σα ππάξρνληα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο είλαη 

πνιπάξηζκα, ελψ είλαη ιηγνζηέο νη πιεξνθνξίεο ζηε βηβιηνγξαθία, πνπ παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε ζηνπο ρξήζηεο ή ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ γηα 

έξεπλα ή γηα πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

(Sexton et al., 2006c). 

Οη Scott θαη ζπλ. (2003), δεκνζίεπζαλ κηα αλαζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ 

γηα ηε κέηξεζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Οη ζπγγξαθείο 

βξήθαλ (9) ελλέα εξγαιεία πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο έδεημαλ φηη ηα εξγαιεία πνηθίινπλ αμηνζεκείσηα 

σο πξνο ηε ζεσξία, ηελ ηππνπνίεζε, ην κέγεζνο, ην ζθνπφ θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

ηδηφηεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε επηινγή ελφο εξγαιείνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα, απφ ηελ πξφζεζε ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ (Scott et al., 2003).  

Σελ πιεζψξα ησλ εξγαιείσλ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη ε 

εθηελήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην EUNetPas 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία εληνπίζηεθαλ είθνζη ηέζζεξα (24) εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο εληφο θαη 

εθηφο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη ηα αθφινπζα (EUNeTPaS, 2009): 

 Checklist for Assessing Institutional Resilience 

 Culture of Safety Survey 

 Danish Patient Safety Culture Questionnaire 

 Error Orientation Questionnaire 

 Hospital Culture Questionnaire 

 Hospital Survey on Patient Safety 

 Hospital Survey on Patient Safety Culture 

 Manchester Patient Safety Assessment Framework 

 Nursing Unit Cultural Assessment Instrument 

 Patient Safety Climate in Aesthesia 

 Patient Safety Culture Questionnaire 

 Patient Safety Culture in Healthcare Organizations Survey 

 Safety Attitudes Questionnaire 

 Safety Climate Assessment Tool 

 Safety Climate Scale 
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 Safety Climate Survey 

 Stanford Safety Culture Instrument 

 Teamwork and Patient Safety Attitudes Questionnaire 

 Trainee Supplemental Survey 

 TUKU – Safety Culture in Health Care Survey 

 Veteran Affairs Palo Alto / Stanford Patient Safety Center for Inquiry 

 Veterans Health Administration Patient Safety Culture Questionnaire 

 Vienna Safety Culture Questionnaire 

 World Alliance for Patient Safety Hand Hygiene Campaigns Healthcare - 

Units Survey on Patient Safety Culture. 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαιείσλ απηψλ έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζε λνζνθνκεία, ειάρηζηά απφ 

απηά έρνπλ εθαξκνζηεί ζε δνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, γεξνθνκεία θαη 

ζε Σκήκαηα Βπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΒΠ).  

ε άιιε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε νη Singla θαη ζπλ. (2006), 

πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία κέηξεζεο ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, λα δηαθξίλνπλ ζε απηά ηηο εμεηαδφκελεο δηαζηάζεηο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Καηέιεμαλ ζε δεθαηξία (13) εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ελληά (9) απφ απηά ραξαθηεξίδνληαη σο γεληθά θαη 

ηέζζεξα (4) σο εηδηθά. Σα γεληθά απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπ επαγγεικαηίεο πγείαο, 

ελψ ηα εηδηθά ζρεδηάζηεθαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. ια ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πεξηιακβάλνπλ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη ε θάζε απάληεζε αληηζηνηρεί ζε κηα 

θιίκαθα ηχπνπ Likert, ε νπνία εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ εξσηψκελνπ σο 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Κάπνηα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ κηα 

(1) ή πεξηζζφηεξεο αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Σα πεξηγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 12.1 πνπ αθνινπζεί (Singla et al., 2006). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 12.1  Δξεπλεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

Δξεπλεηηθφ 

Δξγαιείν 

Αξηζκφο ζηνηρείσλ 

&θιίκαθα 

κέηξεζεο 

Πιεζπζκφο 

ηφρνο 

Αξηζκφο 

Παξακέηξσλ 

Δίδνο 

εξγαιείνπ 

(γεληθφ ή 

εμεηδηθεπκέλν) 

Safety Attitudes 

Questionnaire ICU 

version 

63 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Σν ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

19 Γεληθφ 

Veteran Affairs 

Palo Alto/Stanford 

Patient Safety 

Center for Inquiry 

89 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Σν ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

18 Γεληθφ 

Veterans Health 

Administration 

Patient Safety 

Questionnaire 

112 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Σν ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

18 Γεληθφ 

Hospital Safety 

Culture 

Questionnaire 

(modified from 

Operating Room 

Management 

Attitudes 

Questionnaire, 

ORMAQ) 

99 θιεηζηέο, 

αλνηθηέο εξσηήζεηο 

κε ηελ θιίκαθα 

Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
14 Γεληθφ 

Hospital Survey on 

Patient Safety 

Culture (AHRQ) 

44 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
14 Γεληθφ 

Safety Climate 

Survey 

21 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
11 Γεληθφ 

Allina Hospitals 

and Clinics 

20 θιεηζηέο, 

αλνηθηέο εξσηήζεηο 

κε ηελ θιίκαθα 

Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
8 Γεληθφ 

Culture of Safety 

Survey 

27 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Πξνζσπηθφ  ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
8 Γεληθφ 

Teamwork and 

Patient Safety 

Attitudes 

Questionnaire 

24 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
4 Γεληθφ 

Modified ORMAQ 

60 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Πξνζσπηθφ ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ 
14 Βμεηδηθεπκέλν 

Patient Safety 

Climate in 

Anesthesia 

54 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Ώλαηζζεζηνιφγνη 

θαη λνζειεπηέο 
13 Βμεηδηθεπκέλν 

Trainee 

Supplemental 

Survey (Children’s 

Hospital Bonston) 

41 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

πκκεηέρνληεο ζε 

πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο 

6 Βμεηδηθεπκέλν 

Safety Climate 

Scale 

19 θιεηζηέο 

εξσηήζεηο κε ηελ 

θιίκαθα Likert 

Εαηξνί, 

λνζειεπηέο, 

θαξκαθνπνηνί 

4 Βμεηδηθεπκέλν 

   Πεγή: (Singla et al, 2006) 
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Σα παξαπάλσ δεθαηξία (13) εξεπλεηηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 

εμαθφζηεο πελήληα επηά (657) εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ αλάινγα ζε κηα (1) απφ 

ηηο είθνζη ηξεηο (23) παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Ώπηέο 

ηαμηλνκνχληαη ζε έμη (6) θχξηεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο Flin θαη ζπλ. (2000), 

θαη Guldenmund (2000) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12.2 πνπ αθνινπζεί (Flin 

et al., 2000, Guldenmund, 2000). 

 ΠΗΝΑΚΑ 12.2 Παξάγνληεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

Καηεγνξία Παξάκεηξνο 

Αηνίθεζε/Βπνπηεία 

 Δ δηνίθεζε θαη ε ζηάζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

 Δ επάξθεηα εθπαίδεπζεο θαη ε επνπηεία 

 Δ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

 Δ κε ηηκσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο  

πζηήκαηα αζθάιεηαο 

 Δ ππνδνκή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

 Δ κεηαβίβαζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο αζθαινχο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο 

 Δ επάξθεηα ζε εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ θαη δηαδηθαζίεο 

 Οη εθζέζεηο πιεξνθνξηψλ 

Κίλδπλνο 
 Δ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

 Δ πξνζπκία αλαδήηεζεο βνήζεηαο 

Βξγαζηαθή πίεζε  Ο βαζκφο εξγαζηαθήο πίεζεο ζε έλα ηκήκα ή κνλάδα 

Εθαλφηεηα  Δ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

Αηαδηθαζίεο/θαλφλεο 
 Ση πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ζε πνηνλ 

 Δ ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

Βπηκέξνπο παξάκεηξνη 

 Δ νκαδηθή εξγαζία 

 Δ επηθνηλσλία 

 Δ νξγαλσζηαθή κάζεζε 

 Δ αλάδξαζε θαη ε επηθνηλσλία 

 Οη αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηα αίηηα ησλ ιαζψλ θαη ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ 

 Δ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 Δ ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα 

 Πεγή: (Singla et al, 2006) 

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα εξγαιεία δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν 

ηνπο πξνζεγγίδνληαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα δεηήκαηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

θαζψο θαλέλα απφ απηά δελ πξαγκαηεχεηαη θαη ηηο είθνζη ηξεηο (23) παξακέηξνπο ελψ 

θαηά κέζν φξν θαιχπηνπλ δψδεθα (12). Βπηπιένλ θάπνηα απφ απηά κπνξνχλ λα 

δίλνπλ έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ελψ θάπνηα άιια δελ ηνλ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ. Σξεηο (3) θνηλνί παξάκεηξνη δηαπηζηψλνληαη ζηα ελλέα (9) 

εξγαιεία γεληθφηεξεο ρξήζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε δηνίθεζε θαη ε ζηάζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ε επηθνηλσλία θαζψο θαη ε νκαδηθή εξγαζία 

(Singla et al., 2006).  

χκθσλα κε Έθζεζε πνπ εθπνλήζεθε θαη δεκνζηεχηεθε απφ ην EUNetPaS, ηα 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε είλαη ηα αθφινπζα (Πίλαθαο 12.3) 

(EUNeTPaS, 2009). 

ΠΗΝΑΚΑ 12.3 Δξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ζηελ Δπξψπε 

Δξγαιείν Υψξα 

Clinical Risk Management Austria 

Drug risk perception with respect to NSAIDs Slovakia 

Error Orientation Questionnaire Denmark 

Healthcare workers’ perception of adverse 

events and incident reporting 
Italy 

Hospital Survey on Patient Safety Culture 

Belgium, United Kingdom (Scotland), 

Switzerland, Netherlands, Italy, Spain, Croatia, 

Sweden, Iceland, France, Norway, Finland 

Information System for Surveillance and 

Control of Adverse Events 
Spain 

Manchester Patient Safety Assessment 

Framework 
United Kingdom, Germany, Netherlands 

Patient perception of safety in health services. 

CASSES Questionnaire 
Spain 

Patient safety care in healthcare organization 

- Quality Standards 
Spain 

Safety Attitudes Questionnaire (different 

versions) 
Hungary, Norway, Germany, United Kingdom 

Safety Climate Assessment Instrument 
United Kingdom by European Federation of 

Nurses 

The Danish Patient Safety Culture 

Questionnaire 
Denmark 

TUKU – Safety culture in health care survey Finland 

Vienna Safety Culture Questionnaire Austria 

World Alliance for Patient Safety Hand 

Hygiene Campaigns Healthcare 

- Units Survey on Patient Safety Culture 

Portugal 

 Πεγή: (EUNetPaS, 2010) 

 

Παξφκνηα αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Kristensen & Bartels (2007), νη 

νπνίνη εληφπηζαλ πέληε (5) απφ ην ζχλνιν, εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε έξεπλεο ηφζν ζηηο ΔΠΏ 

φζν θαη ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην (Kristensen and Bartels, 2007). Σα ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία είλαη ηα εμήο: 
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i. CAIR (The 30 checklist for assessing institutional resilience – University of 

Manchester, UK). 

ii. HSOPSC (The Hospital Survey on Patient Safety Culture – Agency foe 

Healthcare Research and Quality, AHRQ, USA). 

iii. MPSCAF (Manchester Patient Safety Assessment Framework – University of 

Manchester, UK) 

iv. SAQ (The Safety Attitudes Questionnaire – University of Texas, USA) 

v. SCS (The Safety Climate Survey – Institute of Healthcare Improvement, USA) 

Σα επξήκαηα ηεο αλαζθφπεζεο ησλ Kristensen & Bartels (Kristensen and Bartels, 

2007) επηβεβαηψλεη θαη ην Ίδξπκα Τγείαο ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ (Health 

Foundation) πξνζζέηνληαο ζηελ παξαπάλσ ιίζηα θαη ην εξγαιείν Patient Safety 

Culture in Healthcare Organizations (Stanford, AHRQ, US) θαη αμηνιφγεζε ηα 

εξγαιεία απηά αλάινγα κε ηελ επθνιία ζηελ ρξήζε ηνπο θαη ηνλ βαζκφ πνπ απηά 

έρνπλ ειεγρζεί σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο (The Health 

Foundation, 2011). Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζην 

Αηάγξακκα 12.1 πνπ αθνινπζεί. 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12.1  Αμηνιφγεζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ εξγαιείσλ θνπιηνχξαο  

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

 

  PSCHO: Patient Safety Culture in Healthcare Organizations, HSOPSC: Hospital Survey on Patient Safety Culture,  

SAQ: Safety Attitudes Questionnaire, SCS: Safety Climate Survey, MPSCAF: Manchester Patient Safety Assessment          

Framework         

    Πεγή: (Health Foundation, 2011, ίδηα δηακόξθσζε) 

 

Οη Colla θαη ζπλ. (2005), ζε κηα κεηαλάιπζε ελλέα (9) κειεηψλ ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ, επηρεηξεί 

λα παξαζέζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12.4, 

θαη αθνξνχζαλ ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ηηο 

παξακέηξνπο πνπ κειεηνχλ, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ςπρνκεηξηθψλ 
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ειέγρσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ, ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ζην αλ 

έγηλαλ ζπζρεηίζεηο ησλ βαζκνινγηψλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο αζζελείο (Colla 

et al., 2005). 
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ΠΗΝΑΚΑ 12.4 χλνςε ραξαθηεξηζηηθψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

Όλνκα εξγαιείνπ SLOAPS PSCHO VHA PSCQ HSOPSC CSS SAQ SCS MSSA HTSSCS 

Υψξνο εθαξκνγήο 

ε 

νιφθιεξν 

ην 

λνζνθνκείν 

ε 

νιφθιεξν 

ην 

λνζνθνκείν 

ε 

νιφθιεξν 

ην 

λνζνθνκείν 

ε 

νιφθιεξν 

ην 

λνζνθνκείν 

ε 

νιφθιεξν 

ην 

λνζνθνκείν 

Δληφο 

δηαθνξεηηθψλ 

κνλάδσλ κέζα 

ζην 

λνζνθνκείν 

Δληφο 

δηαθνξεηηθψλ 

κνλάδσλ κέζα 

ζην 

λνζνθνκείν 

Φαξκαθείν Μεηαγγίζεηο 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ώηνκηθή ζπκπιήξσζε Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη ρη Ναη 

Ώξηζκφο εξσηήζεσλ  

(εθηφο δεκνγξαθηθέο) 
58 82/32 71 42 34 60 19 194 27 

5βαζκε θιίκαθα Likert Ναη Ναη Ναη Ναη Μεξηθψο Ναη Ναη Ναη Ναη 

Μεηξήζεηο εθαξκνγήο - δξάζεσλ Ναη ρη ρη ρη ρη ρη ρη Ναη ρη 

Παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη 

Δγεζία Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Μεξηθψο 

Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο  Ναη Μεξηθψο Ναη Μεξηθψο ρη Μεξηθψο Μεξηθψο Ναη Μεξηθψο 

ηειέρσζε Ναη Μεξηθψο Ναη Ναη Μεξηθψο Ναη Μεξηθψο Ναη ρη 

Βπηθνηλσλία Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

Ώλαθνξά Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 

πλνιηθφο αξηζκφο παξακέηξσλ 9 5(16) 13 12 4 6 6 20 8 

Δπεμεξγαζία 

Ώλάιπζε εξσηήζεσλ  ρη Μεξηθψο Ναη Ναη ρη Ναη Μεξηθψο ρη Ναη 

Αηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ  ρη ρη Ναη Ναη ρη Ναη ρη ρη Ναη 

Βπηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ρη Ναη Ναη Ναη ρη Ναη Μεξηθψο ρη Ναη 

Cronbach's alpha coefficient ρη ρη 0,45 - 0,90 0,63 - 0,83 «Φησρφο» 0,68 - 0,81 «Καιφο» 0,44 - 0,84 0,61 - 0,85 

Ώλάιπζε αμηνπηζηίαο ρη ρη ρη ρη Ναη Ναη Μεξηθψο ρη ρη 

πζρέηηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ  ρη ρη Ναη Ναη ρη Ναη ρη Μεξηθψο Ναη 

Ώλάιπζε απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ  ρη Ναη ρη Ναη ρη Ναη Ναη Μεξηθψο Ναη 

Πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε 

πγθξίζεηο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη ρη Ναη 

πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ρη Ναη ρη Ναη Ναη Ναη Μεξηθψο Ναη Ναη 

πγθξίζεηο κεηαμχ βηνκεραληψλ ρη Ναη ρη ρη ρη Ναη Μεξηθψο ρη ρη 

πζρέηηζε κε αλαθεξφκελα πνζνζηά ρη ρη ρη Ναη Ναη Ναη ρη Ναη ρη 

πζρέηηζε κε κέηξα δηαδηθαζηψλ ρη ρη ρη ρη Ναη Ναη ρη ρη ρη 

πζρέηηζε κε απνηειέζκαηα αζζελψλ ρη ρη ρη ρη ρη Ναη ρη ρη ρη 

Μειέηεο πξν θαη κεηά παξεκβάζεσλ  Μεξηθψο ρη ρη ρη ρη Ναη ρη ρη ρη 

                    
SLOAPS: Strategies for Leadership: An Organizational Approach to Patient Safety, PSCHO: Patient Safety Cultures in Healthcare Organizations, VHA PSCQ : Veterans Administration Patient Safety Culture Questionnaire,  

HSOPS: Hospital Survey on Patient Safety, CSS: Culture of Safety Survey, SAQ: Safety Attitudes Questionnaire, SCS: Safety Climate Survey (κε 10 παξακέηξνπο απνθαιείηαη Safety Climate Scale),   
MSSA: Medication Safety Self Assessment, HTSSCS: Hospital Transfusion Service Safety Culture Survey    

Πεγή: (Colla et al, 2005) 
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Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Βζσηεξηθήο Ώγνξάο (Internal Market Information System 

(IMI), αλαπηχρζεθε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, θαη έρεη ζηφρν λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη εθζπγρξνληζκέλεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε δξάζε ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπο. Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο IMI, ε Βπξσπατθή Οκνζπνλδία Ννζειεπηηθψλ Ρπζκηζηηθψλ Οξγάλσλ 

(European Federation of Nursing Regulators) ζα βειηηψζεη ηελ ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο, ε νπνία αθνξά ζηνπο λνζειεπηέο, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηα εζληθά 

λνζειεπηηθά ξπζκηζηηθά φξγαλα λα αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ λνζειεπηψλ. Ώπηή ε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ, θαη εμαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο κε 

έλα νκαιφ θαη ζπλεπή ηξφπν ζε νιφθιεξε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (Stievano et al., 

2009). 

Σν 2004, ν επηθεθαιήο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πελζπιβάληαο ζπλεθάιεζε κηα εηδηθή νκάδα εξγαζίαο 

απνηεινχκελε απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

ζηα λνζνθνκεία κέιε. Δ νκάδα απηή αλέιαβε ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

εθκάζεζεο γηα φζνπο ηάζζνληαη ππέξ ηνπ ζθνπνχ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, 

έηζη ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα αλαπηχμνπλ έλα πξφγξακκα γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ νη Delta ησλ νπνίσλ ην φξακα ήηαλ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο λα ελζσκαησζεί ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ 

λννηξνπία ηνπ πξνζσπηθνχ, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα έλα εηδηθφ πξφγξακκα. Ο 

ξφινο ηνπ θάζε κέινπο ηνπ Delta ήηαλ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο γηα λα 

εθπαηδεπηεί ζηε ζεσξία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ γηα ηελ αζθάιεηα, λα γίλεη 

ππεξαζπηζηήο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο (Schwoebel and Creely, 2010). 

χκθσλα κε ην Ελζηηηνχην γηα ηηο Ώζθαιείο Εαηξηθέο Πξαθηηθέο (Institute for Save 

Medication Practices), ε ηλζνπιίλε, ε νξκφλε, ε νπνία ειέγρεη ηα επίπεδα ζαθράξνπ 

ζην αίκα εκπιέθεηαη ζπρλά ζε ιάζε πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο αζζελείο. Οη 

αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ βαξηάο κνξθήο ππνγιπθαηκία είλαη πηζαλφλ λα έιαβαλ 

ιαλζαζκέλε δφζε, ιάζνο ηχπν ηλζνπιίλεο ή ζσζηή δφζε ζε ιάζνο ζηηγκή. Γηα λα 

κπνξέζεη θαλείο λα αληηιεθζεί πψο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ απηά ηα ιάζε, ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηα πνηθίια είδε ηλζνπιίλεο, θαζψο θαη ηα δηαζέζηκα θάξκαθα, πνπ 

εληζρχνπλ ηελ ηλζνπιίλε θαη επηπιένλ ην γεγνλφο φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο 

ζπληαγνγξαθνχληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε θαξκάθσλ. Βπηπξφζζεηα πνιιά απφ 

απηά ηα πξντφληα έρνπλ παξφκνηα νλφκαηα θαη ζπζθεπαζία. Βίλαη ζπλεπψο ζαχκα ην 

γεγνλφο φηη δελ ζπκβαίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα ιάζε (Bass et al., 2007). 

Οη Bass θαη ζπλ. (2007a), πξνηείλνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ηελ εμνηθείσζε 

ησλ λνζειεπηψλ κε ηηο λέεο ζεξαπείεο ηλζνπιίλεο, ηηο λέεο κεζφδνπο θαζψο θαη ηηο 
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πξνθπιάμεηο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη. Ώξρηθά, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

πίλαθα (chart) απαξηζκψληαο ηα πξντφληα ηλζνπιίλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

λνζνθνκείν θαη ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θαζελφο. Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζχγρπζε 

θαηαγξάθεηαη ε εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηελ παιαηφηεξε θαη πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή ηεο κέρξη ηα πην πξφζθαηα θάξκαθα γηα ελίζρπζε ηεο 

ηλζνπιίλεο. Βπίζεο, ν λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη γηα ηελ χπαξμε ελφο 

πξαθηηθνχ πίλαθα, ψζηε λα ειέγρεη ηελ έλαξμε, ηελ θνξχθσζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

δξάζεο ηνπ θάζε πξντφληνο πξηλ ηελ ρνξήγεζε, ελψ ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη πάληνηε 

έιεγρνο ηεο ζπληαγήο θαη ηεο δφζεο απφ έλαλ ζπλάδειθν πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

θάξκαθνπ (Bass et al., 2007). 

Χζηφζν, ζε κηα πξφζθαηε γαιιηθή έξεπλα, δηαθάλεθε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εππαζψλ αζζελψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα, ε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξσηφθνιια πγεηνλνκηθήο θξνληίδα δελ είλαη πάληνηε αξθεηή γηα 

ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ. Βάλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςηλ ην γεγνλφο, φηη 

κπνξεί λα βξεζνχλ ζε έθηαθηε αλάγθε, ε θαηάζηαζε ηνπο δελ θαιχπηεηαη επαξθψο 

απφ ηελ θιηληθή θαζνδήγεζε. Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κε έλα δείγκα  νθηψ ρηιηάδσλ 

επηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ (8.754) αζζελψλ ζε δηαθφζηα ελελήληα δχν (292) 

ζαιάκνπο ζε εβδνκήληα έλα (71) λνζνθνκεία πάλσ απφ ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο 

δηαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο (35.234) εκέξεο λνζειείαο ζηφρεπε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ ζηελ ηαηξηθή θαη ρεηξνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζε 

δεκφζηα φζν θαη ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία, ελψ παξάιιεια ζηφρεπε ζηε αμηνιφγεζε 

ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ελεξγψλ ιαζψλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ, φηη ε πξφιεςε ησλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηήξεζε 

ησλ ζπζηάζεσλ γηα ζσζηέο πξαθηηθέο (Michel et al., 2007).  

Δ πνιχπινθε θχζε ηεο θξνληίδαο θαζψο θαη ε απμαλφκελε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζπληζηνχλ παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο 

αζζελείο. Οη παηδηαηξηθνί αζζελείο αληηπξνζσπεχνπλ έλα απφ ηνπο πην επάισηνπο 

πιεζπζκνχο αζζελψλ ιφγσ ηεο ειηθίαο, ηνπ αλαζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

αλαηνκηθήο θαη θπζηνινγηθήο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηεο νμχηεηαο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή 

ηεο αζζέλεηαο. Βπηπιένλ, ηα παηδηά ζπρλά αδπλαηνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο, θαη έηζη βαζίδνληαη ζηνπο γνλείο ηνπο νη νπνίνη κπνξεί 

λα κελ αηζζάλνληαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη λα ελεξγήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

Ώπηνί νη παξάγνληεο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνπο θηλδχλνπο (Verschoor et al., 

2007). 

Βπηπιένλ, ην ζρέδην ηνπ λνζνθνκείνπ C&W γηα ηελ αζθάιεηα ζηα λνζνθνκεία 

εθθξάδεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα, ε νπνία λα κελ ρξεζηκνπνηεί 

σο κέζν ηελ ηηκσξία, λα αθαηξεί ην ζηίγκα ηνπ ιάζνπο, θαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλαθνξά ιαζψλ, επηηξέπνληαο ζηνλ νξγαληζκφ λα κάζεη απφ ηα ιάζε θαη ηα 

απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά. Ώπηή ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε, πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο απφδνζεο αηνκηθψλ 
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επζπλψλ ζηα ιάζε, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο επαγξχπλεζεο, ηεο αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. 

Ώμεηνζεκείσηε είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ελζηηηνχηνπ γηα ηε ΐειηίσζε ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο (Institiute of Healthcare Improvement, IHI) ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη εξγαιεία γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

εληφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο (Verschoor et al., 2007).  

12.5 πκπεξάζκαηα 

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηα 

νπνία είλαη ήδε δηαζέζηκα θαη λα εθπνλήζεη ηα δηθά ηνπ ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θιηληθψλ θηλδχλσλ.  

Δ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηα ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο αιιά θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψκεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο 

απνηειεί αδήξηηε αλάγθε θαζψο απηνί απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο θαη θχξηνπο θνξείο 

παξνρήο θξνληίδαο. Δ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία, ε 

νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη λα απνηειέζεη ηελ 

απαξρή ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

απνηίκεζεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηεο δηνίθεζεο αζθάιεηαο είλαη έλα πεδίν 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Βλ θαηαθιείδη, ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαίλεηαη λα είλαη 

έλαο ηνκέαο, ν νπνίνο απαηηεί άκεζε δξάζε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο. Εδηαίηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Βιιάδα, νη νπνίεο 

πζηεξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ηφζν ζε επίπεδν εθαξκνγήο κεραληζκψλ 

αζθάιεηαο φζν θαη ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, είλαη αλαγθαία ε ιήςε 

άκεζσλ κέηξσλ. Οη επηζηήκνλεο πγείαο νθείινπλ λα πξάηηνπλ θαηά ηελ ηππνθξαηηθή 

παξαίλεζε «σθειεείλ ή κε βιάπηεηλ» πξνζπαζψληαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο λα ηεξνχλ φινπο εθείλνπο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ απνζθνπνχλ φρη κφλν 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ζηελ 

πξφιεςε επηπξφζζεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο βιάβεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ηάζεηο 

13.1. Δηζαγσγή 

Δ ζηάζε απνηειεί βαζηθή θαη αλαγθαία έλλνηα ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία. Βίλαη απφ 

ηνπο ιίγνπο φξνπο πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν ζπρλά ζηελ πεηξακαηηθή θαη ζεσξεηηθή 

βηβιηνγξαθία (Allport, 1935). Ο φξνο ζηάζε έρεη επξεία απνδνρή θαη θνηλή ρξήζε  

απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ην ζχλνιν ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ρψξνπ. Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη πξνζπαζψληαο λα απνδψζνπλ ζηελ 

ιέμε ζηάζε ζαθέο πεξηερφκελν παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε επηθάιπςε ζηελ ρξήζε 

ηνπ φξνπ κε ην επξχ θνηλφ ζε ηέηνηα έθηαζε φπνπ επλννχληαη δίαπινη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπο. Δ θνηλή νξνινγία επηηξέπεη λα ρηηζηνχλ γέθπξεο αλάκεζα ζηελ έξεπλα 

θαη ηελ πξαθηηθή, ηε ζεσξία θαη ηελ πνιηηηθή πξάμε. Δ θνηλή νξνινγία κεηψλεη 

εμάιινπ ηελ ηάζε γηα επηζηεκνληζκφ - ηελ αληηθαηάζηαζε θνηλψλ φξσλ απφ εηδηθά 

επηζηεκνληθά ιεμηιφγηα (Baker, 1992). 

13.2. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζηάζεο 

Δ ζηάζε ζπληζηά αμηνινγηθή θξίζε πνπ ζπλαζξνίδεη ηηο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Ώπηή νη αμηνινγηθή θξίζε δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο 

ηελ έληαζε, ε νπνία έρεη αληίθηππν θαη‘ επέθηαζε ζηελ εκκνλή, ηελ αληίζηαζε θαη 

ηε ζπλέπεηα ζηάζεο - ζπκπεξηθνξάο. Οη Visser θαη ζπλ. (2005) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ ηθάγν, αλαδεηψληαο ηνλ ηξφπν ζέζπηζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ φξνπ 

ζηάζεο θαηέιεμαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ιήκκα έρεη παξάμεη ζαξάληα ρηιηάδεο 

(40.000) θαη άλσ επηζηεκνληθά άξζξα, εθζέζεηο, βηβιία θαη δηαηξηβέο (Visser and 

Mirabile, 2004). Δ εθηελέζηαηε απηή βηβιηνγξαθηθή παξνπζία ηνπ φξνπ ζηάζεο 

επαιεζεχεη ηελ άπνςε ηνπ Gordon Allport, Καζεγεηή Φπρνινγίαο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Harvard ν νπνίνο πηζηεχεη φηη νη ζηάζεηο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

απερνχλ ερεξά ζηελ αληίιεςε, ηε γλψζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, δηακνξθψλνληαο 

ζπζέκεια ηελ δηαληίδξαζε ησλ αηφκσλ κε ηνλ θνηλσληθφ θφζκν (Allport, 1935). Γηα 

ηνπο Visser θαη Mirabile (2004), νη απφςεηο γηα ηε δνκή ηεο ζηάζεο έρνπλ αιιάμεη κε 

ην  πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αιιά νη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο θαζνξίδνπλ ηε 

ζηάζε ζαλ κηα γεληθή ζρεηηθά δηαξθή αμηνιφγεζε ελφο αληηθεηκέλνπ (Visser and 

Mirabile, 2004). 

Οη πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη, νη ζηάζεηο είλαη δχζθνιν λα 

εληνπηζηνχλ αλ θαη εθιακβάλνληαη σο αηηίεο ή ηνπιάρηζηνλ πξνυπνζέζεηο κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή (Salta and Tzougraki, 2004).  

Ο Allport (1935), ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθή κε ηελ ελλνηνινγηθή 

απνζαθήληζε ηεο ιέμεο ζηάζεο νξίδσληάο ηελ σο ηε «λνεηηθή θαη λεπξνινγηθή 

θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο γηα απφθξηζε, πνπ νξγαλψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη 

αζθεί κηα θαηεπζπληήξηα θαη / ή δπλακηθή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά» (Allport, 

1935). 
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Ο Thurstone (1929), ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαρψξηζε ηελ έλλνηα ηεο γλώκεο ή 

αληίιεςεο (opinion) θαη ηεο ζηάζεο. Δ ζηάζε θαηά ηνλ ελ ιφγσ εξεπλεηή, αλαθέξεηαη 

ζην «ζχλνιν ησλ δηαζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, πξνθαηαιήςεσλ ή επηξξνψλ, 

πξνιήςεσλ, ηδεψλ, θφβσλ, απεηιψλ θαη πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα» (Thurstone and Chave, 1929). Οη γλψκεο ή νη αληηιήςεηο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, απνηεινχλ ηε γισζζηθή ή ζπκβνιηθή έθθξαζε κηαο ζηάζεο. 

Καηά ζπλέπεηα ε εξκελεία πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ εθθξαζκέλε γλψκε ή αληίιεςε 

ελφο αηφκνπ ππνδεηθλχεη θαη ηε ζηάζε ηνπ. Άξα κηα γλψκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζπκβνιίδεη κηα ζηάζε. Δ δηάθξηζε απηή ζηάζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε δχν 

(2) εληειψο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ. Δ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο έξεπλεο 

γλψκεο (opinion polls), πξνζπαζεί απιψο λα εθηηκήζεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλαο πνπ δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε δεδνκέλε πξφηαζε γλψκεο. Δ δεχηεξε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο αληηιήςεσλ, ππνινγίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ σο νιφηεηαο. ηελ νξνινγία ησλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ απηφ απνηειεί θαη ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα ξσηάο 

«δεηψληαο γλψκεο» θαη λα «κεηξάο ζηάζεηο». ηελ πξψηε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο 

επηζπκεί κηα απάληεζε ζε κηα εξψηεζε γηα λα κπνξέζεη λα κεηξήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ αληηδξνχλ κε νξηζκέλν ηξφπν ζε ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηε ζηάζε ηνπ εξσηψκελνπ, 

δειαδή λα ζπλδπάζεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε έλα ζχλνιν απφ εξσηήζεηο αληηιήςεσλ. 

Βπνκέλσο ζε κηα ηέηνηα έξεπλα ην ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζην λα ζπλδπαζηνχλ νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζε θάζε εξσηψκελνο ζε κηα πνζνηηθή κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπ 

ζηάζεο γηα ην ππφ έξεπλα ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε θιίκαθα κέηξεζεο.   

Οη ζηάζεηο επίζεο νξίδνληαη σο «πξνδηάζεζε πξνο απφθξηζε ζε θάπνην εξέζηζκα» 

(Rosenberg and Hovland, 1960), σο «πξνδηαζέζεηο, πξντφληα κάζεζεο γηα απφθξηζε 

κε έλα ζπλεπή επκελή ή δπζκελή ηξφπν ζε ζρέζε κε έλα δεδνκέλν αληηθείκελν» 

(Ajzen and Fishbein, 1980), σο «γεληθά θαη δηαξθή, ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

γηα θάπνην αληηθείκελν ή ζέκα» (Cacioppo et al., 1994) θαη σο «αμηνινγήζεηο πνπ 

θάλεη έλα άηνκν γηα έλα αληηθείκελν ζθέςεο» (Pratkanis, 1989). 

Ο Oppenheim (1992), αλαθέξεη φηη κηα «δήισζε ζηάζεο» είλαη κηα απιή πξφηαζε 

πνπ εθθξάδεη κηα άπνςε, έλα «πηζηεχσ», κηα πξνηίκεζε, κηα θξίζε, έλα ζπλαίζζεκα, 

κηα ζέζε ππέξ ή ελαληίνλ ζε θάηη (Oppenheim, 1992). 

Οη ζηάζεηο είλαη αμηνινγηθέο δεδνκέλνπ φηη απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

αληαπφθξηζή καο πξνο έλα αληηθείκελν είλαη ζεηηθή θαη καο θαηεπζχλεη γηα λα ην  

πξνζεγγίζνπκε απέλαληη ζηελ αξλεηηθή πνπ καο θαηεπζχλεη γηα λα ην απνθχγνπκε. 

Πξάγκαηη, νη ζηάζεηο γίλνληαη ηππηθά αληηιεπηέο κεηαπίπηνληαο απφ κηα εμαηξεηηθά  

αξλεηηθή ζε κηα εμαηξεηηθά ζεηηθή δηπνιηθή δηάζηαζε. Οη ζηάζεηο είλαη γεληθέο 

δεδνκέλνπ φηη απεηθνλίδνπλ ηε γεληθή, ζπλνιηθή αμηνιφγεζή ελφο αληηθεηκέλνπ (πνπ 

κπνξεί λα βαζηζηεί ζε δηάθνξεο πην ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ). 
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Λακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηελ εξκελεία ηεο ζηάζεο ηνπ Allport (1935), νη εξεπλεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Pretoria δηέζπαζαλ ηελ έλλνηα ηεο ζηάζεο ζε ηέζζεξηο (4) 

επηκέξνπο ελφηεηεο γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζήο ηεο (Allport, 1935) (Αηάγξακκα 

13.1). 

              ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13.1 Τπνελφηεηεο κειέηεο ζηάζεο 

 

                 Πεγή: (Allport, 1935) 

 

 

Πην αλαιπηηθά: 

i. Ζ ζηάζε είλαη δηαλνεηηθή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Οη φξνη 

λεπξηθή θαη δηαλνεηηθή ππνδειψλνπλ φηη ε ζηάζε εδξάδεηαη ζην κπαιφ ελφο  

αηφκνπ θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα απνηειεί κέξνο ηνπ λεπξηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηφο. Καηά ζπλέπεηα ε ζηάζε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη έρεη   

ςπρνινγηθή ππφζηαζε πνπ δελ είλαη εχθνια πξνζεγγίζηκε.  

ii. Ζ ζηάζε νξγαλώλεηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο. Μηα ζηάζε αλαπηχζζεηαη ζην 

κπαιφ ελφο αηφκνπ κέζσ ηεο εκπεηξίαο. Οη επαθέο πνπ έρνπκε κε άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίνπο εκπιεθφκαζηε ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή καο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηάζεσλ. Έλαο 

αζζελήο πρ κπνξεί λα έρεη κηα ζεηηθή ζηάζε σο πξνο έλα λνζνθνκείν εμαηηίαο 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ. 

iii. Μηα ζηάζε αζθεί κηα θαηεπζπληήξηα νδεγία ή κηα δπλακηθή επίδξαζε. Δ ζηάζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ αηφκνπ. ‘ έλαλ 
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αζζελή πρ ζηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε έλαλ 

ηαηξφ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ μαλαπάεη ζην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεηαη 

ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο. 

iv. Μία ζηάζε έρεη επηξξνή ζηελ απάληεζε ελόο αηόκνπ γηα όια ηα αληηθείκελα θαη 

ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπζρεηίδεηαη. Δ ζηάζε κεηαμχ άιισλ επεξεάδεη 

ην άηνκν ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ θαηεπζχλνληάο ην λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν. O αζζελήο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα κπνξεί φρη 

κφλν λα κείλεη καθξηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ αιιά κπνξεί αθφκε θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα ππνθηλήζεη θαη άιινπο αζζελείο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ ή ελ δπλάκεη αζζελείο λα κελ ηνλ πξνηηκήζνπλ ζην 

κέιινλ αλ ρξεηαζηνχλ ηαηξφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. 

ην εξψηεκα ηη είλαη κία ζηάζε; νη Bohner θαη Wanke (2002), ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Bielefeld θαη Heidelberg αληίζηνηρα πξνζδηνξίδνπλ, δηαθνξεηηθά ηα παξαδείγκαηα 

κίαο ζηάζεο επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ κηα αμηνινγηθή απάληεζε σο πξνο έλα 

αληηθείκελν. Καζνξίδνπκε κηα ζηάζε σο ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε ελφο αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζθέςεο. Έλα αληηθείκελν ζηάζεο κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε έλα πξφζσπν 

δηαθξίλεη ή ζπγθξαηεί ζην κπαιφ ηνπ. Σα αληηθείκελα ζηάζεο κπνξνχλ λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλα (πρ πίηζα) ή αθεξεκέλα (πρ ε ειεπζεξία ηεο νκηιίαο), κπνξεί λα είλαη 

άςπρα πξάγκαηα (πρ απηνθίλεηα), πξφζσπα (πρ Slobodan Milosevic) ή νκάδεο (πρ  

ζπληεξεηηθνί πνιηηηθνί, αιινδαπνί). Μία ζηάζε ινηπφλ κπνξεί λα επεξεάδεη ην 

άηνκν ψζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Bohner and Wanke, 

2002). Γηα ηνπο Cacioppo, Petty θαη Crites (1994), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ohio σο 

ζηάζε νξίδεηαη ε γεληθή θαη δηαξθήο αμηνινγηθή αληίιεςε γηα θάπνην πξφζσπν, 

αληηθείκελν ή δήηεκα (Cacioppo et al., 1994). 

Γηα ηηο Eagly θαη Chaiken (1998), ησλ Παλεπηζηεκίσλ Northwestern θαη New York ε  

ζηάζε είλαη κηα ςπρνινγηθή ηάζε πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε κηαο ηδηαίηεξεο 

νληφηεηαο κε θάπνην βαζκφ εχλνηαο ή δπζκέλεηαο. Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζε 

κηα πιεζψξα νξηζκψλ ησλ ζηάζεσλ είλαη φηη νη ζηάζεηο «είλαη γεληθεπκέλεο 

πξνδηαζέζεηο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα ή ηηο νκάδεο λα βιέπνπλ επλντθά ή φρη νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο» (Eagly and Chaiken, 1998). Γηα ηνπο Hogg θαη Vaughan (2008), νη 

ζηάζεηο είλαη κία ζρεηηθά δηαξθήο νξγάλσζε πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα ζεκαληηθά θνηλσληθά αληηθείκελα (Hogg and 

Vaughan, 2008). 

Οη Smith θαη Hogg (2009), ησλ παλεπηζηεκίσλ Queensland θαη Claremont 

ππνζηεξίδνπλ φηη αλ θαη νη ζηάζεηο έρνπλ κηα αηνκηθή δηάζηαζε, δηακνξθψλνληαη θαη 

ζεζπίδνληαη θνηλσληθά. Αειαδή απνθηνχκε ηηο ζηάζεηο καο απφ άιινπο, 

αιινηψλνληαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε έθθξαζή ηνπο ζηελ νκηιία θαη ηε 

δξάζε πεξηβάιιεηαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην (Smith and Hogg, 2009). πσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Sherif (1967), ε  «αλζξψπηλε θνηλσληθνπνίεζε απνθαιχπηεηαη 

θπξίσο ζηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ή ηνπο 

θαλφλεο ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ αλαθνξάο ηνπ». Οη ζηάζεηο ζηεξίδνληαη ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαίλεζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ελφο κέινπο ηεο νκάδαο. 
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Πνιιέο, εάλ φρη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηάζεηο καο απεηθνλίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ 

αθφκε θαη ηηο νκάδεο πνπ αλήθνπκε. Δ πξνζέγγηζή καο ζηηο ζηάζεηο ηηο ηνπνζεηεί 

κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν νη θνηλσληθντζηνξηθνί, θνηλσληθνδνκηθνί, 

θαη ηδενινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ αληίθηππν ζην ζρεκαηηζκφ, ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ έθθξαζή ηνπο (Sherif and Sherif, 1967). 

Οη ηδηφηεηεο ησλ ζηάζεσλ πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο έλλνηεο είλαη νη εμήο : 

i. Οη ζηάζεηο δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. 

ii. Έρνπλ δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν κε αθεηεξία ην ζεκείν φπνπ δηακνξθψζεθαλ.  

iii. Οη ζηάζεηο είλαη απφξξνηα κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζε θάπνην 

αληηθείκελν. Δ ζρέζε απηή έρεη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. 

13.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζηάζεσλ 

Πέξα απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη ζηάζεηο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία  

πνηθίινπλ ζε θάζε άλζξσπν φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ηνπο, αιιά θαη φζνλ αθνξά ην  

βάζνο κε ην νπνίν απηά ζπγθξαηνχληαη ή εκθαλίδνληαη. Κπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

είλαη ηα εμήο (Αηάγξακκα 13.2) (Petty and Krosnick, 1995): 

 

           ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηάζεσλ 

 

               Πεγή: (Petty and Krosnick, 1995) 
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13.4. Δίδε θιηκάθσλ κέηξεζεο ζηάζεσλ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο θιίκαθεο κέηξεζεο ζηάζεσλ πνπ βξίζθνπλ απήρεζε δηεζλψο 

παξαηίζεληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Αηάγξακκα 13.3) (Fishbein and Ajzen, 

1975). 

       ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13.3 Δίδε θιηκάθσλ κέηξεζεο ζηάζεσλ 

 

   Πεγή: (Fishbein & Ajzen, 1975) 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο είλαη ε Likert νπνία ζπληζηά κία κνλνδηάζηαηε κέζνδνο 

κέηξεζεο ζηάζεσλ (Wuensch, 2005). Ο πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο θιίκαθαο γηα ηε 

κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη απφςεσλ κεγάισλ νκάδσλ ζήκεξα. Δ 

πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ελφο αηφκνπ 

ζηελ θιίκαθα δείρλεη ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ώπνηειείηαη 

απφ πξνηάζεηο (επλντθέο ή δπζκελείο ζε ζρέζε κε ην ππφ κειέηε δήηεκα) πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ κηα ζεηξά δπλεηηθψλ απαληήζεσλ. πλήζσο νη απαληήζεηο απηέο 

κπνξνχλ λα δνζνχλ κε ηε κνξθή κίαο θιίκαθαο πέληε ή επηά ζεκείσλ/επηινγψλ, πνπ 

ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηελ πξφηαζε (πρ 

επηινγέο κεηαμχ ηνπ ‗δηαθσλψ απφιπηα‘ θαη ηνπ ‗ζπκθσλψ απφιπηα‘). Σα ζεκεία 

απηά αληηζηνηρνχλ ζε κία αξηζκεηηθή ηηκή ηελ νπνία νξίδεη ν εξεπλεηήο (πρ 1έσο 7 ή 

-3 έσο +3 θιπ). Δ βαζκνιφγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα δψζεη (αθνχ επαλαθσδηθνπνηήζνπκε ηηο εξσηήζεηο κε 

αληίζηξνθν λφεκα) (Likert, 1932).  
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπθεθξηκέλεο θιίκαθαο κέηξεζεο είλαη ηα αθφινπζα (Dawes, 

2008): 

1. Δ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο είλαη απινχζηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαθνξηθή 

θιίκαθα.  

2. Yπάξρεη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ελλνηψλ πνπ έρνπλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα. 

Μία ηέηνηα θιίκαθα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο 

ηνπ γεληθφηεξνπ δεηήκαηνο. 

3. Μία θιίκαθα αζξνηζηηθήο βαζκνιφγεζεο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε απφ 

κία δηαθνξηθή θιίκαθα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη απαληήζεηο 

ζηε δηαθνξηθή θιίκαθα είλαη ζπκθσλψ/δηαθσλψ (έρνπλ κφλν δχν επηινγέο). Οη 

δηαβαζκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θιίκαθα αζξνηζηηθήο βαζκνιφγεζεο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν αθξηβή απάληεζε. 

Θεσξείηαη επίζεο φηη νη εξσηψκελνη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν άλεηα λα 

απαληήζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο κία θιίκαθα πνπ δίλεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

απάληεζεο απφ ην ζπκθσλψ/δηαθσλψ θαη είλαη πηζαλφηεξν λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα.  

4. Tα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη κε θιίκαθεο απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ κε πεξηζζφηεξν εμεδεηεκέλεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

Ώληίζηνηρα ηα κεηνλεθηήκαηα ηελ ελ ιφγσ θιίκαθαο είλαη ηα αθφινπζα (Dawes, 

2008, Likert, 1932, Wuensch, 2005): 

1. Βίλαη δπλαηφλ νη ζπκκεηέρνληεο λα πξνηηκνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο απαληήζεηο 

ζηε κέζε ηεο θιίκαθαο, νη νπνίεο δειψλνπλ νπδεηεξφηεηα (‗νχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ‘). Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ζπρλφηεξν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη 

εξσηψκελνη δελ έρνπλ κεγάιν θίλεηξν γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, ή 

πνπ απνθεχγνπλ γηα θάπνην ιφγν λα δψζνπλ κία πηφ αθξαία απάληεζε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη αλαιχζεηο δελ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ επηδξάζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ. Μία ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη λα κελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπδέηεξεο απάληεζεο. 

2. Τπνθεηκεληθφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Μπνξεί δχν άηνκα λα δίλνπλ ηελ ίδηα 

απάληεζε (πρ ‗δηαθσλψ‘), αιιά απηή λα έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε ζρέζε κε 

ηελ έληαζε θαη ην βαζκφ δηαθσλίαο πνπ απνδίδεη ν θάζε έλαο ζηελ απάληεζή 

ηνπ. Δ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαβαζκίζεσλ κπνξεί λα δηαθέξεη (σζηφζν 

πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη δηαβαζκίζεηο ησλ 

απαληήζεσλ θαίλεηαη λα έρνπλ παξφκνην λφεκα γηα ηελ πιενςεθία ησλ 

αηφκσλ). 

13.5. πκπεξάζκαηα 

Οη ζηάζεηο ζπληζηνχλ αμηνινγηθέο πεπνηζήζεηο πνπ πεξηθιείνπλ γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Οη πεπνηζήζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ 

έληαζή ηνπο θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απηή έρεη αληίθηππν ζηελ εκκνλή, ηελ 
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αληίζηαζε θαη ηε ζπλέπεηα ζηάζεο – ζπκπεξηθνξάο. Οη ζηάζεηο είλαη αμηνινγηθέο 

δεδνκέλνπ φηη απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αληαπφθξηζε καο πξνο έλα 

αληηθείκελν είλαη ζεηηθή θαη καο θαηεπζχλεη γηα λα ην πξνζεγγίζνπκε, απέλαληη ζηελ 

αξλεηηθή πνπ καο θαηεπζχλεη γηα λα ην απνθχγνπκε. Πξάγκαηη νη ζηάζεηο γίλνληαη 

ηππηθά αληηιεπηέο κεηαπίπηνληαο απφ κηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή ζε κηα εμαηξεηηθά 

ζεηηθή δηπνιηθή δηάζηαζε. Οη ζηάζεηο έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα δεδνκέλνπ φηη 

απεηθνλίδνπλ ηε γεληθή, ζπλνιηθή αμηνιφγεζή καο ζε έλα αληηθείκελν. 

πλνςίδνληαο, νη ζηάζεηο ελφο αηφκνπ: 

i. Καζνξίδνληαη απφ ηα «πηζηεχσ» ηνπ. 

ii. ρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.  

iii. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη δεκηνπξγνχλ κηα πξνδηάζεζε ζην άηνκν, ψζηε λα δξα κε 

έλαλ νξηζκέλν ηξφπν ζε ηδέεο, γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο θαη ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ.  

iv. Δ ζηάζε δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε ή κεηξήζηκε, είλαη δπλαηφλ φκσο λα 

εμαρζεί ζπκπεξαζκαηηθά απφ ηελ πξνθαλή ζπκπεξηθνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14  Μεζνδνινγία πνζνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο 

14.1. Καζνξηζκφο θαη επηζηεκνληθή αμία εξεπλεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ 

ην γεληθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο, ηνπ ιάζνπο θαη ε δηαθνξνπνίεζή 

ηνπ απφ ην ζθάικα θαη ην δπζκελέο ζπκβάλ, ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ηέινο ηεο ζπνπδαηφηεηαο αλάπηπμεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο απφ ην 

ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, αλέδεημε φηη ιφγσ 

ηεο χςεζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαζψο θαη ε 

αλάγθε κείσζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πγείαο κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αμηνζεκείσηε 

κείσζε ησλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, δελ δχλαηαη λα εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο. Καηά ζπλέπεηα, απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ε πξαγκάησζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ φπσο: 

 Ο ζπγθξάηεζε ηεο πξνζθνξάο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ε πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε ηεο πςειήο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δαπαλεξήο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο ηνπ φγθνπ θαη ηνπ 

είδνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ηαηξνηερλνινγηθέο ππνδνκέο νη νπνίεο πξνθαινχλ 

ππεξβάιινπζα ή θαη πξνθιεηή δήηεζε. 

 Δ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΠΦΤ. 

 Βηζαγσγή ησλ αξρψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 

θιηληθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πλεπψο αλαθχπηεη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ζηελ Βιιάδα φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηε ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί ην θιίκα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δεκνγξαθηθνί θαη επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο 

πνπ ην επεξεάδνπλ. 

Βπηκέξνπο αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη:  

 Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ εξγάδνληαη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

 Ο αξηζκφο ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 Δ ζχγθξηζε ηνπ θιίκαηνο αζθαιείαο αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο, ηνπο 

λνζειεπηέο θαη ηνπο ινηπνχο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Δ ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.   
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14.2. Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπγρξνληθή κειέηε (cross - sectional study). Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο εθαξκφζηεθε πνζνηηθή κέζνδνο, κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ κέζσ άιισλ κεζφδσλ 

φπσο είλαη ην επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηξία (3) ζηάδηα: ηελ κεηάθξαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηάο ηεο, ηε δηελέξγεηα πηινηηθήο 

έξεπλαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηέινο ηελ δηεμαγσγή ηεο ηειηθήο έξεπλαο. 

14.3. Δξγαιείν πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη ην HSOPSC, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα απφ ηηο Sorra θαη 

Nieva, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δψδεθα (12) λνζνθνκεία ησλ ΔΠΏ ην 2004 (Sorra and Nieva, 

2004). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ε πιήξεο αλαηξνθνδφηεζή ηνπ είλαη 

δηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε www.ahrq/vov/qual/hospculture/.  

πγθξηηηθά κε άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπο αζζελνχο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο αζθάιεηαο πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο, ηελ 

εμέηαζε ηεο ηάζεο ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

επίδξαζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο.  

 Ώμηνινγεί ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν 

λνζνθνκείνπ θαη ζε επίπεδν κνλάδαο.  

 Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιια εξγαιεία ζε κειέηεο κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπγθξίζεσλ. 

 Δ ηζηνζειίδα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ AHRQ, ε νπνία ελζάξξπλε 

νηθνλνκηθά ηεο εξεπλήηξηεο Sorra θαη Nieva γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ 

εξγαιείνπ, έρεη ζαλ ζηφρν λα βνεζήζεη ηα λνζνθνκεία ζηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θαη λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν. Δ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ησλ κεγαιχηεξσλ 

βάζεσλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. 



 Μεζνδνινγία πνζνηηθήο κεζόδνπ έξεπλαο 

305 
 

 Βμεηάδεη δψδεθα (12) απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο. 

 Βίλαη ζχληνκν θαηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ελ ιφγσ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ πνπ ε θνπιηνχξα ησλ λνζνθνκείσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο, πξνάγεη ηελ αλνηθηή ζπδήηεζε γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαη επλνεί ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλαθνξάο ιαζψλ.  

Δ ειιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηεξεί ηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπ 

πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίδνληαο ζηελ αξρή ηνλ νξηζκφ ηνπ δπζκελνύο 

ζπκβάληνο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο ζηα ειιεληθά έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ 

παξεξκελείεο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη δψδεθα (12) παξάκεηξνη ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 14.1. Οη 

δψδεθα (12) παξάκεηξνη δνκνχληαη ζε ηξία (3) επίπεδα: (α) ζε επίπεδν κνλάδαο / 

ηκήκαηνο (β) ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ, ππάξρνπλ επηπιένλ δχν (2) παξάκεηξνη 

αλεμάξηεηεο θαη δχν (2) κνλνζεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Οη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ειέγρνληαη απφ ζαξάληα δχν (42) εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ εθθξαζκέλεο 

ζε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert, ε νπνία εθθξάδεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα απαληήζεσλ απφ ην «δηαθσλψ απφιπηα» 

(βαζκνινγία 1) κέρξη ην «ζπκθσλψ απφιπηα» (βαζκνινγία 5) ζηηο ελφηεηεο Ώ, ΐ, Σ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη «πνηέ» (βαζκνινγία 1) έσο «πάληνηε» (βαζκνινγία 5) ζηηο 

ελφηεηεο Γ, Α. Δ βαζκνινγία ηεο θάζε παξακέηξνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο βαζκνινγηψλ ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ. Ώπφ ηηο ζαξάληα δχν 

(42) εξσηήζεηο νη είθνζη ηέζζεξηο (24) δηαηππψλνληαη ζεηηθά θαη νη δεθανρηψ (18) 

αξλεηηθά. Ώπηφ πξνιακβάλεη απαληεηηθέο πξνθαηαιήςεηο, ζηηο νπνίεο νξηζκέλα 

άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν φισλ ησλ θαηαγξαθψλ θαη 

επηηξέπεη λα εμεηαζηεί ε έθηαζε ζηελ νπνία απηέο νη πξνθαηαιήςεηο δηαπεξλνχλ ηηο 

δηάθνξεο παξακέηξνπο (αρίλε - Καξδάζε, 1991). Καηά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

νη εξσηήζεηο απηέο (Ώ5, Ώ7, Ώ8, Ώ10, Ώ12, Ώ14, Ώ16, Ώ17, ΐ3, ΐ4, Γ6, Σ2, Σ3, 

Σ5, Σ6, Σ7, Σ9, Σ11) αληηζηξάθεθαλ σο πξνο ηνλ ηξφπν απάληεζήο ηνπο. 

Αειαδή ην «δηαθσλψ απφιπηα» πήξε ηελ ηηκή πέληε (5), ην «δηαθσλψ» ηελ ηηκή 

ηέζζεξα (4), ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» ηελ ηηκή ηξία (3), ην «ζπκθσλψ» ηελ 

ηηκή ηέζζεξα (4) θαη ην «ζπκθσλψ απφιπηα» ηελ ηηκή πέληε (5). Οη εξσηήζεηο είλαη 

νκαδνπνηεκέλεο ζε πέληε (5) ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ηκήκα / κνλάδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ηνλ Πξντζηάκελν / Αηεπζπληή, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηε ζπρλφηεηα αλαθνξάο ησλ ζπκβάλησλ θαη ην λνζνθνκείν. 
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ΠΗΝΑΚΑ 14.1 Δπεμήγεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ HSOPSC 

Α/Α 
Παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 
Δξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπεμήγεζε παξακέηξσλ:                   

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν… 

Μνλάδαο/Σκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ 

1 Ώλνηθηή επηθνηλσλία 

Γ2: Βιεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

Γ4: Απλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Αηεχζπλζεο απφ ην 

πξνζσπηθφ. 

Γ6: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζέζεη εξσηήζεηο φηαλ θάηη δελ θαίλεηαη ζσζηφ 

(αληηζηξνθή). 

Σν πξνζσπηθφ κηιάεη ειεχζεξα αλ δεη 

θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη δελ 

θνβάηαη λα ζέζεη εξσηήζεηο ζηνπο 

Πξντζηάκελνπο/Αηεπζπληέο. 

2 
Ώλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

Γ1: πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ κε βάζεη ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ. 

Γ3: Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα. 

Γ5: πζθέςεηο - ζπδεηήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

Σν πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ, ελεκεξψλεηαη 

γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε βάζε ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ θαη ζπδεηά ηξφπνπο 

πξφιεςεο απηψλ. 

3 
Οξγαλσζηαθή κάζεζε – 

ζπλερήο βειηίσζε 

Α6: Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Α9: Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε. 

A13: Βπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο. 

Σα ιάζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεηηθέο 

αιιαγέο, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

4 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ 

Α1: Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

Α3: Οκαδηθή εξγαζία. 

Α4: εβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

Α11: Ώιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ άιισλ κνλάδσλ. 

Οη εξγαδφκελνη ππνζηεξίδνπλ θαη 

θέξνληαη κε ζεβαζκφ ν έλαο ζηνλ άιιν 

θαη ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά.  

5 
Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε 

ζηα ιάζε 

Α8: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ φηη ηα ιάζε ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ 

(αληηζηξνθή). 

Α12: Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη φρη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ (αληηζηξνθή). 

Α16: Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ πξνζσπηθνχ 

(αληηζηξνθή). 

Σν πξνζσπηθφ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηα 

ιάζε ηνπ δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εηο βάξνο ηνπ θαη δελ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ ππεξεζηαθφ ηνπ 

θάθειν. 

6 
Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ/Αηεπζπληψλ 

Β1: Βπηβξάβεπζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν / Αηεπζπληή φηαλ ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο αζθαινχο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο.  

Β2: πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Β3: Ώπαίηεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ / Αηεπζπληή γηα ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

φηαλ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ (αληηζηξνθή). 

B4: Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

απφ ηελ Αηεχζπλζε (αληηζηξνθή). 

Οη Πξντζηάκελνη/Αηεπζπληέο 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππ‘ φςηλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, 

επηβξαβεχνπλ ην πξνζσπηθφ φηαλ ε 

δνπιεηά γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη δελ 
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Α/Α 
Παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 
Δξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπεμήγεζε παξακέηξσλ:                   

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν… 

παξαβιέπνπλ επαλαιακβαλφκελα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο.  

7 ηειέρσζε 

Α2: Βπάξθεηα πξνζσπηθνχ. 

Α5: Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή). 

Α7: Ώπαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή). 

Α14: Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη εληαηηθφο ξπζκφο εξγαζίαο  

(αληηζηξνθή). 

Τπάξρεη επάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην θφξην εξγαζίαο θαη 

ην σξάξην εξγαζίαο είλαη ην θαηάιιειν 

γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο 

πγείαο ζηνπο αζζελείο. 

Ννζνθνκείν 

8 

Τπνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο 

Σ1: Βμαζθάιηζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο. 

Σ8: Πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο. 

Σ9: Βλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο κφλν 

ζηελ πεξίπησζε δπζκελνχο ζπκβάληνο (αληηζηξνθή). 

Δ Αηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαιιηεξγεί θιίκα αζθάιεηαο πνπ 

πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

θαη νη ελέξγεηεο ηεο δείρλνπλ φηη ε 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα. 

9 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Σ2: πληνληζκφο ησλ Μνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή). 

Σ4: Αηαηκεκαηηθή νκαδηθή εξγαζία φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

Σ6: Πξνβιεκαηηθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (αληηζηξνθή). 

Σ10: Ώξκνληθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

θξνληίδαο πγείαο. 

Σα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζπληνλίδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξνρή ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο θξνληίδαο πγείαο 

ζηνπο αζζελείο. 

10 

Μεηαθνξέο θαη δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

Σ3: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή 

Μνλάδαο λνζειείαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή). 

Σ5: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή 

βάξδηαο (αληηζηξνθή). 

Σ7: Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή). 

Σ11: Δ αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

(αληηζηξνθή). 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θαηά ηελ αιιαγή 

ηεο βάξδηαο. 

Αλεμάξηεηνη παξάκεηξνη εθηίκεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

11 πρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ  

Γ1: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε θαη δηνξζψζεθε πξηλ επεξεάζεη ηνλ 

αζζελή.  

Γ2: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή. 

Γ3: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή ελψ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπ πξνθαιέζεη δεκηά. 

Σα παξαθάησ είδε ιαζψλ αλαθέξνληαη: 

(1) ιάζε πνπ εληνπίδνληαη θαη 

δηνξζψλνληαη πξηλ επεξεάζνπλ ηνλ 

αζζελή, (2) ιάζε πνπ δελ ζα βιάςνπλ 

ηνλ αζζελή, (3) ιάζε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηνλ αζζελή 

αιιά δελ ηνλ έβιαςαλ ηειηθά. 

12 πλνιηθή αληίιεςε πεξί A10: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ζέκα ηχρεο (αληηζηξνθή). Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 
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Α/Α 
Παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 
Δξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπεμήγεζε παξακέηξσλ:                   

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν… 

αζθάιεηαο Α15: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη 

θφξηνο εξγαζίαο. 

A18: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ πξφιεςεο δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

Α17: Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα 

(αληηζηξνθή). 

εθαξκφδνληαη είλαη απνηειεζκαηηθά 

φζν αθνξά ηελ πξφιεςε ιαζψλ θαη δελ 

παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

Μνλνζεκαηηθέο κεηαβιεηέο 

13 

Ώμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο 

Μνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο  

Δ: ΐαζκνινγία ηεο Μνλάδαο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο. 

Ώληαπνθξίλεηαη ε Μνλάδα ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο αζζελψλ. 

14 

Ώξηζκφο αλαθεξφκελσλ 

ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο 

Ε: Ώξηζκφο αλαθεξφκελσλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

εκεηψζεθαλ θαη αλαθέξζεθαλ 

δπζκελή ζπκβάληα θαηά ηνπο 12 

ηειεπηαίνπο κήλεο. 
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πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 14.1 πνπ πξνεγείηαη εθηφο απφ ηηο δψδεθα (12) 

παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ππάξρνπλ επίζεο δχν (2) 

κνλνζεκαηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο. Δ πξψηε 

κνλνζεκαηηθή κεηαβιεηή απνηειεί ηελ ελφηεηα Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

εθηηκάηαη ζε πεληάβαζκε θιίκαθα, κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη απφ 

«άξηζην» κέρξη «θαθφ», ελψ ζηε δεχηεξε κνλνζεκαηηθή κεηαβιεηή πνπ απνηειεί ηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη πηζαλέο απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ «θακία 

αλαθνξά» κέρξη «21 αλαθνξέο θαη άλσ». Βπίζεο ζηελ ελφηεηα Δ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα φπσο ην 

θχιν, ηελ  ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιιά θαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο ηνλ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν εξγάδεηαη, ηε ζέζε εξγαζίαο κέζα ζην λνζνθνκείν, ην ρξφλνο πξνυπεξεζίαο 

ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα / κνλάδα / λνζνθνκείν, ηηο ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο 

θαη ηέινο ηελ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ αζζελή. Πξνζηέζεθαλ θαη ηξεηο (3) 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο (ζε θιίλεο), ηε λνκηθή ππφζηαζε (ΝΠΑΑ – 

ΝΠΕΑ) θαη ην είδνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σέινο, ζηελ ελφηεηα Θ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ππάξρεη κηα αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε, ζηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα δηαηππψζνπλ ειεχζεξα ηα ζρφιηά ηνπο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηα ιάζε ή ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζην 

λνζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδνληαη. 

Δ AHRQ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη θαη αλαπηχμεη θαη άιιεο έξεπλεο θαη εξγαιεία ζρεηηθά 

κε ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο φπσο ηε Medical Office Survey on 

Patient Safety Culture, ηε Nursing Home Survey on Patient Safety Culture θαη ηε 

Community Pharmacy Survey on Patient Safety Culture.   

14.4. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία εξγαιείνπ πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

ια ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηνχζηα ζε φινπο ηνπο 

πιεζπζκνχο ιφγσ γισζζηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη άιισλ δηαθνξνπνηήζεσλ. 

εκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο εξγαιείνπ είλαη ε 

εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) θαη ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) γηα ηελ εμαζθάιηζε έγθπξσλ θαη 

αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ (αρίλε - Καξδάζε, 1991). Πην αλαιπηηθά ε εγθπξφηεηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη 

έλα εξσηεκαηνιφγην θαη είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα εξσηεκαηνιφγην θαιχπηεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο (κεηαβιεηήο) πνπ κεηξάηαη (Γαιάλεο, 2013). Δ 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) εθηηκά ηε ζπλέπεηα 

ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή εάλ 

νη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ κε παξφκνην ηξφπν ζηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη εθηηκάηαη κε ηνλ ζπληειεζηή Cronbach‘s alpha θαζψο νη απαληήζεηο ζηα ζηνηρεία 
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ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχληαη απφ > 2 θαηεγνξίεο (θιίκαθα Likert) (Γαιάλεο, 

2013). Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο παίξλεη ηηκέο απφ 0 – 1 αιιά γηα λα ζεσξείηαη 

απνδεθηή ε ηηκή ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0,6. ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηηκή πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο Cronbach‘s alpha ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Nunnallyn, 1978). Σέινο ν πξναλαθεξφκελνο 

ζπληειεζηήο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπζρέηηζε θαη ηε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα (Burns and Grove, 2005). 

Σν εξγαιείν HSOPSC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα έρεη ειεγρζεί γηα 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity) ε νπνία αθνξά ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην εξσηεκαηνιφγην αληαλαθιά ην πξαγκαηηθφ ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο έλλνηαο ηελ νπνία δηαηείλεηαη φηη κεηξά, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηελ 

έλλνηα ηεο «θνπιηνχξαο αζθάιεηαο». Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο επεηεχρζε κε ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Πην αλαιπηηθά, δηελεξγψληαο 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) ζηα ζηνηρεία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθχπηνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο - παξάκεηξνη (factors) πνπ εθθξάδνπλ επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ κεηξά ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο, ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Οη παξάκεηξνη - παξάγνληεο 

απηνί πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δ αλάιπζε παξαγφλησλ - παξακέηξσλ ησλ 

Sorra θαη Nieva θαηέιεμε ζε δψδεθα (12) παξακέηξνπο - παξάγνληεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη δχν (2) κνλνζεκαηηθέο παξακέηξνπο - παξάγνληεο 

(αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, 

αξηζκφο αλαθεξφκελσλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο) θαη 

ζαξάληα ηέζζεξηο (44) εξσηήζεηο (Sorra and Nieva, 2004).  

Δ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) εθηηκάηαη κε ην 

ζπληειεζηή Cronbach‘s alpha ν νπνίνο θπκαίλεηαη απφ 0,63 (παξάκεηξνο ηεο 

ζηειέρσζε) έσο 0,84 (παξάκεηξνο ηεο ζπρλφηεηαο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ) (Πίλαθαο 14.2) (Sorra and Nieva, 2004).  

  ΠΗΝΑΚΑ 14.2  πληειεζηήο Cronbach's alpha ηνπ πξσηφηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ HSOPSC 

Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

Παξάκεηξνη αζθάιεηαο αζζελνχο (ζχλνιν) .74 

1. Ώλνηθηή επηθνηλσλία (Γ2, Γ4, Γ6(αλη.)) .72 

2. Ώλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε (Γ1, Γ3, Γ5) .78 

3. Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε (A6, A9, A13) .76 

4. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία  κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ  (Σ4, Σ10, Σ2(αλη.), Σ6(αλη.)) 
.80 

5. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (A8(αλη.), A12(αλη.), A16(αλη.) .79 

6. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ 

(B1, B2, B3(αλη.), B4(αλη.)) 
.75 
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Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

7. ηειέρσζε (A2, A5(αλη.), A7(αλη.), A14(αλη.) .63 

8. Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

(Σ1, Σ8, Σ9(αλη.)) 
.83 

9. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (A1, A3, A4, A11) 
.83 

10. Μεηαθνξέο /δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Σ3(αλη.), Σ5(αλη.), Σ7(αλη.), Σ11(αλη.)) 
.80 

11. πρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ (Α1, Α2, Α3) .84 

12. πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (A15, A18, A10(αλη.), A17(αλη.)) .74 

  Πεγή: (Sorra and Nieva, 2004) 

Δ ηζρπξή ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εξγαιείνπ, νη θχξηεο παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

κειεηά, ε πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα θαζψο θαη ε εθηελήο ρξήζε 

ηνπ, δηεζλψο ζην λνζνθνκεηαθφ ρψξν, ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. 

Σν εξσηεκαηνιφγην HSOPSC ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ηεο AHRQ γηα λα κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε απφ δχν 

(2) αλεμάξηεηνπο κεηαθξαζηέο θάζε θνξά, απφ ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη αληίζηξνθα (Del Greco et al., 1987, Dörnyei and Taguchi, 2009). Βθ‘ φζνλ ην 

κεηαθξαζκέλν απφ ηα ειιεληθά ζηα αγγιηθά εξσηεκαηνιφγην δελ απείρε ζεκαληηθά 

απφ ην αξρηθφ αγγιηθφ εξσηεκαηνιφγην ηφηε ζεσξήζεθε φηη ήηαλ έηνηκν λα 

δηαλεκεζεί πηινηηθά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ. 

14.5. Οξηνζέηεζε πιεζπζκνχ έξεπλαο θαη θξηηήξηα επηινγήο δείγκαηνο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (convenience sampling), 

(ζπκπεξηειήθζεζαλ ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο), ψζηε λα αληηπξνζσπεπηνχλ επαξθψο ζηελ 

έξεπλα δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα, γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία ηεο Βιιάδαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο ην δείγκα απνηέιεζαλ ηαηξνί 

(εηδηθνί, εηδηθεπφκελνη), λνζειεπηέο (ΠΒ, ΣΒ), βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (ΑΒ), θαη ινηπφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

ςπρνιφγνη, θπζηνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο θαη θαξκαθνπνηνί νη 

νπνίνη εξγάδνληαλ ζε δψδεθα (12) λνζνθνκεία ηεο Βιιάδαο (ελλέα (9) γεληθά θαη 

ηξία (3) εηδηθά). Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζην δείγκα ήηαλ λα είλαη θιηληθνί επαγγεικαηίεο πγείαο. Ώπφ ην δείγκα 

απνθιείζηεθαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη) θαη ε ηερληθή 

ππεξεζία ησλ λνζνθνκείσλ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 

ΜαΎνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014.  
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πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 1.376 εξσηεκαηνιφγηα θαη ηειηθά επηζηξάθεθαλ πίζσ 820 

(ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 59,6%) εθ ησλ νπνίσλ 10 εξσηεκαηνιφγηα 

εμαηξέζεθαλ θαζψο ήηαλ ζπκπιεξσκέλα ιηγφηεξν απφ ην 10%. Σν ηειηθφ κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 810 εξσηεκαηνιφγηα. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ αθελφο γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη 

ε AHRQ πξνηείλνπλ σο ειάρηζην απνδεθηφ ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ην 

50%, γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα έγθπξα θαη αμηφπηζηα (Sorra and Nieva, 2004), 

αθεηέξνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζε έξεπλεο πεδίνπ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ (Wiebe et 

al., 2012). Σν ρακειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο πνπ νξηνζεηνχλ νη ζπγγξαθείο ηνπ 

πξσηφηππνπ εξγαιείνπ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλαθνξά 

ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπζρεηίδεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε πηζαλέο θπξψζεηο πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα.  

14.6. Πηινηηθή έξεπλα 

Σν εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε πηινηηθά ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο (35 επαγγεικαηίεο πγείαο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ) (Γαιάλεο, 

2012) ψζηε λα επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηά θαη ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

ησλ εξσηήζεσλ αλά παξάκεηξν θαη ζην ζχλνιν, κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ δνθηκαζηψλ. Δ πηινηηθή έξεπλα θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

θαζψο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θξίλνληαο ηελ ζαθήλεηα ησλ εξσηήζεσλ, ηε ξνή 

θαη ηελ έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην κέζν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλνληαη νη απαηηνχκελεο αιιαγέο (αρίλε - 

Καξδάζε, 1991). Δ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) 

εθηηκήζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach‘a alpha (α) ν νπνίνο ππνινγίζηεθε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ α=0,87 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «θαιφο» (Πίλαθαο 

14.3). Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

παίξλεη ηηκέο απφ 0 – 1 αιιά γηα λα ζεσξείηαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ, ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0,6. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή πνπ παίξλεη ν 

ζπληειεζηήο Cronbach‘s alpha (α) ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο (Nunnallyn, 1978). Σέινο ν πξναλαθεξφκελνο ζπληειεζηήο εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ (Ν=44), ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε θαη ηε 

ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα (Burns and Grove, 2005). 

ΠΗΝΑΚΑ 14.3 πληειεζηήο Cronbach's alpha ηνπ κεηαθξαζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ HSOPSC (πηινηηθή έξεπλα) 

Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

Παξάκεηξνη αζθάιεηαο αζζελνχο (ζχλνιν) .87 

1. Ώλνηθηή επηθνηλσλία (Γ2, Γ4, Γ6(αλη.)) .65 

2. Ώλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε (Γ1, Γ3, Γ5) .69 

3. Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε (A6, A9, A13) .76 
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Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

4. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία  κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ  (Σ4, Σ10, Σ2(αλη.), Σ6(αλη.)) 
.77 

5. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (A8(αλη.), A12(αλη.), A16(αλη.) .62 

6. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ 

(B1, B2, B3(αλη.), B4(αλη.) 
.73 

7. ηειέρσζε (A2, A5(αλη.), A7(αλη.), A14(αλη.) .70 

8. Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

(Σ1, Σ8, Σ9(αλη.)) 
.72 

9. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (A1, A3, A4, A11) 
.71 

10. Μεηαθνξέο /δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Σ3(αλη.), Σ5(αλη.), Σ7(αλη.), Σ11(αλη.)) 
.69 

11. πρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ (Α1, Α2, Α3) .85 

12. πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (A15, A18, A10(αλη.), A17(αλη.)) .74 

 

14.7. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Δ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα (Burns 

and Grove, 2005). Καηαηέζεθε ινηπφλ ζε θάζε λνζνθνκείν πνπ ζπκκεηείρε ζηε 

κειέηε, ζρεηηθή αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηαθίλεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζαθή 

αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ζπλνδεπφκελε απφ 

θσηνηππία ηνπ εξγαιείνπ – εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. Δ αίηεζε δηαβηβάζηεθε 

αξρηθά ζην Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θαηφπηλ έγθξηζεο, ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ δφζεθε ε ηειηθή 

άδεηα δηαθίλεζεο ηνπ εξγαιείνπ - εξσηεκαηνινγίνπ εληφο ησλ κνλάδσλ.  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ κε ηε 

κέζνδν ηεο απηναλαθνξάο. Δ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

ήηαλ βνεζεηηθή θαη δηαθξηηηθή. Άιισζηε «φηαλ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ελήιηθεο νη εξεπλεηέο δπζθνιεχνληαη λα απνζπάζνπλ 

αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο. ε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία 

θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλσλ» (Παξαζθεπνπνχινπ - 

Κφιιηα, 2008). Αίδνληαλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα έλαο θάθειν ν νπνίνο πεξηείρε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία παξέρνληαλ εμεγήζεηο γηα 

ην ζθνπφ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο, ηελ αλσλπκία, ηελ εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο 

απφ ηε κειέηε. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχζαλ ην απαληεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζην 

θάθειν θαη ηνλ παξέδηδαλ θιεηζηφ είηε ζηνλ θχξην εξεπλεηή είηε ζηνλ Πξντζηάκελν 

ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Δ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθιακβάλνληαλ σο 

ζπλαίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε κειέηε. Σα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαλ ήηαλ 

απνιχησο εκπηζηεπηηθά. Αελ επεηξάπε ζε θακία πεξίπησζε ζηνπο ππφινηπνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηε Αηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ λα έρεη πξφζβαζε 

ζηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. 
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14.8. ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο, ηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρζεζαλ γηα ηελ επάξθεηα 

ηνπο ζηηο απαληήζεηο θαη εμαηξέζεθαλ δέθα (10) εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ έξεπλα 

θαζψο δελ ήηαλ επαξθψο ζπκπιεξσκέλα. ηελ ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ε αλάιπζε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή 

απφθιηζε, δηάκεζε ηηκή, ειάρηζηε ηηκή, κέγηζηε ηηκή, εχξνο θαη ελδνηεηαξηεκνξηαθφ 

εχξνο. Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student‘s t-test), ελψ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο 

(analysis of variance). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν (2) 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (Pearson‘s correlation coefficient). Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν (2) θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 (chi-square test), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηαηάμηκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

έιεγρνο x
2
 γηα ηάζε (chi-square trend test).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ πνζνηηθή κεηαβιεηή πνπ 

αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη >2 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, 

εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multivariate linear regression). 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise 

linear regression). Ώλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, 

παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b (coefficients‘ beta), ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ δηρνηφκνο θαη >2 αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε 

δηκεηαβιεηή αλάιπζε εθαξκφζηεθε πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (multivariate 

logistic regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα αλαθεξφκελα δπζκελή ζπκβάληα 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (θαλέλα ζπκβάλ: θαηεγνξία αλαθνξάο). Ώλαιπηηθφηεξα, 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα 

πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression). Ώλαθνξηθά 

κε ηελ πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη ησλ odds (odds 

ratios), ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p. Σν ακθίπιεπξν 
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επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 0,05. Έηζη, ζρέζεηο κε p<0,05 

ζεσξήζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζεηηθή δηαηχπσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, 

θάζε απάληεζε «ζπκθσλψ», «ζπκθσλψ απφιπηα», «ζπρλά» θαη «πάληα» ζεσξείηαη 

σο ζεηηθή απάληεζε, ελψ νη ππφινηπεο απαληήζεηο ζεσξνχληαη σο αξλεηηθέο ή 

νπδέηεξεο. Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε αξλεηηθή δηαηχπσζε σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα, θάζε απάληεζε «δηαθσλψ», «δηαθσλψ απφιπηα», «ζπάληα» θαη «πνηέ» 

ζεσξείηαη σο ζεηηθή απάληεζε, ελψ νη ππφινηπεο απαληήζεηο ζεσξνχληαη σο 

αξλεηηθέο ή νπδέηεξεο.  

Σν πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε παξάκεηξν - παξάγνληα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ηζφηεηα: 

𝜫𝝄𝝈𝝄𝝈𝝉ό 𝜽𝜺𝝉𝜾𝜿ώ𝝂 𝜶𝝅𝜶𝝂𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂 (%)

=
𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜎 𝜃휀𝜏𝜄𝜅ώ𝜈 𝛼𝜋𝛼𝜈𝜏ή𝜍휀𝜔𝜈 𝜍𝜏𝛼 𝜍𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝛼 𝜏𝜂𝜎 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜇έ𝜏𝜌𝜊𝜐

𝜍𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜎 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜎 𝛼𝜋𝛼𝜈𝜏ή𝜍휀𝜔𝜈  𝜃휀𝜏𝜄𝜅ώ𝜈, 𝛼𝜌𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅ώ𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜊𝜐𝛿έ𝜏휀𝜌𝜔𝜈  𝜍𝜏𝛼 𝜍𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝛼 𝜏𝜂𝜎 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜇έ𝜏𝜌𝜊𝜐
× 100% 

Σν πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε παξάκεηξν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ιακβάλεη ηηκέο απφ 0% έσο 100%, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα δειψλνπλ θαιχηεξε 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο. 

Βπηπιένλ, ππνινγίζηεθε ε βαζκνινγία γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, αζξνίζηεθαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ζηνηρεία 

θάζε παξακέηξνπ θαη ην άζξνηζκα απηφ δηαηξέζεθε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ. Δ βαζκνινγία γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ 1 έσο 5, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα δειψλνπλ 

θαιχηεξε θνπιηνχξα αζθάιεηαο. 

Σν πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε παξάκεηξν θαη ε βαζκνινγία γηα θάζε 

παξακέηξνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. Ο έιεγρνο ησλ 

Kolmogorov - Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. ΐξέζεθε πσο ην 

πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηηο δψδεθα (12) παξακέηξνπο δελ αθνινπζνχζε 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ελψ ε βαζκνινγία ζηηο δψδεθα (12) παξακέηξνπο 

αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Βίλαη ζαθέο, εμάιινπ, πσο ηφζν ην πνζνζηφ 

ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε θάζε παξάκεηξν φζν θαη ε βαζκνινγία γηα θάζε 

παξάκεηξν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκνχλ ηελ ίδηα αθξηβψο δηάζηαζε, δειαδή ηελ 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

βαζκνινγία ζηηο δψδεθα (12) παξακέηξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζπζρεηίζεσλ. Έηζη, εθαξκφζηεθαλ νη θαηάιιειεο παξακεηξηθέο κέζνδνη, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15  Απνηειέζκαηα 

15.1. Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

πλνιηθά δηαλεκήζεθαλ ρίιηα ηξηαθφζηα εβδνκήληα έμη (1.376) εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ηειηθά επεζηξάθεζαλ νθηαθφζηα είθνζη (820) (ζπλνιηθφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 

59,6%), εθ ησλ νπνίσλ ηα νθηαθφζηα δέθα (810) ήηαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα. Σν 

51,2% ηνπ δείγκαηνο πξνήιζε απφ νθηψ (8) γεληθά λνζνθνκεία, ην 10,6% απφ έλα (1) 

παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν θαη ην 38,2% απφ ηα εηδηθά λνζνθνκεία (8,3% απφ έλα 

(1) εηδηθφ (ΝΠΕΑ), 16,3% απφ έλα (1) ςπρηαηξηθφ θαη 13,6% απφ έλα (1) νγθνινγηθφ 

λνζνθνκείν). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο αλά λνζνθνκείν θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 15.1. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.1 Πνζνζηφ αληαπφθξηζεο αλά λνζνθνκείν 

 

Αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ δηαλεκήζεθε 

Αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ απαληήζεθε 

πιήξσο 

Αξηζκφο 

εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ εμαηξέζεθε 

(ιφγσ ειιηπήο 

ζπκπιήξσζεο) 

Πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο 

Παλ/θν Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 
201 86 0 42,8% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 1 
30 16 0 53,3% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 2 
97 86 0 88,7% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 3 
110 103 0 93,6% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 4 
60 55 0 91,7% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 5 
150 52 0 34,7% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 6 
80 54 0 67,5% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 7 
50 19 0 38% 

Γεληθφ 

Ννζνθνκείν 8 
100 30 0 30% 

χλνιν 

(γεληθά 

λνζνθνκεία) 

878 501 0 57,1% 

Βηδηθφ (ΝΠΕΑ) 

Ννζνθνκείν 1 
125 67 0 53,6% 

Βηδηθφ (Φπρ/θν) 

Ννζνθνκείν 2 
223 132 9 63,2% 

Βηδηθφ 

(Ογθν/θν) 

Ννζνθνκείν 3 

150 110 1 74% 

χλνιν 

(εηδηθά 

λνζνθνκεία) 
498 309 10 64,1% 

χλνιν 

(γεληθά & 

εηδηθά 

λνζνθνκεία) 

1376 810 10 59,6% 
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Σν 79,3% (Ν=642) ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ ζε 

λνζνθνκεία δπλακηθήο ηεηξαθνζίσλ (400) θιηλψλ θαη άλσ, ελψ ην 20,7% (Ν=168) ζε 

λνζνθνκεία δπλακηθή απφ εθαηφ (100) έσο δηαθφζηεο πελήληα (250) θιίλεο 

(Αηάγξακκα 15.1). 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.1  Κπθιηθφ δηάγξακκα πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηε δπλακηθή ησλ θιηλψλ 

 

 

Δ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 25,2% (Ν=204) εξγάδνληαλ ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα, ην 

20,5% (Ν=166) εξγάδνληαλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα ίδην είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ δείγκαηνο 20,5% (Ν=166) πνπ εξγάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

κνλάδεο κέζα ζην λνζνθνκείν. Ώλαιπηηθά ε θαηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηνκέα κέζα ζην λνζνθνκείν 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 15.2 πνπ αθνινπζεί. 

  ΠΗΝΑΚΑ 15.2 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά ηνκέα 

Σνκέαο Απφιπηε ζπρλφηεηα, fi ρεηηθή ζπρλφηεηα, fi (%) 

ε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο 

κέζα ζην λνζνθνκείν 
166 20,5% 

Παζνινγηθφο 166 20,5% 

Υεηξνπξγηθφο 204 25,2% 

Σκήκα Βπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ (ΣΒΠ) 
12 1,5% 

Μνλάδα Βληαηηθήο 

Θεξαπείαο (ΜΒΘ) 
49 6% 

Βξγαζηεξηαθφο 38 4,7% 

Φπρηαηξηθφο 117 14,4% 

Κνηλσληθή ππεξεζία 19 2,3% 

20,7%

79,3%

Ώπφ 100 έσο 250 θιίλεο 

Ώπφ 400 θιίλεο θαη άλσ
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Σνκέαο Απφιπηε ζπρλφηεηα, fi ρεηηθή ζπρλφηεηα, fi (%) 

Ώπνθαηάζηαζεο 11 1,4% 

Άιιν 28 3,5% 

Δ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 45,7% (Ν=369) πξνέξρεηαη απφ λνζειεπηέο (ΠΒ θαη 

ΣΒ) ελψ κφλν 25,4% (Ν=205) πξνέξρεηαη απφ ηαηξνχο (εηδηθεπφκελνπο θαη εηδηθνχο). 

Δ θαηαλνκή ησλ απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαηά επάγγεικα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 15.3 θαη ζην Αηάγξακκα 15.2 πνπ 

αθνινπζεί. 

  ΠΗΝΑΚΑ 15.3 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά επάγγεικα 

Δπάγγεικα Απφιπηε ζπρλφηεηα, fi ρεηηθή ζπρλφηεηα, fi (%) 

Βηδηθεπφκελνο ηαηξφο 110 13,6% 

Βηδηθφο ηαηξφο 95 11,8% 

ΠΒ Ννζειεπηήο 49 6,1% 

ΣΒ Ννζειεπηήο 320 39,6% 

ΑΒ ΐνεζφο λνζειεπηή 136 16,8% 

ΤΒ ΐνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 9 1,1% 

Φπζηνζεξαπεπηήο / 

Βξγνζεξαπεπηήο / 

Λνγνζεξαπεπηήο 

31 3,8% 

Φπρνιφγνο 5 0,6% 

Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο 26 3,2% 

Φαξκαθνπνηφο 1 0,1% 

Άιιν 26 3,2% 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.2  Ραβδφγξακκα θαηαλνκήο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηά επάγγεικα 

 
 

Ώπφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ δείγκαηνο, πνζνζηφ 69,5% (Ν=563) ήηαλ 

γπλαίθεο ελψ 30,5% (Ν=247) ήηαλ άληξεο γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πξνήιζε απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΠΒ, ΣΒ, 

ΑΒ, ΤΒ) ηελ πιεηνςεθία ηνπ νπνίνπ ζπληζηνχλ γπλαίθεο. 

Δ ειηθία ηνπ δείγκαηνο θπκάλζεθε απφ 18 έσο 65 έηε. Δ κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο ήηαλ 

41,35 ± 7,9 έηε, ελψ ε δηάκεζνο ήηαλ 41 έηε (Ν=747). 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (47,7%, Ν=386) ήηαλ απφθνηηνη ΣΒΕ, ην 

33,1% (Ν= 268) ήηαλ απφθνηηνη ΏΒΕ θαη ην 19,3% (Ν=156) ήηαλ ηειεηφθνηηνη 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. 

Οη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πνζνζηφ 49,2% (Ν=376) είραλ 

νινθιεξψζεη θάπνηα κνξθή ζπνπδψλ κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. Ώπφ 

απηνχο, ην 17% (Ν=130) είρε νινθιεξψζεη θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ην 16,5% 

(Ν=126) είρε νινθιεξψζεη κφλν θάπνην πξφγξακκα ηαηξηθήο ή λνζειεπηηθήο 

εηδηθφηεηαο, ελψ κφιηο ην 1,6% (Ν=12) ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ήηαλ θάηνρνο 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σν 7,8% (Ν=60) είρε νινθιεξψζεη θάπνην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεηα ελψ κφιηο ην 4,2% (Ν=32) είρε νινθιεξψζεη 

ηελ εηδηθφηεηα θαη θάπνην δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Σέινο ην 2,1% (Ν=16) είρε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα 

Δ πξνυπεξεζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θπκάλζεθε 

απφ κηα (1) εβδνκάδα έσο ηξηάληα έμη (36) έηε κε κέζε ηηκή 14,97 ± 8,71 έηε, κε 

δηάκεζν ηα 15 έηε (Ν=747). 

Δ πξνυπεξεζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θπκάλζεθε 

απφ κηα (1) εβδνκάδα έσο ηξηάληα πέληε (35) έηε κε κέζε ηηκή 12,12 ± 8,8 έηε, κε 

δηάκεζν ηα 10 έηε (Ν=789). 
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Δ πξνυπεξεζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θπκάλζεθε απφ κηα (1) εβδνκάδα έσο ηξηάληα πέληε (35) έηε κε κέζε 

ηηκή 7,74 ± 6,84 έηε, κε δηάκεζν ηα 6 έηε (Ν=784). 

Οη ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν θαηά ηνλ 

ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο,  θπκάλζεθαλ απφ ηέζζεξηο (4) έσο εθαηφλ είθνζη 

(120) ψξεο ηελ εβδνκάδα κε κέζε ηηκή 44 ±12,88 ψξεο, κε δηάκεζν ηηο 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα (Ν=791). 

Σν 89,6% (Ν=724) ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ δείγκαηνο είρε άκεζε επαθή ή 

επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή ζε αληίζεζε κε ην 10,4% (Ν=84) πνπ δελ είρε άκεζε 

επαθή ή επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή. 

 

15.2. Αλάιπζε δείγκαηνο 

15.3.1. Έιεγρνο εγθπξόηεηαο εξσηεκαηνινγίνπ (αλάιπζε παξαγόλησλ) 

Ώξρηθά ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ν νπνίνο αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα ηεο δείγκαηνο. Δ ηηκή ηνπ δείθηε KMO γηα θάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1. Σν θξηηήξην ηνπ Kaiser ππνδεηθλχεη φηη φηαλ ε ηηκή ηνπ 

δείθηε KMO είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,50 ηφηε ε παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη ε 

θαηάιιειε ηερληθή γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ζν δε ε ηηκή KMO πιεζηάδεη 

ηε κνλάδα ηφζν πην αμηφπηζην ζεσξείηαη ην κνληέιν ζπζρέηηζεο (Field, 2000). ηελ 

παξνχζα αλάιπζε ε ηηκή ηνπ δείθηε KMO ήηαλ 0,904 θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθά 

«ηθαλνπνηεηηθή». Βπηπιένλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα 

επεμεξγαζία κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ ππνινγίζηεθε θαη ν δείθηεο 

Bartlett‘s Test of Sphericity ν νπνίνο αμηνινγεί θαηά πφζν νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ (p<0,05). Ο 

δείθηεο Bartlett‘s Test of Sphericity ζηελ παξνχζα αλάιπζε (p<0,001) επηβεβαηψλεη 

φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη «ηθαλνπνηεηηθή». 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε παξαγφλησλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο «unweighted least square» ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο Varimax. Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη ε πην ζπρλή κνξθή 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Raftopoulos and Theodosopoulou, 2002). Δ παξαγνληηθή 

αλάιπζε είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ ειέγρεη ηηο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ (correlation coefficient). Έηζη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ζρεηίδνληαη απφ θνηλνχ κε κηα ππνθείκελε δηάζηαζε 

(παξάγνληα - παξάκεηξν) κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

«ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ», δεκηνπξγψληαο νκνηνγελείο νκάδεο εξσηήζεσλ 

(αζξνηζηηθέο θιίκαθεο). Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλα ζηνηρείν ζε θάπνηα αζξνηζηηθή 

θιίκαθα ζα πξέπεη (Aletras et al., 2006): 

 Ο βαζκφο ζπζρέηηζήο ηνπ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,50. 
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 Δ δηαθνξά ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ κε ηηο άιιεο 

αζξνηζηηθέο θιίκαθεο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,20.  

ηνλ Πίλαθα 15.4 πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο παξαγφλησλ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.4 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο παξαγφλησλ Rotated Component  

Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο   ,802        

Βπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ          ,663 

Οκαδηθή εξγαζία   ,711        

εβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο   ,778        

Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (αλη.)          ,732 

Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

  ,618        

Ώπαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ (αλη.)    ,571       

Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα ιάζε ηνπ (αλη.)       ,753    

Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ιάζε        ,772   

Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ζέκα ηχρεο (αλη.)    ,505       

Ώιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ άιισλ 

κνλάδσλ 

,290          

Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη φρη ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ (αλη.) 

      ,699    

Βπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

       ,597   

Τπεξβνιηθφο θφξηνο θαη εληαηηθφο ξπζκφο εξγαζίαο 

(αλη.) 

         ,578 

Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο πξνηεξαηφηεηα αθφκα 

θαη φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο 

,410          

Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ 

πξνζσπηθνχ (αλη.) 

      ,781    

Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα (αλη.) 

 ,490         

Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ πξφιεςεο 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

,460          

Βπηβξάβεπζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν/Αηεπζπληή         ,823  

πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

        ,805  
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Component 

Ώπαίηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ/Αηεπζπληή γηα 

ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ φηαλ ππάξρεη πίεζε 

ρξφλνπ (αλη.) 

   ,596       

Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο απφ ηελ Αηεχζπλοε (αλη.) 

   ,656       

πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ κε βάζεη ηηο 

αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

,440          

Βιεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο ηνπ αζζελνχο 

 ,695         

Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα δπζκελή 

ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

 ,645         

Απλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

δηεχζπλζεο απφ ην πξνζσπηθφ 

 ,687         

πζθέςεηο - ζπδεηήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

 ,626         

Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ξσηήζεη φηαλ θάηη δελ 

θαίλεηαη ζσζηφ (αλη.) 

 ,604         

πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε θαη 

δηνξζψζεθε πξηλ επεξεάζεη ηνλ αζζελή 

    ,788      

πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα 

βιάςεη ηνλ αζζελή 

    ,881      

πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα 

βιάςεη ηνλ αζζελή ελψ ζα κπνξνχζε λα ηνπ 

πξνθαιέζεη δεκηά 

    ,808      

Βμαζθάιηζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εθ 

κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο 

     ,745     

Βιιηπήο ζπληνληζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

κεηαμχ ηνπο (αλη.) 

,638          

Πξνβιεκαηηθή κεηαθνξά αζζελνχο απφ ηε κηα 

κνλάδα λνζειείαο ζηελ άιιε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(αλη.) 

,736          

Αηαηκεκαηηθή νκαδηθή ζπλεξγαζία ,674          

Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή 

θαηά ηελ αιιαγή βάξδηαο (αλη.) 

,598          

Πξνβιεκαηηθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (αλη.) ,795          

Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (αλη.) 

,804          

Πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο 

ηεο Αηνίθεζεο 

     ,753     
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Component 

Βλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ 

κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο κφλν θαηφπηλ αλαθνξάο 

δπζκελνχο ζπκβάληνο (αλη.) 

     ,752     

Ώξκνληθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

,718          

Δ αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (αλη.) 

,569          

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

Οη παξάκεηξνη - παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη δέθα (10) θαη εξκελεχνπλ ην 

62% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γεγνλφο πνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

Μφλν πέληε (5) ζηνηρεία απφ ηα ζαξάληα δχν (42) ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δέθα (10) παξακέηξνπο – παξάγνληεο 

πνπ πξνθχπηνπλ. Σα πέληε (5) απηά ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: Ώ11, Ώ15, Ώ17, Ώ18 θαη 

Γ1. 

 

Α11: Ώιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ άιισλ κνλάδσλ 

Α15: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη θφξηνο 

εξγαζίαο 

Α17: Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα (αλη.) 

A18: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ πξφιεςεο δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

  Γ1: πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ κε βάζεη ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ   

ζπκβάλησλ 

 

Οη δέθα (10) παξάκεηξνη – παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 15.5 θαη 15.6. 
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  ΠΗΝΑΚΑ 15.5 Αζξνηζηηθέο θιίκαθεο 

 Παξάκεηξνο – Παξάγνληαο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ηνηρεία 

Σ2 Γ2 Ώ1 Ώ7 Α1 Σ1 Ώ8 Ώ9 ΐ1 Ώ2 

Σ3 Γ3 Ώ3 Ώ10 Α2 Σ8 Ώ12 Ώ13 ΐ2 Ώ5 

Σ4 Γ4 Ώ4 ΐ3 Α3 Σ9 Ώ16   Ώ14 

Σ5 Γ5 Ώ6 ΐ4       

Σ6 Γ6         

Σ7          

Σ10          

Σ11          

Cronbach's alpha 0,88 0,77 0,80 0,62 0,82 0,79 0,71 0,60 0,84 0,60 

Cronbach's alpha 

(ζχλνιν) 
0,91 
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ΠΗΝΑΚΑ 15.6 πληειεζηήο Cronbach's alpha ησλ αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ 

Α/Α 
Παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 
Δξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Cronbach’a alpha 

 χλνιν  0,91 

1  

Σ2: πληνληζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (αλη.). 

Σ3: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή 

κνλάδαο λνζειείαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ (αλη.). 

Σ4: Αηαηκεκαηηθή νκαδηθή εξγαζία φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

Σ5: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή 

βάξδηαο (αλη.). 

Σ6: Πξνβιεκαηηθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (αλη.). 

Σ7: Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (αλη.). 

Σ10: Ώξκνληθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

θξνληίδαο πγείαο. 

Σ11: Δ αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

(αλη.). 

0,88 

2  

Γ2: Βιεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

Γ3: Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα. 

Γ4: Απλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Αηεχζπλζεο απφ ην 

πξνζσπηθφ. 

Γ5: πζθέςεηο - ζπδεηήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

Γ6: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζέζεη εξσηήζεηο φηαλ θάηη δελ θαίλεηαη ζσζηφ 

(αλη.). 

0,77 

3  

Α1: Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

Α3: Οκαδηθή εξγαζία. 

Α4: εβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 

Α6: Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

0,80 
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4  

Α7: Ώπαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ (αλη.). 

A10: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ζέκα ηχρεο (αλη.). 

Β3: Ώπαίηεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ / Αηεπζπληή γηα ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

φηαλ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ (αλη.) 

B4: Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

απφ ηελ Αηεχζπλζε (αλη.). 

0,62 

5  

Γ1: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε θαη δηνξζψζεθε πξηλ επεξεάζεη ηνλ 

αζζελή.  

Γ2: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή. 

Γ3: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή ελψ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπ πξνθαιέζεη δεκηά. 

0,82 

6  

Σ1: Βμαζθάιηζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο. 

Σ8: Πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο. 

Σ9: Βλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο κφλν 

ζηελ πεξίπησζε δπζκελνχο ζπκβάληνο (αλη.). 

0,79 

7  

Α8: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ φηη ηα ιάζε ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ 

(αλη.). 

Α12: Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη φρη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ (αλη.). 

Α16: Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ πξνζσπηθνχ (αλη.). 

0,71 

8  

Α9: Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε. 

A13: Βπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο. 

0,60 

9  

Β1: Βπηβξάβεπζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν / Αηεπζπληή φηαλ ηεξνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο αζθαινχο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο. 

Β2: πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

0,84 

10  

Α2: Βπάξθεηα πξνζσπηθνχ. 

Α5: Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (αλη.). 

Α14: Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη εληαηηθφο ξπζκφο εξγαζίαο (αλη.). 

0,60 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ, ε απφδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά ραξαθηεξίδεηαη «αξθεηά θαιή», θαζψο πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ (ειάρηζην κέγεζνο 

δείγκαηνο = 300, δείθηεο Kaiser-Meyer-Olkin θαη Bartlett‘s Test of 

Sphericity) ηζρχνπλ. 

 Οη παξάκεηξνη - παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη δέθα (10) θαη 

εξκελεχνπλ ην 62% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γεγνλφο πνπ 

θξίλεηαη «ηθαλνπνηεηηθφ». Μφλν πέληε (5) ζηνηρεία απφ ηα ζαξάληα δχν (42) 

ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δέθα (10) παξακέηξνπο - παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Σξεηο (3) παξάκεηξνη - παξάγνληεο ηνπ ειιεληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο - 

παξάγνληεο ηνπ πξσηφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: (α) ε 

παξάκεηξνο -  παξάγνληαο 5 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ίδηα κε ηελ 

παξάκεηξν - παξάγνληα II.Ώ ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην, (β) ε 

παξάκεηξνο - παξάγνληαο 6 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ίδηα κε ηελ 

παξάκεηξν - παξάγνληα III.H ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην θαη (γ) ε 

παξάκεηξνο - παξάγνληαο 7 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ίδηα κε ηελ 

παξάκεηξν - παξάγνληα III.F ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 1 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ίδηα κε ηηο 

παξακέηξνπο -  παξάγνληεο IV.A θαη IV.B ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 2 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδφλ 

ίδηα κε ηηο παξακέηξνπο - παξάγνληεο III.D θαη III.E ζην πξσηφηππν 

εξσηεκαηνιφγην. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην 

δελ πεξηιακβάλεηαη ην ζηνηρείν Γ1. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 3 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδφλ 

ίδηα κε ηελ παξάκεηξν - παξάγνληα IΕΕ.C ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην. Δ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηιακβάλεηαη 

ην ζηνηρείν A11, αιιά πεξηιακβάλεηαη ην ζηνηρείν Ώ6. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 8 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδφλ 

ίδηα κε ηελ παξάκεηξν - παξάγνληα IΕΕ.B ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην. Δ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηιακβάλεηαη 

ην ζηνηρείν A6. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 10 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδφλ 

ίδηνο κε ηνλ παξάγνληα IΕΕ.G ζην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην. Δ δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην δελ πεξηιακβάλεηαη ην 

ζηνηρείν A7. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 9 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηά ην 

ήκηζπ ίδηα κε ηελ παξάκεηξν - παξάγνληα IΕΕ.Ώ ζην πξσηφηππν 
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εξσηεκαηνιφγην. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην 

δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ΐ3 θαη ΐ4. 

 Δ παξάκεηξνο - παξάγνληαο 4 ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηά ην 

ήκηζπ ίδηα κε ηελ παξάκεηξν - παξάγνληα IΕΕ.Ώ ζην πξσηφηππν 

εξσηεκαηνιφγην. Δ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ειιεληθφ εξσηεκαηνιφγην 

δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ΐ1 θαη ΐ2. 

 Οη επηά (7) απφ ηηο δέθα (10) παξακέηξνπο - παξάγνληεο ζην ειιεληθφ 

εξσηεκαηνιφγην είραλ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach's alpha 

>0,70 θαη νηηξεηο (3) είραλ κεηαμχ 0,60 θαη 0,70 γεγνλφο πνπ δειψλεη «αξθεηά 

θαιή» εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ ειιεληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δψδεθα (12) κεηαβιεηέο - παξάγνληεο ηνπ πξσηφηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

15.3.2. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ 

Δ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (internal consistency reliability) εθηηκάηαη κε ην 

ζπληειεζηή Cronbach‘a alpha (α) ν νπνίνο ππνινγίζηεθε γηα ην ζχλνιν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ α=0,90 θαη ζεσξείηαη «άξηζηνο». Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα παίξλεη ηηκέο απφ 0 – 1 αιιά γηα λα 

ζεσξείηαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0,6. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε δχν (2) παξάκεηξνη ηεο αζθάιεηαο ε νξγαλσζηαθή κάζεζε – 

ζπλερήο βειηίσζε θαη ε ζηειέρσζε παξνπζίαζαλ κε απνδεθηφ Cronbach‘s alpha κε 

ηηκέο 0,49 θαη 0,51 αληίζηνηρα. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκάλζεθε απφ 0,62 έσο 0,82 (Πίλαθαο 15.7).  

  ΠΗΝΑΚΑ 15.7 πληειεζηήο Cronbach's alpha 

Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

Παξάκεηξνη αζθάιεηαο αζζελνχο (ζχλνιν) 0,90 

1. Ώλνηθηή επηθνηλσλία (Γ2, Γ4, Γ6(αλη.)) 0,62 

2. Ώλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε (Γ1, Γ3, Γ5) 0,74 

3. Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε (A6, A9, A13) 0,49 

4. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία  κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ  (Σ4, Σ10, Σ2(αλη.), Σ6(αλη.)) 
0,82 

5. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (A8(αλη.), A12(αλη.), A16(αλη.)) 0,71 

6. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ 

(B1, B2, B3(αλη.), B4(αλη.)) 
0,70 

7. ηειέρσζε (A2, A5(αλη.), A7(αλη.), A14(αλη.)) 0,51 

8. Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

(Σ1, Σ8, Σ9(αλη.)) 
0,79 

9. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 0,61 
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Παξάκεηξνο αζθάιεηαο αζζελνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha 

λνζνθνκείνπ (A1, A3, A4, A11) 

10. Μεηαθνξέο /δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Σ3(αλη.), Σ5(αλη.), Σ7(αλη.), Σ11(αλη.)) 
0,78 

11. πρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ (Α1, Α2, Α3) 0,82 

12. πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (A15, A18, A10(αλη.), A17(αλη.)) 0,68 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα αθνινπζεζεί ε δνκή ηνπ πξσηφηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν νη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

δνκνχληαη ζε ηξηα (3) επίπεδα: 

i. ε επίπεδν κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ  

ii. ε επίπεδν λνζνθνκείν 

iii. ε αηνκηθφ επίπεδν (ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα) 

 

15.3. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

 

15.3.1. Παξάκεηξνη ηεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο ζε επίπεδν 

κνλάδαο – ηκήκαηνο  ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

1. Αλνηθηή επηθνηλσλία (Γ2, Γ4, Γ6(αλη.)) 

Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.8 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία». 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (65,3%) δήισζε φηη κηιάεη ειεχζεξα γηα 

θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ην 22,5% 

απάληεζε φηη κπνξεί ειεχζεξα λα ακθηζβεηήζεη ηηο απνθάζεηο ησλ αλσηέξσλ ηνπ, 

ελψ ην 13,1% θνβάηαη λα ξσηήζεη φηαλ θάηη δελ θαίλεηαη ζσζηφ. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.8  Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «αλνηθηή 

επηθνηλσλία» 

Αλνηθηή επηθνηλσλία 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

Διεχζεξε έθθξαζε ησλ 

απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο (Γ2) 

6 

(0,7%) 

71  

(8,8%) 

203  

(25,2%) 

343 

(42,5%) 

184 

(22,8%) 

Γπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο απφ 

ην πξνζσπηθφ (Γ4) 

59 

(7,3%) 

280 

(34,7%) 

285 

(35,4%) 

151 

(18,7%) 

31 

(3,8%) 

Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

ξσηήζεη φηαλ θάηη δελ θαίλεηαη 

ζσζηφ (Γ6 αλη.) 

170 

(21%) 

281 

(34,7%) 

252 

(31,1%) 

92 

(11,4%) 

14 

(1,7%) 

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «αλνηθηή επηθνηλσλία» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «αλνηθηή επηθνηλσλία» απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.8 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.9 

πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε 

κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ 

ζηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία» ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηεο κνλάδαο - ηκήκαηνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.9, ε κέζε ηηκή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 47,9 

(ηππηθή απφθιηζε: 33,3). 

  ΠΗΝΑΚΑ 15.9  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ   

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν "αλνηθηή επηθνηλσλία" 

Αλνηθηή επηθνηλσλία 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  47,9 

Σππηθή απφθιηζε  33,3 

Γηάκεζνο  66,7 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 33,3 
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              ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.3 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «αλνηθηή 

επηθνηλσλία» 

 

 

 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «αλνηθηή επηθνηλσλία» θπκάλζεθε απφ έλα 

(1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.10 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή 

απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο  θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «αλνηθηή 

επηθνηλσλία». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.10, ε κέζε ηηκή ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,4 (ηππηθή απφθιηζε: 

0,7). 
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  ΠΗΝΑΚΑ 15.10  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία» 

Αλνηθηή επηθνηλσλία 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,4 

Σππηθή απφθιηζε  0,7 

Γηάκεζνο 3,3 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή 5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

 

                 

                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.4 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «αλνηθηή 

επηθνηλσλία» 

 
 

 

 

 

 

 

 



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο ζε Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

333 
 

 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.11 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«αλνηρηή επηθνηλσλία». 

  ΠΗΝΑΚΑ 15.11 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

"αλνηθηή επηθνηλσλία" 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«αλνηθηή επηθνηλσλία» 
Σηκή p 

Φχιν   0,001
α 

  Άληξεο  3,26 (0,73)  

  Γπλαίθεο 3,45 (0,73)  

Ζιηθία  0,05
β 

0,22
β 

Δθπαίδεπζε   0,17
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  3,43 (0,74)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,42 (0,74)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,32 (0,70)  

Δπάγγεικα   0,26
γ 

  Ηαηξνί  3,44 (0,71)  

  Ννζειεπηέο 3,43 (0,73)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,38 (0,74)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,53

α 

  Όρη  3,40 (0,74)  

  Ναη  3,36 (0,71)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,07

β 
0,07

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,09
β 

0,01
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  0,14
γ 

  Δηδηθφ 3,52 (0,78)  

  Ογθνινγηθφ 3,36 (0,71)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,41 (0,73)  

  Φπρηαηξηθφ 3,28 (0,71)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,5
α 

  100-250 3,35(0,78)  

  >400 3,40 (0,72)  

Ννζνθνκείν   0,34
α
 

  Αζήλα 3,37 (0,72)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,43 (0,76)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία» θαη 
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πέληε (5) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε 

πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 15.12. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.12 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν "αλνηθηή 

επηθνηλσλία" 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,006 -0,01 έσο -0,002 0,005 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο/εβδνκάδα ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία». 

 Δ παξαπάλσ κεηαβιεηή εξκελεχεη ην 1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηθηή επηθνηλσλία». 

2. Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε (Γ1, Γ3, Γ5) 

Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.13 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε». Σν 31,9% δήισζε φηη ζπρλά ή πάληνηε αμηνινγνχληαη νη 

αιιαγέο πνπ γίλνληαη κε βάζε ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ, ελψ παξαπάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (61,8%) δήισζε φηη ελεκεξψλεηαη γηα ηα δπζκελή 

ζπκβάληα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ηκήκα ηνπ. Βπίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ (62%) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δήισζε φηη ζην ηκήκα ζπλήζσο ή πάληνηε ζπδεηνχληαη ηξφπνη 

απνθπγήο δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.13 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

αιιαγψλ κε βάζεη ηηο αλαθνξέο 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ (Γ1) 

46 

(5,7%) 

171 

(21,3%) 

328 

(40,9%) 

203 

(25,3%) 

53 

(6,6%) 

Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα (Γ3) 

12 

(1,5%) 

60 

(7,4%) 

236 

(29,2%) 

306 

(37,9%) 

       193 

(23,9%) 

πζθέςεηο – ζπδεηήζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε δπζκελψλ ζπκβάλησλ 
(Γ5) 

12 

(1,5%) 

68 

(8,4%) 

227 

(28,1%) 

378 

(46,8%) 

123 

(15,2%) 
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Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» απνηειείηαη απφ ηξεηο 

(3) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.13 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο 

Πίλαθαο 15.14 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα 

ιάζε» ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.14, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 52,2 (ηππηθή απφθιηζε: 35,9). 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.14 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  52,2 

Σππηθή απφθιηζε  35,9 

Γηάκεζνο  66,7 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  33,3 
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 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.5 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ  ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα 

ιάζε» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.15 πεξηιακβάλεη ηε 

κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην 

εχξνο  θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή   

 

βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Πίλαθα 15.15, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν είλαη 3,5 (ηππηθή απφθιηζε: 0,8). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.15 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα  

ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα 

ιάζε» 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,5 

Σππηθή απφθιηζε  0,8 

Γηάκεζνο  3,7 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή 5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

 

                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.6 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 
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Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.16 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.16 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα 

ιάζε» 

Σηκή p 

Φχιν   0,003
α 

  Άληξεο  3,37 (0,79)  

  Γπλαίθεο 3,54 (0,74)  

Ζιηθία  0,09
β 

0,02
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  3,63 (0,75)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,56 (0,75)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,32 (0,76)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  3,28 (0,78)  

  Ννζειεπηέο 3,55 (0,75)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,62 (0,76)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,02

α 

  Όρη  3,53 (0,77)  

  Ναη  3,39 (0,74)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,12

β 
0,002

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,17
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  0,03
γ 

  Δηδηθφ 3,65 (0,78)  

  Ογθνινγηθφ 3,61 (0,71)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,44 (0,78)  

  Φπρηαηξηθφ 3,53 (0,70)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,3
α 

  100-250 3,44 (0,81)  

  >400 3,51 (0,75)  

Ννζνθνκείν   0,93
α
 

  Αζήλα 3,49 (0,74)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,49 (0,84)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  
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Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» θαη νθηψ (8) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.17. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.17 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Ζιηθία 0,01 0,004 έσο 0,02 0,003 

Ννζειεπηέο ζε ζρέζε κε 

ηαηξνχο 
0,28 0,14 έσο 0,41 <0,001 

Βνεζνί λνζειεπηέο ζε ζρέζε 

κε ηαηξνχο 
0,35 0,17 έσο 0,52 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε». 

 Οη λνζειεπηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε». 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα 

ιάζε». 

 

3. Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε (A6, A9, A13) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.18 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε – 

ζπλερήο βειηίσζε». Δ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (80,7%) δήισζε φηη 

αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Σν 

38,2% δήισζε φηη ηα ιάζε νδήγεζαλ ζε ζεηηθέο αιιαγέο ζην ηκήκα θαη ην 47,9% 

απάληεζε φηη φηαλ εθαξκφδνληαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο, θαηφπηλ αμηνινγείηαη εθ λένπ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.18 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή 

κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Γπλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο (Α6) 

6 

(0,7%) 

23 

(2,8%) 

127 

(15,7%) 

476 

(58,8%) 

177 

(21,9%) 

Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηα ιάζε (Α9) 

44 

(5,5%) 

150 

(18,7%) 

303 

(37,7%) 

276 

(34,3%) 

31 

(3,9%) 

Δπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο (Α13) 

27 

(3,4%) 

133 

(16,5%) 

259 

(32,2%) 

349 

(43,4%) 

36 

(4,5%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε» απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.18 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέο (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο 

Πίλαθαο 15.19 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηνλ παξάγνληα «νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε» 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο, ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.19, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 55,6 (ηππηθή απφθιηζε: 32,2). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.19 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - 

ζπλερήο βειηίσζε» 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  55,6 

Σππηθή απφθιηζε  32,2 

Γηάκεζνο  66,7 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  33,3 

 

               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.7 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο 

βειηίσζε» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.20 πεξηιακβάλεη ηε 

κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην 

εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
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«νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε» . χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Πίλαθα 15.20, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν είλαη 3,5 (ηππηθή απφθιηζε: 0,6). 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.20 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,5 

Σππηθή απφθιηζε  0,6 

Γηάκεζνο  3,7 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.8 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή 

κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

 
 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 
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ηνλ Πίλαθα 15.21 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή 

κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε». 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.21 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 
Σηκή p 

Φχιν   0,008
α 

  Άληξεο  3,38 (0,63)  

  Γπλαίθεο 3,50 (0,59)  

Ζιηθία  0,10
β 

0,008
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,53 (0,62)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,54 (0,56)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,32 (0,64)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  3,28 (0,65)  

  Ννζειεπηέο 3,53 (0,59)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,56 (0,63)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,07

α 

  Όρη  3,48 (0,61)  

  Ναη  3,39 (0,59)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,12

β 
0,001

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,15
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  0,006
γ 

  Δηδηθφ 3,70 (0,57)  

  Ογθνινγηθφ 3,42 (0,53)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,46 (0,62)  

  Φπρηαηξηθφ 3,39 (0,64)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,1
α 

  100-250 3,54 (0,60)  

  >400 3,45 (0,61)  

Ννζνθνκείν   0,05
α
 

  Αζήλα 3,44 (0,60)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,54 (0,64)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε -

ζπλερήο βειηίσζε» θαη δέθα (10) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 
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εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.22. 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.22 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή 

κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Ζιηθία 0,01 0,001 έσο 0,012 0,022 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 

0,24 0,08 έσο 0,40 0,004 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,007 -0,01 έσο -0,004 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε». 

 Οη εξγαδφκελνη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε-ζπλερήο βειηίσζε» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο/εβδνκάδα ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε». 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε». 

 

4. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ    

(Α1, Α3, Α4)   

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.23 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». Σν 56% δήισζε φηη ν έλαο 

ππνζηεξίδεη ηνλ άιιν ζηελ κνλάδα - ηκήκα πνπ εξγάδνληαη. Δ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ (67,3%) δήισζε πσο φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο ε 

νπνία πξέπεη λα γίλεη άκεζα, εξγάδεηαη νκαδηθά γηα λα ηελ νινθιεξψζεη θαη ην 

54,8% απάληεζε φηη ζηε κνλάδα - ηκήκα θέξνληαη ν έλαο ζηνλ άιιν κε ζεβαζκφ. 

Βπηπξφζζεηα ην 19,3% δήισζε φηη φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο ζε κηα κνλάδα - 

ηκήκα παξέρεηαη βνήζεηα απφ άιιεο κνλάδεο - ηκήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.23 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Τπνζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο 
(Α1) 

12 

(1,5%) 

101 

(12,5%) 

243 

(30%) 

360 

(44,5%) 

93 

(11,5%) 

Οκαδηθή εξγαζία (Α3) 
18 

(2,2%) 

60 

(7,4%) 

187 

(23,1%) 

420 

(51,9%) 

125 

(15,4%) 

 εβαζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο 
(Α4) 

14 

(1,7%) 

94 

(11,6%) 

257 

(31,8%) 

362 

(44,8%) 

81 

(10%) 

 Αιιεινβνήζεηα κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ άιισλ 

κνλάδσλ  φηαλ ππάξρεη 

θφξηνο εξγαζίαο (Α11) 

207 

(25,9%) 

321 

 (40,1%) 

 118 

(14,8%) 

        132 

(16,5%) 

22 

(2,8%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ»  απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 15.23 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο 

θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.24 πεξηιακβάλεη ηε κέζε 

ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο 

θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ηφζν 

απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Πίλαθα 15.24, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 36,8 (ηππηθή απφθιηζε: 36,2). 

 

 

 

 

 



Απνηειέζκαηα 

 

346 
 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.24  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  36,8 

Σππηθή απφθιηζε  36,2 

Γηάκεζνο  25 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 75 

 

               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.9 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο 

ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 

15.25 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε 
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ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη 

φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.25, ε κέζε ηηκή ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3 (ηππηθή απφθιηζε: 

0,7). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.25 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή 3 

Σππηθή απφθιηζε  0,7 

Γηάκεζνο 3 

Διάρηζηε ηηκή 1 

Μέγηζηε ηηκή 5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1,21 

 

                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.10 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 
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Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.26 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ». 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.26  πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Σηκή p 

Φχιν   <0,001
α 

  Άληξεο  2,93 (0,69)  

  Γπλαίθεο 3,17 (0,72)  

Ζιηθία  0,04
β 

0,25
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,24 (0,73)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,23 (0,66)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 2,82 (0,72)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  2,78 (0,70)  

  Ννζειεπηέο 3,20 (0,69)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,25 (0,73)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,005

α 

  Όρη  3,12 (0,70)  

  Ναη  3,00 (0,72)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,13

β 
<0,001

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,16
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,68 (0,63)  

  Ογθνινγηθφ 3,13 (0,72)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,11 (0,65)  

  Φπρηαηξηθφ 2,70 (0,75)  

Αξηζκφο θιηλψλ  <0,001
α 

  100-250 3,34 (0,69)  

  >400 3,03 (0,71)  

Ννζνθνκείν   0,001
α
 

  Αζήλα 3,05 (0,73)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,25 (0,66)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  
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Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» θαη ελληά (9) αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.27. 

  ΠΗΝΑΚΑ 15.27  Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Απφθνηηνη ΣΔΗ ζε ζρέζε κε 

απφθνηηνπο ΑΔΗ 
0,40 0,28 έσο 0,52 <0,001 

Βνεζνί λνζειεπηέο ζε ζρέζε 

κε ηαηξνχο 
0,50 0,34 έσο 0,66 <0,001 

Γεληθά λνζνθνκεία ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,45 0,29 έσο 0,61 <0,001 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,30 0,10 έσο 0,51 0,004 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,89 0,65 έσο 1,13 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο ΏΒΕ. 

 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία, ζην νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ 

λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 18% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». 

 

5. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (A8(αλη.), A12(αλη.), A16(αλη.)) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.28 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε». εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (63%), δήισζε φηη έρεη ηελ αίζζεζε 
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φηη ηα ιάζε ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηο βάξνο ηνπ. Βπίζεο ην 46,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δήισζε φηη θαηά ηελ αλαθνξά δπζκελψλ ζπκβάλησλ επηθξαηεί ε  

εληχπσζε φηη θαηαγξάθεηαη ην άηνκν θαη φρη ην ζπκβάλ, ελψ ην 46% εμέθξαζε ηελ 

αλεζπρία φηη ηα ιάζε θαηαγξάθνληαη ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.28  Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηα ιάζε ηνπ (Α8 αλη.) 

18 

(2,2%) 

79 

 (9,8%) 

202 

 (25%) 

375 

(46,4%) 

134 

(16,6%) 

Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη 

φρη ησλ δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ  
(Α12 αλη.) 

25 

(3,1%) 

156 

(19,4%) 

249 

(30,9%) 

289 

(35,9%) 

86 

(10,7%) 

Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ 

ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Α16 αλη.) 

18 

(2,2%) 

147 

(18,4%) 

267 

(33,3%) 

283 

(35,3%) 

86 

(10,7%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «κε  ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε»  απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.28 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο 

Πίλαθαο 15.29 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηνλ παξάγνληα «κε  ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» ηφζν 

απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Πίλαθα 15.29, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 18,5 (ηππηθή απφθιηζε: 28,7). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.29  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε 

ζηα ιάζε» 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  18,5 

Σππηθή απφθιηζε  28,7 

Γηάκεζνο  0 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  33,3 

 

                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.11 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «κε 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

 

 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.30 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, 

ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «κε  ηηκσξεηηθή 
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αληίδξαζε ζηα ιάζε». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.30, ε κέζε ηηκή 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 2,6 (ηππηθή 

απφθιηζε: 0,8). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.30  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο  

αλαθνξηθά κε ηε «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  2,6 

Σππηθή απφθιηζε  0,8 

Γηάκεζνο  2,7 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

 

                  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.12 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε» 
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Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.31 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή 

δξάζε ζηα ιάζε». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.31  πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κε 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 
Σηκή p 

Φχιν   0,73
α 

  Άληξεο  2,58 (0,77)  

  Γπλαίθεο 2,56 (0,78)  

Ζιηθία  -0,08
β 

0,04
β 

Δθπαίδεπζε   0,97
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 2,55 (0,79)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 2,56 (0,73)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 2,58 (0,82)  

Δπάγγεικα   0,56
γ 

  Ηαηξνί  2,58 (0,81)  

  Ννζειεπηέο 2,54 (0,75)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 2,49 (0,76)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,07

α 

  Όρη  2,61 (0,78)  

  Ναη  2,51 (0,78)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
-0,08

β 
0,02

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα 0,03
β 

0,42
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 2,88 (0,74)  

  Ογθνινγηθφ 2,39 (0,77)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 2,58 (0,73)  

  Φπρηαηξηθφ 2,48 (0,90)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,008
α 

  100-250 2,71 (0,72)  

  >400 2,52 (0,78)  

Ννζνθνκείν   0,69
α
 

  Αζήλα 2,56 (0,77)  

  Δθηφο Αζήλαο 2,58 (0,76)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε 

ζηα ιάζε» θαη πέληε (5) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε 
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πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 15.32. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.32 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Γεληθά λνζνθνκεία ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,19 0,05 έσο 0,32 0,006 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,44 0,20 έσο 0,69 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία θαη ην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Δ παξαπάλσ κεηαβιεηή εξκελεχεη ην 4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε». 

 

6. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα                            

(Β1, Β2, Β3 (αλη.), Β4 (αλη.))                                   

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.33 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα». Παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

ζπκκεηέρνληεο (62,1%) απάληεζαλ φηη ν Πξντζηάκελνο / Αηεπζπληήο ηνπο 

επηβξαβεχεη, φηαλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

Βπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (66,4%), δήισζε φηη ν Πξντζηάκελνο / 

Αηεπζπληήο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςηλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη κφιηο ην 20,2% δήισζε λα ζπκθσλεί / ζπκθσλεί 

απφιπηα φηη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ, ν Πξντζηάκελνο / Αηεπζπληήο 

δεηά απφ ην πξνζσπηθφ ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Βπηπξφζζεηα κφλν ην 7,6% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ν Πξντζηάκελνο / Αηεπζπληήο παξαβιέπεη 

επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.33  Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη 

δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Δπηβξάβεπζε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν / Γηεπζπληή 
(Β1) 

23 

(2,9%) 

77   

(9,6%) 

205 

 (25,4%) 

380 

(47,1%) 

121 

(15%) 

 πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο (Β2) 

20 

(2,5%) 

66 

(8,2%) 

185 

(23%) 

420 

(52,1%) 

115 

(14,3%) 

 Απαίηεζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ / Γηεπζπληή 

γηα ζπληφκεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ φηαλ ππάξρεη 

πίεζε ρξφλνπ (Β3 αλη.) 

97 

(12,1%) 

327 

(40,7%) 

218 

(27,1%) 

134 

(16,7%) 

28 

(3,5%) 

Παξάβιεςε 

επαλαιακβαλφκελσλ 

πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο απφ ηε 

δηεχζπλζε (Β4 αλη.) 

218 

(27%) 

380 

(47,1%) 

147 

(18,2%) 

40 

(5%) 

21 

(2,6%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα» απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

15.33 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε 

απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.34 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ 

ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο 

θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» ηφζν απμάλεηαη ε 

ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, 

ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 

15.34, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν είλαη 64 (ηππηθή απφθιηζε: 34,4). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.34  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηάκελσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  64 

Σππηθή απφθιηζε  34,4 

Γηάκεζνο  75 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  50 

 

                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.13 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε 

(5). Ο Πίλαθαο 15.35 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν,  
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ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. 

εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.35, ε 

κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,7 

(ηππηθή απφθιηζε: 0,7). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.35  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ /Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,7 

Σππηθή απφθιηζε  0,7 

Γηάκεζνο  3,8 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  0,75 

 

                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.14 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη 

δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα» 

 
Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 
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ηνλ Πίλαθα 15.36 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη 

δξάζε ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.36  πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

Σηκή p 

Φχιν   0,05
α 

  Άληξεο  3,58 (0,65)  

  Γπλαίθεο 3,68 (0,71)  

Ζιηθία  0,06
β 

0,09
β 

Δθπαίδεπζε   0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,81 (0,68)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,66 (0,69)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,56 (0,69)  

Δπάγγεικα   0,006
γ 

  Ηαηξνί  3,56 (0,70)  

  Ννζειεπηέο 3,68 (0,69)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,81 (0,68)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,01

α 

  Όρη  3,69 (0,70)  

  Ναη  3,56 (0,66)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,01

β 
0,73

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,12
β 

0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,88 (0,62)  

  Ογθνινγηθφ 3,82 (0,62)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,59 (0,70)  

  Φπρηαηξηθφ 3,65 (0,69)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,56
α 

  100-250 3,63 (0,70)  

  >400 3,67 (0,69)  

Ννζνθνκείν   0,69
α
 

  Αζήλα 3,66 (0,68)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,63 (0,72)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 
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Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» θαη επηά (7) αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.37. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.37  Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη 

δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,22 0,08 έσο 0,36 

0,003 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,28 0,11 έσο 0,46 

0,002 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,006 -0,009 έσο -0,002 0,003 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζην νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο/εβδνκάδα ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα». 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 3% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα». 

7. ηειέρσζε (A2, A5(αλη.), A7(αλη.), A14(αλη.)) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.38 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε». Μφιηο ην 13,9% 

ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη ππάξρεη αξθεηφ πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο, ζε αληίζεζε κε ην 65,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη δήισζαλ 

φηη ην πξνζσπηθφ δνπιεχεη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηελ Μνλάδα απφ απηέο πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηε ζσζηή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Βπίζεο 20,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν επνρηαθφ πξνζσπηθφ απ΄ 

φηη ζα έπξεπε γηα ηε ζσζηή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, ελψ αμηνζεκείσην πνζνζηφ 

(67,1%) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη εξγάδεηαη ζαλ λα ηειεί «ππφ θξίζε» 

πξνζπαζψληαο λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα, ππεξβνιηθά γξήγνξα. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.38  Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» 
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ηειέρσζε 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Δπάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Α2) 

217 

(27%) 

 367 

 (45,7%) 

108  

 (13,4%) 

92 

(11,5%) 

19 

(2,4%) 

 Τπεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Α5 αλη.) 

21 

(2,6%) 

104 

(12,9%) 

153 

(19%) 

336 

(41,6%) 

193 

(23,9%) 

 Απαζρφιεζε επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Α7 αλη.) 

105 

(13,3%) 

320 

(40,7%) 

200 

(25,4%) 

140 

(17,8%) 

22 

(2,8%) 

 Τπεξβνιηθφο θφξηνο θαη 

εληαηηθφο  ξπζκφο 

εξγαζίαο (Α14 αλη.) 

8 

(1%) 

107 

(13,3%) 

150 

(18,6%) 

370 

(45,8%) 

172 

(21,3%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ζηειέρσζε» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ζηειέρσζε» απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.38 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο  15.39 

πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε 

κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ 

ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηεο κνλάδαο – ηκήκαηνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.39, ε κέζε ηηκή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 24,2 

(ηππηθή απφθιηζε: 23,4). 

ΠΗΝΑΚΑ 15.39  Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» 

ηειέρσζε 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  24,2 

Σππηθή απφθιηζε  23,4 

Γηάκεζνο  25 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  33,3 
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                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.15 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ζηειέρσζε» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ζηειέρσζε» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη 

πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.40 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε 

δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ 

εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε 

ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ζηειέρσζε». χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.40, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 2,5 (ηππηθή απφθιηζε: 0,7). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.40 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» 

ηειέρσζε 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  2,5 

Σππηθή απφθιηζε  0,7 

Γηάκεζνο  2,5 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  4,8 

Δχξνο  3,8 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 
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     ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.16 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.41 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε». 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.41  πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζηειέρσζε» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζηειέρσζε» 
Σηκή p 

Φχιν   0,11
α 

  Άληξεο  2,48 (0,66)  

  Γπλαίθεο 2,56 (0,65)  

Ζιηθία  -0,004
β 

0,92
β 

Δθπαίδεπζε   0,02
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 2,47 (0,71)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 2,60 (0,62)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 2,48 (0,66)  

Δπάγγεικα   0,01
γ 

  Ηαηξνί  2,40 (0,62)  

  Ννζειεπηέο 2,56 (0,65)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 2,45 (0,71)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,82

α 

  Όρη  2,52 (0,66)  

  Ναη  2,54 (0,64)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,02

β 
0,56

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,15
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,09 (0,65)  

  Ογθνινγηθφ 2,58 (0,69)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 2,49 (0,61)  

  Φπρηαηξηθφ 2,36 (0,65)  

Αξηζκφο θιηλψλ  <0,001
α 

  100-250 2,77 (0,65)  

  >400 2,47 (0,64)  

Ννζνθνκείν   0,33
α
 

  Αζήλα 2,54 (0,67)  

  Δθηφο Αζήλαο 2,49 (0,62)  

  Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» θαη έμη (6) 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.42. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.42  Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Γεληθά λνζνθνκεία ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,15 0,01 έσο 0,28 

0,03 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,29 0,12 έσο 0,45 

0,001 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,64 0,40 έσο 0,87 

0,002 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,005 -0,009 έσο -0,002 0,003 

Ννζνθνκεία κε 100-250 

θιίλεο ζε ζρέζε κε 

λνζνθνκεία >400 θιίλεο 

0,16 0,01 έσο 0,30 0,03 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία, ζην νγθνινγηθφ θαη ην εηδηθφ 

λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζε 

ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο/εβδνκάδα ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε». 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

λνζνθνκεία >400 θιίλεο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 11% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηνλ παξάγνληα «ζηειέρσζε». 

 

15.3.2. Παξάγνληεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο ζε επίπεδν Ννζνθνκείνπ 

 

8. Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

       (Σ1, Σ8, Σ9(αλη.)) 

 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

 

ηνλ Πίλαθα 15.43 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο». Σν 26,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ε 

Αηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαιιηεξγεί θιίκα εξγαζίαο πνπ πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο, ελψ ην 38,7% δειψλεη φηη νη ελέξγεηεο ηεο Αηνίθεζεο δείρλνπλ φηη ε 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί θχξηα πξνηεξαηφηεηα. Σν 44,9% απφ ηνπο 
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εξσηψκελνπο δήισζε φηη ε Αηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο κφλν φηαλ ζπκβεί θάπνην δπζκελέο ζπκβάλ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.43  Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Δμαζθάιηζε θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εθ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο (Σ1) 

67 

(8,3%) 

251 

(31,1%) 

276 

(34,2%) 

187 

(23,2%) 

25 

(3,1%) 

 Πξνηεξαηφηεηα ε 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο (Σ8) 

64 

(8%) 

180 

(22,4%) 

249 

(31%) 

237 

(29,5%) 

74 

(9,2%) 

 Δλδηαθέξνλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ 

κέξνπο ηεο δηνίθεζεο κφλν 

θαηφπηλ αλαθνξάο 

δπζκελνχο ζπκβάληνο (Σ9 

αλη) 

36 

(4,5%) 

172 

(21,3%) 

236 

(29,3%) 

283 

(35,1%) 

79 

(9,8%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.43 πνπ 

πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) 

κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.44 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή 

απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν 

«ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ηφζν απμάλεηαη 

ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.44, ε κέζε ηηκή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 30,2 

(ηππηθή απφθιηζε: 37,1). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.44 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  30,2 

Σππηθή απφθιηζε 37,1 

Γηάκεζνο  0 

Διάρηζηε ηηκή 0 

Μέγηζηε ηηκή 100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 66,7 

 

               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.17 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο 

Πίλαθαο 15.45 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. 
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εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.45, ε κέζε ηηκή 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 2,9 (ηππηθή 

απφθιηζε: 0,9). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.45 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθή βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή 2,9 

Σππηθή απφθιηζε  0,9 

Γηάκεζνο 3 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

 

                  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.18 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» 
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Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.46 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο 

Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.46 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

Σηκή p 

Φχιν   0,006
α 

  Άληξεο  2,76 (0,86)  

  Γπλαίθεο 2,94 (0,87)  

Ζιηθία  0,02
β 

0,68
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 2,96 (0,90)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 2,99 (0,87)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 2,68 (0,82)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  2,58 (0,80)  

  Ννζειεπηέο 2,98 (0,86)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 2,92 (0,88)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,12

α 

  Όρη  2,89 (0,87)  

  Ναη  2,79 (0,84)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,09

β 
0,02

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,15
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,55 (0,82)  

  Ογθνινγηθφ 3,06 (0,78)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 2,82 (0,85)  

  Φπρηαηξηθφ 2,67 (0,87)  

Αξηζκφο θιηλψλ  <0,001
α 

  100-250 3,24 (0,83)  

  >400 2,79 (0,86)  

Ννζνθνκείν   0,04
α
 

  Αζήλα 2,85 (0,87)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,00 (0,86)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  
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Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» θαη ελληά (9) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.47. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.47 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,30 0,10 έσο 0,51 

0,003 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,40 0,12 έσο 0,69 

0,006 

Ννζειεπηέο ζε ζρέζε κε 

ηαηξνχο 
0,27 0,11 έσο 0,42 

0,001 

Βνεζνί λνζειεπηέο ζε ζρέζε 

κε ηαηξνχο 
0,24 0,04 έσο 0,44 

0,04 

Ννζνθνκεία κε 100-250 

θιίλεο ζε ζρέζε κε 

λνζνθνκεία >400 θιίλεο 

0,33 0,13 έσο 0,52 

0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζην νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. 

 Οη λνζειεπηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100-250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία >400 

θιίλεο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 10% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο». 
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9. πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

(A1, A3, A4, A11) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.48 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». Σν 46% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζε ζεηηθά θαη πνιχ ζεηηθά  ζην φηη νη κνλάδεο – ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ δελ 

ζπληνλίδνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο. Σν 48,2% απάληεζε φηη ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ - ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ φηαλ απηφ απαηηείηαη. Σν 26,5% 

απάληεζε φηη ε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ - κνλάδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ είλαη ζπρλά δπζάξεζηε θαη πξνβιεκαηηθή. Σέινο ην 38,8% δήισζε πσο 

νη κνλάδεο - ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο, ψζηε 

λα παξέρνπλ άξηζηε πνηνηηθά θξνληίδα πγείαο ζηνλ αζζελή. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.48 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Διιηπήο ζπληνληζκφο ησλ 

Μνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

κεηαμχ ηνπο (Σ2 αλη.) 

23 

(2,9%) 

153 

 (19%) 

259 

 (32,1%) 

324 

(40,1%) 

48 

(5,9%) 

Γηαηκεκαηηθή νκαδηθή 

ζπλεξγαζία (Σ4) 

15 

(1,9%) 

126 

(15,6%) 

276 

(34,2%) 

358 

(44,4%) 

31 

(3,8%) 

Πξνβιεκαηηθή 

δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία 
(Σ6 αλη.) 

28 

(3,5%) 

281 

(35%) 

281 

(35%) 

197 

(24,5%) 

16 

(2%) 

Αξκνληθή δηαηκεκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο θξνληίδαο πγείαο (Σ10) 

16 

 (2%) 

 158 

(19,6%) 

319 

 (39,6%) 

274 

 (34%) 

39 

(4,8%) 

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ». 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 15,48 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο 

θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.49 πεξηιακβάλεη ηε κέζε  
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ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο 

θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ηφζν 

απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.49, ε κέζε 

ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 

49,4 (ηππηθή απφθιηζε: 31,8). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.49 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  49,4 

Σππηθή απφθιηζε  31,8 

Γηάκεζνο  50 

Διάρηζηε ηηκή 0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  50 

 

               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.19 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 
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Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.50 

πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε 

κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.50, ε κέζε ηηκή ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,3 (ηππηθή απφθιηζε: 

0,6). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.50 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,3 

Σππηθή απφθιηζε  0,6 

Γηάκεζνο  3,3 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 
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                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.20 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.51 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.51 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Σηκή p 

Φχιν   0,71
α 

  Άληξεο  3,27 (0,63)  

  Γπλαίθεο 3,25 (0,65)  

Ζιηθία  0,06
β 

0,08
β 

Δθπαίδεπζε   0,54
γ 

  Απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο  3,25 (0,67)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,28 (0,62)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,22 (0,67)  

Δπάγγεικα   0,81
γ 
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  Ηαηξνί  3,23 (0,64)  

  Ννζειεπηέο 3,27 (0,63)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,26 (0,68)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,76

α 

  Όρη  3,24 (0,66)  

  Ναη  3,26 (0,59)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,05

β 
0,17

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,06
β 

0,09
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,64 (0,64)  

  Ογθνινγηθφ 3,16 (0,55)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,23 (0,63)  

  Φπρηαηξηθφ 3,23 (0,71)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,03
α 

  100-250 3,36 (0,63)  

  >400 3,23 (0,65)  

Ννζνθνκείν   0,27
α
 

  Αζήλα 3,25 (0,65)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,30 (0,65)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» θαη πέληε (5) αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.52. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.52 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,45 0,28 έσο 0,61 

<0,001 

Ζιηθία 0,007 0,001 έσο 0,013 0,023 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 
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 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ». 

 

10. Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ                    

(Σ3(αλη.), Σ5(αλη.), Σ7(αλη.), Σ11(αλη.)) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.53 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ». Πνζνζηφ 35,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη 

ζπκθσλεί / ζπκθσλεί απφιπηα φηη ε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ απφ ηε κηα κνλάδα ζηελ 

άιιε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη πξνβιεκαηηθή. Σν 22,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπκθσλεί / ζπκθσλεί απφιπηα φηη θαηά ηελ αιιαγή ηεο βάξδηαο ζπρλά ράλνληαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ, ελψ ην 18,1% δήισζε 

φηη ε αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Σέινο 

πνζνζηφ 35,5% δήισζε φηη πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.53 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Πξνβιεκαηηθή κεηαθνξά 

αζζελνχο απφ ηε κηα 

Μνλάδα λνζειείαο ζηελ 

άιιε εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (Σ3 αλη.) 

21 

(2,6%) 

247  

(30,6%) 

248 

(30,8%) 

243 

(30,1%) 

47 

(5,8%) 

 Απψιεηα ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

αζζελή θαηά ηελ αιιαγή 

βάξδηαο (Σ5 αλη.) 

95 

(11,8%) 

365 

(45,2%) 

167 

(20,7%) 

163 

(20,2%) 

18 

(2,2%) 

 Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

Μνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 
(Σ7 αλη.) 

18 

(2,2%) 

238 

(29,5%) 

264 

(32,8%) 

264 

(32,8%) 

22 

(2,7%) 

 Ζ αιιαγή βάξδηαο 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο (Σ11 αλη.) 

101 

(12,5%) 

348 

(43,2%) 

211 

(26,2%) 

130 

(16,1%) 

16 

(2%) 

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 
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Ώλάιπζε παξακέηξνπ «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «κεηαθνξέο /δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.53 πνπ πξνεγείηαη. 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη 

εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.54 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε 

δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ 

εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. 

εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.54, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 44,4 (ηππηθή απφθιηζε: 

35,7). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.54 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  44,4 

Σππηθή απφθιηζε  35,7 

Γηάκεζνο 50 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  75 
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                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.21 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.55 πεξηιακβάλεη 

ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, 

ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ». χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.55, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,2 (ηππηθή απφθιηζε: 0,8). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.55 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,2 

Σππηθή απφθιηζε  0,8 

Γηάκεζνο  3,3 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 
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Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

 

               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.22 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο  

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.56 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ». 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.56 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

Σηκή p 

Φχιν   <0,001
α 

  Άληξεο  3,07 (0,73)  
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Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

Σηκή p 

  Γπλαίθεο 3,26 (0,75)  

Ζιηθία  0,01
β 

0,71
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,37 (0,73)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,33 (0,69)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 2,92 (0,77)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  2,89 (0,73)  

  Ννζειεπηέο 3,33 (0,74)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,43 (0,71)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,08

α 

  Όρη  3,21 (0,74)  

  Ναη  3,11 (0,77)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,08

β 
0,03

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,18
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,77 (0,63)  

  Ογθνινγηθφ 3,31 (0,66)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,19 (0,74)  

  Φπρηαηξηθφ 2,89 (0,76)  

Αξηζκφο θιηλψλ  <0,001
α 

  100-250 3,41 (0,77)  

  >400 3,15 (0,74)  

Ννζνθνκείν   0,02
α
 

  Αζήλα 3,17 (0,75)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,32 (0,77)  

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» θαη ελληά (9) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.57. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.57 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Απφθνηηνη ΣΔΗ ζε ζρέζε κε 

απφθνηηνπο ΑΔΗ 
0,46 0,34 έσο 0,58 <0,001 

Βνεζνί λνζειεπηέο ζε ζρέζε 

κε ηαηξνχο 
0,54 0,39 έσο 0,70 <0,001 

Γεληθά λνζνθνκεία ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,26 0,09 έσο 0,43 0,002 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,22 0,02 έσο 0,42 0,03 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
1,06 0,76 έσο 1,36 <0,001 

Ννζνθνκεία κε 100-250 

θιίλεο ζε ζρέζε κε 

λνζνθνκεία >400 θιίλεο 

0,27 0,08 έσο 0,46 0,005 

Ννζνθνκεία εθηφο Αζήλαο ζε 

ζρέζε κε λνζνθνκεία εληφο 

Αζήλαο 

0,24 0,08 έσο 0,40 0,003 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο 

/ δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο 

ΏΒΕ. 

 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηαηξνχο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία, ην νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ λνζνθνκείν 

είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκεία. 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 18% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ». 
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15.3.3. Παξάγνληεο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο ζε επίπεδν αηόκνπ 

11. πρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ (Γ1, Γ2, Γ3) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.58 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ». 

Πνζνζηφ 45,8% ηνπ δείγκαηνο, δήισζε φηη ζπρλά ή πάληνηε αλαθέξεηαη έλα ιάζνο 

πνπ ζπκβαίλεη αιιά εληνπίδεηαη θαη δηνξζψλεηαη πξηλ επεξεάζεη ηνλ αζζελή. Σν 

33,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη αλαθέξεη έλα ιάζνο πνπ έρεη γίλεη αιιά δελ 

πξφθεηηαη λα βιάςεη ηνλ αζζελή ελψ ην 40% δήισζε φηη ζπλήζσο ή πάληα αλαθέξεη 

έλα ιάζνο πνπ έρεη γίλεη θαη ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηνλ αζζελή αιιά ηειηθά δελ ηνλ 

έβιαςε. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.58 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ» 

πρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά Πάληα 

πρλφηεηα αλαθνξά ιάζνπο 

πνπ έγηλε θαη δηνξζψζεθε 

πξηλ επεξεάζεη ηνλ αζζελή 
(Γ1) 

33 

(4,1%) 

137 

 (17,1%) 

264 

 (33%) 

205 

(25,6%) 

162 

(20,2%) 

πρλφηεηα αλαθνξά ιάζνπο 

πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη 

ηνλ αζζελή (Γ2) 

68 

(8,6%) 

188 

(23,6%) 

272 

(34,2%) 

168 

(21,1%) 

99 

(12,5%) 

πρλφηεηα αλαθνξά ιάζνπο 

πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη 

ηνλ αζζελή ελψ ζα κπνξνχζε 

λα ηνπ πξνθαιέζεη δεκηά (Γ3) 

65 

(8,2%) 

175 

(22%) 

237 

(29,8%) 

192 

(24,2%) 

126 

(15,8%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.58 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο Πίλαθαο 15.59 

πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε 

κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ 

ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.59, ε κέζε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 39,4 (ηππηθή απφθιηζε: 

41,2). 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.59 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο 

ιαζψλ» 

πρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  39,4 

Σππηθή απφθιηζε  41,2 

Γηάκεζνο  33,3 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  100 

 

                ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.23 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 

 
 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» θπκάλζεθε 

απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.60 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή 

απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ζπρλφηεηα αλαθνξά 
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ιαζψλ». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.60 ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,2 (ηππηθή απφθιηζε: 1). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.60 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 

πρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,2 

Σππηθή απφθιηζε  1 

Γηάκεζνο  3 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 1,33 

              ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.24 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ» 

 
 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.61 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ». 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.61 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 
Σηκή p 

Φχιν   0,12
α 

  Άληξεο  3,13 (0,95)  

  Γπλαίθεο 3,24 (0,99)  

Ζιηθία  0,04
β 

0,24
β 

Δθπαίδεπζε   0,11
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,22 (1,08)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,27 (0,99)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,11 (0,89)  

Δπάγγεικα   0,06
γ 

  Ηαηξνί  3,07 (0,89)  

  Ννζειεπηέο 3,27 (0,98)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,24 (1,07)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ δίπισκα  0,43
α 

  Όρη  3,24 (1,00)  

  Ναη  3,18 (0,91)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα 
0,05

β 
0,20

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,05
β 

0,21
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 3,71 (0,98)  

  Ογθνινγηθφ 3,44 (0,94)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,12 (0,98)  

  Φπρηαηξηθφ 3,11 (0,91)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,03
α 

  100-250 3,36 (1,05)  

  >400 3,17 (0,96)  

Ννζνθνκείν   0,41
α
 

  Αζήλα 3,19 (0,96)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,26 (1,05)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

 

ηνλ Πίλαθα 15.62 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ». 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.62 πζρεηίζεηο ησλ παξακέηξσλ  πνπ εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ» 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 
Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» 
Σηκή p 

Αλνηρηή επηθνηλσλία 0,29
α
 <0,001

α
 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 0,39
α
 <0,001

α
 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε-ζπλερήο βειηίσζε 0,20
α
 <0,001

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ 
0,15

α
 <0,001

α
 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 0,13
α
 <0,001

α
 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζε ησλ 

πξντζηακέλσλ/δηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
0,23

α
 <0,001

α
 

ηειέρσζε  0,11
α
 0,002

α
 

Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο 
0,11

α
 0,01

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ 
0,09

α
 0,01

α
 

Μεηαθνξέο/δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 
0,11

α
 0,002

α
 

α ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο 

ιαζψλ» θαη δέθα έμη (16) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.63. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.63 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 

Σηκή 

p 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία 

γηα ηα ιάζε» 

0,52 0,45 έσο 0,61 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα «κε 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 
0,10 0,02 έσο 0,18 0,02 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» 

-0,17 -0,27 έσο -0,06 0,002 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε κε 

ςπρηαηξηθφ 
0,24 0,06 έσο 0,42 0,01 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε κε 

ςπρηαηξηθφ 
0,52 0,29 έσο 0,74 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία 

γηα ηα ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ». 

 Σν νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 18% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ». 

 

12. πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (A15, A18, A10(αλη.), A17(αλη.)) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.64 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο». Σν 29,4% δήισζε φηη είλαη ζέκα ηχρεο πνπ δελ ζπκβαίλνπλ ζνβαξφηεξα 

ιάζε πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζηε κνλάδα, ελψ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (84,8%) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο δελ ζπζηάδεηαη πνηέ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί κεγαιχηεξνο φγθνο 

δνπιεηάο. Μφλν ην 28,5% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί / ζπκθσλεί απφιπηα φηη ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζηε κνλάδα πνπ εξγάδεηαη. Σέινο ην 36,9% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη 

είλαη απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.64 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε 

ηεο αζθάιεηαο» 

πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

 Ζ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

είλαη ζέκα ηχρεο (Α10 αλη.) 

99 

(12,5%) 

271  

(34,1%) 

191  

(24%) 

188 

(23,6%) 

46 

(5,8%) 

 Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ 

εξγαζία δελ αληηθξνχεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 
(Α15) 

6 

(0,7%) 

34 

(4,2%) 

83 

(10,3%) 

417 

(51,7%) 

267 

(33,1%) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζπζηεκάησλ πξφιεςεο 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ (Α18) 

54 

(6,8%) 

158 

(19,8%) 

293 

(36,6%) 

268 

(33,5%) 

27 

(3,4%) 

 Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα (Α17 

αλη.) 

90 

(11,2%) 

272 

(33,9%) 

211 

(26,3%) 

195 

(24,3%) 

34 

(4,2%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο»  

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.64 πνπ πξνεγείηαη. Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) κέρξη εθαηφ (100). Ο 

Πίλαθαο 15.65 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν. εκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» ηφζν 

απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.65, ε κέζε 

ηηκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 

53,2 (ηππηθή απφθιηζε: 31,9). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.65 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο» 

πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  53,2 

Σππηθή απφθιηζε  31,9 

Γηάκεζνο  50 

Διάρηζηε ηηκή  0 

Μέγηζηε ηηκή  100 

Δχξνο  100 



Απνηειέζκαηα 

 

388 
 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  50 

             ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.25 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο παξακέηξνπ «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.66 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, 

ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «ζπλνιηθή αληίιεςε 

ηεο αζθάιεηαο». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.66, ε κέζε ηηκή ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 3,4 (ηππηθή απφθιηζε: 

0,7). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.66 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  3,4 

Σππηθή απφθιηζε  0,7 

Γηάκεζνο  3,5 

Διάρηζηε ηηκή  1 

Μέγηζηε ηηκή  5 
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Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 

                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.26 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

 
 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.67 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.67 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

Υαξαθηεξηζηηθφ 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 
Σηκή p 

Φχιν   <0,001
α 

  Άληξεο  3,26 (0,73)  

  Γπλαίθεο 3,48 (0,70)  

Ζιηθία  0,03
β 

0,37
β 
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Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,53 (0,71)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,51 (0,67)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,20 (0,74)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  3,16 (0,72)  

  Ννζειεπηέο 3,49 (0,67)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,55 (0,69)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,004

α 

  Όρη  3,45 (0,71)  

  Ναη  3,29 (0,71)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,07

β 
0,06

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,15
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 4,01 (0,58)  

  Ογθνινγηθφ 3,58 (0,64)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,35 (0,71)  

  Φπρηαηξηθφ 3,21 (0,72)  

Αξηζκφο θιηλψλ  <0,001
α 

  100-250 3,58 (0,71)  

  >400 3,37 (0,71)  

Ννζνθνκείν   0,82
α
 

  Αζήλα 3,41 (0,71)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,42 (0,75)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

ηνλ Πίλαθα 15.68 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.68 πζρεηίζεηο ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο κε ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 
Βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 
Σηκή p 

Αλνηρηή επηθνηλσλία 0,33
α
 <0,001

α
 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα 

ηα ιάζε 
0,47

α
 <0,001

α
 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε 
0,54

α
 <0,001

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο 

ησλ ηκεκάησλ 
0,54

α
 <0,001

α
 

Με ηηκσξεηηθήαληίδξαζε ζηα ιάζε 0,35
α
 <0,001

α
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Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα 

0,52
α
 <0,001

α
 

ηειέρσζε  0,38
α
 <0,001

α
 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 
0,52

α
 <0,001

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
0,44

α
 <0,001

α
 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ 
0,55

α
 <0,001

α
 

α ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο» θαη δέθα νθηψ (18) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.69. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.69 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε-

ζπλερήο βειηίσζε» 

0,32 0,26 έσο 0,38 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε 

ζηα ιάζε» 

0,13 0,08 έσο 0,17 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζε ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ 

γηα ηελ αζθάιεηα» 

0,22 0,16 έσο 0,27 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ζηειέρσζε» 
0,14 0,08 έσο 0,20 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» 

0,14 0,10 έσο 0,19 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

0,20 0,15 έσο 0,26 <0,001 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,15 0,05 έσο 0,24 0,003 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,18 0,06 έσο 0,31 0,004 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
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 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 Σν νγθνινγηθφ θαη εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 58% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

 

13. Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο (Δ) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.70 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / 

θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο». Σν 53,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

αμηνιφγεζε ηελ επίδνζε ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ζρεηηθά κε 

ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο απφ «πνιχ θαιή» έσο «άξηζηε», ελψ ην πνζνζηφ 
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πνπ εθηίκεζε ηελ επίδνζε ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ηνπ απφ «κέηξηα» έσο «θαθή» ήηαλ 

κφιηο 15%. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.70 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο» 

Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Δξψηεζε Απάληεζε 

 
Άξηζηε 

Πνιχ 

θαιή 
Καιή Μέηξηα Καθή 

Βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / 

θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζή ηνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο (Δ) 

94 

(11,6%) 

 339 

(42%) 

253 

 (31,4%) 

107 

(13,3%) 

14 

(1,7%) 

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» απνηειείηαη απφ κία (1) εξψηεζε, ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 15.71 πνπ πξνεγείηαη. Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θπκάλζεθε απφ έλα (1) 

κέρξη πέληε (5). Ο Πίλαθαο 15.71 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, 

ηε δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ 

εχξνο. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε 

ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα  

 

/θιηληθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Πίλαθα 15.71, ε κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν είλαη 2,5 (ηππηθή απφθιηζε: 0,9 ). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.71 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο κε 

ηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / 

θιηληθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο» 

Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  2,5 

Σππηθή απφθιηζε  0,9 

Γηάκεζνο 2 

Διάρηζηε ηηκή 1 

Μέγηζηε ηηκή 5 

Δχξνο  4 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  1 
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                 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.27 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηνπ 

ηνκέα / θιηληθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο» 

 
 

 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.72 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζή ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.72 πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο 

Σηκή p 

Φχιν   0,02
α 

  Άληξεο  3,36 (0,93)  

  Γπλαίθεο 3,53 (0,92)  

Ζιηθία  0,02
β 

0,57
β 

Δθπαίδεπζε   0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 3,59 (1,03)  



Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Υγεία: Αμηνιόγεζε ηεο Κνπιηνύξαο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνύο ζε Γεκόζηα 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

395 
 

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 3,57 (0,86)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 3,31 (0,92)  

Δπάγγεικα   0,001
γ 

  Ηαηξνί  3,29 (0,93)  

  Ννζειεπηέο 3,56 (0,86)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 3,61 (1,04)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 
 0,33

α 

  Όρη  3,49 (0,95)  

  Ναη  3,42 (0,88)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 
0,05

β 
0,21

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα -0,06
β 

0,08
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 4,24 (0,67)  

  Ογθνινγηθφ 3,64 (0,89)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 3,47 (0,88)  

  Φπρηαηξηθφ 3,03 (0,94)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,006
α 

  100-250 3,66 (0,98)  

  >400 3,43 (0,90)  

Ννζνθνκείν   0,23
α
 

  Αζήλα 3,46 (0,93)  

  Δθηφο Αζήλαο 3,56 (0,89)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο t 
β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

 

ηνλ Πίλαθα 15.73 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη ηε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά 

κε ηελ επίδνζή ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.73 πζρεηίζεηο ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο κε ηε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

Βαζκνινγία ηνπ ηνκέα/θιηληθήο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Σηκή p 

Αλνηρηή επηθνηλσλία 0,35
α
 <0,001

α
 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα 

ηα ιάζε 
0,43

α
 <0,001

α
 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε 
0,46

α
 <0,001

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο 

ησλ ηκεκάησλ 
0,46

α
 <0,001

α
 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 0,21
α
 <0,001

α
 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ 
0,40

α
 <0,001

α
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αζθάιεηα 

ηειέρσζε  0,30
α
 <0,001

α
 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 
0,44

α
 <0,001

α
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
0,34

α
 <0,001

α
 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο 

ηνπ λνζνθνκείνπ 
0,44

α
 <0,001

α
 

 α ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή 

ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη δέθα έμη (16) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.74. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.74 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«αλνηρηή επηθνηλσλία» 
0,11 0,01 έσο 0,20 0,025 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

0,15 0,04 έσο 0,25 0,005 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε-

ζπλερήο βειηίσζε» 

0,34 0,23 έσο 0,44 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ζηειέρσζε» 
0,18 0,09 έσο 0,27 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» 

0,17 0,10 έσο 0,25 <0,001 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» 

0,20 0,16 έσο 0,28 <0,001 

Γεληθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,35 0,19 έσο 0,50 <0,001 

Ογθνινγηθφ λνζνθνκείν ζε 

ζρέζε κε ςπρηαηξηθφ 
0,15 0,05 έσο 0,24 0,003 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε 

κε ςπρηαηξηθφ 
0,18 0,06 έσο 0,31 0,004 

Ννζνθνκεία κε 100-250 

θιίλεο ζε ζρέζε κε 

λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο 

0,20 0,03 έσο 0,36 0,02 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηρηή επηθνηλσλία» ζρεηίδνληαλ 

κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία 

γηα ηα ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 

ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο».  

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο». 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο  ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο». 

 Σα γεληθά λνζνθνκεία, ην νγθνινγηθφ θαη ην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ / ηεο 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Σα λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηνπ ηνκέα / 

θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ / ηεο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζε 

ζρέζε κε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 42% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ ηνκέα/θιηληθήο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ/ηεο ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

 

14. Αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (Ε) 

Πεξηγξαθηθά Ώπνηειέζκαηα 

ηνλ Πίλαθα 15.75 παξνπζηάδεηαη ε απφιπηε θαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ παξάκεηξν «αξηζκφο αλαθεξφκελσλ 
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ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο». Σν 40,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη 

δελ ππέβαιε «θακία αλαθνξά» γηα αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο, ελψ ην 35% δήισζε πσο έθαλε απφ «1 έσο 2 αλαθνξέο» ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο. Βπίζεο ην 18,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε πσο αλέθεξε «3 έσο 5» 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.75 Καηαλνκή απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ παξάκεηξν «αξηζκφο 

αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» 

Αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο  

Δξψηεζε Απάληεζε  

 
Κακία 

αλαθνξά 

1 έσο 2 

αλαθνξέο 

3 έσο 5 

αλαθνξέο 

6 έσο 10 

αλαθνξέο 

11 έσο 20 

αλαθνξέο 

21 

αλαθνξέο 

θαη άλσ 

 Αξηζκφο 

αλαθεξφκελσλ 

δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο (Ε) 

318 

(40,1%) 

278 

 (35%) 

149 

(18,8%) 

33 

(4,2%) 

12 

(1,5%) 

4 

(0,5%) 

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

 

 

Ώλάιπζε παξακέηξνπ «αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο» 

 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε 

Δ παξάκεηξνο «αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» 

απνηειείηαη απφ κία (1) εξψηεζε, ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 15.76 πνπ 

πξνεγείηαη. Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θπκάλζεθε απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5). Ο 

Πίλαθαο 15.76 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε δηάκεζν, ηελ 

ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. 

εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηφζν απμάλεηαη ε ζεηηθή 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ «αξηζκφ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο». χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.76, ε κέζε ηηκή 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν είλαη 1,94 (ηππηθή 

απφθιηζε: 1 ). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.76 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα 

ηελ παξάκεηξν «αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» 

Αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

πλνιηθή βαζκνινγία 

Μέζε ηηκή  1,94 

Σππηθή απφθιηζε 1 

Γηάκεζνο  2 
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Διάρηζηε ηηκή 1 

Μέγηζηε ηηκή 6 

Δχξνο  5 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 1 

                

                  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.28 Ηζηφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο γηα ηελ παξάκεηξν «αξηζκφο 

αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο» 

 

 

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.77 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ «αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο». 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.77 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ 

ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

Υαξαθηεξηζηηθφ 

Αλαθεξφκελα δπζκελή ζπκβάληα 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
Σηκή p 

Καλέλα ≥1  

Φχιν    0,21
α 

  Άληξεο  89 (36,8) 153 (63,2)  

  Γπλαίθεο 229 (41,5) 323 (58,5)  

Ζιηθία  41,5 (7,6)
β 

41,1 (8,2)
β 

0,54
γ 

Δθπαίδεπζε    0,16
δ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 68 (45,0) 83 (55,0)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 150 (39,7) 228 (60,3)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 100 (37,7) 165 (62,3)  

Δπάγγεικα    0,009
α 

  Ηαηξνί  79 (39,1) 123 (60,9)  

  Ννζειεπηέο 124 (34,1) 240 (65,9)  

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 65 (49,2) 67 (50,8)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ δίπισκα   0,11
α 

  Όρη  211 (41,9) 293 (58,1)  

  Ναη  88 (35,8) 158 (64,2)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα 
15,2 (8,7) 14,7 (8,7) 0,41

β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα 43,7 (13,9) 44,3 (12,2) 0,51
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ   0,003
α 

  Δηδηθφ 25 (37,9) 41 (62,1)  

  Ογθνινγηθφ 41 (39,0) 64 (61,0)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 217 (44,2) 274 (55,8)  

  Φπρηαηξηθφ 35 (26,5) 97 (73,5)  

Αξηζκφο θιηλψλ   0,9
α 

  100-250 65 (39,6) 99 (60,4)  

  >400 253 (40,2) 377 (59,8)  

Ννζνθνκείν    0,001
α
 

  Αζήλα 225 (36,8) 387 (63,2)  

  Δθηφο Αζήλαο 93 (51,1) 89 (48,9)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
α έιεγρνο x2 
β κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) 
γ έιεγρνο t 
δ έιεγρνο x2 γηα ηάζε 

 

ηνλ Πίλαθα 15.78 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

εθηηκνχλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη ηνλ «αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο». 
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 ΠΗΝΑΚΑ 15.78 πζρεηίζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο 

Βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

Αλαθεξφκελα δπζκελή ζπκβάληα ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
Σηκή p

α 

Καλέλα ≥1 

 

Αλνηρηή επηθνηλσλία 3,45 (0,71) 3,33 (0,74) 0,03 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα 

ηα ιάζε 
3,58 (0,80) 3,42 (0,73) 0,005 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε 
3,58 (0,60) 3,39 (0,61) <0,001 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

εληφο ησλ ηκεκάησλ 
3,29 (0,66) 2,96 (0,72) <0,001 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 2,66 (0,78) 2,50 (0,77) 0,004 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα 

3,74 (0,74) 3,59 (0,65) 0,003 

ηειέρσζε  2,62 (0,64) 2,47 (0,66) 0,001 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 
3,07 (0,86) 2,78 (0,85) <0,001 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 
3,37 (0,67) 3,18 (0,62) <0,001 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 
3,36 (3,10) 3,10 (0,75) <0,001 

 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) 

 α έιεγρνο t 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηνπ «αξηζκνχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο» θαη δέθα έμη (16) αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.79. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.79 Πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηα αλαθεξφκελα δπζκελή ζπκβάληα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

(θαλέλα ζπκβάλ: θαηεγνξία αλαθνξάο) 

Υαξαθηεξηζηηθφ Λφγνο ησλ odds 
95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα 

ηνλ ιφγν ησλ odds 
Σηκή p 

Ννζνθνκεία εληφο 

Αζήλαο ζε ζρέζε κε 

λνζνθνκεία εθηφο 

Αζήλαο 

1,61 1,14 έσο 2,26 0,007 

πλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία 

εληφο ησλ 

ηκεκάησλ 

0,51 0,41 έσο 0,64 <0,001 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία εθηφο 

Ώζήλαο δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη έλα δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο. 

 Οη εξγαδφκελνη κε κηθξφηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη έλα 

δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 8,5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

αλαθεξφκελσλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

 

Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ζην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο έξεπλαο θπκάλζεθε απφ κεδέλ (0) 

κέρξη 90,48. Ο Πίλαθαο 15.80 πεξηιακβάλεη ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ηε 

δηάκεζν, ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην εχξνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ 

εχξνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. εκεηψλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηφζν απμάλεηαη ε 

ζεηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 15.80, ην κέζν πνζνζηφ ησλ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 42,63 (ηππηθή απφθιηζε: 20,42). 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.80 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

χλνιν παξακέηξσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μέζε ηηκή  42,63 

Σππηθή απφθιηζε  20,42 

Γηάκεζνο 40,48 

Διάρηζηε ηηκή  0,00 

Μέγηζηε ηηκή  90,48 

Δχξνο  90,48 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  30,95 
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                           ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15.29 Ραβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

πνζνζηνχ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 
  

Αηκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηνλ Πίλαθα 15.81 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.81 πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ πλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ Σηκή p 

Φχιν   0,001
α 

  Άληξεο  38,8 (19,0)  

  Γπλαίθεο 44,4 (20,8)  

Ζιηθία   0,07
β 

0,10
β 

Δθπαίδεπζε   <0,001
γ 

  Απφθνηηνη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 46,2 (19,3)  

  Απφθνηηνη ΣΔΗ 45,3 (20,6)  

  Απφθνηηνη ΑΔΗ 36,9 (19,6)  

Δπάγγεικα   <0,001
γ 

  Ηαηξνί  35,7 (17,9)  

  Ννζειεπηέο 45,2 (21,1)  
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Υαξαθηεξηζηηθφ πλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ Σηκή p 

  Βνεζνί  λνζειεπηέο 47,2 (19,7)  

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 

 0,04
α 

  Όρη  43,2 (20,3)  

  Ναη  39,6 (20,0)  

Έηε πξνυπεξεζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

 0,12
β 

0,003
β 

Ώξεο εξγαζίαο/εβδνκάδα  -0,16
β 

<0,001
β 

Δίδνο λνζνθνκείνπ  <0,001
γ 

  Δηδηθφ 62,3 (19,9)  

  Ογθνινγηθφ 43,3 (19,2)  

  Γεληθφ/παλεπηζηεκηαθφ 41,2 (19,8)  

  Φπρηαηξηθφ 36,4 (18,4)  

Αξηζκφο θιηλψλ  0,005
α 

  100-250 47,6 (23,4)  

  >400 41,4 (19,4)  

Ννζνθνκείν   0,03
α
 

  Αζήλα 41,7 (19,9)  

  Δθηφο Αζήλαο 45,9 (21,6)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 

α έιεγρνο t 

β ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαη δέθα (10) 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.82. 

 ΠΗΝΑΚΑ 15.82 Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

Μεηαβιεηή πληειεζηήο b 
95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ b 
Σηκή p 

Απφθνηηνη ΣΔΗ ζε ζρέζε κε 

απφθνηηνπο ΑΔΗ 

8,09 4,70 έσο 11,47 <0,001 

Βνεζνί λνζειεπηέο ζε ζρέζε κε 

ηαηξνχο 

11,18 6,86 έσο 15,50 <0,001 

Δηδηθφ λνζνθνκείν ζε ζρέζε κε 

ςπρηαηξηθφ 

30,69 22,90 έσο 38,48 <0,001 

Ννζνθνκεία κε 100-250 θιίλεο ζε 

ζρέζε κε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο 

9,44 3,88 έσο 15,00 0,001 

Ννζνθνκεία εθηφο Αζήλαο ζε ζρέζε 

κε λνζνθνκεία ζηελ Αζήλα 

8,92 4,43 έσο 13,42 <0,001 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο ΏΒΕ. 

 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. 

 Σν εηδηθφ λνζνθνκείν είρε κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Σα λνζνθνκεία κε 100-250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο. 

 Σα λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία ζηελ Ώζήλα. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 15% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

 

15. ρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Σα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηα ιάζε ή 

ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία, ηα νπνία 

δηαηππψζεθαλ ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο αθνινχζσο :  

ρφιηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Ώλάγθε αλαλέσζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Βιιηπήο ζπληήξεζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Με έγθαηξε αληηθαηάζηαζε δεκηψλ. 

 νβαξέο ειιείςεηο ζε αλαιψζηκα. 

 Αηάηαμε θιηληθψλ. 

 Τπεξπιεξφηεηα δνκψλ (ξάληδα, εθηελείο ιίζηεο αλακνλήο). 

 Έιιεηςε πξνλνηαθψλ δνκψλ κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη πξνβιήκαηα 

ζηε κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα κε απηνεμππεξεηνχκελσλ αζζελψλ. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επίηεπμεο πςεινχ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

 Άλνηγκα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο γηα λα απνζπκθνξεζνχλ 

ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηεο πξσηεχνπζαο. 
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ρφιηα πνπ αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 νβαξέο ειιείςεηο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ. 

 Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο. 

 Κφπσζε επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Έιιεηςε δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Ώλχπαξθηε αμηνιφγεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Ώπνπζία θαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 Έιιεηςε ζπγθέληξσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο ιφγσ επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη επξχηεξνπ κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ώλαγθαία ε παξνπζία εηδηθνχ ηαηξνχ ζηελ θιηληθή φιν ην 24σξν. 

 Ώχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηε βάξδηα. 

 Καθή ζπλεξγαζία ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

ρφιηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο 

 Ώπνπζία ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ιαζψλ θαη δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ. 

 Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ φηη θαηαγξάθεηαη ην άηνκν θαη φρη ην δπζκελέο 

ζπκβάλ. 

 Σα δπζκελή ζπκβάληα θαη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο δελ απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα νχηε γηα ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά νχηε θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ. 

 Σα ιάζε θαη ηα δπζκελή ζπκβάληα αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

κεκνλσκέλα θαη δελ ελεξγνπνηνχλ ηελ Αηνίθεζε γηα ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 Δ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ νδεγεί ζηελ παξάιεηςε ζεκαληηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. 

 Υνξήγεζε απαξαίηεησλ θαξκάθσλ ζηνλ αζζελή θαη φρη ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

κε γλψκνλα ην θέξδνο. 

 σζηή δηαινγή αζζελψλ ζηα ΣΒΠ απφ γεληθφ ηαηξφ. 

 Ώπνπζία ζπλερνχο θαηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ. 

 Ώλαγθαία θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, ε ζπλνδεία ησλ αζζελψλ ζηηο 

θιηληθέο απφ εηδηθφ ηαηξφ φρη κφλν απφ ηνλ ηξαπκαηηνθνξέα. 
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 Οη ηαηξηθέο πξάμεηο λα εθηεινχληαη απφ ηνπο ηαηξνχο θαη φρη απφ ηνπο 

λνζειεπηέο φπσο παξαηεξείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο θξνληίδαο, ζηα πεξηζηαηηθά ησλ 

ΜΒΘ. 

 Να κελ γίλνληαη επεκβάζεηο πνπ ρξήδνπλ άζεπην πεξηβάιινλ εληφο Μνλάδαο. 

 Δ έιιεηςε θιηλψλ ζηηο θιηληθέο δελ απνηειεί επηρείξεκα γηα θαζπζηέξεζε ηεο 

κεηαθνξάο ησλ αζζελψλ απφ ηηο ΜΒΘ ζηηο θιηληθέο (αχμεζε θηλδχλνπ 

εκθάληζεο ελδνλνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο).  

 Ώλαγθαία ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξσηνθφιισλ. 

 Ώλεπαξθήο αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

ρφιηα πνπ αθνξνχλ ηε ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο 

 Έιιεηςε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Αηνξηζκφο Αηνηθήζεσλ λνζνθνκείσλ κε θνκκαηηθά θαη φρη αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα. 

 Ώλαγθαία ε ιεηηνπξγία ηεο ΠΦΤ γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Θεζκνζέηεζε εμεηάζεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εηδηθφηεηαο ζε δεηήκαηα 

ςπρηαηξηθήο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16   πκπεξάζκαηα - πδήηεζε 

16.1 Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

Σν πξφβιεκα ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ είλαη ππαξθηφ ζηελ πγεία θαη 

νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξνί γηα ηελ έθβαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηα ιάζε είλαη ζπλπθαζκέλα 

κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παληειή εμάιεηςε 

ησλ ιαζψλ θαη ησλ παξαιείςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη θαηαδηθαζκέλα λα 

απνηχρνπλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ απαηηείηαη 

ε δηακφξθσζε ζεηηθήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

Δ αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο, ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Μέζα απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ππνδεηθλχεηαη φηη ην θιίκα αζθάιεηαο απνηειεί πνιπδηάζηαηε 

κεηαβιεηή, πνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εγεζία, ηηο πξαθηηθέο αζθάιεηαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. Ώπφ ηελ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψζεθε φηη ε θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

επεξεάδεηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 16.1 πνπ αθνινπζεί ζηελ ελφηεηα 

ησλ ζπζρεηίζεσλ. Σν ζπλνιηθφ κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 42,63% (ηππηθή απφθιηζε: 20,42). ην Αηάγξακκα 16.1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο 

δψδεθα (12) παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ κέζν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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   ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.1 Μέζν θαη ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά 

παξάκεηξν ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

 

 

Οη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ην κεγαιχηεξν κέζν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη: 

i. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ/Αηεπζπληψλ (64%) (ηππηθή 

απφθιηζε: 34,4). Ο βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν νη Πξντζηάκελνη / Αηεπζπληέο 

Ώλνηθηή επηθνηλσλία

Ώλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε

Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ 

ηειέρσζε

Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

πρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ 

πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο

πλνιηθφ κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ

47,9%

52,2%

55,6%

36,8%

18,5%

64%

24,2%

30,2%

49,4%

44,4%

39,4%

53,2%

42,6%
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ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςηλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, επηβξαβεχνπλ ην πξνζσπηθφ φηαλ ε δνπιεηά 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη δελ παξαβιέπνπλ επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

ii. Οξγαλσζηαθή κάζεζε – πλερήο βειηίσζε (55,6%) (ηππηθή απφθιηζε: 32,2). 

Ο βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν ηα ιάζε έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεηηθέο αιιαγέο, νη 

νπνίεο αμηνινγνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

iii. πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο (53,2%) (ηππηθή απφθιηζε: 31,9). Ο 

βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη απνηειεζκαηηθά φζν αθνξά ηελ πξφιεςε ιαζψλ θαη δελ 

παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο.  

Οη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ην κηθξφηεξν κέζν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη: 

i. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε (18,5%) (ηππηθή απφθιηζε: 28,7). Ο 

βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν ην πξνζσπηθφ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηα ιάζε ηνπ 

δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηο βάξνο ηνπ θαη δελ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

ππεξεζηαθφ ηνπ θάθειν. 

ii. ηειέρσζε (24,2%) (ηππηθή απφθιηζε: 23,4). Ο βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν 

ππάξρεη επάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα λα αληηκεησπίζεη ην θφξην εξγαζίαο θαη ην 

σξάξην εξγαζίαο είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο 

πγείαο ζηνπο αζζελείο. 

iii. Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο (30,2%) 

(ηππηθή απφθιηζε: 37,1). Ο βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν ε Αηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαιιηεξγεί θιίκα αζθάιεηαο πνπ πξνάγεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη νη ελέξγεηεο ηεο δείρλνπλ φηη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα. 

ην Αηάγξακκα 16.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο ζαξάληα ηέζζεξηο (44) εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 
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    ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.2 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 

1. Αλνηθηή επηθνηλσλία 

 

 

 

 

2. Αλαηξνθνδόηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Γ6: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζέζεη 

εξσηήζεηο φηαλ θάηη δελ θαίλεηαη ζσζηφ 

(αληηζηξνθή)

Γ4: Απλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Αηεχζπλζεο απφ ην 

πξνζσπηθφ

Γ2: Βιεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο

55,7%

22,5%

65,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Γ5: πζθέςεηο -ζπδεηήζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ

Γ3: Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα 

δπζκελή ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα

Γ1: πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ 

κε βάζεη ηηο αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ

62,0%

61,8%

31,9%
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3. Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε 

 

 
 

 

 

 

 

4. Σπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληόο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ώ13: Βπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο

Ώ9: Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε

Ώ6: Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο

47,9%

38,2%

80,7%

0% 10% 20% 30% 40%

Ώ1: Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ 

ηνπο

Ώ3: Οκαδηθή εξγαζία

Ώ4: εβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο

Ώ11: Ώιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ άιισλ κνλάδσλ

56,0%

67,3%

54,8%

19,3%
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5. Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 

 

 

 

 

 

6. Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ώ16: Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ 

ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ πξνζσπηθνχ 

(αληηζηξνθή)

Ώ12: Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη φρη ησλ 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ (αληηζηξνθή)

Ώ8: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ φηη ηα ιάζε ηνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ 

(αληηζηξνθή)

20,6%

22,5%

12,0%

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

B1: Βπηβξάβεπζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν / 

Αηεπζπληή φηαλ ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

αζθάινπο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο

ΐ2: πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

ΐ3: Ώπαίηεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ / Αηεπζπληή 

γηα ζπληφκεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ φηαλ 

ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ (αληηζηξνθή)

ΐ4: Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ 

πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο απφ 

ηε Αηεχζπλζε (αληηζηξνθή)

62,1%

66,4%

52,8%

74,1%
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7. Σηειέρσζε 

 

 

 

 

8. Υπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

A2: Βπάξθεηα πξνζσπηθνχ

Ώ5: Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή)

Ώ7: Ώπαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ 

(αληηζηξνθή)

Ώ14: Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη 

εληαηηθφο ξπζκφο εξγαζίαο (αληηζηξνθή)

13,9%

15,5%

54,0%

14,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Σ1: Βμαζθάιηζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο

Σ8: Πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο

η9: Βλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο κφλν ζηελ 

πεξίπησζε δπζκελνχο ζπκβάληνο 

(αληηζηξνθή)

26,3%

38,7%

25,8%
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9. Σπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 

 

 

 

10. Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελώλ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Σ2: πληνληζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή)

Σ4: Αηαηκεκαηηθή νκαδηθή εξγαζία φηαλ 

απηφ απαηηείηαη

Σ6: Πξνβιεκαηηθή δηαηκεκαηηθή 

ζπλεξγαζία (αληηζηξνθή)

Σ10: Ώξκνληθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο …

21,9%

48,2%

38,5%

38,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Σ3: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή κνλάδαο 

λνζειείαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(αληηζηξνθή)

Σ5: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνλ αζζελή θαηά ηελ αιιαγή βάξδηαο 

(αληηζηξνθή)

Σ7: Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

(αληηζηξνθή)

Σ11: Δ αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

(αληηζηξνθή)

33,2%

57,0%

31,7%

55,7%
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11. Σπρλόηεηα αλαθνξάο αλεπηζύκεησλ ζπκβάλησλ 

 

 

 

 

12. Σπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο 

 

 

 

Οη εξσηήζεηο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο κε ην κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ είλαη: 

i. «Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη θφξηνο 

εξγαζίαο» (84,8%) απφ ηελ παξάκεηξν «πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο». 

ii. «Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο» (80,7%) 

απφ ηελ παξάκεηξν «Οξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε». 

0% 10% 20% 30%

Α1: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε 

θαη δηνξζψζεθε πξηλ επεξεάζεη ηνλ αζζελή 

Α2: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε 

ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή

Α3: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε 

ρσξίο λα βιάςεη ηνλ αζζελή ελψ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπ πξνθαιέζεη δεκηά

45,8%

33,6%

40,0%

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

A10: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ζέκα 

ηχρεο (αληηζηξνθή)

Ώ15: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο 

πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη …

Ώ18: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ 

πξφιεςεο δπζκελψλ ζπκβάλησλ

Ώ17: Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα (αληηζηξνθή)

46,6%

84,8%

36,9%

45,1%
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iii. «Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

απφ ηε Αηεχζπλζε (αληηζηξνθή)» (74,1%) απφ ηελ παξάκεηξν «Πξνζδνθίεο 

θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηάκελσλ / Αηεπζπληψλ». 

 

13. Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηεο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο 

 

 

14. Αξηζκόο αλαθεξόκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 

 

Σν 60% ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σν πνζνζηφ απηφ ππνδειψλεη φηη ε αλαθνξά ησλ ιαζψλ ζε 

θάπνηα απφ ηα λνζνθνκεία ηεο κειέηεο είλαη κηα παξάκεηξνο ε νπνία ρξήδεη 

βειηίσζεο θαζψο ε κε αλαθνξά ησλ ιαζψλ ζπλεπάγεηαη κε πηζαλά πξνβιήκαηα ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ή λα εληνπηζηνχλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ λα αληηκεησπηζηνχλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ηα λνζνθνκεία θαη νη 

νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Βιιάδα ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 
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ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο κε 

ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ:  (α) ηελ παξνρή ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαηάξηηζεο θαη 

εθπαίδεπζεο γχξσ απφ δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηε κνξθή πξνπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, δηαιέμεσλ θαη ζπλεδξίσλ, (β) ηε 

πξφζιεςε θαη θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχζηεκα, (γ) ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηδίσο κε ηε 

κνξθή κε ηηκσξεηηθήο θνπιηνχξαο, δεκηνπξγψληαο αλνηρηφ δίαπιν επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ αλαθνξά ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 

16.2 πζρεηίζεηο 

ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο / εβδνκαδηαίσο ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηρηή επηθνηλσλία» (b= - 0,006). 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο / εβδνκαδηαίσο ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» 

(b= - 0,007). 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο / εβδνκαδηαίσο ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» (b= - 0,006). 

 Ώχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο / εβδνκαδηαίσο ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» (b= - 0,005). 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» (b=0,01). 

 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» (b=0,01). 

 Ώχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» (b=0,007). 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ 

 Οη λνζειεπηέο (b=0,28) θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο (b=0,35) είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» 

ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. 

 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο (b=0,50). 

 Οη λνζειεπηέο (b=0,27) θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο (b=0,24) είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. 
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 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηαηξνχο (b=0,54). 

 

ΕΙΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Οη εξγαδφκελνη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν (b=0,24). 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία (b=0,45), ζην νγθνινγηθφ (b=0,30) θαη  

ην εηδηθφ (b=0,89) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία (b=0,19) θαη ην εηδηθφ (b=0,44) 

λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. 

 Οη εξγαδφκελνη ζην νγθνινγηθφ (b=0,22) θαη εηδηθφ (b=0,28) λνζνθνκείν 

είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία (b=0,15), ην νγθνινγηθφ (b=0,29) θαη 

ην εηδηθφ (b=0,64) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζηειέρσζε» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Οη εξγαδφκελνη ζην νγθνινγηθφ (b=0,30) θαη ην εηδηθφ (b=0,40) λνζνθνκείν 

είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Οη εξγαδφκελνη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν (b=0,45). 

 Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία (b=0,26), ην νγθνινγηθφ (b=0,22) θαη 

ην εηδηθφ (b=1,06) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν.  
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ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ» ζε ζρέζε κε ηνπο 

απφθνηηνπο ΏΒΕ (b=0,40). 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο 

/ δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο 

ΏΒΕ (b=0,46). 

ΑΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

λνζνθνκεία >400 θιίλεο (b=0,16). 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία >400 

θιίλεο (b=0,33). 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο 

(b=0,27). 

ΓΕΩΓΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο (b= 0,24). 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη 

έλα δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο (b=0,51). 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΡΑΑΜΕΤΟ «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΑΣ ΛΑΘΩΝ» 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία 

γηα ηα ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» (b=0,52). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ιαζψλ» (b=0,10). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» (b= - 0,17). 
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 Σν νγθνινγηθφ (b=0,24) θαη εηδηθφ (b=0,52) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ» ζε ζρέζε κε ην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΡΑΑΜΕΤΟ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» (b=0,32). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα 

ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» (b=0,13). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» (b=0,22). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο» (b=0,14). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» (b=0,14). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» (b=0,20). 

 Σν νγθνινγηθφ (b=0,15) θαη εηδηθφ (b=0,18) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» ζε ζρέζε 

κε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΜΕΑ / ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»  

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλνηρηή επηθνηλσλία» ζρεηίδνληαλ 

κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο κνλνζεκαηηθήο κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» 

(b=0,11). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία 

γηα ηα ιάζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο κνλνζεκαηηθήο 

κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» (b= 0,15). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο κνλνζεκαηηθήο 

κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» (b=0,34). 
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 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ζηειέρσζε» ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο κνλνζεκαηηθήο κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» 

(b=0,18). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ηεο κνλνζεκαηηθήο κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / 

θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» (b=0,17). 

 Ώχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηελ παξάκεηξν «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

κνλνζεκαηηθήο κεηαβιεηήο «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε 

ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» (b=0,20). 

 Σα γεληθά λνζνθνκεία (b=0,35), ην νγθνινγηθφ (b=0,15) θαη ην εηδηθφ 

(b=0,18) λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ «αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» ζε 

ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

 Σα λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ 

«αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο» ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο (b=0,20). 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ «ΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ ΔΥΣΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ (κανζνα ςυμβάν: κατθγορία αναφοράσ) 

 Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εληφο δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη έλα 

δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο (b=1,61). 

 Οη εξγαδφκελνη κε κηθξφηεξε βαζκνινγία ζηελ παξάκεηξν «ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ» δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη έλα 

δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο (b=0,51). 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 Οη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο ΏΒΕ (b=8,09). 

 Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο (b=11,18). 

 Σν εηδηθφ λνζνθνκείν είρε κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν (b=30,69). 

 Σα λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο (b=9,44). 

 Σα λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία ζηελ Ώζήλα (b= 8,92).
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  ΠΗΝΑΚΑ 16.1 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ παξακέηξσλ ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο κε ηα δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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Α/Α 

Παξάκεηξνη ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

(αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) 
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Α/Α 

Παξάκεηξνη ηεο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

(αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) 
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Βλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο εθηηκνχλ φηη ππάξρεη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ Πξντζηάκελσλ / Αηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ γχξσ απφ ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηθαλνπνηεηηθή νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε. 

Ώπφ ηελ άιιε, ε αξλεηηθή αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε», ηε «ζηειέρσζε», ηελ «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθφηεξνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. Βπνκέλσο ε 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ αδπλακηψλ, ζα πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

απφδνζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

16.3 χγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ 

εξεπλψλ δηεζλψο 

Σνλ Ενχιην ηνπ 2011, ν WHO δεκνζίεπζε κηα Έθζεζε κε ηίηιν «The High 5s 

International Comparative Report» ζηελ νπνία παξνπζίαδε ηα επξήκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ HSOPSC ζε δηάθνξεο ρψξεο επξσπατθέο ή κε. Οη ρψξεο νη νπνίεο 

ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ήηαλ ην Δλσκέλν ΐαζίιεην, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε 

Γεξκαλία, ε ηγθαπνχξε θαη ε Ώπζηξαιία. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

δηαγξακκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο θαη επηρεηξείηαη 

ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ AHRQ ζηηο ΔΠΏ ην 2011. 

Σα Αηαγξάκκαηα απφ ην 16.3 κέρξη 16.17 παξνπζηάδνπλ ην κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ γηα θάζε παξάκεηξν ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο αλά ρψξα 

θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά ρψξα. Ο Πίλαθαο 

16.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αλά ρψξα. 
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 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.3  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν «αλνηθηή 

επηθνηλσλία» αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.4  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.5  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε» αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.6 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ» αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.7 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν «κε 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.8 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ» 

αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.9 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«ζηειέρσζε» αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.10 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο» αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.11 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ» αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.12  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» 

αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.13  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«ζπρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ» αλά 

ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.14 Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν «ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» αλά ρψξα 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.15  πλνιηθφ κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά ρψξα 

 

 

  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.16  Μέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν 

«αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε 

κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» αλά ρψξα 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.17 Μέζν πνζνζηφ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλαθεξφκελσλ 

ζπκβάλησλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο αλά ρψξα 
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ΠΗΝΑΚΑ 16.2  Πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ρψξα 

Παξάκεηξνη θαη εξσηήζεηο γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 

5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26 810 472.397 

Αλνηθηή επηθνηλσλία 

         Γ2: Βιεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 67% 56% 75% 72% 73% 88% 72% 65,3% 76% 

Γ4: Απλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Αηεχζπλζεο 

απφ ην πξνζσπηθφ. 42% 35% 24% 44% 45% 66% 43% 22,5% 48% 

Γ6: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζέζεη εξσηήζεηο φηαλ θάηη δελ 

θαίλεηαη ζσζηφ (αληηζηξνθή). 57% 41% 70% 59% 60% 75% 60% 55,7% 63% 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε 

         Γ1: πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ κε βάζεη ηηο 

αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 34% 57% 30% 36% 40% 64% 43% 31,9% 56% 

Γ3: Βλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα. 52% 76% 60% 60% 54% 82% 64% 61,8% 65% 

Γ5: πζθέςεηο - ζπδεηήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 55% 72% 60% 61% 61% 85% 66% 62,0% 71% 

Οξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε 

         Α6: Απλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο. 80% 90% 70% 75% 81% 89% 81% 80,7% 84% 

Α9: Θεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε. 63% 70% 55% 32% 66% 65% 58% 38,2% 64% 

A13: Βπαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 53% 82% 49% 50% 59% 40% 55% 47,9% 69% 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

         Α1: Τπνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 85% 81% 65% 67% 87% 86% 78% 56% 86% 

Α3: Οκαδηθή εξγαζία. 85% 80% 73% 63% 81% 89% 78% 67,3% 86% 
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Παξάκεηξνη θαη εξσηήζεηο γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 

5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26 810 472.397 

Α4: εβαζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. 76% 73% 58% 46% 78% 79% 68% 54,8% 78% 

Α11: Ώιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ άιισλ κνλάδσλ. 60% 67% 39% 26% 63% 76% 55% 19,3% 69% 

Με ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε 

         Α8: Φφβνο ηνπ πξνζσπηθνχ φηη ηα ιάζε ηνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ (αληηζηξνθή). 48% 30% 30% 40% 49% 64% 44% 12,0% 50% 

Α12: Καηαγξαθή ησλ αηφκσλ θαη φρη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

(αληηζηξνθή). 48% 34% 36% 50% 50% 53% 45% 22,5% 46% 

Α16: Καηαγξαθή ησλ ιαζψλ ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ 

πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή). 35% 17% 30% 57% 41% 68% 41% 20,6% 35% 

Πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ / Γηεπζπληψλ  

         Β1: Βπηβξάβεπζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν / Αηεπζπληή φηαλ 

ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο αζθαινχο θξνληίδαο ηνπ 

αζζελνχο. 56% 73% 41% 42% 66% 48% 54% 62,1% 73% 

Β2: πκκεηνρή πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 71% 80% 54% 63% 75% 69% 68% 66,4% 77% 

Β3: Ώπαίηεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ / Αηεπζπληή γηα ζπληφκεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ φηαλ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ (αληηζηξνθή). 64% 63% 54% 51% 70% 61% 60% 52,8% 74% 

B4: Παξάβιεςε επαλαιακβαλφκελσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο απφ ηελ Αηεχζπλζε (αληηζηξνθή). 72% 67% 68% 69% 74% 56% 68% 74,1% 76% 

ηειέρσζε 

         Α2: Βπάξθεηα πξνζσπηθνχ. 25% 51% 27% 18% 36% 39% 33% 13,9% 56% 

Α5: Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή). 37% 18% 42% 43% 37% 63% 40% 15,5% 53% 

Α7: Ώπαζρφιεζε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ (αληηζηξνθή). 51% 53% 68% 76% 50% 83% 64% 54,0% 67% 

Α14: Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο θαη εληαηηθφο ξπζκφο 

εξγαζίαο (αληηζηξνθή). 29% 23% 26% 16% 34% 40% 28% 14,3% 50% 
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Παξάκεηξνη θαη εξσηήζεηο γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 

5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26 810 472.397 

Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο 

         Σ1: Βμαζθάιηζε θιίκαηνο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο 

ηεο Αηνίθεζεο. 52% 87% 25% 18% 65% 69% 53% 26,3% 81% 

Σ8: Πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο 

          Αηνίθεζεο. 46% 86% 33% 30% 55% 53% 50% 38,7% 75% 

Σ9: Βλδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο εθ κέξνπο ηεο 

Αηνίθεζεο κφλν ζηελ πεξίπησζε δπζκελνχο ζπκβάληνο 

(αληηζηξνθή). 33% 53% 26% 32% 41% 43% 38% 25,8% 61% 

πλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

         Σ2: πληνληζκφο ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή). 22% 51% 18% 20% 33% 9% 25% 21,9% 46% 

Σ4: Αηαηκεκαηηθή νκαδηθή εξγαζία φηαλ απηφ απαηηείηαη. 43% 65% 45% 25% 47% 42% 45% 48,2% 59% 

Σ6: Πξνβιεκαηηθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία (αληηζηξνθή). 60% 53% 63% 57% 59% 60% 59% 38,5% 59% 

Σ10: Ώξκνληθή δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο. 46% 78% 57% 29% 56% 43% 52% 38,8% 68% 

Μεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ  

         Σ3: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά   

ηελ αιιαγή κνλάδαο λνζειείαο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(αληηζηξνθή). 17% 38% 27% 37% 24% 6% 25% 33,2% 41% 

Σ5: Ώπψιεηα ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαηά 

ηελ αιιαγή βάξδηαο (αληηζηξνθή). 40% 52% 48% 49% 44% 23% 43% 57,0% 50% 

Σ7: Πξνβιεκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ (αληηζηξνθή). 23% 35% 32% 32% 26% 12% 27% 31,7% 43% 

Σ11: Δ αιιαγή βάξδηαο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο (αληηζηξνθή). 38% 46% 49% 51% 41% 24% 42% 55,7% 45% 

πρλφηεηα αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ  
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Παξάκεηξνη θαη εξσηήζεηο γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 

5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26 810 472.397 

Γ1: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε θαη δηνξζψζεθε πξηλ 

επεξεάζεη ηνλ αζζελή. 43% 54% 46% 45% 36% 33% 43% 45,8% 56% 

Γ2: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ 

αζζελή. 46% 52% 46% 34% 45% 51% 46% 33,6% 59% 

Γ3: πρλφηεηα αλαθνξάο ιάζνπο πνπ έγηλε ρσξίο λα βιάςεη ηνλ 

αζζελή ελψ ζα κπνξνχζε λα ηνπ πξνθαιέζεη δεκηά. 66% 64% 58% 48% 67% 67% 62% 40,0% 74% 

πλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο 

         A10: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο είλαη ζέκα ηχρεο (αληηζηξνθή). 51% 39% 55% 52% 49% 55% 50% 46,6% 62% 

Α15: Δ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο πξνηεξαηφηεηα αθφκα θαη 

φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο. 45% 70% 42% 37% 48% 27% 45% 84,8% 65% 

A18: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ πξφιεςεο δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ. 47% 45% 54% 55% 50% 59% 52% 36,9% 65% 

Α17: Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα (αληηζηξνθή). 61% 66% 54% 43% 60% 31% 52% 45,1% 72% 
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ΠΗΝΑΚΑ 16.3  Πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

                             αζζελνχο» αλά ρψξα 

Αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο 

ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26.177 810 472.397 

Άξηζηε 10% 8% 2% 3% 13% 1% 6% 12% 29% 

Πνιχ θαιή 50% 48% 44% 36% 46% 19% 41% 42% 46% 

Καιή 31% 43% 47% 50% 34% 69% 46% 31% 20% 

Μέηξηα 7% 1% 5% 10% 6% 10% 7% 13% 4% 

Καθή 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 16.4  Πνζνζηφ απαληήζεσλ ζηελ παξάκεηξν «αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο» αλά ρψξα 

Αξηζκφο αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
ηγθαπνχξε Γαιιία Γεξκαλία Απζηξαιία Οιιαλδία 

Μέζνο 

φξνο 

High 5s 

Διιάδα ΖΠΑ 

Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 12 7 7 5 24 4 59 12 1.032 

Μέγεζνο δείγκαηνο 2.657 18.204 621 1.083 3.485 127 26.177 810 472.397 

Κακία αλαθνξά 38% 63% 43% 33% 29% 22% 38% 40% 54% 

1 έσο 2 αλαθνξέο 29% 26% 29% 29% 32% 37% 30% 35% 27% 

3 έσο 5 αλαθνξέο 19% 7% 17% 23% 22% 21% 18% 19% 12% 

6 έσο 10 αλαθνξέο 6% 2% 7% 9% 11% 7% 7% 4% 4% 

11 έσο 20 αλαθνξέο 4% 1% 3% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 

21 θαη άλσ αλαθνξέο 4% 1% 2% 2% 4% 8% 4% 1% 1% 
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16.4 πδήηεζε 

Σα αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη ηα ιάζε ζηελ πγεία απνηεινχλ πνζνηηθφ δείθηε 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δ θαηαγξαθή θαη ε 

δηαρείξηζήο ηνπο απνηειεί δηεζλψο πξνηεξαηφηεηα ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο σο ζεκαληηθφηαηε παξάκεηξν πνπ 

δηαηξέρεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαζψο επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Χζηφζν έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο εμαθνινπζεί λα αγλνεί ηελ έθηαζε θαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ, ηφζν ζην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο φζν θαη ζην 

ζχζηεκα πγείαο ελ γέλεη.  

ήκεξα έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφ φηη, ε θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο θαη ησλ απφςεσλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. Σν 75% ησλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ ζηε δηάξθεηα ησλ εγρεηξήζεσλ δελ 

ζρεηίδνληαη κε γλψζεηο ή ηερληθέο δεμηφηεηεο αιιά κε ηνλ «αλζξψπηλν παξάγνληα» 

(Moorman, 2007). ην πιαίζην απηφ έρνπλ γίλεη πιήζνο κειεηψλ ζηνλ δηεζλή ρψξν 

ζρεηηθά κε ηελ «θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο» ελψ αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηελ Βιιάδα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Βιιάδα έλαληη ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δεκνγξαθηθνί θαη νη 

επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

ηφζν ζε γεληθά θαη εηδηθά λνζνθνκεία φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ HSOPSC. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (HSOPSC) έρεη κεηαθξαζηεί ζε 

είθνζη επηά (27) γιψζζεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο πελήληα ελληά (59) 

ρσξψλ σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζε 

λνζνθνκεηαθέο δνκέο (AHRQ, 2014). Οξηζκέλεο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη ην ΐέιγην (Hellings et al., 

2007), ε Οιιαλδία (Smits et al., 2008), ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (Waterson et al., 2010), 

ε Γαιιία (Occelli et al., 2013), ε Σνπξθία (Bodur and Filiz, 2010), ε Κξναηία 

(Brborovic et al., 2014), ε Βιβεηία (γεξκαλφθσλε) (Pfeiffer and Manser, 2010), ε 

Ννξβεγία (Olsen, 2008), ε θσηία (Sarac et al., 2011) θα. ε κε επξσπατθέο ρψξεο 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε Εαπσλία (Ito et al., 2011), ε ανπδηθή Ώξαβία (Najjar et al., 

2013), ε Σατβάλ (Chen and Li, 2010) θα. ε απηέο ηηο κειέηεο ν αξηζκφο ησλ 

παξακέηξσλ - παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςε χζηεξα απφ ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θπκάλζεθε απφ νθηψ (8) έσο δεθαπέληε (15) (έλαληη 

δψδεθα (12) πνπ έρεη ην πξσηφηππν) θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ απφ είθνζη επηά 

(27) έσο πελήληα (50) (έλαληη ζαξάληα δχν (42) εξσηήζεσλ γηα ηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο θαη δχν (2) εξσηήζεσλ γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ 
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ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πξσηφηππν). Ο ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‘s alpha γηα ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θπκάλζεθε απφ 0,41 έσο 

0,88. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε αξρηθά 

απφ ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηεο 

AHRQ. ηελ ζπλέρεηα ειέγρζεθαλ νη ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο εθαξκφδνληαο ηνπο 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο (αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, Cronbach‘s alpha γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αμηνπηζηίαο). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηψλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ αλαιχζεσλ 

άιισλ ρσξψλ φπσο παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Πην αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή 

έθδνζε ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δέθα (10) παξακέηξνπο - παξάγνληεο 

(έλαληη δψδεθα (12) πνπ έρεη ην πξσηφηππν) θαη ηξηάληα επηά (37) εξσηήζεηο 

(εμαηξέζεθαλ νη εξσηήζεηο Ώ11, Ώ15, Ώ17, Ώ18, Γ1) (έλαληη ζαξάληα δχν (42) 

εξσηήζεσλ γηα ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο θαη δχν (2) εξσηήζεσλ γηα ηελ ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ηνκέα / θιηληθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην πξσηφηππν). Ο ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach‘s alpha γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκάλζεθε 

απφ 0,60 έσο 0,88. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δψδεθα (12) παξάγνληεο ηνπ πξσηφηππνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ δψδεθα (12) λνζνθνκεία, ελληά (9) γεληθά 

λνζνθνκεία κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έλα (1) παλεπηζηεκηαθφ θαη ηξία (3) εηδηθά 

(εηδηθφ (ΝΠΕΑ), νγθνινγηθφ θαη ςπρηαηξηθφ). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

νθηαθφζηα είθνζη (820) εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 59,6%), εθ ησλ 

νπνίσλ εμαηξέζεθαλ 10 ιφγσ πιεκκεινχο ζπκπιήξσζεο, δηακνξθψλνληαο ηειηθά ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε νθηαθφζηα δέθα (810) εξσηεκαηνιφγηα. Σν πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ αθελφο γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε AHRQ, πξνηείλνπλ σο ειάρηζην απνδεθηφ ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ην 50%, γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα έγθπξα θαη αμηφπηζηα 

(Sorra and Nieva, 2004), αθεηέξνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ην πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο ζε έξεπλεο πεδίνπ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ (Wiebe et al., 2012). Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζε 

αληίζηνηρεο δηεζλείο κειέηεο κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλνληαη 

απφ 42% κέρξη 77% (Pronovost et al., 2003). Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ην κέζν 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζε αληίζηνηρε κειέηε ζηελ Οιιαλδία ήηαλ 69% ζε εθαηφλ 

εβδνκήληα έλα (171) λνζνθνκεία (Smits et al., 2008), 87% ζε εβδνκήληα ηέζζεξα 

(74) λνζνθνκεία ζηελ Σαηβάλ (Chen and Li, 2010) θαη 52% ζηηο ΔΠΏ ζε εμαθφζηα 

είθνζη δχν (622) λνζνθνκεία (Sorra et al., 2009). Βπίζεο ζηελ παξνχζα κειέηε 
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παξφιν πνπ ρνξεγήζεθε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην επηζηεκνληθφ θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ γηα ηελ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο 

κνλάδεο, ζε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο νη Πξντζηάκελνη – Αηεπζπληέο αξλήζεθαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο κνλάδαο ηνπο ζηε κειέηε ηζρπξηδφκελνη φηη ζηε δηθή ηνπο θιηληθή δελ 

ζπκβαίλνπλ ιάζε θαη αλεπηζχκεηα ζπκβάληα. Σα ρακειά πνζνζηά αληαπφθξηζεο πνπ 

νξηνζεηνχλ νη ζπγγξαθείο ηνπ πξσηφηππνπ εξγαιείνπ θαη πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη 

ζηελ πξάμε απφ δηάθνξεο κειέηεο εξκελεχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αλαθνξά θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπζρεηίδεηαη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο κε επίπιεμε ή αθφκα θαη κε πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. 

Οη ηνκείο  κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ ν ρεηξνπξγηθφο ζε πνζνζηφ 

25,2% (Ν=204), ν παζνινγηθφο ζε πνζνζηφ 20,5% (Ν=166) θαη ν ςπρηαηξηθφο ζε 

πνζνζηφ 20,5% (Ν=166). Σα πνζνζηά ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ήηαλ ηδηαίηεξα 

ρακειά. Σν πςειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα ζηελ κειέηε 

κπνξεί λα εξκελεπηεί θαζψο νη ρεηξνπξγνί, νη αλαηζζεζηνιφγνη, νη γπλαηθνιφγνη θαη 

νη καηεπηήξεο είλαη νη εηδηθφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ «θφςε ηνπ μπξαθηνχ» θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πξαγκαηνπνίεζεο ιαζψλ φπσο πξνθχπηεη απφ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Πνιιάιεο θαη ζπλ. ην 2008, εμεηάδνληαο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηαηξηθά ζθάικαηα (Πνιιάιεο et al., 2010). Καηά 

ζπλέπεηα νη ηαηξνί ησλ ελ ιφγσ εηδηθνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη 

απφ αληίζηνηρεο δηεζλείο κειέηεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 16.5 πνπ 

αθνινπζεί.  

 ΠΗΝΑΚΑ 16.5  Πνζνζηφ αληαπφθξηζεο αλά ηνκέα αλά κειέηε δηεζλψο 

Υψξα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 
Υεηξνπξγηθφο 

ηνκέαο 

Παζνινγηθφο 

ηνκέαο 

Φπρηαηξηθφο 

ηνκέαο 

ΖΠΑ (Sorra et al., 2010) 9% 10% 2% 

ανπδηθή Αξαβία (Alahmadi, 2010) 14,5% 9,6% 0,1% 

Σατβάλ (Chen and Li, 2010) 20,1% 60,89% - 

Σνπξθία (Bodur and Filiz, 2010) 27,2% 46,6% - 

Λίβαλν (El-Jardali et al., 2011) 24,7% 25,4% - 

Βέιγην (Vlayen et al., 2012) 10,3% 10,9% 2,9% 

Μεμηθφ (Fajardo-Dolci et al., 2010) 7,5% 17,8% - 

Διιάδα 25,2% 20,5% 20,5% 

 

Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα νη πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

λνζειεπηέο ΠΒ θαη ΣΒ ζε πνζνζηφ 45,7% (Ν=369) γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή ζην ζχζηεκα πγείαο έλαληη ησλ άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αθνινπζνχζε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζε πνζνζηφ 25,4% 

(Ν=205). Σν ρακειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ ηαηξψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα 

απαηηεηηθά σξάξηα εξγαζίαο ηνπο θαη ζηνλ ειάρηζην ειεχζεξν δηαζέζηκν ρξφλν πνπ 

έρνπλ (Sudman, 1985). Βπηπιένλ νη ηαηξνί απνηεινχλ «ειίη» ηάμε ηνπ πιεζπζκνχ ε 
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νπνία ζπρλά πξνζεγγίδεηαη γηα ζπκκεηνρή ζε έξεπλεο, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά 

πιένλ απξφζπκνπο. πλεπψο, ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζε έξεπλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ηαηξνί είλαη δέθα (10) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξν απφ έξεπλεο πνπ γίλνληαη 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Cummings et al., 2001). Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 16.6 πνπ 

αθνινπζεί, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλεο κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ην θαηέρνπλ λνζειεπηέο (Πίλαθαο 16.6) 

(Smits et al., 2008). 

 ΠΗΝΑΚΑ 16.6  Πνζνζηφ αληαπφθξηζεο αλά επάγγεικα αλά κειέηε δηεζλψο 

Υψξα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο 

Ηαηξνί                       

(Δηδηθνί θαη 

Δηδηθεπφκελνη) 

Ννζειεπηέο                  

(ΠΔ θαη ΣΔ) 

ΖΠΑ (Sorra et al., 2010) 5% 36% 

ανπδηθή Αξαβία (Alahmadi, 2010) 8,3% 60% 

Σατβάλ (Chen and Li, 2010) 29,2% 60,6% 

Σνπξθία (Bodur and Filiz, 2010) 33% 43,6% 

Λίβαλν (El-Jardali et al., 2011) 34,2% 26% 

Βέιγην (Vlayen et al., 2012) 9,8% 48,1% 

Ηαπσλία (Ito et al., 2011) 3,2% 61,7% 

Διιάδα 25,4% 45,7% 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην πςειφηεξν κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζπγθέληξσζε ε παξάκεηξνο «πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο ησλ Πξντζηάκελσλ / 

Αηεπζπληψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο» (64%). Οη 

ζπκκεηέρνληεο δειαδή εμέθξαζαλ ηε ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ Πξντζηάκελσλ / Αηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ νη νπνίνη ιακβάλνληαο ζνβαξά ππ‘ 

φςηλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, 

επηβξαβεχνληαο ην πξνζσπηθφ φηαλ ε παξνρή θξνληίδαο πγείαο γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη κε 

παξαβιέπνληαο επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πξνζπαζνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Δ ελεκέξσζε ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ 

νη πηζαλέο αηηίεο ησλ ιαζψλ θαη ησλ παξ‘νιίγσλ ιαζψλ, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο θνξέο 

ηα ίδηα ιάζε επαλαιακβάλνληαη θαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο εληφο ηνπ 

ηκήκαηνο. Οη Πξντζηάκελνη / Αηεπζπληέο έρνληαο ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηκήκαηνο θαη γλσξίδνληαο ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ επί ηεο νπζίαο ηα ιάζε θαη λα βξνπλ νη 

ίδηνη ηηο θαιχηεξεο θαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο. Παξάιιεια κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

ςπρνινγηθά ην πξνζσπηθφ φηαλ θάλεη ιάζε ή εθδειψλνληαη δπζκελή ζπκβάληα θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπο.  

Δ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο έιαβε επίζεο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζηελ κειέηε ησλ Zarei θαη ζπλ. (2014), (Zarei et al., 2014), ην δεχηεξν 
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πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ κεηά ηελ παξάκεηξν «νκαδηθή εξγαζία 

εληφο ησλ κνλάδσλ» θαη ζηηο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο ΔΠΏ κε αληίζηνηρν 

πνζνζηφ 74% (Sorra et al., 2012), ζηελ Σατβάλ κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 83% (Chen 

and Li, 2010), ζηελ ανπδηθή Ώξαβία κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 70% (Alahmadi, 2010) 

θαη ζηελ Εζπαλία κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 56%.  

Παξφιν πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Αηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

πςεινχ πνηνηηθά επηπέδνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε γηα ηελ ζηάζε ηεο Αηνίθεζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ απέλαληη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. Πην αλαιπηηθά, ε 

βαζκνινγία γηα ηε παξάκεηξν «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο» είλαη ρακειή αθνχ ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ δελ 

μεπεξλά ην 30,2% εθθξάδνληαο ηελ επηθχιαμε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Αηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη θιίκα αζθάιεηαο γηα ηνπο αζζελείο 

θαη λα πείζεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φηη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απνηειεί 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο δήηεκα ζηελ δηνηθεηηθή αηδέληα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη φρη 

κφλν θαηφπηλ εθδήισζεο δπζκελνχο ζπκβάληνο. Ώπηφ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη γλψζεηο γχξσ απφ ζέκαηα 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππνζηειέρσζε ή εηεξναπαζρφιεζε ή αθφκα θαη ηελ παληειή έιιεηςε ζε θάπνηα 

λνζνθνκεία ηνπ γξαθείνπ πνηφηεηαο. ΐαζηθή επηδίσμε ηνπ γξαθείνπ πνηφηεηαο είλαη 

ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο, ε ζπκβνιή ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο πζηεκάησλ Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ε 

ζπκκεηνρή ζε πξνιεπηηθέο δξάζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ζπλερή βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε νξγάλσζε θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ Αηεζλψλ Πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

Δ ηθαλή εγεζία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ θιίκαηνο 

αζθάιεηαο, αθνχ θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή, ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (Yates et al., 2005) θαη ζέηεη ην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο 

«πξάηηνπκε ην ζσζηφ» (Leape, 2000a). Έηζη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζηήξημε ηεο 

Αηνίθεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην επίπεδν δέζκεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο επζχλεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα παξνρή αζθαινχο θξνληίδαο πγείαο ζηνλ αζζελή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ζπκβάιιεη ζηε δέζκεπζε 

θαη ελδπλάκσζε ηνπο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο (Jamie, 2012). Δ ζηήξημε 

ηεο Αηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ κελπκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ ή θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα 

ηελ αλαθνξά ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Δ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ιαζψλ, βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ πνπ 

δηαπξάηηεη ην πξνζσπηθφ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πξφθιεζεο ηνπο θαη ζηελ 
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αλάπηπμε ηξφπσλ πξφιεςεο (Leape, 2002). ηηο κειέηεο ησλ Hellings θαη ζπλ. 

(2007), Hellings et al., 2007, θαη Nordin θαη ζπλ. (2013), (Nordin et al., 2013) ε 

παξάκεηξνο «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

παξνπζίαζε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο απφ ηελ άιιε, έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη φηαλ ζπκβεί έλα ιάζνο 

ή έλα δπζκελέο ζπκβάλ απηφο πνπ αμηνινγείηαη είλαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ 

ελεπιάθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ θαη φρη ην ζπκβάλ θαζ‘ απηφ, ην νπνίν θνβάηαη 

επηπιένλ φηη ζα θαηαγξαθεί ζηνλ ππεξεζηαθφ ηνπ θάθειν θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ ηνπ. Δ θαηάζηαζε απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (18,5%) ην νπνίν έιαβε ε παξάκεηξνο «κε ηηκσξεηηθή 

αληίδξαζε ζηα ιάζε». χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, νη ιφγνη ηεο κε αλαθνξάο 

ιαζψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ν θφβνο επαγγεικαηηθψλ θπξψζεσλ, 

πνηληθψλ ή πεηζαξρηθψλ δηψμεσλ θαζψο θαη ν θφβνο ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Chiang et al., 2010, Lin and Ma, 2009, Mayo and 

Duncan, 2004). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Kim θαη ζπλ. (2007), 

αλ θαη ην 52% ησλ δείγκαηνο αληηιακβάλνληαλ φηη ηα ιάζε απνηεινχλ ζνβαξφ 

πξφβιεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, κφλν ην 17% αλαθέξεη πάληα φια ηα ιάζε 

πνπ ζπκβαίλνπλ θαη κφιηο ην 5% δελ θνβάηαη λα ηα αλαθέξεη. Ο θφβνο ινηπφλ 

απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα αλαθνξάο ησλ ιαζψλ, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

νξγαλσηηθφ επίπεδν. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ παγησκέλε αληίιεςε φηη νη επαγγεικαηίεο 

δελ δηθαηνχηαη λα θάλνπλ ιάζε (Kim et al., 2007). Ο θφβνο γηα ηηκσξία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο εληείλεηαη θαζψο ε αλαθνξά δπζκελψλ ζπκβάλησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απεπζείαο 

ππνβνιήο ησλ ζπκβάλησλ ζηελ Βπηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη 

δπζκελή ζπκβάληα φηαλ ιάβνπλ ρψξα. χκθσλα κε ηνλ  Bogner (1994), «ηα ιάζε 

δελ είλαη κνλνπψιην ησλ ιίγσλ άηπρσλ αιιά επαλαιακβάλνληαη φηαλ επηθξαηνχλ νη 

ίδηεο ζπλζήθεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηά, αλεμάξηεηα απφ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

θάζε θνξά» (Bogner, 1994). Βπνκέλσο δελ πξέπεη λα αλαδεηνχληαη άηνκα, λα 

απνδίδνληαη θαηεγνξίεο θαη λα θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο. Ώληίζεηα ηα ιάζε 

πξέπεη λα εληνπίδνληαη, λα αλαθέξνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη θαζψο ζπληζηνχλ 

«ζεζαπξνχο» πνπ αλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Reason, 2000). Δ Αηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

θαηαλέκεη επζχλεο ζην ζχζηεκα γηα ηα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαη φρη ζηα άηνκα 

κεκνλσκέλα, ελψ νη πξσηνβνπιίεο ηεο γηα αζθάιεηα, ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ην πξνζσπηθφ σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη φρη σο κέζα ζπκκφξθσζεο θαη ηηκσξίαο. Δ ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξνο έιαβε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαη ζηηο κειέηεο ησλ 

Fajardo – Dolci θαη ζπλ. (2011) (Fajardo-Dolci et al., 2011), Bachaei θαη ζπλ. (2011) 

(Baghaei et al., 2011), Bodur θαη Filiz (2009) (Bodur and Filiz, 2009), Ebadifard θαη 

ζπλ. (2012) (Ebadifard et al., 2012) 
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Σελ εηθφλα απηή εληζρχεη θαη ην ρακειφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (κφιηο 39,4%) 

πνπ έιαβε ε παξάκεηξνο «ζπρλφηεηα αλαθνξάο δπζκελψλ ζπκβάλησλ» 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αλαθνξά 

ιαζψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ πξηλ επεξεάζνπλ ηνλ αζζελή, ιαζψλ πνπ 

δελ πξφθεηηαη λα βιάςνπλ ηνλ αζζελή θαη ιαζψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηνλ 

αζζελή αιιά δελ ηνλ έβιαςαλ ηειηθά. Σελ θαηάζηαζε απηή εληζρχεη θαη ε παληειήο 

απνπζία ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ιαζψλ θαη δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία.  

ζν πην ζεηηθή ήηαλ ε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ παξάκεηξν 

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» ηφζν πην ζεηηθή είλαη θαη ε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζηελ αλαθνξά ησλ ιαζψλ. ζν δειαδή νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ βάζεη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ, ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηα δπζκελή ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ζπδεηήζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε δπζκελψλ ζπκβάλησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο ηφζν πην ζπρλά αλαθέξνπλ ηπρφλ ιάζε θαη παξαιήςεηο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ κνηξαία γηα ηελ δσή ησλ αζζελψλ.   

Δ αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηνλ παξάγνληα «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» 

ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηνλ παξάγνληα «ζπρλφηεηα αλαθνξάο 

ιαζψλ». Ώλακελφκελν εχξεκα, θαζψο ε απνπζία θφβνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ριεπαζκφ, ακθηζβήηεζε θαη ηηκσξία γηα ιάζε ή δπζκελή 

ζπκβάληα πνπ εκπιέθνληαη νη ίδηνη νδεγεί ζηελ κε ζπγθάιπςε ησλ ιαζψλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο.  

ζν πην θαιή ήηαλ ε ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ηφζν πην ζπάληα αλαθέξνληαλ ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ ή φρη λα 

βιάςνπλ ηνλ αζζελή αιιά ηειηθά δελ ηνλ επεξέαζαλ, είηε ιφγσ κε ζπρλήο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ή έγθαηξεο αληηκεηψπηζήο ηνπο είηε ιφγσ ζπγθάιπςεο ζηα 

πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο αιιειεγγχεο.  

Σν 40,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο δελ έθαλε 

θακία αλαθνξά δπζκελνχο ζπκβάληνο ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ ελψ ην 35% αλέθεξε φηη 

έθαλε απφ 1 έσο 2 αλαθνξέο δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Σν γεγνλφο 

φηη δελ έγηλε θακία αλαθνξά δπζκελνχο ζπκβάληνο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θηφιαο. Σν απνηέιεζκα απηφ πξέπεη λα εξκελεπηεί κε πξνζνρή, 

γηαηί ππάξρεη ην ελδερφκελν ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ θάπνην δπζκελέο ζπκβάλ λα 

ήηαλ πην επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο αζζελνχο θαη δηαηεζεηκέλνη λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα ιάζε ηνπο. Οη κειέηεο ζε ρψξεο πνπ έρεη 

εθαξκνζηεί ε αλαθνξά θαη θαηαγξαθή δπζκελψλ ζπκβάλησλ έρνπλ αλαδείμεη φηη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη δηζηαθηηθνί ζηελ θαηαγξαθή θαη αλαθνξά δπζκελψλ 

ζπκβάλησλ θαη ιαζψλ θαη φζνη είλαη πην ζεηηθνί, πξνηηκνχλ ηελ αλψλπκε θαηαγξαθή 

θαη αλαθνξά ηνπο, πηζαλά ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ ζπλεπεηψλ ή απψιεηαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Potylycki et al., 2006).  
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Σν δεχηεξν πςειφηεξν κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (55,6%) απαληάηαη ζηελ 

παξάκεηξν «νξγαλσζηαθή κάζεζε – ζπλερήο βειηίσζε» αληαλαθιψληαο ηε ζεηηθή 

άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο δπλακηθέο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, γηα ηηο ζεηηθέο 

αιιαγέο ζηηο νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ηα ιάζε θαζψο θαη γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

αιιαγψλ απηψλ. Οξγαλσζηαθή κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ, εληνπίδνπλ ιάζε ή παξαιήςεηο θαη ηα δηνξζψλνπλ 

επαλαθαηαζθεπάδνληαο νξγαλσζηαθέο ζεσξίεο (Argyris and Schön, 1978). ηελ 

πεξίπησζε ησλ λνζνθνκείσλ, ε νξγαλσζηαθή κάζεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ν 

νξγαληζκφο καζαίλεη κέζα απφ ηα ιάζε ηνπ θαη ελζσκαηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, ζηελ παξερφκελε θξνληίδα πγείαο (Blake et al., 2006). 

Ώπηφ ην είδνο θνπιηνχξαο δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο ζην πξνζσπηθφ, βειηηψλεη 

ηελ αμηνπηζηία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλα λνζνθνκείν θαη εληζρχεη ηε κάζεζε 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνπιηνχξαο 

αζθάιεηαο γηα ηνλ νξγαληζκφ (McCarthy and Blumenthal, 2006).  

Βπηπξφζζεηα νη νξγαληζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο απφθηεζεο 

γλψζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ επέιηθηε θαη αλνηρηή ζθέςε θαη απνδέρνληαη φηη πάληα 

ππάξρεη θάηη πνπ κπνξνχλ λα κάζνπλ, ιφγσ ηνπ αβέβαηνπ θαη πνιχπινθνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπο. Βπνκέλσο ηα λνζνθνκεία, ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ 

γλψζεσλ ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηα ζε αιιαγέο, πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα πξφιεςε ησλ ιαζψλ. Παξάιιεια ην λνζνθνκείν πξέπεη λα καζαίλεη 

ηφζν απφ ηηο επηηπρίεο φζν θαη απφ ηα ιάζε ηνπ, ελψ νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα δείθηεο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ (Maecham, 1993).  

Θεηηθφ θιίκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν παξαηεξήζεθε θαη ζηηο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζηηο ΔΠΏ (Jones et al., 2008), ηελ θσηία (Agnew et al., 2013), ηελ Κίλα (Nie 

et al., 2013), ην Λίβαλν (El-Jardali et al., 2010) θαη ανπδηθή Ώξαβία (Alahmadi, 

2010).  

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε παξάκεηξνο «αλαηξνθνδφηεζε θαη 

επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε», παξνπζίαζε κηα απφ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο (52,2%), 

εχξεκα ην νπνίν δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σν ζεηηθφ απηφ 

πνζνζηφ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αλαθνξηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε πνπ έρνπλ γηα ηα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείν, γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη βάζεη ησλ αλαθνξψλ ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ θαη 

γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο αλαδήηεζε ηξφπσλ πξφιεςεο απηψλ. 

Κάηη ηέηνην πηζαλφλ λα εξκελεχεηαη απφ ηε δηαπίζηεπζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ θάπνηα απφ ηα λνζνθνκεία, ε νπνία απαηηεί ηε ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Δ παξαπάλσ 

αληίιεςε εληζρχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ El – Jardali θαη ζπλ 

(2011), ηα νπνία αλέδεημαλ φηη ε δηαπίζηεπζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηίδεηαη κε 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο γηα πνιιέο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθαιείαο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο «αλαηξνθνδφηεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηα ιάζε» 

(El-Jardali et al., 2011). 

Δ θνπιηνχξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαίλεηαη λα κελ έρεη θαιιηεξγεζεί 

επηζήκσο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξνζπαζνχλ λα 

απνθξχςνπλ ηπρφλ ιάζε θαη παξαιήςεηο θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ε παξάκεηξνο «αλνηθηή επηθνηλσλία» (47,9%), ε δπλαηφηεηα δειαδή 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα αλ δνπλ θάηη πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη απαιιαγκέλνη απφ θφβν λα 

ζέζνπλ εξσηήζεηο ζηνπο Πξντζηάκελνπο / Αηεπζπληέο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. Δ 

ελζάξξπλζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαηά ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ ρξήδεη βειηίσζεο ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία θαζψο ε κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο εκθάληζεο ιαζψλ θαη δπζκελψλ ζπκβάλησλ 

ζηελ πγεία (Leonard et al., 2004, Lingard et al., 2004, Woolf et al., 2004). 

Δ κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, γξαπηή θαη πξνθνξηθή θαη ε έιιεηςε νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ιφγσ παξάιεηςεο θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ, παξεξκελείαο ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ, αζαθείο νδεγίεο θα (Blendon et al., 2002, Donchin 

et al., 2003, Helmreich, 2000, Taxis and Barber, 2003). ηα ειιεληθά λνζνθνκεία ε 

ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ δελ είλαη ζεηηθή θαζψο ην πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αλέξρεηαη κφιηο ζην 36,8%. 

Λίγν θαιχηεξε θαίλεηαη λα είλαη ε «ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ» κε ην κέζν πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ λα 

αλέξρεηαη ζην 49,4%. Δ νκαδηθή εξγαζία ζεσξείηαη απφ ηελ JCAHO, ζηξαηεγηθή 

πξφιεςεο ιαζψλ θαη απαξαίηεην ζηνηρείν ησλ νξγαληζκψλ πγείαο κε ζεηηθή 

θνπιηνχξα αζθάιεηαο (JCAHO, 2002b). Μάιηζηα κέζα απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία 

θαιιηεξγείηαη ε αιιεινεμαξηψκελε ζπλεξγαζία θαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Δ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία βνεζά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, ιήςεο απνθάζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ελψ νη 

νξγαληζκνί κε ζεηηθφ θιίκα αζθάιεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα αζθαιέο θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, κε θνξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη 

αληίζηξνθα κέζσ δηαχισλ ηππηθήο θαη άηππεο επηθνηλσλίαο. Βπηπξφζζεηα, ν 

αιιεινζεβαζκφο θαζψο θαη ε αλνηρηή επηθνηλσλία απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο 

(Αεκεηξηάδνπ - Παληέθα et al., 2010). Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Cooper (2000), νη 

νξγαληζκνί κε ζεηηθή θνπιηνχξα αζθάιεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ επηθνηλσλία πνπ 

ζεκειηψλεηαη ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο (Cooper, 2000).  

Ώπφ ηελ άιιε, ν βαζκφο θαη ε πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο θαζνξίδεη ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο, ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ (Kydona Ch et al., 2010). Ο 
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βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, επεξεάδεηαη απφ 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία ην ηθαλνπνηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ηζρπξή εγεζία, ε νξζή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ε εθπαίδεπζε, εληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Wear and Keck-McNulty, 2004). 

Ώπφ ηελ άιιε, ε δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα, ηα δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά 

θίλεηξα, ην θχιν, ε ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ζχγθξνπζε ξφισλ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηφζν ηελ επηθνηλσλία φζν θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζην πξνζσπηθφ θαη παξάιιεια απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ιαζψλ (Sterchi, 

2007).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ππνλνκεχεη ηελ θαιή ζπλεξγαζία εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ είλαη νη δχν (2) μερσξηζηέο επαγγεικαηηθέο θνπιηνχξεο ηαηξψλ θαη 

λνζειεπηψλ. Οη λνζειεπηέο πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αζζελείο, 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θξνληίδα θαη φρη ζηελ ζεξαπεία θαη εζηηάδνπλ 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία ελψ νη ηαηξνί απνδίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θπξίαξρν ξφιν ζηελ 

παξνρή θξνληίδαο. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ θιίκα ην νπνίν εχθνια 

ππξνδνηεί αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία. Βίλαη πξνθαλέο επηπιένλ φηη, φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο νη 

κνλάδεο δελ αιιεινβνεζνχληαη φζν ζα έπξεπε θαζψο ν θαζέλαο ζέιεη λα ζηεξίμεη ηε 

κνλάδα ηνπ. Ώπαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζε θαθή επηθνηλσλία (Joint Commission 

Resources, 2006). Δ εμαζθάιηζε πγηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ πξνάγεη ηελ 

νκαδηθή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κέζα ζην λνζνθνκείν 

βειηηψλεη ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, απμάλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, 

θαη ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο.   

ηα πιαίζηα ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη αλαγθαία ε 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηπρφλ ιάζε ή δπζκελή ζπκβάληα 

πνπ έιαβαλ ρψξα. Δ ζπδήηεζε δηαθέξεη απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ Πξντζηακέλσλ / 

Αηεπζπληψλ. Δ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ιάζε αιιά θαη απφ δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ελ γέλεη είλαη ρξνλνβφξα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηξνπή ηεο εθδήισζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ιάζνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

Ώληίζεηα, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο ν επαγγεικαηία πγείαο θνηλνπνηεί ην ιάζνο ζε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ζα ηνλ θαηαιάβνπλ θαη ζα ηνλ 

ζηεξίμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Ώληίζηνηρεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Lawton and Parker, 2002, 

Schelbred and Nord, 2007).  

Ώπνζαξξπληηθά είλαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηηο «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ», αθνχ ην κέζν πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 

βξέζεθε 44,4%. Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη ην πξνζσπηθφ πηζηεχεη φηη 
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ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, ράλνληαη θαηά ηελ 

αιιαγή ηεο βάξδηαο ή θαηά ηε κεηαθνξά αζζελψλ απφ ηε κηα κνλάδα ζηελ άιιε. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο πνπ παξαηεξείηαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ αζζελψλ ή ζηελ κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Alvarado et al., 2006). Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ θαη ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ έξεπλα ησλ Wagner θαη ζπλ. (2013), πνπ έιαβε ρψξα ζε λνζνθνκεία 

ζηηο ΔΠΏ, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Σατβάλ. Δ παξάκεηξνο «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο 

ησλ αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία απ‘ 

φιεο ηηο παξακέηξνπο (Wagner et al., 2013). 

Ο πγεηνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ηφζν εληάζεσο εξγαζίαο φζν θαη εμάξηεζεο εξγαζίαο 

θαη θαη‘ επέθηαζε ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ δνκψλ πγείαο θαζψο θαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ (King and Martineau, 2006). 

Δ ζηειέρσζε κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ην θφξην εξγαζίαο θαη ηηο ψξεο εξγαζίεο.  

Σν ρακειφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (24,2%) πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηελ 

παξάκεηξν «ζηειέρσζε» δειψλεη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία, ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηαλνκή απηνχ, γηα 

λα αληηκεησπηζηεί ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (65,5%) ππνζηεξίδεη φηη δελ 

ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ γηα λα αληηκεησπίζεη ην θφξην εξγαζίαο. Παξφκνηα 

επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ «ζηειέρσζε» αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ησλ Hellings θαη 

ζπλ. (2010), θαη ζηηο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε Σατβάλ θαη Κίλα (Chen and Li, 

2010, Hellings et al., 2007, Zhu et al., 2012). 

Δ ππνζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία εθθξάδεηαη θαη ζε αξθεηά 

ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ζρεηηθά κε ηελ ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

έλαληη ηνπ λνζειεπηηθνχ. Σν θαηλφκελν ηεο ππνζηειέρσζεο πξνθαιεί δπζρέξεηα 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, επαγγεικαηηθή θφπσζε, κε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαζψο θαη αλαληηζηνηρία παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ακνηβψλ. 

Δ ππνζηειέρσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε σο απφξξνηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, ηελ πίεζε ρξφλνπ θαη ηηο ζπρλέο 

δηαθνπέο θαηά ηελ παξνρή ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο αλαγλσξίδνληαη σο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ιαζψλ θαη 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ ζηνπο αζζελείο (Aiken et al., 2014, Cho et al., 2014). 

πγθεθξηκέλα ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη αλέδεημαλ φηη, ε 

ππνζηειέρσζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε αχμεζε ζηα πνζνζηά εκθάληζεο πλεπκνλίαο, 

αηκνξξαγίαο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαξδηαθήο αλαθνπήο, νπξνινηκψμεσλ 

θαη απνηπρίαο δηάζσζεο (Hickam et al., 2003, Lindrooth et al., 2006). Βπηπξφζζεηα ν 

κεησκέλνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο. χκθσλα ινηπφλ κε έξεπλεο, γηα θάζε επηπιένλ ρεηξνπξγηθφ αζζελή 

(άλσ ησλ ηεζζάξσλ) πνπ αλαινγεί αλά λνζειεπηή απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ 
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ηνπ αζζελνχο κέζα ζε ηξηάληα (30) κέξεο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ (Aiken et al., 2002b) 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ απνηπρίαο δηάζσζεο, πνπ νξίδεηαη σο ν ζάλαηνο ησλ αζζελψλ 

κεηά απφ επηπινθέο (Needleman et al., 2002). Ώπφ ηελ άιιε, ε επάξθεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εκθάληζεο ιαζψλ ζηε ρνξήγεζε 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, κε κεησκέλεο θαηαθιίζεηο θαη κε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ (Blegen et al., 1998, Blegen and Vaughn, 1998). Βπίζεο κέζα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε είθνζη δχν (22) κειεηψλ επηβεβαηψλεηαη φηη ε επαξθήο ζηειέρσζε θαη 

ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο έθβαζεο ησλ αζζελψλ 

(Lankshear et al., 2005).  

ηελ Βιιάδα ε λνκνζεζία κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαζνξίδεη κε επθξίλεηα ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο ε νπνία φκσο δελ ηεξείηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ, επνκέλσο ν θίλδπλνο πξαγκαηνπνίεζεο ιάζνπο είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο. Χο πηζαλέο αηηίεο ηεο «ππνζηειέρσζεο» πνπ παξαηεξείηαη ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία κπνξεί λα επηζεκαλζεί ε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία 

θαη ε ελ γέλεη εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο πνπ επηρεηξείηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε 

αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

ε επίπεδν ηκήκαηνο, ην θιίκα αζθάιεηαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ αθνχ ην 53,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αμηνιφγεζε ηελ επίδνζε ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαλ απφ 

«πνιχ θαιή» έσο «άξηζηε», ελψ αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ εμέθξαζαλ ζεηηθά ζρφιηα 

γηα ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο ησλ ηκεκάησλ πνπ εξγάδνληαλ (31,4% 

αμηνιφγεζε ηελ επίδνζε ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαλ σο «θαιή»). Βμαηξεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ επαγγεικαηηψλ πγείαο (80,7%) δήισζε πσο εξγάδεηαη δπλακηθά γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ελψ ηα ιάζε πνπ πξνέθπςαλ νδήγεζαλ ζε 

ζεηηθέο αιιαγέο ζην ηκήκα. Παξφια απηά νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ έρνπλ 

δψζεη νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε ηνπ βαζκνχ αζθαιείαο 

ηνπ ηκήκαηνο. Δ εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

επαγγεικαηίεο πγείαο δελ ζέινπλ λα δψζνπλ αξλεηηθή εηθφλα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηελ ζηηγκή πνπ εξγάδνληαη δπλακηθά γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηεο. Παξάιιεια πηζηεχνπλ φηη θάζε αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζην ηκήκα ηνπο, ζα έρεη αληίθηππν ζε απηνχο 

(Leape, 2000b, Mayo and Duncan, 2004, Meurier et al., 1997).  Σν παξαπάλσ 

πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

βαζκνιφγεζαλ ην ηκήκα πνπ εξγάδνληαλ κε «άξηζηα» ή «πνιχ θαιά» σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν θπκάλζεθε απφ 60%  έσο 70%.  

Βλ θαηαθιείδη, νη επαγγεικαηίεο πγείαο εμέθξαζαλ ζεηηθή ζηάζε κε κέζν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ 53,2%, φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. Πην αλαιπηηθά, απνηειεζκαηηθέο αιιά κε 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο, ζεσξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ ιαζψλ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε ζεσξνχλ φηη δελ ζπζηάδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο πξνθεηκέλνπ 

λα δηεθπεξαησζεί κεγαιχηεξνο φγθνο δνπιεηάο. Βπνκέλσο αμηνινγείηαη ηφζν ε 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιιαγψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιιαγψλ πνπ ηίζεληαη 

ζε εθαξκνγή, βάζεη δεισζέλησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. Δ δηακφξθσζε ζεηηθήο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζα βνεζήζεη ηα λνζνθνκεία λα εληζρχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο φπσο ε κε πξαγκαηνπνίεζε 

κηθξναηπρεκάησλ, απηναλαθνξά αηπρεκάησλ, βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ αζθάιεηαο.  

Οη δπλακηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο (ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ιάζε, επαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ 

πνπ έγηλαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο), ε εμάιεηςε ηνπ θφβνπ ηεο θαηαγξαθήο 

ηνπ ιάζνπο, ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ επαγγεικαηία πγεία θαη 

ηέινο ηεο ηηκσξίαο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαη ε επίηεπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Πξντζηακέλνπο / Αηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ θαζψο 

θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθφηεξεο 

ζπλνιηθήο αληίιεςεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.  

ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξεο αληίιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζπκβάιιεη 

επηπιένλ ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζνλ αθνξά ηελ ζηειέρσζε 

ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο βάδνληαο ζε πξψηε ζέζε ζηελ δηνηθεηηθή αηδέληα ην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηελ απνπζία πξνβιεκάησλ θαη απψιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαηά ηελ αιιαγή ηεο βάξδηαο θαη ηε κεηαθνξά 

απφ ηε κηα κνλάδα ζηελ άιιε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σέινο, ε εμαζθάιηζε 

«αλνηθηήο επηθνηλσλίαο» κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ειεχζεξεο έθθξαζεο 

θαη ζπδήηεζεο γηα ιάζε θαη δπζκελή ζπκβάληα πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ε 

πξφιεςε απηψλ δηακνξθψλνπλ ζεηηθφηεξε ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο.  

ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο απηά πνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο είλαη (α) 

νη ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο (β) ε ειηθία (γ) ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (δ) ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν (ε) ην κέγεζνο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(ζη) ην είδνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη (ε) ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Δ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο (πέξα απφ ηηο 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο) 

νδεγεί ζε θφπσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. Πην αλαιπηηθά, ε αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο / 

εβδνκαδηαίσο ζρεηίδνληαλ κε κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ζηηο παξακέηξνπο «αλνηρηή 

επηθνηλσλία», «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο βειηίσζε», «πξνζδνθίεο θαη δξάζε 

ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα», «ζηειέρσζε». ζν απμάλνληαλ 

νη ψξεο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα εβδνκαδηαίσο 

ηφζν πεξηζζφηεξν έβιεπαλ κε θαρππνςία ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

Πξντζηακέλσλ θαη ησλ Αηεπζπληψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ 
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αζζελνχο. Γεγνλφο πνπ πηζαλά κπνξεί σο έλα βαζκφ λα εξκελεπηεί θαζψο φζν 

απμάλνληαη νη ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο λα 

ππνπέζνπλ ζε ιάζνο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ή λα εθδεισζεί θάπνην δπζκελέο 

ζπκβάλ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο αθφκε θαη λα επαλαιεθζνχλ ηα ίδηα ιάζε, 

πνπ ε Αηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο σζηφζν δελ έρεη αμηνινγήζεη αθφκε είηε θφξηνπ 

εξγαζίαο, είηε κε απνδίδνληαο ζε απηά ηελ πξέπνπζα ζεκαζία.  

Δ ππνζηειέρσζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φζν 

απμάλνληαη νη ψξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο πνπ θαινχληαη λα παξέρνπλ θξνληίδα 

πγείαο πςειήο πνηφηεηαο. ζν πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγάδνληαη εβδνκαδηαίσο νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ηφζν ιηγφηεξν έρνπλ ηελ δηάζεζε λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα αλ 

δνπλ θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο ή λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο Αηεχζπλζεο ζέινληαο λα εμαζθαιίζνπλ έλα θιίκα 

εξγαζίαο απαιιαγκέλν απφ εληάζεηο θαη δηαθσλίεο.   

Οη Bodur θαη Filiz (2010), εμέηαζαλ ηηο απφςεηο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ, γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζε ηξία Αεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο Σνπξθίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη 

ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξεο απφ 50 ψξεο ηε βδνκάδα παξνπζίαζε 

ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ζηηο παξακέηξνπο «νκαδηθή 

εξγαζία εληφο ηκεκάησλ», «νξγαλσζηαθή κάζεζε», «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο 

αζθάιεηαο» θαη «αλαηξνθνδφηεζε/επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε» (Bodur and Filiz, 2010). 

Δ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηηο παξακέηξνπο  

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε», «νξγαλσζηαθή κάζεζε - ζπλερήο 

βειηίσζε», «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ». Οη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

δπλακηθφηεηα ηεο νκάδαο ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ιφγσ 

ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Υακειφηεξε βαζκνιφγεζε ηνπ παξάγνληα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο απφ ηνπο 

λεαξφηεξνπο επαγγεικαηίεο πγείαο παξνπζηάδεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο φπσο ηνπ 

Thomas θαη ζπλ. ζηηο ΔΠΏ (Thomas et al., 2003) θαη ηνπ Abdou θαη Saber ζηελ 

Ώιεμάλδξεηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν HSOPSC (Abdou and Saber, 2011). 

Δ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ δηαθνξνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα, πρ κνλάδεο – ηκήκαηα, θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θιπ (Haugen 

et al., 2010). ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, νη 

λνζειεπηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζηηο παξακέηξνπο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηαηξνχο. Οη λνζειεπηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηέο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηελ επηθνηλσλία ηνπο θαη ηελ άκεζε επαθή κε ηνπο αζζελείο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εληνλφηεξε ελαζρφιεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

(Grant et al., 2006, Simpson, 2005). Πην αλαιπηηθά, νη λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία θαη ζπλεπψο ζεηηθφηεξε αληίιεςε, ζηηο παξακέηξνπο «αλαηξνθνδφηεζε 

θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε», «ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 
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ζέκαηα αζθάιεηαο» ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο. Δ ηάζε απηή ησλ λνζειεπηψλ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ κειέηε ηεο Κάξγα θαη ζπλ. (2008), ε νπνία δηελεξγήζε ζε 

επηά (7) λνζνθνκεία ηεο Βιιάδαο θαη αλαθέξεη φηη ην 39% ησλ λνζειεπηψλ έθαλε 

θάπνην ιάζνο θαη ην ζπδήηεζε κε ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ, ην 42% κε θάπνην ηαηξφ θαη 

ην 6,6% κε θαλέλαλ (Κάξγα et al., 2008). 

Οη βνεζνί λνζειεπηέο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο παξακέηξνπο  

«αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθνηλσλία γηα ηα ιάζε», «ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο», «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ», «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηαηξνχο. Οη λνζειεπηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηψλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ 

θαη λα ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηεο Αηνίθεζεο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηελ  δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο 

ηαηξνχο θαζψο νη πξψηνη δαπαλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπο αζζελείο 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θξνληίδα θαη φρη ζηελ ζεξαπεία θαη εζηηάδνπλ 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (δηνηθεηηθή, ηερληθή) γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο ελψ νη 

ηαηξνί απνδίδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξνρή θξνληίδαο κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. H κε απνδνρή ησλ πξάμεσλ ηεο Αηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο απφ ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αδπλακία ηεο Αηνίθεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή κε 

αλαπνηειεζκαηηθέο δξάζεηο ηεο λα έρεη αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, 

αθνχ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Huang et al, κπνξεί λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ (Huang et al., 2010a). Πάλησο νη αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηε ζηάζε πνπ επηδεηθλχεη ε Αηνίθεζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηνπο Kim θαη ζπλ. (2013). 

πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηάζε ηεο Αηνίθεζεο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, είλαη ε 

επαθή κε ηνπο αζζελείο, ε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο, ελψ νη ψξεο εξγαζίεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά (Kim et al., 2013). 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Nie θαη ζπλ. 

(2013), πνπ ζχγθξηλαλ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ησλ λνζειεπηψλ κε απηή ησλ 

ηαηξψλ ζε λνζνθνκεία ηεο Κίλαο. Καηέιεμαλ ινηπφλ φηη νη λνζειεπηέο έδσζαλ 

πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο απ‘ φηη νη ηαηξνί (Nie et al., 2013). Σν γεγνλφο απηφ 

απνδφζεθε ζηελ πην άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία πνπ είραλ νη λνζειεπηέο κε ηνπο 

αζζελείο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ El-Jardali θαη ζπλ. 

(2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λνζειεπηέο αμηνιφγεζαλ ηε κνλάδα πνπ 

εξγάδνληαλ, κε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαη αλέθεξαλ πην ζπρλά αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα απ‘ φηη νη ηαηξνί (El-Jardali et al., 2010). 

ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθαίλεηαη φηη νη 

απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε 
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κε ηνπο απφθνηηνπο ΏΒΕ. Ώλαιπηηθφηεξα, νη απφθνηηνη ΣΒΕ είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηηο παξακέηξνπο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ» θαη «κεηαθνξέο/δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε 

κε ηνπο απφθνηηνπο ΏΒΕ. Βίλαη θαλεξφ φηη νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ δπλακηθφηεηα ηεο νκάδαο 

ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ιφγσ ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο θαη 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη κε 

ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ κειεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηνπο Nie θαη ζπλ. (2013), 

ζηελ Κίλα θαη απφ ηνπο Bodur θαη Filiz ζηελ Σνπξθία ην 2009 θαη ην 2010. Πην 

αλαιπηηθά νη ελ ιφγσ κειέηεο θαηέιεμαλ φηη νη ηαηξνί κε ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν θαη επίπεδν πξνζφλησλ παξνπζίαδαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ ζηηο παξακέηξνπο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ», «ππνζηήξημε ηεο Αηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο», «αλνηθηή επηθνηλσλία», «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ», «κε ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε» ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηαηξνχο κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν πξνζφλησλ 

(Bodur and Filiz, 2009, Bodur and Filiz, 2010, Nie et al., 2013). 

Σν κέγεζνο ηνπ λνζνθνκείνπ επεξεάδεη ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζε 

λνζνθνκεία δπλακηθήο 100 - 250 θιηλψλ είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε λνζνθνκεία 

δπλακηθήο >400 θιηλψλ. Ώπηφ εξκελεχεηαη απφ ηελ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

κεγάια λνζνθνκεία (>400 θιίλεο) ζηελ θαζνιηθή εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη 

πξσηνθφιισλ πνηφηεηαο εμαηηίαο θπξίσο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο θαη ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο.  Μηα νκάδα επηζηεκψλ απφ ην Λίβαλν ζηελ πξνζπάζεηα λα 

κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο δηαπίζηεπζεο, ζηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο, 

αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην κέγεζνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα πνηφηεηαο (El-Jardali et al., 2008). Σν κέγεζνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο δεδνκέλα απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ζπλδένπλ ηα κηθξά λνζνθνκεία κε πην απνηειεζκαηηθή εγεζία ζε ζρέζε κε δεηήκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν (Ginsburg et al., 2010). Ώπηφ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη ζηα κηθξά λνζνθνκεία φπνπ ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ησλ πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε, ε επίζεκε εγεζία 

παξαθνινπζεί πην ζηελά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαη έρεη 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε απηά ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία.  Σν κέγεζνο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ ζηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα κεγάια λνζνθνκεία κπνξνχλ πην εχθνια λα πξνβνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαπίζηεπζεο (πρ αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ) 

αληιψληαο κεγαιχηεξε αμία θαη φθεινο ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα λνζνθνκεία 
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δεδνκέλνπ ηνπ κηθξφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηζσξίνπ πνπ έρνπλ ηα κηθξφηεξα 

λνζνθνκεία λα πξνβνχλ ζε δηαπίζηεπζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπο (Montagu, 2003). Δ γξαθεηνθξαηία θαη ην ηεξαξρηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ησλ 

κεγάισλ λνζνθνκείσλ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνζήισζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο 

επηδφζεηο ηνπο. Ώληίζεηα ηα κηθξφηεξα λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ νκνηνγελή 

θνπιηνχξα θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξεζβεχνπλ ηηο ίδηεο 

αμίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο (El-Jardali, 2003). Σα επξήκαηα απηά δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο ησλ Hamban θαη Sallem (2013) (Hamdan and Saleem, 2013), ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη ζηα κεγάια λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ κηθξφηεξσλ 

λνζνθνκείσλ. Ώπηφ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε ζην γεγνλφο φηη ηα 

κηθξφηεξα δεκφζηα λνζνθνκεία ζηελ Παιαηζηίλε είλαη λενζχζηαηα θαη νη ειιείςεηο 

ζε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ζε εμνπιηζκφ είλαη εκθαλήο. ε 

αληίζεζε κε ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα παξαπνκπήο 

αζζελψλ κε έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

Βπηπιένλ ζε νξηζκέλα απφ ηα κεγάια λνζνθνκεία εθαξκφδνληαη πηινηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Σέινο ε 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα κεγάια 

λνζνθνκεία πεξηιακβάλεη θαη δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο ε νπνία σο γλσζηφλ 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (Sunol et al., 2009). Ώλαιπηηθφηεξα, 

νη εξγαδφκελνη ζηα κηθξνκεζαία λνζνθνκεία (100 – 250 θιίλεο) είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηηο παξακέηξνπο «ζηειέρσζε», «ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» θαη «κεηαθνξέο/δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ», «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία κε >400 θιίλεο. 

Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία κε 100 - 250 θιίλεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αηνίθεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε λνζνθνκεία >400 θιίλεο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ πεξηνξηζκέλν 

θφξην εξγαζίαο πνπ έρνπλ ηα κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία 

θαζψο θαη ζην αζζελέο δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο AHRQ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ζηηο ΔΠΏ ην έηνο 2012, ηα κηθξά λνζνθνκεία, παξνπζίαζαλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ηα κεγάια 

λνζνθνκεία ( > 400 θιίλεο) ηηο ρακειφηεξεο (Sorra et al., 2012). ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμαλ ν El-Jardali θαη ζπλ. (2010), νη νπνίνη επηπιένλ έδεημαλ φηη πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο γηα ηε «ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο» θαη ηε «ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ», παξαηεξήζεθαλ ζε λνζνθνκεία πνπ είραλ 

δηαπίζηεπζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (El-Jardali et al., 2010). 

Βπηπξφζζεηα απφ ηελ έξεπλα ηεο AHRQ θάλεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
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επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ βαζκνιφγεζαλ ηε κνλάδα εξγαζίαο ηνπο σο «άξηζηε» ή 

«πνιχ θαιή» ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, πξνέξρνληαλ απφ κηθξά 

λνζνθνκεία. 

Οη εξγαδφκελνη ζηα γεληθά λνζνθνκεία είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο 

παξακέηξνπο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ», «κε 

ηηκσξεηηθή αληίδξαζε ζηα ιάζε», «ζηειέρσζε», «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ 

εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ», «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο Μνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν. 

ην νγθνινγηθφ θαη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν (ΝΠΕΑ) νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθή ζηάζε ζηελ αλαθνξά ιαζψλ ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκεία φπνπ ππάξρεη κηα έληνλε ηάζε ζπγθάιπςεο θαη απφθξπςεο, γεγνλφο πνπ 

εμεγείηαη απφ ηελ θχζε ηεο αζζέλεηαο ησλ λνζειεπνκέλσλ ζηα ελ ιφγσ λνζνθνκεία 

θαζψο κηα πηζαλή απφθξπςε θάπνηνπ ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζην νγθνινγηθφ ή ζην 

εηδηθφ λνζνθνκείν λα απνβεί κνηξαία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πάζεζεο. 

Βπίζεο ηφζν ε έξεπλα ηεο AHRQ (2012), φζν θαη ε αληίζηνηρε ηνπ Al-Ahmadi 

(2009), πνπ έγηλε ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο ανπδηθήο Ώξαβίαο, 

θαηέδεημαλ φηη ηα ιάζε αλαθέξνληαη πην ζπρλά ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηα νπνία 

παξνπζίαζαλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζπγθξηηηθά κε ηα δεκφζηα, φζνλ αθνξά ηελ 

επίδνζή ηνπο σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (Al-Ahmadi, 2009, Sorra et al., 

2012). 

Οη εξγαδφκελνη ζην νγθνινγηθφ λνζνθνκείν είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο 

παξακέηξνπο «ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή εξγαζία εληφο ησλ ηκεκάησλ», «πξνζδνθίεο 

θαη δξάζε ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ γηα ηελ αζθάιεηα», «ζηειέρσζε», 

«ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο», «κεηαθνξέο / 

δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ», «ζπρλφηεηα αλαθνξάο ιαζψλ», 

«ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο», «αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο Μνλάδαο ζε 

ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. Βπηπιένλ νη Πξντζηάκελνη / Αηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ζην 

νγθνινγηθφ λνζνθνκείν θαίλεηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπο, λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν, ζπγθεληξψλνληαο κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα 

«πξνζδνθίεο θαη δξάζε ησλ Πξντζηακέλσλ / Αηεπζπληψλ». Σν εχξεκα απηφ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ θαη ζηηο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε θξνληίδα πγείαο θαζψο θαη ζηνλ άκεζν ραξαθηήξα ηεο 

παξέκβαζεο κε απνηέιεζκα λα παξαβιέπνληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Αηεχζπλζεο 

επαλαιακβαλφκελα ιάζε ή παξαιείςεηο. 

ην νγθνινγηθφ θαη ζην εηδηθφ λνζνθνκείν (ΝΠΕΑ) νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθή ζηάζε ζηελ αλαθνξά ιαζψλ ζε ζρέζε κε ην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν φπνπ ππάξρεη κηα έληνλε ηάζε ζπγθάιπςεο θαη απφθξπςεο, γεγνλφο πνπ 

εμεγείηαη απφ ηελ θχζε ηεο αζζέλεηαο ησλ λνζειεπνκέλσλ ζηα ελ ιφγσ λνζνθνκεία 

θαζψο κηα πηζαλή απφθξπςε θάπνηνπ ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζην νγθνινγηθφ ή ζην 
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εηδηθφ λνζνθνκείν λα απνβεί κνηξαία ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πάζεζεο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. 

Βληνλφηεξα, νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ βηψλνπλ ηελ 

έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηα εμαληιεηηθά σξάξηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο έλαληη ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ, ηνπ εηδηθνχ θαη ηνπ 

νγθνινγηθνχ. 

Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία ζηελ Ώζήλα. Ώλαιπηηθφηεξα, νη 

εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηνλ 

παξάγνληα «κεηαθνξέο / δηαθνκηδέο αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ» ζε ζρέζε κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο.  

Οη εξγαδφκελνη ζε λνζνθνκεία εληφο Ώζήλαο δήισζαλ ζπρλφηεξα έζησ θαη έλα 

δπζκελέο ζπκβάλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

λνζνθνκεία εθηφο Ώζήλαο γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηηο απξφζσπεο ζρέζεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο κεηαμχ ηνπο ζηα κεγάια λνζνθνκεία ηεο πξσηεχνπζαο αιιά 

θαη ηνλ κε ζηηγκαηηζκφ ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη ζηηο 

κηθξφηεξεο θνηλσλίεο φπνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηγκαηίδνληαη θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ αλσλπκία. 

16.5 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο 

Δ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε έλα λνζνθνκείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέζν 

αλαγλψξηζεο ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, σο παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη σο εξγαιείν νηθνδφκεζεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπο ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.  Ο ζθνπφο 

φκσο ηεο έξεπλαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα παξαπάλσ. Δ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο δελ απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην απηήο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη κφλν ε αξρή. πρλά ε δηαπηζησκέλε απνηπρία ησλ εξεπλψλ σο 

κέζν δεκηνπξγίαο ζπλερψλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα νθείιεηαη ζηνλ ειιηπή ή 

αλχπαξθην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο ή ζηε κε ζπλέρηζή ηεο.  

Οη Church θαη Waclawski (1998), θαηαγξάθνπλ επηά (7) ζηάδηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

φπνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηα 

λνζνθνκεία. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο δξάζεο είλαη ε εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζηελ ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαζψο 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ θαη ηέινο ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ. 

Σα επηά (7)  βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ δξάζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Καηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 
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ii. Αεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη δηεμαγσγή αλνηθηήο 

ζπδήηεζεο γχξσ απφ απηά. 

iii. Ώλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

iv. Αεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

v. Βθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

vi. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ. 

vii. Κνηλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Πην αλαιπηηθά: 

1. Καηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Βίλαη δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο, ε ζσζηή θαη επνηθνδνκεηηθή εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξηλ ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο. Βίλαη αλαγθαίν λα 

παξνπζηαζηνχλ κε ζαθήλεηα νη παξάκεηξνη ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο 

πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε ζηα λνζνθνκεία αιιά θαη νη παξάκεηξνη πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βειηίσζε. Βπίζεο ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη είλαη ηδηαίηεξα δηδαθηηθή. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο κε 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, έηε πξνυπεξεζίαο 

θιπ) θαη εμεηάδεηε αλ πξνθχπηνπλ ζρέδηα δξάζεο. Σέινο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ γίλνληαη ζε αληίζηνηρεο 

έξεπλεο ηνπ παξειζφληνο. 

Σέινο αλ ηα ελ ιφγσ λνζνθνκεία έρνπλ δηεμαγάγεη αληίζηνηρε έξεπλα θαηά ην 

παξειζφλ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηα 

πξνγελέζηεξα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. Πξέπεη λα εμεηαζηεί κε 

πξνζνρή αλ ηα λνζνθνκεία παξνπζίαζαλ αχμεζε ή κείσζε ζηελ βαζκνινγία ζε 

θάπνηνπο παξάγνληεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ή παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

αιιαγή ζηηο ζπζρεηίζεηο κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, έηε πξνυπεξεζίαο θιπ). Σέινο λα εμεηαζηεί αλ ηα λνζνθνκεία ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο ηειεπηαίαο έξεπλαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο κέρξη θαη ηελ παξνχζα εθάξκνζαλ θάπνην ζρέδην δξάζεο 

ζηηο «πεξηνρέο» ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο πνπ παξνπζίαδαλ πξφβιεκα θαη 

παξαηεξνχληαη βειηηψζεηο.   

2. Γεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη δηεμαγσγή αλνηθηήο 

ζπδήηεζεο  

πρλά αθνχγνληαη παξάπνλα απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φηη ζπάληα ιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε κεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο, γηα ηα απνηειέζκαηα θαη δελ έρνπλ ηδέα αλ νη 

αιιαγέο νξγαλσζηαθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά θαηξνχο ζηα λνζνθνκεία 

είλαη απφξξνηα έξεπλαο. Βπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα ππεξηνληζηεί ε αμία ηεο ζπκβνιήο 

ηνπο ζε απηή. Δ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ησλ 
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επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ απνηειεί δέζκεπζε γηα πεξαηηέξσ δξάζε θαη 

βειηίσζε ησλ «πεξηνρψλ» ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ λνζνχλ. Δ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

έξεπλαο απνηειεί κηα ψζεζε γηα αιιαγή. ρφιηα ή επηζεκάλζεηο θαηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα παξέρνληαη ηφζν ζε επίπεδν 

λνζνθνκείνπ φζν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο – ηκήκαηνο φκσο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία θαη ην απφξξεην γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αειαδή ε 

αλαθνξά ζρνιίσλ ή επηζεκάλζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ αξθεηνί εξσηψκελνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία επαγγεικαηηψλ 

πγείαο ή ζε κηα κνλάδα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα ηκήκα έρεη κφλν ηέζζεξηο (4) 

εξσηψκελνπο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ρσξηζηά γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα.  

Δ ζχλνςε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, αξρίδνληαο απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηνπο 

Πξντζηακέλνπο – Αηεπζπληέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ (ηαηξηθή, 

λνζειεπηηθή), ηα κέιε ησλ Βπηηξνπψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην πξνζσπηθφ. Οη 

Αηεπζπληέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κε 

πξνζνρή ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ζε φιν ην λνζνθνκείν. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ είλαη απνιχησο ζαθέο γηαηί θάπνηεο 

πεξηνρέο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο παξνπζηάδνπλ ρακειή βαζκνινγία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ε έξεπλα απνηειεί έλα (1) κφλν απφ ηνπο 

ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο. Μπνξεί λα εθαξκνζηνχλ θαη άιινη 

ηξφπνη δηεξεχλεζεο ηεο θνπιηνχξαο φπσο νη νκάδεο εζηίαζεο ή νη ζπλεληεχμεηο κε ην 

πξνζσπηθφ γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ παξνπζηάδεη ρακειή βαζκνινγία κία 

(1) παξάκεηξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί.  

3. Αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο 

Ώθνχ πιένλ έρνπλ νξηζηεί κε ζαθήλεηα νη πεξηνρέο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο πνπ 

ρξήδνπλ βειηίσζεο ην επφκελν ζηάδην απνηειεί ε αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ζρεδίσλ 

δξάζεο. 

Σα ζρέδηα δξάζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ, κνλάδαο ή 

ηκήκαηνο. Σα ζρέδηα δξάζεο πξέπεη λα είλαη: 

 Βηδηθά (Specific) 

 Μεηξήζηκα (Measurable) 

 Βθηθηά (Achievable) 

 ρεηηθά (Relevant) 

 Αεζκεπηηθά ζην ρξφλν (Time bound) 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο ή κηαο πξσηνβνπιίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν ή ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ή κνλάδα ππάξρεη έλαο νδεγφο ν νπνίνο ηηηινθνξείηαη «Will it work here? A 
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decisionmaker‘s guide to adopting innovations». Ο ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο βνεζάεη 

ηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο (3) θαίξηεο εξσηήζεηο: 

i. Ώλ ηαηξηάδεη απηή ε θαηλνηνκία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

ii. Ώλ πξέπεη λα γίλεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 

iii. Με ηη ηξφπν κπνξνχκε λα ηελ εθαξκφζνπκε εδψ. 

Δ έιιεηςε πφξσλ απνηειεί βαζηθφ ηξνρνπέδε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεο. Βίλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε 

ζηειέρσζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, θαζψο πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ 

ζνβαξά ππ‘ φςηλ άιια εκπφδηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

αιιαγήο θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ινγηθήο πίζσ απφ θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε πξνο ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα δξάζεο. 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηνχλ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ θαη ηνλ αληίθηππν ησλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Σα κέηξα αμηνιφγεζεο 

ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.   

4. Γεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο 

Μφιηο αλαπηπρζνχλ ηα ζρέδηα δξάζεο πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο άκεζα 

εκπιεθφκελνπο θαη ζε φζνπο επεξεάδνληαη απφ απηά θαζψο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Σα ζρέδηα δξάζεο θαζψο θαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη 

επξέσο έηζη ψζηε ε δηαθάλεηά ηνπο λα ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηελ ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο θαη λα θαηαδεηθλχεη ηηο δεζκεχζεηο ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ πνπ 

ιακβάλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Βίλαη κείδνλνο ζεκαζία ζε απηφ ην ζηάδην λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηα αλψηεξα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ Αηνίθεζε φηη είλαη νη θχξηνη θνξείο ηεο 

αιιαγήο θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ πιήξε δέζκεπζε θαη ππνζηήξημή ηνπο.   

5. Δθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο 

Δ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο απνηειεί ην δπζθνιφηεξν βήκα φζνλ αθνξά ηα 

ζρέδηα δξάζεο θαη ην πην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο. Δ θνηλνπνίεζε ησλ αξρηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηάδην κε ηελ πινπνίεζε θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο. Σν Ελζηηηνχην γηα ηηο βειηηψζεηο ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (2006) 

πξνηείλεη ηα ζρέδηα δξάζεο λα ζηνρεχνπλ ζε κηθξφηεξεο αιιαγέο πνπ ζα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο παξά ζε κεγάιεο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

αιιαγέο κε άγλσζηε θαη αβέβαηε πηζαλφηεηα επηηπρίαο. Σα ζηάδηα δεκηνπξγίαο 

επηηπρεκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο παξνπζηάδνληαη ζε θχθιν ηνπ Deming θαη είλαη ηα 

αθφινπζα (Αηάγξακκα 16.18): 
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  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.18  Ο θχθινο ηνπ Deming 

 

   Πεγή: (Deming, 2000) 

 

6. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

Με ηε βνήζεηα ηεο ρξήζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κέηξσλ παξαθνινπζείηαη ε 

πξφνδνο θαη αμηνινγείηαη θαηά πφζν κηα ζπγθεθξηκέλε αιιαγή νδεγεί πξαγκαηηθά ζε 

βειηίσζε. Βίλαη αλαγθαία λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηεο 

πξνφδνπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

Δ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ κπνξεί λα αλαδείμεη φηη ε αιιαγή πνπ επηρεηξείηαη δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ή απνηπγράλεη ζην λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

θαη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε πξνζέγγηζε. Πξηλ 

απνξξηθηεί έλα ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ νη 

ιφγνη πνπ δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα θαη αλ ζα 

ππήξραλ πεξηζψξηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κηα επεξρφκελε αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πνιιά ρξφληα ε νινθιήξσζή ηεο. ηα ελδηάκεζα ζηάδηα επαλαμηνιφγεζεο 

σλ ζρεδίσλ δξάζεο είλαη ζεκαληηθή ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα λα απνζαθεληζηεί αλ ε δηαθνξά ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο νθείιεηαη ζε 

πξαγκαηηθή αιιαγή ζηελ ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ή ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θάζε θνξά.   
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7. Κνηλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

Μφιηο ην λνζνθνκείν θαηαιήμεη ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ «πεξηνρψλ» ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, νη αιιαγέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε επξχηεξε θιίκαθα, ζε άιιεο κνλάδεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή θαη ζε 

άιια λνζνθνκεία. Βίλαη ζεκαληηθφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ δξάζεο λα 

ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη. 

16.6 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηνχλ κε πξνζνρή 

θαη επηθχιαμε. Ο ππφ κειέηε πιεζπζκφο βαζίζηεθε ζε δείγκα επθνιίαο, ην νπνίν 

πξνέξρνληαλ απφ ηέζζεξηο (4) λνκνχο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο δελ ήηαλ ην ίδην γηα φια ηα λνζνθνκεία. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο, νπφηε γηα απνθπγή ζηαηηζηηθήο 

παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ έγηλε ζπγρψλεπζε θάπνησλ θαηεγνξηψλ. ζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ηα άηνκα πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

κπνξεί λα ήηαλ πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο αζζελνχο θαη 

επνκέλσο λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Παξφια απηά, ην κέγεζνο θαη ε ζρεηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε θαηά ηνλ δπλαηφλ ηπρφλ ζθαικάησλ. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο αθφκα θαη αλ 

ππνεθηηκνχλ σο έλα βαζκφ ηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία, απνηεινχλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ζηάζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχλνιφ ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο αζζελνχο.  

Βθ ησλ αλσηέξσ ζπκπεξαίλεηαη φηη, κηα πνηνηηθή έξεπλα ζην κέιινλ εθαξκφδνληαο  

άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο φπσο ηε ζπλέληεπμε ή ηελ παξαηήξεζε λα ήηαλ ζε ζέζε 

λα δηεηζδχζεη ζε πεπνηζήζεηο, ζε ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζχλνιν φζν θαη θάζε λνζνθνκείνπ 

μερσξηζηά ψζηε λα θαηαγξάςεη ηελ χπαξμε ή κε ζρεηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηελ 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο. Θα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ ε αμηνιφγεζε 

ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ λνζνθνκείσλ θαζψο 

θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία γηα ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ θνπιηνχξα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ. 
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Πνηφηεηα θαη Αζθάιεηα ζηελ Τγεία:  

Αμηνιφγεζε ηεο Κνπιηνχραο Αζθάιεηαο ηνπ Αζζελνχο  ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά 

Ννζνθνκεία ζηελ Διιάδα 

Σν λνζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδεζηε ζπκκεηέρεη ζηελ δηεμαγσγή έξεπλαο πνπ δηελεξγείηαη. 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ Βπαγγεικαηηψλ Τγείαο ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη ηελ αλαθνξά δπζκελψλ ζπκβάλησλ  εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Θα ζέιακε λα ζαο παξαθαιέζνπκε λα ιάβεηε κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα απαηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αθνινπζεί ην νπνίν απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ζε έλα λνζνθνκείν ζην ζχλνιν ηνπ αιιά θαη ζε επηκέξνπο Μνλάδεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ην 

εξγαιείν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Agency for Healthcare Research and Quality θαη κεηαθξάζηεθε θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα). 

Δ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Οη απαληήζεηο ζαο ζα είλαη αλψλπκεο θαη άθξσο 

εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηεί ε ηαπηφηεηά ζαο απφ ηηο απαληήζεηο. Αελ ζα 

επηηξαπεί ζε θακία πεξίπησζε ζηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο θαη ηελ Αηνίθεζε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο απαληήζεηο ζαο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 10-

15 ιεπηά. 

Δ έξεπλα απηή ζπληνλίδεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ ζπλεξγαζία. 

              

                               

Κπξηάθνο νπιηψηεο Βαζηιηθή Καπάθε 

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Τγείαο Τπνςήθηα Αηδάθησξ 

Σκήκα Κνηλσληθήο & Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σκήκα Κνηλσληθήο & Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 
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Ωσ «δυςμενζσ ςυμβάν» ορίηεται κάκε είδουσ λάκοσ, ςφάλμα, ατυχζσ γεγονόσ, ατφχθμα, παράλειψθ ι απόκλιςθ 

από τθν αςφαλι νοςθλεία του αςκενοφσ, ανεξάρτθτα αν επζφερε ι όχι βλάβθ ςτον αςκενι. 

 

Ωσ «αςφάλεια αςκενοφσ» ορίηεται θ αποφυγι και πρόλθψθ τραυματιςμϊν του αςκενοφσ ι δυςμενϊν ςυμβάντων 

που είναι απόρροια  των διαδικαςιϊν παροχισ φροντίδασ υγείασ. 

 

Μζροσ Α: Εργαςιακό Ρεριβάλλον / Μονάδα                                                                                                    

 
τθν παροφςα ζρευνα, ωσ «Εργαςιακό Ρεριβάλλον /Μονάδα» εκλαμβάνεται το γραφείο, τμιμα, τομζασ ι κλινικι 

του νοςοκομείου που εργάηεςτε.  

 

Σε ποιο Εργαςιακό Ρεριβάλλον /Τομζα/ Μονάδα εργάηεςτε; Σθμειϊςτε με √ τθν απάντθςθ ςασ. 

 
1. ε διαφορετικζσ Μονάδεσ μζςα ςτο νοςοκομείο  

 

2. Πακολογικόσ Σομζασ 

i. Πακολογικό 

ii. Αιματολογικό 

iii. Γαςτρεντερολογικό 

iv. Νεφρολογικό 

v. Πνευμονολογικό 

vi. Ρευματολογικό 

vii. Αιμοδυναμικό 

viii. Καρδιολογικό 

ix. Δερματολογικό 

x. Ενδοκρινολογικό 

xi. Νευρολογικό 

xii. Ογκολογικό 

xiii. Άλλο, παρακαλϊ προςδιορίςτε…………………………………………. 

 

3. Χειρουργικόσ Σομζασ 

i. Χειρουργικό 

ii. Αναιςκθςιολογικό 

iii. Ορκοπεδικό 

iv. Καρδιοχειρουργικό 

v. Νευροχειρουργικό 

vi. Ουρολογικό 

vii. Γνακοχειρουργικό 

viii. Θωρακοχειρουργικό 

ix. Οδοντιατρικό 

x. Οφκαλμολογικό 

xi. Πλαςτικι χειρουργικι 

xii. ΩΡΛ 

xiii. Άλλο, παρακαλϊ προςδιορίςτε……………………………………………… 
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4. Σμιμα Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) 

 

5. Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ) 

 

6. Εργαςτθριακόσ Σομζασ 

i. Αιμοδοςία 

ii. Αιμοπακολογοανατομικό 

iii. Ακτινοδιαγνωςτικό 

iv. Ανοςολογίασ – Ιςτοςυμβατότθτασ 

v. Αξονικόσ Σομογράφοσ 

vi. Βιοχθμικό 

vii. Κυτταρολογικό 

viii. Μικροβιολογικό 

ix. Νεφροπακολογιανατομικό 

x. Πυρθνικι ιατρικι 

xi. Φαρμακείο 

xii. Άλλο, παρακαλϊ προςδιορίςτε……………………………………………….. 

 

7. Ψυχιατρικόσ Σομζασ 

 

8. Κοινωνικι Τπθρεςία 

 

9. Αποκατάςταςθσ 

 

10. Άλλο, παρακαλϊ προςδιορίςτε:………………………………………………………………… 

 

 

 

Ραρακαλϊ υποδθλϊςτε τθν ςυμφωνία ι τθν διαφωνία ςασ με τισ παρακάτω προτάςεισ ςχετικά με το 

Εργαςιακό Ρεριβάλλον / Μονάδα ςασ. Κυκλϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 

 

Στο Εργαςιακό Ρεριβάλλον / Μονάδα ςασ… 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

1. Οι εργαηόμενοι υποςτθρίηουν ο ζνασ τον άλλον 1 2 3 4 5 

2. Τπάρχει επαρκζσ προςωπικό για τθ 
διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ 

1 2 3 4 5 

3. Όταν υπάρχει μεγάλοσ όγκοσ εργαςίασ που 
πρζπει να γίνει άμεςα, το προςωπικό εργάηεται 
ομαδικά για τθν ολοκλιρωςθ τθσ  

1 2 3 4 5 

4. Τπάρχει ςεβαςμόσ ανάμεςα ςτουσ 
εργαηομζνουσ 

1 2 3 4 5 

5. Σο προςωπικό εργάηεται περιςςότερεσ ϊρεσ 
από αυτζσ που διαςφαλίηουν αςφαλι φροντίδα 
για τον αςκενι 

1 2 3 4 5 

6. Σο προςωπικό εργάηεται δυναμικά για τθ 
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 
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Στο Εργαςιακό Ρεριβάλλον / Μονάδα ςασ… 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

7. Αξιοποιείται περιςςότερο προςωρινό 
προςωπικό από αυτό που διαςφαλίηει τθν 
αςφαλι φροντίδα του αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

8. Σο προςωπικό αιςκάνεται ότι τα λάκθ του 
μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν εναντίον του  

1 2 3 4 5 

9. Σα λάκθ οδιγθςαν ςε κετικζσ αλλαγζσ 1 2 3 4 5 

10. Από τφχθ δεν ςυμβαίνουν ςοβαρά λάκθ 1 2 3 4 5 

11. Όταν υπάρχει μεγάλοσ φόρτοσ εργαςίασ 
παρζχεται βοικεια από άλλεσ Μονάδεσ 

1 2 3 4 5 

12. Όταν δθλϊνεται ζνα δυςμενζσ ςυμβάν, 
υπάρχει θ αίςκθςθ ότι καταγράφεται το άτομο 
και όχι το κακαυτό ςυμβάν 

1 2 3 4 5 

13. Όταν γίνονται αλλαγζσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
αςφάλειασ του αςκενοφσ, αξιολογείται θ 
αποτελεςματικότθτά τουσ 

1 2 3 4 5 

14. Σο προςωπικό εργάηεται όπωσ ςε 
«κατάςταςθ κρίςθσ» προςπακϊντασ να κάνει 
πολλά πράγματα γριγορα 

1 2 3 4 5 

15. Η αςφάλεια του αςκενοφσ αποτελεί 
προτεραιότθτα ακόμα και όταν υπάρχει φόρτοσ 
εργαςίασ 

1 2 3 4 5 

16. Σο προςωπικό ανθςυχεί ότι τα λάκθ του 
καταγράφονται ςτο προςωπικό του φάκελο 

1 2 3 4 5 

17. Τπάρχει πρόβλθμα αςφάλειασ του αςκενοφσ 1 2 3 4 5 

18. Οι διαδικαςίεσ διεκπεραίωςθσ τθσ εργαςίασ 
και το ςφςτθμα εν γζνει ςυμβάλλει ςτθν 
πρόλθψθ δυςμενϊν ςυμβάντων 

1 2 3 4 5 

 
 

Μζροσ Β: Ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ τθσ Μονάδασ ςασ 

  
Ραρακαλϊ υποδθλϊςτε τθν ςυμφωνία ι τθν διαφωνία ςασ με τισ παρακάτω προτάςεισ ςχετικά με τον 
Ρροϊςτάμενο / Διευκυντι τθσ Μονάδασ ςασ. Κυκλϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 

Ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ ςασ… 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

1. Επιβραβεφει το προςωπικό με καλά λόγια όταν 
τθροφνται οι διαδικαςίεσ αςφαλοφσ φροντίδασ του 
αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

2. Λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ του τισ προτάςεισ του 
προςωπικοφ για βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του 
αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

3. Παροτρφνει το προςωπικό να εργάηεται 
γρθγορότερα όταν υπάρχει υπερβολικόσ φόρτοσ 

1 2 3 4 5 
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Ο Ρροϊςτάμενοσ / Διευκυντισ ςασ… 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

εργαςίασ και πίεςθ, ακόμθ και όταν παραβλζπονται 
ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ του αςκενοφσ 

4. Παραβλζπει επαναλαμβανόμενα  προβλιματα 
αςφάλειασ του αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

 
 

Μζροσ Γ: Επικοινωνία 

  
Ρόςο ςυχνά τα παρακάτω γεγονότα λαμβάνουν χϊρα ςτο Εργαςιακό Ρεριβάλλον/Μονάδα ςασ. 
Κυκλϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 

Στο Εργαςιακό Ρεριβάλλον / Μονάδα ςασ… Ροτζ Σπάνια 
Μερικζσ 
Φορζσ 

Συχνά Ράντα 

1. Γίνεται ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των αλλαγϊν που τίκενται ςε 
εφαρμογι, βάςει δυςμενϊν ςυμβάντων που ζχουν αναφερκεί 

1 2 3 4 5 

2. Σο προςωπικό μιλάει ελεφκερα όταν διαπιςτϊςει κάτι που επιδρά 
αρνθτικά ςτθ φροντίδα υγείασ του αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

3.  Σο προςωπικό ενθμερϊνεται ςυχνά για τα δυςμενι ςυμβάντα που 
λαμβάνουν χϊρα 

1 2 3 4 5 

4. Σο προςωπικό μπορεί ελεφκερα να αμφιςβθτιςει τισ αποφάςεισ ι 
τισ ενζργειεσ των ανωτζρων του 

1 2 3 4 5 

5. Σο προςωπικό ςυηθτά τρόπουσ πρόλθψθσ δυςμενϊν ςυμβάντων 
ϊςτε να μθν επαναλθφκοφν 

1 2 3 4 5 

6. Σο προςωπικό φοβάται να ρωτιςει, όταν κάτι δεν φαίνεται ςωςτό 1 2 3 4 5 

 
 

Μζροσ Δ: Συχνότθτα Αναφοράσ Δυςμενϊν Συμβάντων 

  
Στο Εργαςιακό Ρεριβάλλον/Μονάδα ςασ όταν λάβουν χϊρα οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ δυςμενϊν 
ςυμβάντων πόςο ςυχνά αναφζρονται; Κυκλϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 
 

Πταν ςυμβεί ζνα λάκοσ…… Ροτζ Σπάνια 
Μερικζσ 
Φορζσ 

Συχνά Ράντα 

1. …..αλλά εντοπιςτεί και διορκωκεί πριν επθρεάςει τον αςκενι 1 2 3 4 5 

2. ……αλλά δεν ζχει πικανότθτα να βλάψει τον αςκενι 1 2 3 4 5 

3. …..που κα μποροφςε να βλάψει τον αςκενι, αλλά δεν τον 
επθρζαςε 

1 2 3 4 5 

 

Μζροσ Ε: Εκτίμθςθ Συνολικισ Αςφάλειασ Αςκενοφσ 

  
Ραρακαλϊ αξιολογιςτε το επίπεδο αςφάλειασ του αςκενοφσ ςυνολικά ςτο Εργαςιακό Ρεριβάλλον/ 

Μονάδα ςασ επιλζγοντασ με √ τθν απάντθςθ που ςασ εκφράηει. 

 
1. Άριςτο  

2. Πολφ Καλό  
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3. Καλό 

4. Μζτριο 

5. Κακό 

 

Μζροσ ΣΤ: Το Νοςοκομείο ςασ 

 

Ραρακαλϊ υποδθλϊςτε τθν ςυμφωνία ι τθν διαφωνία ςασ με τισ παρακάτω προτάςεισ ςχετικά με το 

Νοςοκομείο ςτο οποίο εργάηεςτε. Κυκλϊςτε τθν απάντθςι ςασ. 

 

Στο Νοςοκομείο ςασ… 
Διαφωνϊ 
Απόλυτα 

Διαφωνϊ 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

οφτε 
Διαφωνϊ 

Συμφωνϊ 
Συμφωνϊ 
Απόλυτα 

1. Η Διοίκθςθ εξαςφαλίηει εργαςιακό κλίμα που 
προάγει  τθν αςφάλεια του αςκενοφσ 

1 2 3 4 5 

2. Τπάρχει ελλιπισ ςυντονιςμόσ μεταξφ των 
Μονάδων 

1 2 3 4 5 

3. Η μεταφορά αςκενοφσ από τθ μία Μονάδα 
ςτθν άλλθ ςυνικωσ ςυνοδεφεται από 
προβλιματα 

1 2 3 4 5 

4. Τπάρχει καλι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτισ 
Μονάδεσ όταν αυτό απαιτείται  

1 2 3 4 5 

5. υχνά, ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
νοςθλεία του αςκενοφσ χάνονται κατά τθν 
αλλαγι τθσ βάρδιασ 

1 2 3 4 5 

6. Η ςυνεργαςία με το προςωπικό άλλων 
Μονάδων είναι ςυχνά δυςάρεςτθ 

1 2 3 4 5 

7. υχνά παρουςιάηονται διάφορα προβλιματα 
κατά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των 
Μονάδων 

1 2 3 4 5 

8. Η αςφάλεια του αςκενοφσ αποτελεί κφρια 
προτεραιότθτα για τθν Διοίκθςθ 

1 2 3 4 5 

9. Η Διοίκθςθ δείχνει να ενδιαφζρεται για τθν 
αςφάλεια του αςκενοφσ μόνο μετά από τθν 
αναφορά κάποιου δυςμενοφσ ςυμβάντοσ 

1 2 3 4 5 

10. Οι Μονάδεσ ςυνεργάηονται καλά μεταξφ 
τουσ για τθν παροχι άριςτθσ ποιοτικά φροντίδασ 
υγείασ ςτον αςκενι 

1 2 3 4 5 

11. Η αλλαγι βάρδιασ είναι προβλθματικι για 
τον αςκενι 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Μζροσ Ζ: Αναφερόμενα Δυςμενι Συμβάντα 

 
Τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ πόςα δυςμενι ςυμβάντα ζχετε αναφζρει; Επιλζξτε με √ τθν απάντθςθ που 

ςασ εκφράηει. 

 

1. Καμία αναφορά  



 

519 

 

2. 1-2 αναφορζσ 

3. 3-5 αναφορζσ 

4. 6-10 αναφορζσ 

5. 11-20 αναφορζσ 

6. 21 αναφορζσ και άνω   

 

Μζροσ Η: Δθμογραφικά Στοιχεία 

 
Οι κάτωκι πλθροφορίεσ κα βοθκιςουν ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Επιλζξτε με √ 

τθν απάντθςθ που ςασ εκφράηει. 

 
1. Φφλο:   Άνδρασ                                                    Γυναίκα   
 
2. Ηλικία…………………………. ζτθ  
 

3α. Ροια είναι θ βαςικι ςασ εκπαίδευςθ; 
 

1. Δευτεροβάκμια (Δ.Ε.)         

2. Σριτοβάκμια Σεχνολογικι (Σ.Ε.) 

3. Σριτοβάκμια Πανεπιςτθμιακι (Π.Ε.) 

 

3β. Άλλεσ ςπουδζσ: 
 

1. Ειδικότθτα 

2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

3. Διδακτορικό δίπλωμα 

4. Ειδικότθτα και Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

5. Ειδικότθτα και Διδακτορικό δίπλωμα 

6. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και Διδακτορικό δίπλωμα 

7. Κανζνα από τα παραπάνω 

 

4. Το Νοςοκομείο το οποίο εργάηεςτε τι νομικοφ κακεςτϊτοσ είναι: 
 

1. Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

2. Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΠΙΔ) 

 

5. Το Νοςοκομείο το οποίο εργάηεςτε είναι: 
 

1. Γενικό 

2. Ειδικό 

3. Ογκολογικό 

4. Πανεπιςτθμιακό 

5. Ψυχιατρικό 

 
6. Το Νοςοκομείο το οποίο εργάηεςτε ζχει: 
 

1. Μζχρι 99 κλίνεσ 
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2. Από 100 μζχρι 250 κλίνεσ 

3. Από 251 μζχρι 400 κλίνεσ 

4. 400 κλίνεσ και άνω 

 

7. Ρόςο χρονικό διάςτθμα εργάηεςτε ςτο ςυγκεκριμζνο Νοςοκομείο; ……………………………….. 
 
8. Ρόςο χρονικό διάςτθμα εργάηεςτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ Μονάδα; ………………………………………. 
 
9. Συνικωσ πόςεσ ϊρεσ τθν εβδομάδα εργάηεςτε ςτο ςυγκεκριμζνο Νοςοκομείο; ……………………. ϊρεσ 
 
10. Τι κζςθ κατζχετε ςτο νοςοκομείο που εργάηεςτε;  

 
1. Ειδικευόμενοσ ιατρόσ 

2. Ειδικόσ ιατρόσ 

3. ΠΕ Νοςθλευτισ  

4. ΣΕ Νοςθλευτισ                       

5. ΔΕ Βοθκόσ Νοςθλευτι  

6. ΤΕ Βοθκθτικό προςωπικό 

7. Φυςιοκεραπευτισ, Εργοκεραπευτισ, Λογοκεραπευτισ 

8. Ψυχολόγοσ 

9. Κοινωνικόσ Λειτουργόσ 

10. Φαρμακοποιόσ 

11. Άλλο, παρακαλϊ προςδιορίςτε…………………………………………………….. 

 
 
11. Από τθν κζςθ που κατζχετε ωσ εργαηόμενοσ ςτο ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο ζχετε ςυνικωσ άμεςθ       

επαφι ι επικοινωνία με τον αςκενι; 

 
1. ΝΑΙ, ςυνικωσ ζχω άμεςθ επαφι ι επικοινωνία με τον αςκενι 

2. ΟΧΙ, ςυνικωσ ΔΕΝ ζχω άμεςθ επαφι ι επικοινωνία με τον αςκενι  

 
 
12. Ρόςο χρονικό διάςτθμα εργάηεςτε ςτθν παροφςα ειδικότθτα ι επάγγελμα; ………………………………            
 
 

Μζροσ Θ: Σχόλια 

 

Ραρακαλϊ να καταγράψετε ελεφκερα τυχόν ςχόλια και παρατθριςεισ ςχετικά με ηθτιματα αςφάλειασ 

του αςκενοφσ, ιατρικϊν λακϊν και τθν αναφορά δυςμενϊν ςυμβάντων εντόσ του νοςοκομείου ςασ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για την ςυνεργαςία! 

 


