
 1

                                                        

 

 

 

  

 

Θεόδωρος Ν. Τσέκος 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  

ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

Στοιχεία από εννέα ελληνικά περιφερειακά νοσοκοµεία 

 

 

 

 

3 2015 

Κείµενα εργασίας / Occasional papers 

Κέντρο Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής και Θεσµών 

Πάντειο Πανεπιστήµιο 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ            3 
 

ABSTRACT            4 
 

 
Α. ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  5 

 

 

Β. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ     6 

 

 

Γ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ        

   ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ        17 

 

 

Γ.1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ        19 

 

Γ.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ        21 

 

 

∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ.  40 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ            43 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ       47 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 



 3

  

 

Περίληψη 

 
 

Η µελέτη των διαδικασιών κάθε παραγωγικής δραστηριότητας είναι εξαιρετικά κρίσιµη για την 

κατανόηση και την βελτίωσή της.  Στον ιδιωτικό τοµέα η κρισιµότητα των διαδικασιών έχει γίνει 

κατανοητή από τα πρώτα ήδη στάδια εφαρµογής των µεθόδων της επιστηµονικής διοίκησης. 

Αντίθετα στον δηµόσιο τοµέα η σηµασία των διαδικασιών για την αποτελεσµατικότητα, την 

αποδοτικότητα και την ποιότητα της λειτουργίας των οργανισµών δεν έχει αναδειχθεί όσο θα 

έπρεπε. Ειδικότερα στο πεδίο της δηµόσιας υγείας, η ποιότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

διαδικασιών, σε συνδυασµό πάντοτε µε εκείνη των διοικητικών / υποστηρικτικών, επικαθορίζουν, 

σε σηµαντικό βαθµό, το επίπεδο του συστήµατος υγείας. Το άρθρο αυτό αφού συζητήσει συνοπτικά 

τις έννοιες της ποιότητας ενός συστήµατος υγείας και την θέση που η διεθνής βιβλιογραφία δίνει, 

εντός αυτού, στο ζήτηµα των διαδικασιών παρουσιάζει και συζητά τα ευρήµατα έρευνας πεδίου σε 

εννέα νοσοκοµεία της Πελοποννήσου. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ερωτηµατολογίου το 

οποίο απαντήθηκε από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των εννέα νοσηλευτικών 

µονάδων καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, την απουσία αξιολόγησης και 

ανασχεδιασµού, την υστέρηση στην εισαγωγή καινοτοµιών και την ελλειπή µετατροπή της 

εµπειρίας σε µάθηση. Τα διαδικαστικά αυτά ελλείµµατα είναι αναµενόµενο να υποβαθµίζουν ην 

επιχειρησιακή ικανότητα των νοσοκοµείων και να προκαλούν διόγκωση του κόστους τους µέσω 

πολυπλοκότητας, περιττών βηµάτων, αυξηµένου αριθµού σφαλµάτων κλπ, και κατ’ επέκταση να 

επιδεινώνουν την σχέση εργασιακών φορτίων / διαθέσιµων πόρων. Η έρευνα καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι µέρος της επιχειρησιακής ανεπάρκειας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το 

στελεχιακό δυναµικό των νοσοκοµείων, µπορεί να αντιµετωπισθεί µέσω ανασχεδιασµού των 

διαδικασιών που ακολουθούνται, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών αξιολόγησης και 

εσωτερικής µάθησης.  
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Abstract 

 

Theodore Tsekos. Procedural quality in the hospital services. Evidence from nine Greek regional 

public hospitals 

 

The analysis and improvement of the processes in all kind of productive activities is essential. In the 

private sector the importance of processes has been understood since the early stages of the 

scientific management era. On the contrary, the significance of processes for the effectiveness, 

efficiency and quality of public organizations has not been fully recognized. In particular, in the 

field of public health, the quality of diagnostic and therapeutic procedures, always in combination 

with that of the administrative and auxiliary functions, affect, to a significant extent, the overal 

quality of the health system. This article after briefly discussing, through litterature review, the 

concept of quality of a health system and the stance given to the issue of procedures, presents and 

discusses the findings of field research in nine hospitals in the Peloponnese region, Greece. The 

quantitative and qualitative analysis of a questionnaire answered by 223 medical, nursing and 

administrative staff of nine regional public hospitals demonstrates the complexity of the existing 

processes, the lack of  process evaluation and redesign, the lag in innovation and the inadequate 

conversion of experience into learning. These procedural deficits are expected to weaken 

operational capability of hospitals and cause excessive costs through complexity, unnecessary steps, 

increased number of errors, etc. The research concludes that part of the operational failures, as 

perceived by the hospital staff members, can be addressed through process reengineering, including 

the evaluation and experiential learning procedures. 
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Α. ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 
Η αποτελεσµατικότητα δεδοµένου παραγωγικού συστήµατος εξαρτάται από την ποιότητα της 

απόδοσης αλλά και της συνέργιας των συστατικών µερών του. Η αποτελεσµατικότητα νοείται ως 

επίτευξη τεθέντων στόχων, τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική τους διάσταση. 

 

Με βάση τον ανωτέρω ορισµό, η αποτελεσµατικότητα  ενός συστήµατος υγείας τόσο στο 

• µάκρο- (συνολικό σύστηµα φορέων παροχής υγείας σε εθνικό πλαίσιο) όσο και στο  

• µέσο- (περιφερειακά υποσυστήµατα) και  

• µίκρο- (µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας παροχής υπηρεσιών υγείας) επίπεδο 

 συναρτάται από την ποιότητα  απόδοσης και συνέργιας των συστατικών του υποσυνόλων όπως:  

• µηχανισµοί κεντρικού σχεδιασµού και ελέγχου: 

• µηχανισµοί περιφερειακού σχεδιασµού και ελέγχου,  

• δοµές και διαδικασίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας σε πρωτοβάθµιο και 

δευτεροβάθµιο επίπεδο,  

• υποστηρικτικοί (auxiliary) µηχανισµοί οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης όπως: 

◦ λογιστικο-ταµειακή και χρηµατο-πιστωτική διαχείριση,  

◦ πολιτική προµηθειών και διαχείρισης υποδοµών και υλικού,  

◦ διαχείριση και ανάπτυξη προσωπικού,  

◦ οργανωσιακή βελτίωση κλπ 

 

Άν οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω κατηγορίες συστατικών υποσυνόλων εµπίπτουν στις 

στρατηγικές / προγραµµατικές λειτουργίες, οι υπόλοιπες εντάσσονται στις διαδικασίες εφαρµογής. 

H µεν ποιότητα και επάρκεια των προγραµµατικών λειτουργιών εξαρτάται πρωτίστως από 

πολιτισµικές (cultural) παραµέτρους δεδοµένου οργανισµού, ήτοι από τις συλλογικές και ατοµικές 

νοοτροπίες στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στην διαχείριση του µακροπρόθεσµου και των 

αλλαγών και την ικανότητα κινητοποίησης σχεδιαστικής και ελεγκτικής τεχνογνωσίας, παρ όλο 

που οι διαδικασίες φαίνεται ότι διαδραµατίζουν και εδώ ρόλο πολύ σηµαντικότερο από όσο µέχρι 

σήµερα πιστεύεται
1
. Οι διαδικασίες εφαρµογής αντιθέτως συναρτώνται αµεσότερα από την 

ποιότητα τυποποίησης και συνάρτησης ενεργειών, διαδικασιών και βηµάτων
2
. Το ερευνητικό 

                                                
1
 Passas A , Tsekos Th., (2009), “A Procedural Model for Public Deliberation” , σε Tambouris 

Efthimios, Macintosh Ann (Επιµ.). Electronic Participation: Proceedings of Ongoing Research, 

General Development Issues and Projects of ePart 2009,  Trauner Verlag 
2
 Slater Roger (1991) Integrated Process Management: A Quality Model, McGraw-Hill 
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ενδιαφέρον έχουν µέχρι στιγµής προσελκύσει κυρίως οι προγραµµατικές λειτουργίες, ενδεχοµένως 

διότι συνδέονται αµεσότερα µε την σφαίρα της παραγωγής πολιτικής, αλλά και τα θέµατα 

προσωπικού που άπτονται διαπροσωπικών σχέσεων και συλλογικών διεκδικήσεων, ενώ πολύ 

λιγότερο απασχολούν οι διαδικασίες που αντιµετωπίζονται ως ήσσονος βαρύτητας τυπικές 

παράµετροι (technicalities).3 

 

 
 

Β. Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Όπως και σε άλλα πεδία τοµεακής πολιτικής, οι διαδικασίες δεν φαίνεται να απασχολούν την 

έρευνα και τον επιστηµονικό σχεδιασµό των συστηµάτων υγείας όσο πραγµατικά απαιτείται. 

Βεβαίως, ο πατέρας της θεωρίας της ποιότητας στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας Avedis 

Donabedian, ήδη από το καταλυτικά καινοτόµο4 έργο του της δεκαετίας του ’60 Evaluating the 

Quality of Medical Care
5, είχε συµπεριλάβει τις διαδικασίες, µαζί µε τις δοµές και τα 

αποτελέσµατα, στο βασικό τρίπτυχο των παραµέτρων που επικαθορίζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας. Συστηµατοποιώντας και αναπτύσσοντας τις αρχικές του ιδέες ο Donabedian 

υποστήριξε
6
 ότι οι αιτιακές σχέσεις µεταξύ των τριών αυτών κοµβικών παραµέτρων 

αποτυπώνονται στο ακόλουθο σχήµα: 

∆οµή (Structure) ⇒ ∆ιαδικασία (Process) ⇒ Αποτέλεσµα (Outcome) 

 

Ο Donabedian, µε ιατρική εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική εµπειρία ο ίδιος 
7
, διακρίνει 

µεταξύ των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών που σχετίζονται µε την ιατρική 

δραστηριότητα, εντάσσοντας παραδόξως τις πρώτες, όχι στις διαδικασίες αλλά στις υποδοµές. 

Επικεντρωνόµενος στην ιατρική πράξη και τις συνοδευτικές ως προς αυτήν κλινικές και 

                                                
3
 Τσέκος, Θεόδωρος Ν., (2009) «∆ιαδικαστική επάρκεια και διοικητική αποτελεσµατικότητα», σε 

Μακρυδηµήτρης Α. Πραβίτα Μ-Η. (Επιµ.), Σύγχρονες Τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: Νέα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών Πρακτικά  2ου 

Συνεδρίου ∆ιοικητικών Επιστηµόνων,  Εκδόσεις Σάκκουλα A.E. 
 
4
 Mullner Ross M. (2009)  ‘Donabedian’, σε Mullner Ross, Encyclopedia of Health Services 

Research ,  Sage Publications, σσ 320-321 
 
5
 Donabedian Avedis, (2005 / 1966) ‘Evaluating the Quality of Medical Care’, The Milbank 

Quarterly, Vol. 83, No. 4, 2005 σσ. 691–729 
 
6
 Donabedian Avedis, (2003), An Introduction to Quality Assurance in Health Care, Oxford 

University Press. 

 
7
 Mullner, οπ. παρ.   
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εργαστηριακές διαδικασίες ως κύριες παραγωγικές δραστηριότητες, κατατάσει τις διοικητικές 

διαδικασίες, όπως π.χ. η κίνηση των ασθενών, οι προµήθειες, η διαχείριση του προσωπικού, οι 

οικονοµικές συναλλαγές κλπ, στο περιβάλλον της καθαυτού ιατρικής δραστηριότητας (διάγνωση 

και θεραπεία) ως εξωτερικές παραµέτρους που επικαθορίζουν την ποιότητά της. Οι διαδικασίες 

λοιπόν, νοούµενες αποκλειστικά ως διαγνωστικές και θεραπευτικές, διαµεσολαβούν, κατά τον 

Donabedian, µεταξύ των δοµών, όπου συµπεριλαµβάνονται οι κτιριακές υποδοµές, ο κλινικός, 

εργαστηριακός και λοιπός εξοπλισµός αλλά  και το κάθε κατηγορίας διαθέσιµο προσωπικό και των 

αποτελεσµάτων όπου εντάσσονται οι µεταβολές που επέρχονται στην υγεία του ασθενούς αλλά και 

στην συναφή συµπεριφορά και τον βαθµό ικανοποίησης του ίδιου και των οικείων του, ως 

συνέπεια της διαγνωστικής / θεραπευτικής διαδικασίας
8
.  Η κατηγοριοποίηση αυτή την οποία 

επιχειρεί ο Donabedian -πέραν της κριτικής που έχει δεχθεί για γραµµικότητα που υποβαθµίζει την 

πολυπλοκότητα των διαδράσεων του πεδίου9 και τις προσπάθειες προσαρµογής / µετεξέλιξης του 

υποδείγµατός  του σε ένα δυναµικότερο σχήµα 
10

- επιλύει ένα πρόβληµα και δηµιουργεί ακόµη ένα. 

Το πρόβληµα που επιλύεται µε τον διαχωρισµό µεταξύ των διαγνωστικών / θεραπευτικών και των 

λοιπών διαδικασιών αφορά το ότι οι πρώτες παρουσιάζουν υψηλό βαθµό αβεβαιότητας
11

 και 

υπόκεινται σε ερµηνευτικά προαπαιτούµενα , την ένταξη δηλαδή των αποφασιζόντων (γιατρών) σε 

σχολές επιστηµονικής σκέψης, άρα είναι χρήσιµο να θεωρούνται µε τρόπο διακριτό σε σχέση µε τις 

διοικητικές π.χ. διαδικασίες οι οποίες, αντιθέτως, παρουσιάζουν υψηλό βαθµό τυποποίησης και άρα 

µονοδροµικότητας.  Το πρόβληµα που δηµιουργείται αφορά  την ταξινόµηση των µη ιατρικών 

διαδικασιών στο εξωτερικό περιβάλλον των ιατρικών µε συνέπεια, την µονόδροµη θεώρηση των 

αλληλεπιδράσεών τους ως απλών επιπτώσεων των πρώτων στις δεύτερες. Σε µιά απόπειρα 

υπέρβασης του µεθοδολογικού αυτού προβλήµατος θα προταθεί ένα νέο αιτιακό σχήµα στα 

συµπεράσµατα του παρόντος παραδοτέου. 

 

                                                
8
 Donabedian, (2003), οπ. παρ.   

 
9  Duffy Joanne R., (2008), Quality Caring in Nursing: Applying Theory to Clinical Practice, 

Education and Leadership, Springer  
 
10

 Holzemer WL, (1994),  “The impact of nursing care in Latin America and the Caribbean: a focus 
on outcomes”, Journal of Advanced Nursing. τοµ.20, τευχ. 1, σσ  5-12., Mitchell Pamela H., 

Ferketich Sandra, Jennings Bonnie M., (1998), “Quality Health Outcomes Model”, Journal of 

Nursing Scholarship, τοµ. 30, τευχ. 1, σσ 43-46 
 
11

 Seidman Joshua J., Greenfield Sheldon, (1998) “Quality for Good Mesure”, Seminars in Medical 

Practice, τοµ. 1, τευχ. 1 , σσ 7-10, 
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Πέραν ωστόσο της ενδο-παραδειγµατικής, µε την έννοια του Kuhn
12

 και «βελτιωτικής» 

(incrementalist)
13

 κριτικής που µπορεί να ασκηθεί στο υπόδειγµα του Donabedian,  η γενικευµένη 

θεωρητική αποδοχή του σχήµατός του δεν φαίνεται να βρίσκει την αντανάκλαση που θα ανέµενε 

κανείς στην εφαρµοσµένη επιστηµονική έρευνα και, κυρίως, στον πρακτικό σχεδιασµό των 

συστηµάτων υγείας και των νοσοκοµειακών δοµών 14, ιδίως στα θέµατα των διαδικασιών που 

αποτελούν το αντικείµενο µελέτης του παρόντος παραδοτέου.  

∆ύο πρόσφατες, πολυθεµατικές και εξαιρετικά εκτενείς δηµοσιεύσεις που επιχειρούν να 

προσφέρουν ένα πανόραµα της επιστηµονικής συζήτησης για τα συστήµατα υγείας διεθνώς, είναι 

ενδεικτικές ως προς το σηµείο αυτό.  

Η πρώτη εξ αυτών είναι ο συλλογικός τόµος του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας µε τίτλο Health 

Systems Performance Assessment. Debates, Methods and Empiricism15. Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί 

να αναλύσει διεξοδικά  όλες τις παραµέτρους που συγκροτούν ένα σύστηµα υγείας και 

επικαθορίζουν την απόδοσή του. Θα ανέµενε συνεπώς ένας ενήµερος παρατηρητής ότι τα ζητήµατα 

των διαδικασιών θα εύρισκαν την θέση που τους αρµόζει µεταξύ των 900 σελίδων του έργου. Κάτι 

τέτοιο ωστόσο δεν συµβαίνει. 

Οι Murray και  Evans, επιµελητές της παραπάνω έκδοσης, στο εισαγωγικό τους κεφάλαιο16 

συµπεριλαµβάνουν αρχικά την έννοια των διαδικασιών σε ένα δοµικό τετράπτυχο του συστήµατος 

υγείας εµπνευσµένο από το κλασσικό γενικευτικό (generic) σχήµα παραγωγικών σταδίων
17

 (σχήµα 

                                                
12 Σύµφωνα µε το θεωρητικό σχήµα του Kuhn ενδοπαραδειγµατική είναι η επιστηµονική έρευνα η 

οποία εντάσσεται στα πλαίσια ενός κυρίαρχου θεωρητικού παραδείγµατος. Kuhn Thomas (1996 / 

1962) The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press. 

 
13

 Η έννοια της βελτιωτικής παρέµβασης σε ένα ζήτηµα ( πχ λήψη αποφάσεων, σχεδιασµός 

πολιτικής, επιστηµονική θεωρία κλπ) αναφέρεται στην σταδιακή προσθήκη στοιχείων που 

επιτρέπουν την προσαρµογή ενός βασικού περιγραφικού / ερµηνευτικού σχήµατος σε νέα 

πραγµατολογικά δεδοµένα  χωρίς να ανατρέπουν  τον πυρήνα των παραδοχών του. Το βελτιωτικό 

υπόδειγµα εισήγαγε ο Charles Lindblom. Lindblom CE  (1959), “The Science of "Muddling 

Through", Public Administration Review, Τοµ. 19, τευχ.2  σσ. 79-88 
 
14

 Hungate Robert W. (2001) “Reflecting on Donabedian’s Legacy”, Health Affairs, τοµ 20, τευχ.3 

σσ 295 
 
15

 Murray Christopher J.L., Evans David B. (Ed.), (2003), Health Systems Performance Assessment 

Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization. 
16 Murray Christopher J.L, Evans David B. (2003), “Health Systems Performance 

Assessment:Goals, Framework and Overview” σσ 3-18 σε Murray Christopher J.L., Evans David 
B. (Επιµ), Health Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World 

Health Organization. 
 
17 Dessinger Conway Joan, Moseley James L., Van Tiem Darlene M., (2008), Performance 
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1) που υιοθετούν τόσο το µάνατζµεντ όσο και η δηµόσια πολιτική ιδίως στο κεφάλαιο της 

εφαρµογής.  

 

 

Σχήµα 1 : Το κλασσικό σχήµα των παραγωγικών σταδίων 

 
 

ενώ αναφέρονται  και στο αντίστοιχο τρίπτυχο που εισήγαγε ο Donabedian (structure, process and 

outcome). 

Ωστόσο, παρ’ όλη την αρχική τους αυτή µνεία, το σχεσιακό υπόδειγµα που παρουσιάζουν εν 

συνεχεία στο ίδιο κεφάλαιο (σχήµα 2) δεν περιλαµβάνει καµµία ρητή αναφορά στις διαδικασίες. Το 

υπόδειγµα αυτό διακρίνει τέσσερεις κατηγορίες λειτουργιών (εποπτεία / συντονισµός, διασφάλιση 

πόρων, χρηµατο-οικονοµική διαχείριση, παροχή υπηρεσιών ) και τρείς κατηγορίες αποτελεσµάτων 

(δίκαιη οικονοµική επιβάρυνση, ανταποκριτικότητα σε µη ιατρικές αναµονές, διασφάλιση  υγείας) 

συσχετισµένες µε τον τρόπο που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα: 

 

                                                                                                                                                            

Improvement Interventions : Enhancing People, Processes, and Organizations through 

Performance Technology, Pfeiffer. Carmon Matthew (2004), Measuring Quality in Planning: 

Managing the Performance Process, Routledge. Ειδικότερα για τις εφαρµογές του σχήµατος στην 

άσκηση δηµοσίων πολιτικών Crosby Barbara, Bryson John (2005), Leadership for the Common 

Good: Tackling Public Problems in a Shared-Power World,  Jossey-Bass. Scholes Kevan, Johnson 
Gerry (2000), Exploring Public Sector Strategy,  Prentice Hall. Halachmi Arie, Bouckaert Geert, 

(1996),Organizational Performance and Measurement in the Public Sector: Toward Service, Effort 
and Accomplishment Reporting , Quorum Books. Henkel Mary (1991),Government: Evaluation 

and Change,  Jessica Kingsley Publishers 
 
 

Εισροέ̋  (Input)  Εκροέ̋ 

(Outputs) 
∆ιαδικασίε̋ 

(Processes) 

Αποτελέσµατα 

(Outcomes) 
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Εποπτεία – 
Συντονισµός 

∆ιασφάλιση πόρων 

Χρηµατο-οικονοµική  
διαχείριση 

Παροχή 

υπηρεσιών 

∆ίκαιη οικονοµική 
επιβάρυνση 

∆ιασφάλιση  
υγείας

Λειτουργίες συστήµατος Στόχοι /αποτελέσµατα

Ανταποκριτικότητα 
σε µη ιατρικές 
αναµονές 

 
 

Σχήµα 2. Λειτουργίες και στόχοι του συστήµατος υγείας. Πηγή: Murray & Evans  (2003) 
 

 

Ούτε όµως η γενικότερη δοµή της έκδοσης αντανακλά την εισαγωγική αναφορά  των επιµελητών 

στις διαδικασίες .  Αν και θα µπορούσε να υποτεθεί ότι οι Murray και  Evans συµπεριλαµβάνουν τις 

παραγωγικές διαδικασίες στην κατηγορία «Παροχή υπηρεσιών»  (Delivering services -provision) 

του σχήµατός τους, τα αντίστοιχα µέρη του τόµου καλύπτουν  θέµατα όπως 

 

• Πρόσβαση στα συστήµατα υγείας  

• Πολιτικές για την δηµόσια υγεία 

• Ευθύνες και ρόλοι συντονισµού στην άσκηση πολιτικής υγείας (stewardship, oversight),  

• Οικονοµική διαχείριση,  

όχι όµως και τις διαδικασίες. 

Η ανταποκριτικότητα και αποδοτικότητα, έννοιες στις οποίες αφιερώνονται δύο αντίστοιχα µέρη 

της έκδοσης µε ικανό αριθµό κεφαλαίων, επίσης δεν συµπεριλαµβάνουν την συζήτηση των 

διαδικασιών και της ποιότητάς τους, αν και τα δύο αυτά πεδία αποτελούν προνοµιούχο έδαφος για 

την µελέτη των διαδικαστικών επιδράσεων. 

Οι Valentine κ.α. στο κεφάλαιό τους για την ανταποκριτικότητα των συστηµάτων υγείας 

αναφέρονται σε παραµέτρους όπως  

• ο σεβασµός της αυτονοµίας,  
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• η δυνατότητα επιλογής παροχέα φροντίδας υγείας,  

• η εµπιστευτικότητα,  

• η επικοινωνία, η ταχύτητα παροχής ,   

• η ποιότητα υποδοµών,  

• η υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα18.  

Η ποιότητα των διαδικασιών, για µιά ακόµη φορά, δεν απαριθµείται. 

Τέλος οι  Anand κ.α. στο καταληκτικό κεφάλαιο του τόµου, συνοψίζοντας τα ευρήµατα της 

ανάλυσης των επιδόσεων των συστηµάτων υγείας αντιµετωπίζουν τις διαδικασίες απλώς ως µέρος 

του κανονιστικού πλαισίου (regulatory framework) νοούµενου ως «φάσµατος κανόνων, 

διαδικασιών, νόµων, κωδίκων συµπεριφοράς, προδιαγραφών [...] που διευκολύνει την εφαρµογή 

της πολιτικής υγείας προσανατολίζοντας τα δρώντα υποκείµενα προς την επιθυµητή κατεύθυνση». 

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η µελέτη των συστηµάτων υγείας θα πρέπει να επιχειρείται και µέσα 

από «την οπτική γωνία του της υφιστάµενης νοµοθεσίας, [και της διερεύνησης] των  τυχόν 

αντιφάσεων µεταξύ της διακυρηγµένης πολιτικής και του κανονιστικού πλαισίου [...] και του 

βαθµού εφαρµογής του» χωρίς περαιτέρω αναφορές στις διαδικασίες οι οποίες γίνονται αντιληπτές 

ως απλό υποσύνολο των θεσµών 
19

 . 

 

 

Ένα δεύτερο φιλόδοξο εγχείρηµα πολυδιάστατης αποτύπωσης των συστηµάτων υγείας, η δίτοµη 

και εκ 1500 σελίδων «Εγκυκλοπαίδεια της έρευνας των υπηρεσιών υγείας», δεν επιφυλάσσει 

καλύτερη θέση στις διαδικασίες 
20

. Αν και η οργάνωση της ύλης της είναι αλφαβητική και όχι 

θεµατική, τα πεδία στα οποία επικεντρώνεται είναι τα ακόλουθα: 

• Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

• Το κόστος υπηρεσιών και χρηµατο-οικονοµική διαχείρισή του 

                                                
18

 Valentine Nicole B. et al. (2003), ‘Health System Responsiveness: Concepts, Domains and 

Operationalization’, σσ 573-596 σε Murray Christopher J.L., Evans David B. (Επιµ.), Health 

Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization. 

 
19

 Anand S.et al, (2003), Report of the Scientific Peer Review Group on Health Systems 

Performance Assessment σσ 839-916 σε Murray Christopher J.L., Evans David B. (Επιµ..), (2003), 
Health Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World Health 

Organization.  
 
20 Mullner Ross, (2009), Encyclopedia of Health Services Research,  Sage Publications 
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• Οι έννοιες της ασθένειας, της αναπηρίας, της υγείας και οι αντίστοιχες ανθρώπινες 

συµπεριφορές. 

• Ειδικές και υγειονοµικά ευαίσθητες οµάδες κοινού 

• Οι δηµόσιοι εθνικοί και οι διεθνείς οργανισµοί υγείας 

• Η υγειονοµική ασφάλιση 

• Τα επαγγέλµατα υγείας  

• Η έρευνα στον τοµέα της υγείας 

• Η νοµοθεσία,  οι κανονισµοί και οι κώδικες ηθικής  

• Τα θέµατα δηµόσιας υγείας 

• Η ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας κλπ 

 

Για µία ακόµη φορά στα πλαίσια µιάς απόπειρας ολιστικής προσέγγισης του πεδίου δεν υπάρχει 

ρητή και διακριτή αναφορά στα θέµατα των διαδικασιών. 

 
Αλλά και σε ειδικότερες και µερικότερες προσεγγίσεις τα θέµατα των διαδικασιών δεν µοιάζουν να 

συγκεντρώνουν περισσότερο το ενδιαφέρον.  Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η εργασία των 

Dooling και Hardwick που επιχειρούν να προσαρµόσουν στο πεδίο της υγείας το γενικευτικό 

υπόδειγµα του Balanced Scorecard (BSC) για τον δηµόσιο τοµέα 
21

.  

 

Αναφέρονται κατ’ αρχήν στον Niven  ο οποίος και ακολουθεί το κλασσικό υπόδειγµα του BSC  για 

τον δηµόσιο τοµέα (σχήµα 3) 22: 

 

 

 

                                                
21

 Dooling Kathleen,  Hardwick Deborah , (2008) ‘Balanced Score Card Approach to Performance 

Measurement of Health Unit Strategic Directions’, Conference Presentations Making Healthy 

Communities Count A Public Health Summit,  October 26-29, Niagara Falls, Ontario,Canada, 

http://www.ophaconference.ca/2008/Presentations/KDooling-DHardwick-PHS08.pdf. Πρόσβαση 
19/8/09 
 
22

 Niven Paul R., (2003), Balanced Scorecard  Step by Step for Governments and Nonprofits ,Wiley. 

Rohm Howard (2002), “A balancing act “, Perform, τοµ 2, τευχ. 2, p.1-8 
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Στρατηγική

Αποστολή

' Μέτοχοι ' και
χρήστε̋ του

δηµόσιου φορέα

Οικονοµική διαχείριση

Εσωτερικέ̋ διαδικασίε̋

Προσωπικό και
οργανωσιακή
ικανότητα

 
 

Σχήµα 3 Το Balanced Scorecard  για τον δηµόσιο τοµέα. Πηγή: Rohm (2002) 

 

 

Ωστόσο προσαρµόζοντας εν συνεχεία το παραπάνω υπόδειγµα στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας, 

καταλήγουν στο ακόλουθο σχήµα 4: 

 

 

Στρατηγική

Αποστολή

Συµµετοχή τη̋
κοινότητα̋.    Γνώση, 

στήριξη και
ικανοποίηση χρήστη

Πόροι και υπηρεσίε̋. 

Οικονοµικό̋ έλεγχο̋-

∆ιαχείριση προσωπικού

Ανταποκριτικότητα και
ολοκλήρωση

Σχέση µε υγειονοµική
κοινότητα- Ετοιµότητα
διαχείριση̋ κρίσεων

Καθοριστικοί παράµετροι
υγεία̋ – Μετρήσει̋
επιπτώσεων δράση̋

 
 

Σχήµα 4: Το Balanced Scorecard στο πεδίο της υγείας . Πηγή Dooling &  Hardwick , (2008) 
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Οι Dooling και  Hardwick δεν συµπεριλαµβάνουν δηλαδή στο παράγωγο υπόδειγµα που 

διαµορφώνουν τις διαδικασίες, οι οποίες ωστόσο κατέχουν κεντρική θέση τόσο στο BSC  αυτό καθ’ 

αυτό όσο και στην «δηµόσια» εκδοχή του. 

 
Η αντίληψη περί της δευτερεύουσας βαρύτητας των διαδικασιών φαίνεται λοιπόν να χαρακτηρίζει  

τις προσεγγίσεις στο πεδίο της υγείας. Χαρακτηριστικό είναι ακόµη το παράδειγµα πρόσφατης 

µελέτης των προβληµάτων σε ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία που παρατηρεί ρητά ότι « εκείνο που 

µπορεί πραγµατικά να βελτιώσει την ιατρική φροντίδα που προσφέρεται στους ασθενείς δεν είναι 

το να ανασχεδιαστούν οι εσωτερικές διαδικασίες αλλά το να τροποποιηθεί  η συµπεριφορά του 

προσωπικού [...]»23. 

 

Παρ’ όλα αυτά αρκετές προσεγγίσεις προσπαθώντας να διερευνήσουν επί µέρους εξειδικευµένα 

προβλήµατα  προσκρούουν στο ζήτηµα της διαδικαστικής επάρκειας και ποιότητας.  

 

Ο Helmreich επιχειρώντας µιά συγκριτική ανάλυση των µεθόδων διαχείρισης σφαλµάτων σε πεδία 

υψηλού κινδύνου όπως οι ιατρικές πράξεις και οι αεροπορικές πτήσεις συµπεραίνει : «Σφάλµατα 

δεξιοτήτων υποδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης τεχνικού περιεχοµένου του στελεχιακού 

δυναµικού ενώ σφάλµατα επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων απαιτούν εκπαίδευση για ενίσχυση 

της οµαδικότητας.  ∆ιαδικαστικά σφάλµατα µπορεί να προκύπτουν από ανθρώπινους περιορισµούς 

ή από ακατάλληλες διαδικασίες που χρειάζεται να αλλάξουν. Παραβιάσεις κανόνων µπορεί να 

προέρχονται από µιά κουλτούρα µη συµµόρφωσης, αίσθηση ισχύος ή από ανεπαρκείς 

διαδικασίες»
24

. 

 
Ο Newhouse σε µελέτη του σχετικά µε τους παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος ενός 

συστήµατος υγείας σηµειώνει « Οι κλειστοί-σφαιρικοί προϋπολογισµοί δεν είναι σε θέση µόνοι 

τους να επιλύσουν το πρόβληµα της σπατάλης στο υφιστάµενο σύστηµα υγείας. Παραδείγµατα  γι’ 

αυτό συνιστούν οι ακατάλληλες διαδικασίες , η υπερβάλουσα χορήγηση φαρµάκων, η διασύνδεση 

ιατρών-εταιρειών και το αυξηµένο κόστος σε περιορισµένες αγορές. [Ακόµη] η ‘αµυντική ιατρική’ 

                                                
23

 Bellou Victoria (2008) Identifying organizational culture and subcultures within Greek public 

hospitals, Journal of Health Organisation and Management, τοµ. 22, τευχ. 5 σσ 496 – 509. Έµφαση 

δική µας. 

 
24 Helmreich R.L. (2000), ‘On error management: lessons from aviation’, British Medical Journal, 

τευχ. 320, σσ 781-785. Έµφαση δική µας. 
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απέναντι στην αύξηση των καταγγελιών για κακή άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος που, κατά 

ορισµένες αντιλήψεις, επιβάλει στους γιατρούς να εκτελούν µιά ποικιλία διαδικασιών και ελέγχων 

που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούσαν αυξάνοντας έτσι το κόστος της ιατρικής 

φροντίδας» 
25

. 

 

 

Τέλος, ο Huntoon αναφερόµενος στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις ΗΠΑ οι γιατροί  που 

συνεργάζονται µε το δηµόσιο πρόγραµµα ασφάλισης υγείας Medicare, παρατηρεί ότι λόγω 

πολυπλοκότητας διαδικασιών και κανόνων εφαρµογής  όχι µόνον οι ίδιοι αδυνατούν να 

κοστολογήσουν τις υπηρεσίες τους και να δροµολογήσουν τις διαδικασίες πληρωµής αλλά και οι 

αρµόδιες υπηρεσίες, όταν ερωτώνται, απαντούν λανθασµένα στο 96% των περιπτώσεων, µε βάση 

στοιχεία για το 2004 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (General Accounting Office - GAO), 

Καταλήγει συµπεραίνοντας ότι η πολυπλοκότητα αυτή είναι αποτρεπτική για την συµµετοχή των 

γιατρών στο πρόγραµµα 26. 

 

Τα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγµατα καταδεικνύουν ότι η περιπτωσιολογική έρευνα και ανάλυση, 

σε αντίθεση µε τις γενικευτικές προσεγγίσεις, προσκρούει διαρκώς στο πρόβληµα της κακής 

διαδικαστικής ποιότητας. Ειδικότερα τα δύο πρώτα ενισχύουν την άποψη ότι –σε αντίθεση στο 

σηµείο αυτό µε το υπόδειγµα του Donabedian- η ιατρική πράξη δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται από 

τις λοιπές διαδικασίες αλλά να αναλύεται σε (εξειδικευµένα) διαδικαστικά βήµατα των οποίων να 

µελετάται η αλληλοδιάδραση, τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις µη ιατρικές διαδικασίες, σε µιά 

οπτική ενιαίου συστήµατος. 

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι η µέριµνα για τις διαδικασίες δια των οποίων ασκείται η πολιτική 

υγείας επισκιάζεται από το ενδιαφέρον περί των αρχών που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την 

άσκηση της πολιτικής. Αν και η δυνητική σηµασία των διαδικασιών δεν αγνοείται ο κυρίαρχος 

ορθολογισµός παραµένει ορθοπρακτικός και όχι τεχνικός. Ασχολείται µε το –αξιακά 

επικαθοριζόµενο- «ορθώς πράττειν» (doing right things) και όχι µε το τεχνικά επικαθοριζόµενο 

«ενεργείν ορθώς» (doing things right) 
27

. Η κυρίαρχη µεθοδολογική προσέγγιση εξακολουθεί να 

                                                
25

 Newhouse J.P , (1993), ‘An iconoclastic view of health cost containment’, Health Affairs 

Supplement,  σσ 152-171. Έµφαση δική µας. 

 
26

 Huntoon Lawrence R, (2004), Medicare: Incompetence-Based Bureaucracy, Journal of American 

Physicians and Surgeons, τοµ. 9,  τευχ. 4 , σσ 102-103 

 
27 Honegger Max, Krell Maya, (2000), External evaluation : are we doing the right things? Are we 

doing things right?,  Swiss Agency for Development and Cooperation.  Jacques March Laree, 

(1999), The Call of Quality: Doing Right Things Right, Quality Progress,  September, σσ 48-54.  
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θέτει δηλαδή ως βασικό ερώτηµα το πως θα πράξουµε το αξιακά ορθό χωρίς να το συνοδεύει από 

το εξ ίσου σηµαντικό ερώτηµα του πως θα ενεργήσουµε ορθά τεχνικά  διασφαλίζοντας τα (αξιακά) 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Πρόκειται δηλαδή για επικέντρωση στον βεµπεριανό ορθολογισµό µε 

βάση τις αξίες (value rationality - wertrationalität) χωρίς ισόρροπο ενδιαφέρον για τον αντίστοιχο 

ορθολογισµό µε βάση τους στόχους, τα µέσα και τα αποτελέσµατα (instrumental / purpose 

rationality - zweckrationalität) 28. 

                                                                                                                                                            

 
28 Swidler Ann (1973), The Concept of Rationality in the Work of Max Weber, Sociological Inquiry 

τοµ. 43, τευχ. 1, σσ: 35-42. Rutgers, Mark R., Schreurs, Petra (2006),The Morality of Value- and 

Purpose-Rationality: The Kantian Roots of Weber's Foundational Distinction, Administration 

Society  τευχ.38, σσ 403-421. Για µιά εφαρµογή της διάκρισης στο πεδίο της πολιτικής υγείας βλ. 

Pearson Mark et all. (2009), ‘Global health partnerships and country health systems: the case of 

Cambodia’,  HLSP Institute Technical approach paper, July 2009   
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Γ.  Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 

 

Στόχος της έρευνας πεδίου υπήρξε η αξιολόγηση παραµέτρων της διαδικαστικής ποιότητας των 

νοσοκοµειακών µονάδων ενός περιφερειακού υπο-συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας, στα 

πλαίσια µιάς προσπάθειας συνολικότερης αξιολόγηση της απόδοσης των νοσοκοµειακών 

υπηρεσιών ειδικά στην Πελοπόννησο.29 

 

Στην έννοια του «συστήµατος υγείας» συµπεριλαµβάνουµε, ακολουθώντας τον ορισµό του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το σύνολο των δρώντων υποκειµένων σε θεσµικό / οργανωσιακό 

και επαγγελµατικό επίπεδο καθώς και το σύνολο των πόρων και των διαδικασιών που εµπλέκονται σε 

δράσεις που στοχεύουν την βελτίωση του επιπέδου υγείας του τοπικού πληθυσµού. Ο ΠΟΥ υποδιαιρεί 

το σύνολο αυτό σε τέσσερις υποκατηγορίες :  

(α) χρηµατοδότηση,  

(β) διασφάλιση εξειδικευµένων πόρων και µηχανισµών,  

(γ) παροχή υπηρεσιών και  

(δ) συντονιστική ικανότητα 30  . 

 

Από τις παραπάνω παραµέτρους η πρώτη µπορεί να θεωρηθεί πρωτίστως εξωγενής ως προς το 

αξιολογούµενο υπο-σύστηµα, η δεύτερη µικτά επικαθοριζόµενη ενδογενώς και εξωγενώς ενώ οι 

δύο τελευταίες πρωτίστως ενδογενείς. Οι δύο αυτές υποκατηγορίες είναι εντόνως εξαρτώµενες από 

διαδικαστικές συνιστώσες. 

 

∆εδοµένης της υπόθεσης εργασίας περί των αντιλήψεων περί ήσσονος βαρύτητας των 

διαδικαστικών συνιστωσών ενός συστήµατος υγείας, υπόθεση που φαίνεται τώρα να τεκµηριώνεται 

από την δευτερογενή ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε κατά την φάση του σχεδιασµού της 

έρευνας να συµπεριληφθεί ένα παραδοτέο επικεντρωµένο στην ποιότητα των διαδικασιών. 

∆εδοµένων των γενικότερων όρων διαξαγωγής του συνολικού ερευνητικού έργου επιλέχθηκε να 

διερευνηθούν, για τον σκοπό αυτόν, αντιλήψεις και στάσεις του στελεχιακού δυναµικού των 

νοσοκοµειακών µονάδων σχετικά µε τις διαδικασίες και το περιβάλλον εντός του οποίου αυτές 

                                                
29

 «Αξιολόγηση Μονάδων Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου», Τµήµα ∆ΜΥΠ, ΤΕΙ Καλαµάτας 

(επιστ. υπεύθυνος Αν. Καθηγητής  Ν. Πολύζος) 
30 Murray, Evans , (2003), οπ.παρ..  
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λειτουργούν. Η διερεύνηση πραγµατοποίηθηκε µε ερωτηµατολόγιο31 το οποίο διανεµήθηκε στο 

ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό προκειµένου να σχηµατισθεί εικόνα για την 

πρόσληψη   

 

 

Γ.1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το ερωτηµατολόγιο απαρτίσθηκε από τέσσερεις (4) ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα και 

δεκατρείς (13) ερωτήσεις ουσίας. 

 

Οι πρώτες αφορούσαν την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την επαγγελµατική εµπειρία και την 

προϋπηρεσία στην συγκεκριµένη µονάδα και σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 

 

Οι δεύτερες αναφέρονταν : 

• Στις διαδικασίες (5 ερωτήσεις) 

• Στον φόρτο εργασίας και στην σοβαρότητα των περιπτώσεων (2 ερωτήσεις) 

• Στον βαθµό ικανοποίησης των χρηστών (2 ερωτήσεις)  

• Στην καινοτοµία και την µάθηση (4 ερωτήσεις) 

 

Ακολουθήθηκε δηλαδή για τον ποιοτικό σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου το υπόδειγµα του 

«διαφανούς κουτιού»  (transparent-box)
32

, υπόδειγµα αναγκαίο όταν επιδιώκεται η αξιολόγηση των 

διαδικασιών σε συνάρτηση µε το περιβάλλον τους. Το υπόδειγµα αυτό απεικονίζεται στο κάτωθι 

σχήµα 5: 

 

                                                
31

 Τον σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου καθώς και την ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων έκανε ο 

υπογράφων. Τον στατιστικό σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου και την ποσοτική ανάλυση έκανε ο 

Γεώργιος  Μαυριδόγλου, Καθηγητής Εφαρµογών του Τµήµατος ∆ΜΥΠ του ΑΤΕΙ Καλαµάτας. Ως 

βοηθός έρευνας συµµετείχε ο επι πτυχίω φοιτητής του ιδίου Τµήµατος ∆ικαίος  Βουδιγάρης. 

 

32
 Machuca Jose A.D., Carillo Domingo A. Miguel, (1996), ‘Transparent-Box Business Simulators 

versus Black-Box Business Simulators: an initial empirical comparative study’, Conference 

Proceedings, The 14th International Conference of the System Dynamics Society, Cambridge, 

Massachusetts, USA 
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ΕΙΣΡΟΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ
 

 

Σχήµα 5: Το υπόδειγµα του «διαφανούς κουτιού»  (transparent box) 

 

Το υπόδειγµα αυτό αντιµετωπίζει ισότιµα τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές. Σε αντίθεση  

το αντίστοιχο, και συχνότερα αναφερόµενο, υπόδειγµα του «µαύρου κουτιού» (σχ. 6) 

επικεντρώνεται στις εισροές και τις εκροές χωρίς να ασχολείται µε το τι διαδραµατίζεται εντός του 

οργανισµού τον οποίο αντιµετωπίζει απλώς ως αδιαφανές υποσύστηµα µετασχηµατισµού  των 

πρώτων στις δεύτερες.  

 

ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ

ΕΚΡΟΕΣ

 

 

      Σχήµα 6: Το υπόδειγµα του «µαύρου  κουτιού»  (blak box) 
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Η κυριαρχία άλλωστε, στην βιβλιογραφία, του γνωστικού πεδίου του «µαύρου κουτιού» έναντι του 

«διαφανούς» αντιστοίχου του, αποτυπώνει την περιορισµένη ερευνητική σηµασία που τελικά 

αποδίδεται στις διαδικασίες αυτές  καθ’ αυτές. 

Με βάση λοιπόν το «διαφανές» υπόδειγµα επελέγησαν ερωτήσεις και στα τέσσερα στάδιά του: 

εισροές-διαδικασίες-εκροές-ανατροφοδότηση. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις σχέσεις 

µεταξύ ερωτήσεων και σταδίων: 

Ερωτήσεις που αφορούν Στάδιο στο οποίο εντάσσονται 

Τον φόρτο εργασίας και την σοβαρότητα των 

περιπτώσεων 

Εισροές 

Τις διαδικασίες ∆ιαδικασίες 

 

Τον βαθµό ικανοποίησης των χρηστών Εκροές 

 

Την καινοτοµία και την µάθηση Ανατροφοδότηση 

 

 

Ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε εννέα (10) νοσοκοµεία: 

1. Γ.Ν. Άργους 

2. Γ.Ν. Καλαµάτας 

3. Γ.Ν. Κορίνθου 

4. Γ.Ν. Ναυπλίου 

5. Γ.Ν. Πύργου 

6. Γ.Ν. Σπάρτης 

7. Γ.Ν. Τρίπολης 

8. Π.Γ.Ν. Πατρών (Ριο) 

9. Π.Γ.Ν. Πατρών Άγιος Ανδρέας 

 

Συνολικά ελήφθησαν 223 απαντήσεις κατανεµηµένες ως ακολούθως 

 

 

• Ιατρικό Προσωπικό      51,7 % 

• Νοσηλευτικό προσωπικό     24,9 % 

• ∆ιοικητικό προσωπικό      23,4 % 
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Γ.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Πρώτη ερώτηση: 

Ο συνήθης φόρτος εργασίας της µονάδας σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες δυνατότητες  

b. ξεπερνά τις υπάρχουσες δυνατότητες 

c. είναι µικρότερος από τις υπάρχουσες δυνατότητες 

 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου εξετάζει συνεπώς την αντίληψη  των στελεχών για το εάν  

η µονάδα τους µπορεί να ανταποκριθεί στον τρέχοντα φόρτο εργασίας από ποσοτικής απόψεως. Οι 

απαντήσεις αναλύθηκαν ως προς: 

• την ιδιότητα (ιατρικό, νοσηλευτικό διοικητικό προσωπικό) προκειµένου να διερευνηθεί 

κατά πόσον οι τρείς βασικές οµάδες οµονοούν ή διαφοροποιούνται ως προς την 

πρόσληψη του φόρτου εργασίας 

• την εµπειρία προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον τα εµπειρότερα στελέχη 

αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ευχέρεια δεδοµένο φόρτο εργασίας και  

• την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσον στελέχη 

προερχόµενα από ένα κατά τεκµήριο ανταγωνιστικότερο και περισσότερο πιεστικό 

εργασιακό περιβάλλον αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ευχέρεια τον δεδοµένο φόρτο 

εργασίας 

 

Ως προς την ιδιότητα του ερωτόµενου τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και σύµφωνα µε την  ιδιότητα. 

 

 

Απάντηση 

Ιδιότητα 
Σύνολο 

απαντήσεων 
∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

Προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Ανταποκρίνεται 25,5 % 34,25% 48% 
35,75% 

 

Ξεπερνά 68 % 61,11% 52% 
60,38% 

 

Είναι 

µικρότερος 
 

6,38% 4,63% 0% 
3,87% 
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Σύνολο ανά 

κατηγορία 

 

100% 100% 100% 100% 

 

Το µη παραµετρικό chi square test δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση από την ιδιότητα 

(p-value= 0,104) πράγµα που σηµαίνει ότι και οι τρείς κατηγορίες προσωπικού διαµορφώνουν κατά 

σηµαντική πλειοψηφία µιά κοινή αντίληψη περί συνήθους φόρτου εργασίας αυξηµένου σε βαθµό 

ώστε η υφιστάµενη επιχειρησιακή ικανότητα της µονάδας τους να αδυνατεί να ανταποκριθεί 

 

Ως προς τον χρόνο εµπειρίας των ερωτόµενων τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και σύµφωνα µε τα έτη της επαγγελµατικής 

εµπειρίας. 

 

 

Απάντηση 

Εµπειρία 
Σύνολο 

απαντήσεων 
Από 3 έως 

10 έτη 

Από 10 έως 

20 έτη 

Περισσότερο από 

20 έτη 

Ανταποκρίνεται 0% 21,2% 34,28% 
24,86% 

 

Ξεπερνά 100%      62,16% 72,41% 
70,81% 

 

Είναι 

µικρότερος 
0% 10,81% 2,75% 

           

4,32% 

 

Σύνολο ανά 

κατηγορία 

 

100% 100% 100% 100% 

 

 

Η εξάρτηση µεταξύ των δύο µεταβλητών δεν αποδείχτηκε, µε χρήση του chi square test, στατιστικά 

σηµαντική (p-value= 0,187). Κατά συνέπεια τόσο τα παλαιότερα-έµπειρα όσο και τα νεώτερα 

στελέχη δίνουν την εικόνα ότι δυσχεραίνονται εξ ίσου να αντιµετωπίσουν τον δεδοµένο φόρτο 

εργασίας. 

 

∆ιερευνήθηκε τέλος η άποψη των ερωτώµενων ανάλογα µε το εαν είχαν ή όχι εργασιακή εµπειρία 

στον ιδιωτικό τοµέα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.  
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Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ανάλογα µε την εµπειρία απασχόλησης 

στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα. 

 

  

 Απάντηση 

Εµπειρία 
Σύνολο 

απαντήσεων Ιδιωτικό Τοµέα ∆ηµόσιο Τοµέα 

 
Ανταποκρίνεται 

 

 
37,64% 

 
21,42% 

 
34,54% 

 

 

Ξεπερνά 
 

 

58,99% 

 

73,80% 

 

61,81% 
 

Είναι 

µικρότερος 

 

 

3,37%        

 

4,76% 

 

3,63% 

  

Σύνολο ανά 

κατηγορία 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Σύµφωνα µε το chi square test δεν παρουσιάζεται εξάρτηση των δύο µεταβλητών.(p-value=0,137), 

κατά συνέπεια η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα, µε τις κατά τεκµήριο αυξηµένες απαιτήσεις 

απόδοσης, δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αντιλήψεις όσων απάντησαν. 

 

∆εύτερη ερώτηση: 

 

Η σοβαρότητα των περιπτώσεων που χειρίζεστε συνήθως στην µονάδα σας  

a. ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες δυνατότητες  

b. ξεπερνά τις υπάρχουσες δυνατότητες 

c. είναι χαµηλότερη από τις υπάρχουσες δυνατότητες 

 

Η δεύτερη ερώτηση του ερωτηµατολογίου στοχεύει στο να διερευνήσει τις αντιλήψεις περί του αν 

η επιχειρησιακή  ικανότητας της µονάδας ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα των περιπτώσεων που 

καλείται να αντιµετωπίσει. Λόγω της φύσης του ερωτήµατος –που επικαλείται την έννοια της 

σοβαρότητας των περιπτώσεων- κρίθηκε ορθότερο να εξεταστούν µόνο οι απαντήσεις του ιατρικού 

προσωπικού και να συσχετισθούν ως προς την εργασιακή εµπειρία. Τα αποτελέσµατα 
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και σύµφωνα µε την εµπειρία του Ιατρικού 

προσωπικού. 

 

 

Απαντήσεις 

Εµπειρία 
Σύνολο 

απαντήσεων 
Από 3 έως 

10 έτη 

Από 10 έως 

20 έτη 

Περισσότερο από 

20 έτη 

Ανταποκρίνεται 

 
0% 50% 36,23% 38,37% 

Ξεπερνά 

 
100% 43,75% 60,86% 58,13% 

Είναι 

χαµηλότερη 

 

0% 6,25% 2,89% 3,48% 

Σύνολο ανά 

κατηγορία 

 

100% 100% 100% 100% 

  

 

Η πλειοψηφία συνεπώς των γιατρών –και ανεξαρτήτως εµπειρίας, αφού το chi square test δεν 

εµφανίζει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση από την εν λόγω µεταβλητή (p-value= 0,655)- θεωρεί 

ότι η υφιστάµενη επιχειρησιακή ικανότητα  της µονάδας τους δεν αντιστοιχεί στην σοβαρότητα 

των περιστατικών που καλείται να αντιµετωπίσει . 

 

Τρίτη ερώτηση: 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθείτε στην µονάδα σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. Είναι πλήρως πιστοποιηµένες κατά ISO ή άλλο ποιοτικό πρωτόκολλο 

b. Είναι κατά ένα µέρος πιστοποιηµένες κατά ISO ή άλλο ποιοτικό πρωτόκολλο 

c. Είναι πλήρως τυποποιηµένες χωρίς πιστοποίηση 

d. Είναι µερικώς τυποποιηµένες χωρίς πιστοποίηση 

e. ∆εν είναι τυποποιηµένες 

 

Η ερώτηση αυτή είναι η πρώτη που επικεντρώνεται στο «διαφανές κουτί» και αφορά αυτές καθ’ 

αυτές τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα νοσοκοµεία, διερευνώντας το κατά πόσο αυτές είναι 
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τυποποιηµένες ή πιστοποιηµένες. Για να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις της έννοιας της 

τυποποίησης των διαδικασιών µε τα επι µέρους συνήθη θεραπευτικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα 

κρίθηκε σκόπιµο κατά την ανάλυση να διερευνηθούν οι απαντήσεις του διοικητικού προσωπικού 

και να εξαχθεί µία τοποθέτηση ανά νοσοκοµείο. Όπου καταγράφηκαν διαφορετικές απαντήσεις στο 

ίδιο νοσοκοµείο υπερίσχυσε η απάντηση του προϊσταµένου µε το σκεπτικό ότι έχει µιά  

σφαιρικότερη εικόνα των συνολικών διαδιαδικασιών. Τα αποτελέσµατα ως προς την 

τυποποίηση/πιστοποίηση των διαδικασιών των νοσοκοµείων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Κατανοµή απαντήσεων σε επίπεδο νοσοκοµείων. 

  

  

  

  

  

Τυποποίηση/Πιστοποίηση 

Σύνολο 

Είναι πλήρως 

πιστοποιηµένες 

κατά ISO ή 

άλλο ποιοτικό 

πρωτόκολλο 

 

Είναι πλήρως 

τυποποιηµένες 

χωρίς 

πιστοποίηση 

 

Είναι 
µερικώς 

τυπο-

ποιηµένες 

χωρίς 

πιστο-

ποίηση 

Ονοµασία 

Νοσοκοµείου 

Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ 1 0 0 1 

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 0 0 1 

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 0 0 1 

Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1 0 0 1 

Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 1 0 0 1 

Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0 1 0 1 

Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 1 0 0 1 

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ  

(ΡΙΟ) 

1 0 0 1 

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

1 0 0 1 

Σύνολο 8 1 0 9 
1=ναι , 0=όχι 

 

Όπως  προκύπτει από τον Πίνακα 5,  8 στα 9 εξεταζόµενα νοσοκοµεία έχουν διαδικασίες, οι οποίες 

είναι  πλήρως πιστοποιηµένες κατά ISO ή άλλο ποιοτικό πρωτόκολλο ενώ και το 9
ο
 ίδρυµα έχει 

πλήρως τυποποιηµένες διαδικασίες. 

 

Τέταρτη ερώτηση: 

 
Οι διαδικασίες που ακολουθείτε στην µονάδα σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  
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Η τέταρτη ερώτηση παραµένοντας εντός του «διαφανούς κουτιού» αφορούσε την εικόνα περί της 

αποτελεσµατικότητας και απλότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται στη µονάδα. Οι 

απαντήσεις διαχωρίστηκαν ανάλογα µε την ιδιότητα και την πιθανή εµπειρία στον Ιδιωτικό τοµέα. 

Τα αποτελέσµατα ως προς την  ιδιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς  την ιδιότητα. 

 

 

Απαντήσεις 

Ιδιότητα 

Σύνολο ∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Είναι 
αποτελεσµατικές 

και απλές 

 38,63%  41,66% 38,46% 40,19% 

Είναι 

αποτελεσµατικές 
αλλά πολύπλοκες 

52,27%  55,55% 48,07%  52,94% 

Είναι 

αναποτελεσµατικές 
9,09% 2,77% 13,46% 6,86% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων απάντησαν κρίνει τις 

ακολουθούµενες στην µονάδα του διαδικασίες αποτελεσµατικές.  Το µεγαλύτερο µέρος ωστόσο 

εκείνων που θεωρούν τις διαδικασίες του άµεσου περιβάλλοντος εργασίας τους αποτελεσµατικές 

τις θεωρούν ταυτόχρονα  και πολύπλοκες. Η αντίληψη αυτή αφορά το σύνολο του προσωπικού 

ανεξαρτήτως ιδιότητας αφού εξετάζοντας την πιθανή εξάρτηση µεταξύ των 2 µεταβλητών, µε 

χρήση του chi square test δεν αποδεικνύεται στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (p-value= 0,150). 

 

Η διαφοροποίηση της παραπάνω αντίληψης περί την εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή 

τον δηµόσιο τοµέα. 

 

 

Απαντήσεις Τοµέας απόκτησης εµπειρίας 

Σύνολο 
  

Ιδιωτικό Τοµέα ∆ηµόσιο Τοµέα 
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Είναι αποτελεσµατικές και 

απλές 

    40,57% 47,61% 41,93% 

Είναι αποτελεσµατικές αλλά 

πολύπλοκες 

52,57%       45,23% 51,15% 

Είναι αναποτελεσµατικές 6,85%           7,14% 6,91% 

Σύνολο 100% 100% 100% 

 

Από το chi square test δεν προκύπτει εξάρτηση των 2 µεταβλητών (p-value= 0,683) κατά συνέπεια 

η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα , όπου κατα τεκµήριο ακολουθούνται περισσότερο απαιτητικές 

διαδικασίες , δεν φαίνεται να επηρεάζει τις σχετικές αντιλήψεις. 

 

Πέµπτη ερώτηση: 

 

Η συζήτηση και η ανταλλαγή εµπειριών εντός της µονάδας σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, 

Τµήµα) 

a. Γίνεται συστηµατικά και όσο συχνά χρειάζεται 

b. Γίνεται συστηµατικά αλλά όχι όσο συχνά χρειάζεται 

c. Γίνεται αλλά χωρίς συστηµατικό τρόπο 

d. ∆εν γίνεται 

 

Η πέµπτη ερώτηση αφορά το στάδιο της ανατροφοδότησης εξετάζοντας το εάν γίνονται 

συστηµατικά και όσο συχνά απαιτείται οι συζητήσεις και η ανταλλαγή εµπειριών εντός της 

µονάδας. Οι απαντήσεις εξετάστηκαν ως προς την ιδιότητα και την εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Τα αποτελέσµατα συνολικά και ως προς την ιδιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς την ιδιότητα. 

 

Απαντήσεις 

Ιδιότητα 

Σύνολο ∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Γίνεται συστηµατικά 

και όσο συχνά 

χρειάζεται 

 

30,6% 31,5% 25,0% 29,7% 

Γίνεται συστηµατικά 

αλλά όχι όσο συχνά 

χρειάζεται 

 

20,4% 26,9% 25,0% 24,9% 

Γίνεται αλλά χωρίς 38,8% 39,8% 50,0% 42,1% 
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συστηµατικό τρόπο 

 

∆εν γίνεται 

 

10,2% 1,9%         0% 

 

3,3% 

 Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Η πλειοψηφία όσων απάντησαν φαίνεται λοιπόν να θεωρεί ότι ο ενδοτµηµατικός διάλογος είναι 

συστηµατικός ως προς δε την ποσοτική του επάρκεια η ίδια αυτή πλειοψηφία εµφανίζεται 

µοιρασµένη µε ελαφρά προτεραιότητα εκείνων που τον κρίνουν επαρκή. Μικρό είναι το ποσοστό 

εκείνων που πιστεύουν ότι διάλογος δεν πραγµατοποιείται Από την άλλη πλευρά τα δύο τρίτα του 

συνόλου εµφανίζονται να πιστεύουν ότι ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο διάλογος 

απαιτεί βελτίωση είτε ως προς την συστηµατικότητα είτε ως προς την συχνότητα. Οι αντιλήψεις 

αυτές δεµ επηρεάζονται από την ιδιότητα του απαντώντος αφού σύµφωνα µε το chi square test δεν 

παρουσιάζεται εξάρτηση των δύο αυτών µεταβλητών (p-value=0,075). 

 

Ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον 

Πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή 

τον δηµόσιο τοµέα. 

 

 

 Απαντήσεις 

  

Τοµέα απόκτησης 

εµπειρίας 
Σύνολο 

Ιδιωτικό 

Τοµέα 

∆ηµόσιο 

Τοµέα 

Γίνεται συστηµατικά και 

όσο συχνά χρειάζεται 

 

29,6% 25,6% 28,8% 

Γίνεται συστηµατικά 

αλλά όχι όσο συχνά 

χρειάζεται 

 

25,1% 25,6% 25,2% 

Γίνεται αλλά χωρίς 

συστηµατικό τρόπο 

 

41,9% 44,2% 42,3% 

∆εν γίνεται 

 

3,4% 4,7% 3,6% 

 Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 
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∆ιαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη εργασιακή εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα δεν 

φαίνεται να υπάρχει αφού χρησιµοποιώντας το chi square test δεν εµφανίζεται στατιστικά 

σηµαντική εξάρτηση από την ιδιότητα (p-value= 0,940). 

 
 

Έκτη ερώτηση: 

 

Η συζήτηση και η ανταλλαγή εµπειριών µε τις άλλες µονάδες (Κλινικές, Υπηρεσίες, ∆ιευθύνσεις, 

Τµήµατα) 

a. Γίνεται συστηµατικά και όσο συχνά χρειάζεται 

b. Γίνεται συστηµατικά αλλά όχι όσο συχνά χρειάζεται 

c. Γίνεται αλλά χωρίς συστηµατικό τρόπο 

d. ∆εν γίνεται 

 

Η έκτη ερώτηση παραµένοντας στο στάδιο της ανατροφοδότησης εξέτασε το εάν γίνεται 

συστηµατικά και όσο συχνά χρειάζεται η συζήτηση και η ανταλλαγή εµπειριών όχι πλέον εντός 

κάθε µονάδας αλλά µεταξύ των διαφόρων µονάδων του κάθε νοσοκοµείου. Οι απαντήσεις 

εξετάστηκαν ως προς τις µεταβλητές της ιδιότητας και της εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα.  

 

Τα αποτελέσµατα συνολικά και ως προς την ιδιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 

 

Πίνακας 10: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς την ιδιότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαντήσεις 
Ιδιότητα 

Σύνολο ∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

Προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Γίνεται συστηµατικά 

και όσο συχνά 
χρειάζεται 

 

14,3% 14,0% 15,4% 14,4% 

Γίνεται συστηµατικά 

αλλά όχι όσο συχνά 
χρειάζεται 

 

18,4% 21,5% 19,2% 20,2% 

Γίνεται αλλά χωρίς 

συστηµατικό τρόπο 
 

34,7% 43,0% 44,2% 41,3% 

∆εν γίνεται 
 

32,7% 21,5% 21,2% 24,0% 

 Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο διατµηµατικός διάλογος για ανταλλαγή εµπειριών δεν 

γίνεται αντιληπτός ως τόσο συστηµατικός και συχνός όσο ο ενδοτµηµατικός. Η πλειοψηφία όσων 

απάντησαν στην παρούσα ερώτηση δηλώνει ότι ο διάλογος γίνεται µη συστηµατικά ή δεν γίνεται 

καθόλου, µε το ποσοστό όσων επιλέγουν το τελευταίο να πλησιάζει το τέταρτο του συνόλου, ενώ 

αυτή την φορά τα δύο τρίτα περίπου του συνόλου (85%) φαίρεται να πιστεύουν ο διάλογος απαιτεί 

ενεργοποίηση ή βελτίωση. Και πάλι η αντίληψη περί διατµηµατικού διαλόγου δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται από την ιδιότητα αφού η διερεύνηση της εξάρτησης των δύο µεταβλητών, µε χρήση 

του chi square test, δεν έδωσε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα (p-value= 0,819). 

 

Τα αποτελέσµατα ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 11. 

 

Πίνακας 11: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο 

τοµέα. 

 
 

 Απαντήσεις 

  

Τοµέα απόκτησης εµπειρίας 

Σύνολο Ιδιωτικό 

Τοµέα 

∆ηµόσιο 

Τοµέα 

Γίνεται συστηµατικά 

και όσο συχνά 

χρειάζεται 

 

12,4% 18,6% 13,6% 

Γίνεται συστηµατικά 

αλλά όχι όσο συχνά 

χρειάζεται 

 

23,0% 9,3% 20,4% 

 

Γίνεται αλλά χωρίς 
συστηµατικό τρόπο 

43,8% 37,2% 42,5% 
 

 

∆εν γίνεται 20,8% 34,9% 23,5% 

 

 Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Για µία ακόµη φορά δεν καταγράφεται συνάρτηση των αντιλήψεων, εν προκειµένω περί 

διατµηµατικού διαλόγου, σε σχέση µε την προηγούµενη εργασιακή εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα 

σύµφωνα µε το chi square test  (p-value= 0,058). 

 

Έβδοµη ερώτηση: 
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Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες διοικητικές µονάδες του φορέα σας (∆ιευθύνσεις, 

Τµήµατα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 

Επανερχόµενοι, σκοπίµως, στο στάδιο των διαδικασιών διερευνήθηκε η αντίληψη των ερωτώµενων 

για την ποιότητα των διαδικασιών όχι των υποµονάδων στις οποίες ανήκουν αλλά των λοιπών 

υποµονάδων του νοσοκοµείου τους. Κατά την φάση σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου κρίθηκε 

σκόπιµο να διαφοροποιηθούν οι διοικητικές από τις ιατρικές και εργαστηριακές διαδικασίες. 

∆ιατυπώθηκε λοιπόν µιά πρώτη σχετική ερώτηση  ειδικότερα περί των διαδικασιών διοικητικού 

χαρακτήρα  και οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν  την αποτελεσµατικότητα και απλότητα 

των διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται από άλλες διοικητικές µονάδες του φορέα τους. 

Οι απαντήσεις εξετάστηκαν µόνο αναφορικά µε  τυχόν προηγούµενη εµπειρία των διοικητικών 

υπαλλήλων στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα. 

 

Τα αποτελέσµατα συνολικά και ως προς την εµπειρία των διοικητικών υπαλλήλων στον Ιδιωτικό 

τοµέα απεικονίζονται στον Πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων των διοικητικών υπαλλήλων συνολικά και ως προς 

την εµπειρία στον Ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα. 

 

Απαντήσεις 
Τοµέα απόκτησης εµπειρίας 

Σύνολο Ιδιωτικό Τοµέα ∆ηµόσιο Τοµέα 

Είναι αποτελεσµατικές 

και απλές 

21,4% 40,0% 23,4% 

Είναι αποτελεσµατικές 

αλλά πολύπλοκες 

57,1% 20,0% 53,2% 

Είναι αναποτελεσµατικές 

 

21,4% 40,0% 23,4% 

Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Στοιχείο άξιο σχολιασµού στις απαντήσεις αυτής της ερώτησης αποτελεί το ότι το ποσοστό όσων 

χαρακτηρίζουν τις «διαδικασίες των άλλων» αναποτελεσµατικές τριπλασιάζεται σε σχέση µε την 

αντίστοιχη ερώτηση που αφορά τις διαδικασίες της δικής τους υποµονάδας ενώ ελαφρώς αυξηµένο 

είναι και το ποσοστό εκείνων που τις χαρακτηρίζουν πολύπλοκές. Βέβαια η µεγάλη πλειοψηφία 

χαρακτηρίζει και πάλι τις διαδικασίες και των άλλων υποµονάδων αποτελεσµατικές ενώ το chi 

square test δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση των αντιλήψεων περί των διοικητικών 

διαδικασιών σε άλλες µονάδες από την εµπειρία στον Ιδιωτικό τοµέα (p-value= 0,290). 

 

Όγδοη ερώτηση: 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες κλινικές / νοσηλευτικές µονάδες του φορέα σας (Κλινικές, 

Υπηρεσίες, Τµήµατα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 

Οι ερωτώµενοι καλούνταν εδώ να απαντήσουν σε συναφές µε το προηγούµενο ερώτηµα αλλά αυτή 

την φορά  αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα και απλότητα των διαδικασιών που 

ακολουθούνται από άλλες κλινικές / νοσηλευτικές µονάδες του φορέα τους. Εξετάστηκαν µόνο οι 

απαντήσεις του ιατρικού προσωπικού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την αποτελεσµατικότητα και απλότητα των 

διαδικασιών που ακολουθούνται από άλλες κλινικές / νοσηλευτικές µονάδες του φορέα. 

 

 

 

Παρατηρείται και εδώ το ίδιο φαινόµενο που αποτυπώθηκε και στην περίπτωση του διοικητικού 

προσωπικού : αν και η πλειοψηφία χαρακτηρίζει τις «διαδικασίες των άλλων» γενικά 

αποτελεσµατικές το ποσοστό όσων τις προσλαµβάνει ως αναποτελεσµατικές είναι σχεδόν 

οκταπλάσιο σε σχέση µε εκείνο που κρίνει ως αναποτελεσµατικές τις διαδικασίες της δικής του 

µονάδας. Παράλληλα αυξάνεται ελαφρώς το ποσοστό όσων θεωρούν τις διαδικασίες αυτές 

Απαντήσεις Ποσοστό 

Είναι αποτελεσµατικές και απλές 28,4 % 

Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 53,9  % 

Είναι αναποτελεσµατικές  17,6 % 

Σύνολο 100,0 % 
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πολύπλοκες. 

 

 

 

 

Ένατη ερώτηση: 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες εργαστηριακές µονάδες του φορέα σας (Κλινικές, 

Υπηρεσίες, Τµήµατα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές 

 

Πρόκειται για την τρίτη παραλλαγή του ιδίου γενικού ερωτήµατος που εδώ αφορά την 

αποτελεσµατικότητα και απλότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται από άλλες εργαστηριακές 

µονάδες του φορέα τους. Εξετάσθηκαν ο οι απαντήσεις του εργαστηριακού προσωπικού και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την αποτελεσµατικότητα και απλότητα των 

διαδικασιών που ακολουθούνται από άλλες εργαστηριακές µονάδες του φορέα. 

 

 

Τα αποτελέσµατα είναι και εδώ παραπλήσια µε εκείνα τα οποία προέκυψαν από τις δύο άλλες 

κατηγορίες προσωπικού: διαδικασίες πλειοψηφικά θεωρούµενες ως αποτελεσµατικές αλλά µε 

κυριαρχούσα την αίσθηση της πολυπλοκότητας.  

 

∆έκατη ερώτηση: 

 

Η συµµετοχή του προσωπικού της µονάδας σας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα γίνεται 

Απαντήσεις 
Ποσοστό 

Είναι αποτελεσµατικές και απλές 36,7% 

Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 55,1% 

Είναι αναποτελεσµατικές  8,2% 

Σύνολο 100,0% 
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a. Όσο συχνά χρειάζεται 

b. Λιγότερο συχνά από όσο χρειάζεται 

c. Περισσότερο συχνά από όσο χρειάζεται 

 
 

Η δέκατη ερώτηση εξέτασε τις αντιλήψεις περί της επάρκειας συµµετοχής του προσωπικού σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Οι απαντήσεις εξετάστηκαν σύµφωνα µε την ιδιότητα και την εµπειρία 

στον Ιδιωτικό τοµέα. 

 

Οι απαντήσεις συνολικά και όσον αφορά την ιδιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 

 

Πίνακας 15: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων συνολικά και ως προς  την ιδιότητα. 

 

 

Απαντήσεις 
Ιδιότητα 

Σύνολο ∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Όσο συχνά χρειάζεται 

 

41,7% 24,3% 21,2% 27,5% 

Λιγότερο συχνά από όσο 

χρειάζεται 

 

56,3% 75,7% 78,8% 72,0% 

Περισσότερο συχνά από 

όσο χρειάζεται 

 

2,1% 

  

0,5% 

 Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όπως εµφαίνεται στον πίνακα η µεγάλη πλειοψηφία όσων απάντησαν θεωρεί ότι η παρεχόµενη 

επιµορφωτική εκπαίδευση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες για νέες γνώσεις και δεξιότητες. 

Η ερώτηση αυτή είναι άλλωστε είναι και η πρώτη για την οποία η εφαρµογή του chi square test 

κατέδειξε στατιστικά σηµαντική εξάρτηση µεταξύ αντίληψης και επαγγελµατικής ιδιότητας (p-

value= 0,038). Στους διοικητικούς υπαλλήλους το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η παρεχόµενη 

εκπαίδευση επαρκεί προσεγγίζει αρκετά εκείνο όσων πιστεύουν το αντίθετο και είναι σχεδόν 

διπλάσιο του αντιστοίχου ποσοστού στις άλλες δύο κατηγορίες προσωπικού, ενώ είναι και η µόνη 

κατηγορία  στην οποία καταγράφεται ένα, µικρό έστω, τµήµα το οποίο πιστεύει ότι παρέχεται 

υπερβάλουσα εκπαίδευση. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντίθετα κρίνει την παρεχόµενη 

εκπαίδευση ανεπαρκή σε ποσοστό υπερτριπλάσιο από όσους την κρίνουν επαρκή. Οι διαφορές 

αυτές είναι αναµενόµενες λαµβανοµένων υπ’ όψη των ταχύτατων τεχνολογικών και µεθοδολογικών 

εξελίξεων στα πεδία της ιατρικής και της νοσηλευτικής που απαξιώνουν πολύ εύκολα τις 
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υφιστάµενες γνώσεις και δεξιότητες. 

 

Τα αποτελέσµατα ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα απεικονίζονται στον 
Πίνακα 16. 

 
 

 

Πίνακας 16: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο 

τοµέα. 

 

 

Απαντήσεις 
Τοµέας απόκτησης εµπειρίας 

Σύνολο Ιδιωτικός Τοµέα ∆ηµόσιος Τοµέα 

Όσο συχνά χρειάζεται 23,7% 37,2% 26,4% 

Λιγότερο συχνά από όσο 
χρειάζεται 

75,7% 62,8% 73,2% 

Περισσότερο συχνά από όσο 
χρειάζεται 

0,6% 
 

0,5% 

 Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Η εφαρµογή του chi square test δεν καταγράφει, αντίθετα, εξάρτηση των αντιλήψεων περι της 

επάρκειας εκπαίδευσης από την προηγούµενη εµπειρία  στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα (p-

value= 0,181). 

 

 

Ενδέκατη ερώτηση: 

 

Η εισαγωγή νέων µεθόδων εργασίας στην µονάδα σας  

a. Γίνεται έγκαιρα 

b. Γίνεται αλλά µε καθυστέρηση 

c. ∆εν γίνεται – ακολουθούνται κλασσικοί τρόποι εργασίας 

 

Η ερώτηση αυτή εντάσσεται στο πεδίο της ανατροφοδότησης και διερευνά την αντίληψη του 

στελεχιακού δυναµικού των νοσοκοµείων σχετικά µε το πως διαχειρίζονται οι µονάδες τους την 

καινοτοµία. Οι απαντήσεις εξετάστηκαν ως προς την ιδιότητα και την εµπειρία στον ιδιωτικό και 

στον δηµόσιο τοµέα. 

 

Τα αποτελέσµατα στο σύνολο και ως προς την ιδιότητα απεικονίζονται στον Πίνακα 17. 
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Πίνακας 17: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων στο σύνολο και ως προς την ιδιότητα. 

 

 

Απαντήσεις 
Ιδιότητα 

Σύνολο 

∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Γίνεται έγκαιρα 

 

18,8% 15,9% 7,7% 14,5% 

Γίνεται αλλά µε 

καθυστέρηση 
 

41,7% 72,0% 75,0% 65,7% 

∆εν γίνεται – 
ακολουθούνται κλασσικοί 

τρόποι εργασίας 
 

35,4% 12,1% 17,3% 18,8% 

Μη έγκυρη απάντηση 
 

2,1% 
  

0,5% 

Μη- απάντηση 
 

2,1% 
  

0,5% 

 Σύνολο 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία του συνόλου όσων απάντησαν στο ερώτηµα εκφράζει την άποψη περι 

προβληµατικής διαχείρισης της καινοτοµίας από την µονάδα τους. Προβληµατική διαχείριση η 

οποία λαµβάνει την µορφή είτε της παντελούς έλλειψης καινοτόµων πρακτικών είτε της 

καθυστερηµένης  εισαγωγής καινοτοµιών. Εδώ έχουµε ωστόσο µιά ακόµη ερώτηση όπου από την 

εφαρµογή του chi square test προκύπτει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση της αντίληψης από την 

ιδιότητα (p-value= 0,002). Η εξάρτηση αυτή συναρτάται από την ευαισθησία του περιεχοµένου της 

εργασίας από τις τεχνολογικές µεταβολές. Έτσι οι γιατροί και οι νοσηλευτές των οποίων οι 

εργασιακές διαδικασίες παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συνάρτησης µε την τεχνολογία, θεωρούν σε 

πολύ µεγαλύτερο ποσοστό ότι η καινοτοµία εισάγεται στην εργασία τους και εµφανίζονται 

περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι στην ταχύτητα εισαγωγής και αξιοποίησης  της. Αντίθετα οι 

διοικητικοί υπάλληλοι, σε τριπλάσιο σχεδόν ποσοστό, υποστηρίζουν ότι καινοτοµία δεν εισάγεται 

και ότι συνήθως εργάζονται µε κλασσικές µεθόδους. 

 

Τα αποτελέσµατα ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 18. 
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Πίνακας 18: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την εµπειρία στον ιδιωτικό και στον 

δηµόσιο τοµέα. 

 

Απαντήσεις 
Τοµέα απόκτησης εµπειρίας 

Σύνολο Ιδιωτικός Τοµέας ∆ηµόσιος Τοµέας 

Γίνεται έγκαιρα 13,0% 25,6% 15,5% 

Γίνεται αλλά µε καθυστέρηση 67,2% 58,1% 65,5% 

∆εν γίνεται – ακολουθούνται 

κλασσικοί τρόποι εργασίας 

18,6% 16,3% 18,2% 

4 0,6%   0,5% 

12 0,6%   0,5% 

 Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Στην περίπτωση αυτή δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ευαισθητοποίησης ως προς την 

καινοτοµία µεταξύ στελεχών µε εµπειρία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, αφού η χρήση του chi 

square test δεν απέδειξε στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (p-value= 0,334) µεταξύ των δύο 

µεταβλητών. 

 

∆ωδέκατη ερώτηση : 

 

Οι χρήστες των υπηρεσιών της µονάδας σας (ασθενείς, οικογένειες ασθενών, συνάδελφοι άλλων 

ειδικοτήτων, προµηθευτές κλπ) 

a. Είναι συνήθως πολύ ικανοποιηµένοι 

b. Είναι συνήθως αρκετά ικανοποιηµένοι 

c. Είναι συνήθως λίγο ικανοποιηµένοι 

d. Είναι συνήθως δυσαρεστηµένοι 

 

 

Με την ερώτηση αυτή  εξετάσθηκε η αντίληψη του στελεχιακού δυναµικού των νοσοκοµείων 

σχετικά µε τον βαθµό ικανοποίησης των χρηστών των µονάδων τους. Τα αποτελέσµατα 

αναλύθηκαν µε βάση την ιδιότητα, την εµπειρία στον Ιδιωτικό τοµέα και το µέγεθος του 

νοσοκοµείου. 
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Ως προς την ιδιότητα τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. 

 

 

Πίνακας 19: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ως προς την ιδιότητα. 

 

Απαντήσεις 

Ιδιότητα 

Σύνολο 

∆ιοικητικό 
προσωπικό Ιατρικό Προσωπικό 

Νοσηλευτικό 
προσωπικό 

Είναι συνήθως πολύ 
ικανοποιηµένοι 

14,9% 16,0% 9,6% 14,1% 

Είναι συνήθως 
αρκετά 

ικανοποιηµένοι 

46,8% 73,6% 73,1% 67,3% 

Είναι συνήθως λίγο 

ικανοποιηµένοι 

36,2% 10,4% 15,4% 17,6% 

Είναι συνήθως 

δυσαρεστηµένοι 

2,1% 
 

1,9% 1,0% 

 Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Στην περίπτωση αυτήν βλέπουµε όσους απαντούν να αποφεύγουν στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία τις ακραίες επιλογές (πολύ ικανοποιηµένοι-δυσαρεστηµένοι) και η όποια 

διαφοροποίηση να αναπτύσσεται γύρω από τις ενδιάµεσες τιµές (αρκετά ικανοποιηµένοι- λίγο 

ικανοποιηµένοι). Η αντίληψη περί αρκετά ικανοποιηµένων χρηστών είναι και η κρατούσα, ίσως 

επειδή είναι πιό ρεαλιστική από την αντίστοιχη περί υψηλού βαθµού ικανοποίησης αλλά, 

ταυτόχρονα, παραµένει νοµιµοποιητική. Οι απαντήσεις στην περίπτωση αυτή συνδέονται άµεσα µε 

την ιδιότητα του απαντώντος αφού η εφαρµογή του chi square test καταδεικνύει σηµαντική 

εξάρτηση των αντιλήψεων περί βαθµού ικανοποίησης από την µεταβλητή της ιδιότητας (p-value= 

0,003). 

 

 

∆έκατη τρίτη ερώτηση: 

 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών της µονάδας σας (ασθενείς, οικογένειες 

ασθενών, συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, προµηθευτές κλπ) 
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a. Καταγράφεται συστηµατικά 

b. Καταγράφεται αλλά όχι συστηµατικά 

c. ∆εν καταγράφεται 

 

 

Η τελευταία αυτή ερώτηση διερεύνησε το κατα πόσον καταγράφεται συστηµατικά ο βαθµός 

ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών της µονάδας (ασθενείς, οικογένειες ασθενών, 

συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, προµηθευτές κλπ) των ερωτηθέντων, µε βάση πάντα την εικόνα 

που έχουν σχηµατίσει για το ζήτηµα αυτό οι ερωτώµενοι.. Οι απαντήσεις εξετάστηκαν ως προς την 

ιδιότητα. 

 

Τα αποτελέσµατα συνολικά και ως προς την ιδιότητα εµφανίζονται στον Πίνακα 20. 

 

Πίνακας 20: Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων σύµφωνα µε την ιδιότητα. 

 

Απαντήσεις 
Ιδιότητα 

Σύνολο 

∆ιοικητικό 

προσωπικό 

Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό 

προσωπικό 

Καταγράφεται 
συστηµατικά 

10,6% 4,7% 3,9% 5,9% 

Καταγράφεται αλλά όχι 
συστηµατικά 

21,3% 28,3% 23,5% 25,5% 

∆εν καταγράφεται 68,1% 67,0% 72,5% 68,6% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων απαντά συνεπώς ότι ο βαθµός ικανοποίησης των 

χρηστών δεν καταγράφεται καθόλου ή όταν καταγράφεται αυτό γίνεται µε µη συστηµατικό τρόπο. 

Οι αντιλήψεις αυτές δεν συνδέονται µε την ιδιότητα αφού το chi square test δεν εµφανίζει 

στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (p-value= 0,513). 
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∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ. 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων που προηγήθηκε µας επιτρέπει να εξάγουµε µερικά βασικά 

συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητα των διαδικασιών στα νοσοκοµεία του δείγµατός µας, αλλά 

και να εντοπίσουµε πεδία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Πρώτον, καταγράφεται µιά πλειοψηφούσα αντίληψη περί της ποσοτικής και ποιοτικής (ειδικά για 

το ιατρικό προσωπικό) ανεπάρκειας της υφιστάµενης επιχειρησιακής ικανότητας των νοσοκοµείων 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πεδίου ευθύνης τους .  Με βάση δηλαδή το 

προεκτεθέν υπόδειγµα του «µαύρου κουτιού» οι εισροές υπερβαίνουν ποσοτικά και ποιοτικά την 

υφιστάµενη ικανότητα µετασχηµατισµού του οργανισµού. 

 

Αν µετακινηθούµε όµως στο υπόδειγµα του «διαφανούς κουτιού» θα αντιληφθούµε ότι η 

διαπιστούµενη αυτή ανεπάρκεια θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω δεδοµένου ότι µπορεί να 

συνδέεται µε µιά πληθώρα ενδο-οργανωτικών παραµέτρων όπως  το µειωµένο προσωπικό, η 

έλλειψη υποδοµών, η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων  κλπ. Ενισχυτικό στοιχείο, µάλιστα της 

πιθανής ανεπάρκειας στο επίπεδο του έµψυχου δυναµικού είναι το ότι καταγράφεται, ειδικά στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η ανάγκη για αύξηση της επιµορφωτικής εκπαίδευσης, άρα 

µπορεί εδώ να ανιχνευθεί µιά υποκειµενική αίσθηση γνωσιακής απαξίωσηςς σε ένα πεδίο κατ’ 

εξοχήν εντάσεως γνώσης.  

 

Ωστόσο και η κακή ποιότητα των διαδικασιών είναι ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες που 

µειώνουν την επιχειρησιακή ικανότητα ενός οργανισµού στον βαθµό που προκαλεί διόγκωση του 

κόστους των ενεργειών µέσω πολυπλοκότητας, περιττών βηµάτων, αυξηµένου αριθµού σφαλµάτων 

κλπ, άρα επιδεινώνει την σχέση εργασιακών φορτίων / διαθέσιµων πόρων. Είναι πολύ πιθανό 

δηλαδή µέρος της επιχειρησιακής ανεπάρκειας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το στελεχιακό 

δυναµικό των µονάδων, να µπορεί να αντιµετωπισθεί µέσω ανασχεδιασµού των διαδικασιών που 

ακολουθούνται.  

 

∆εύτερον, σε ένα περιβάλλον που παρόλον ότι , όπως ίσως θα αναµενόταν, καταγράφεται ένας 



 41

υψηλός βαθµός διαδικαστικής τυποποίησης, οι διαδικασίες κρίνονται πλειοψηφικά ως πολύπλοκες 

και γενικότερα ως χρήζουσες βελτίωσης. Αν και στο ερώτηµα περί της ποιότητας των διαδικασιών 

στη µονάδα ένταξης των ερωτώµενων το ποσοστό των  πλήρως θετικών περί της επάρκειας 

απαντήσεων είναι αρκετά υψηλό (όχι όµως και πλειοψηφικό), γεγονός που αιτιολογείται ίσως από 

την εξοικείωση µε τις διαδικασίες αυτές, η εικόνα µεταβάλλεται όταν το ερώτηµα αφορά τις 

διαδικασίες των άλλων µονάδων. Εκεί οι απαντήσεις περί πλήρους επάρκειας µειώνονται αισθητά, 

η αντίληψη πολυπλοκότητας αυξάνεται ενώ ενισχύεται και η αίσθηση περί 

αναποτελεσµατικότητας.  

 

Η διαφοροποίηση αυτή παρέχει µιά ένδειξη προβληµατικού πεδίου που θα πρέπει επίσης να 

διερευνηθεί περαιτέρω. ∆ύο υποθέσεις εργασίας µπορούν να διατυπωθούν µε βάση το εν λόγω 

εύρηµα. Πρώτον,  η ποιότητα των διαδικασιών χωλαίνει γενικότερα και µόνο η εξοικείωση µε 

αυτές δηµιουργεί µιά αίσθηση σχετικής επάρκειας. ∆εύτερον, υπάρχει ένα πρόβληµα οριζόντιας 

διαδικαστικής συµβατότητας που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ακολουθείται ένα υπόδειγµα 

ολοκληρωµένου διαδικαστικού σχεδιασµού αλλά η κάθε µονάδα αναπτύσσει τις διαδικασίες της 

κατά µόνας και µε βάση εσωτερική λογική και κριτήρια . Μιά τέτοια προσέγγιση όµως δεν 

επιτρέπει τον ορθολογικό χειρισµό των σηµείων διεπαφής των µονάδων και επειδή ακριβώς σε 

πολύπλοκες οργανώσεις, όπως τα νοσοκοµεία, οι εκροές της µιάς µονάδας αποτελούν εισροές της 

επόµενης, η ασυµβατότητα των διαδικασιών παράγει και µεταφέρει -ή αποτρέπει την διόρθωση και 

διαχέει- προβλήµατα. Για να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά θα απαιτηθεί ασφαλώς µιά πολύ 

εκτενέστερη µελέτη και ως προς το εύρος του πεδίου και ως προς τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία. 

 

Τέλος, όσον αφορά τις µαθησιακής φύσεως διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης των 

αλλαγών οι αντιλήψεις που καταγράφονται σκιαγραφούν ένα σύνολο υπο-πεδίων µε αρκετά 

προβλήµατα.  

 

Κατ’ αρχήν ο ενδο-οργανωτικός διάλογος, βασική πηγή εµπειρικής µάθησης
33

, φαίνεται να πάσχει 

και ως προς την συστηµατικότητα και ως προς την συχνότητα. Κατά δεύτερον η επιµορφωτική 

εκπαίδευση, ειδικά στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο από την φύση του ρόλου 

του είναι περισσότερο εξαρτηµένο από την τεχνολογική και µεθοδολογική καινοτοµία, άρα την 

διαρκή ανανέωση των γνώσεων, καταγράφεται ως ελλιπής.  

                                                
33

 Kolb, David. A. (1984) Experiential Learning, Prentice Hall, Revans Reg (1980), Action 

learning: new techniques for management, Blond & Briggs 
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Κατά τρίτον, η ίδια η διαχείριση της καινοτοµίας µοιάζει να πάσχει: για µεν το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό καινοτόµες µέθοδοι εισάγονται αλλά µε χρονική υστέρηση, για δε το 

διοικητικό προσωπικό, πέραν της καθυστέρησης, καταγράφεται µε υψηλά ποσοστά και η παντελής 

έλλειψη αλλαγών.  

 

 Τελευταίο αλλ’ όχι έσχατο το ζήτηµα της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και της 

ανατροφοδότησης της παραγωγικής διαδικασίας (εν προκειµένω της κλινικής, εργαστηριακής και 

διοικητικής δραστηριότητας) µε τα προκύπτοντα συµπεράσµατα . Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί 

βασικό µηχανισµό µάθησης για κάθε οργανισµό, στηρίζεται στην καταγραφή και την στάθµιση των 

αποτελεσµάτων, µεταξύ των οποίων ο βαθµός ικανοποίησης των χρηστών παίζει πρωτεύοντα ρόλο, 

άρα η  µέτρησή του είναι αναγκαία. Αυτή ακριβώς η κρίσιµη διαδικασία δεν φαίνεται να 

ακολουθείται στα νοσοκοµεία του δείγµατός µας. 

 

Οι παράµετροι που ευνοούν την καινοτοµία και την µάθηση σε κάθε οργανισµό µπορούν να 

ταξινοµηθούν,  σε δύο διακριτά πεδία,  ως πολιτισµικές, συνδεδεµένες µε την µαθησιακή και την 

γενικότερη κουλτούρα του οργανισµού και ως οργανωτικές συνδεδεµένες µε τις δοµές και τις 

διαδικασίες. Οι πολιτισµικές παράµετροι είναι, σε τελική ανάλυση, οι καθοριστικές για την 

ενεργοποίηση της µάθησης και την αξιοποίηση της καινοτοµίας. Ωστόσο οι παράµετροι δοµικού 

και διαδικαστικού χαρακτήρα -όπως η κατανοµή εργασίας, το συντονιστικό πρότυπο, η µορφή των 

ιεραρχικών σχέσεων κλπ- επικαθορίζουν το τελικό αποτέλεσµα διευκολύνοντας ή παρεµποδίζοντας 

την οργανωσιακή µάθηση και την αλλαγή.  Με το δεδοµένο το ότι από τις απαντήσεις του 

προσωπικού προκύπτει ότι η πλειοψηφία διαπιστώνει µαθησιακό έλλειµµα φαίνεται ότι µιά µορφή 

µαθησιακής κουλτούρας έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, τουλάχιστον στο επίπεδο της άτυπης 

οργάνωσης. Μπορεί λοιπόν µε αρκετή ασφάλεια να διατυπωθεί η υπόθεση ότι είναι οι δοµικές και 

διαδικαστικές παράµετροι που θα πρέπει να µετασχηµατισθούν αναλόγως για να καταστούν 

ευνοϊκές προς την µάθηση και την καινοτοµία. 

 



 43

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Anand S.et al, (2003), Report of the Scientific Peer Review Group on Health Systems Performance 

Assessment σσ 839-916 σε Murray Christopher J.L., Evans David B. (Επιµ..), (2003), Health 

Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization.  

 

Bellou Victoria (2008) Identifying organizational culture and subcultures within Greek public 

hospitals, Journal of Health Organisation and Management, τοµ. 22, τευχ. 5 σσ 496 – 509.  

 

Crosby Barbara, Bryson John (2005), Leadership for the Common Good: Tackling Public Problems 

in a Shared-Power World,  Jossey-Bass.  

 

Dessinger Conway Joan, Moseley James L., Van Tiem Darlene M., (2008), Performance 

Improvement Interventions: Enhancing People, Processes, and Organizations through Performance 

Technology,  

 

Donabedian Avedis, (2005 / 1966) ‘Evaluating the Quality of Medical Care’, The Milbank 

Quarterly, Vol. 83, No. 4, 2005 σσ. 691–729 

 

Donabedian Avedis, (2003), An Introduction to Quality Assurance in Health Care, Oxford 

University Press 

 

Duffy Joanne R., (2008), Quality Caring in Nursing: Applying Theory to Clinical Practice, 

Education and Leadership, Springer  

 

Dooling Kathleen,  Hardwick Deborah , (2008) ‘Balanced Score Card Approach to Performance 

Measurement of Health Unit Strategic Directions’, Conference Presentations Making Healthy 

Communities Count A Public Health Summit,  October 26-29, Niagara Falls, Ontario,Canada, 

http://www.ophaconference.ca/ 2008/ Presentations/ KDooling-DHardwick-PHS08.pdf. Πρόσβαση 

19/8/09 

 

Halachmi Arie, Bouckaert Geert, (1996),Organizational Performance and Measurement in the 

Public Sector: Toward Service, Effort and Accomplishment Reporting , Quorum Books. 

 



 44

Helmreich R.L. (2000), ‘On error management: lessons from aviation’, British Medical Journal, 

τευχ. 320, σσ 781-785.  

 

Henkel Mary (1991),Government: Evaluation and Change,  Jessica Kingsley Publishers 

 

Holzemer WL, (1994),  “The impact of nursing care in Latin America and the Caribbean: a focus on 

outcomes”, Journal of Advanced Nursing. τοµ.20, τευχ. 1, σσ  5-12., Mitchell Pamela H., Ferketich 

Sandra, Jennings Bonnie M., (1998), “Quality Health Outcomes Model”, Journal of Nursing 

Scholarship, τοµ. 30, τευχ. 1, σσ 43-46 

 

Honegger Max, Krell Maya, (2000), External evaluation : are we doing the right things? Are we 

doing things right?,  Swiss Agency for Development and Cooperation.   

 

Hungate Robert W. (2001) “Reflecting on Donabedian’s Legacy”, Health Affairs, τοµ 20, τευχ.3 σσ 

295 

 

Huntoon Lawrence R, (2004), Medicare: Incompetence-Based Bureaucracy, Journal of American 

Physicians and Surgeons, τοµ. 9,  τευχ. 4 , σσ 102-103 

 

Jacques March Laree, (1999), The Call of Quality: Doing Right Things Right, Quality Progress,  

September, σσ 48-54.  

 

Kolb, David. A. (1984) Experiential Learning, Prentice Hall,  

 

Kuhn Thomas (1996 / 1962) The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press. 

 

Lindblom CE  (1959), “The Science of "Muddling Through", Public Administration Review, Τοµ. 

19, τευχ.2  σσ. 79-88 

 

Machuca Jose A.D., Carillo Domingo A. Miguel, (1996), ‘Transparent-Box Business Simulators 

versus Black-Box Business Simulators: an initial empirical comparative study’, Conference 

Proceedings, The 14th International Conference of the System Dynamics Society, Cambridge, 

Massachusetts, USA 

 



 45

Mullner Ross, (2009), Encyclopedia of Health Services Research,  Sage Publications 

 

Mullner Ross M. (2009)  ‘Donabedian’, σε Mullner Ross, Encyclopedia of Health Services 

Research ,  Sage Publications, σσ 320-321 

 

Murray Christopher J.L., Evans David B. (Ed.), (2003), Health Systems Performance Assessment 

Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization. 

 

Murray Christopher J.L, Evans David B. (2003), “Health Systems Performance Assessment:Goals, 

Framework and Overview” σσ 3-18 σε Murray Christopher J.L., Evans David B. (Επιµ), Health 

Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization. 

 

Newhouse J.P , (1993), ‘An iconoclastic view of health cost containment’, Health Affairs 

Supplement,  σσ 152-171.  

 

Niven Paul R., (2003), Balanced Scorecard  Step by Step for Governments and Nonprofits ,Wiley 

 

Passas A , Tsekos Th., (2009), “A Procedural Model for Public Deliberation” , σε Tambouris 

Efthimios, Macintosh Ann (Επιµ.). Electronic Participation: Proceedings of Ongoing Research, 

General Development Issues and Projects of ePart 2009,  Trauner Verlag 

 

Pearson Mark et all. (2009), ‘Global health partnerships and country health systems: the case of 

Cambodia’,  HLSP Institute Technical approach paper, July 2009   

 

Pfeiffer. Carmon Matthew (2004), Measuring Quality in Planning: Managing the Performance 

Process, Routledge.  

 

Revans Reg (1980), Action learning: new techniques for management, Blond & Briggs 

 

Rohm Howard (2002), “A balancing act “, Perform, τοµ 2, τευχ. 2, p.1-8 

 

Rutgers, Mark R., Schreurs, Petra (2006),The Morality of Value- and Purpose-Rationality: The 

Kantian Roots of Weber's Foundational Distinction, Administration Society  τευχ.38, σσ 403-421.  

 

Scholes Kevan, Johnson Gerry (2000), Exploring Public Sector Strategy,  Prentice Hall.  



 46

 

Seidman Joshua J., Greenfield Sheldon, (1998) “Quality for Good Mesure”, Seminars in Medical 

Practice, τοµ. 1, τευχ. 1 , σσ 7-10, 

 

Slater Roger (1991) Integrated Process Management: A Quality Model, McGraw-Hill 

 

Swidler Ann (1973), The Concept of Rationality in the Work of Max Weber, Sociological Inquiry, 

τοµ. 43, τευχ. 1, σσ: 35-42. 

 

Τσέκος, Θεόδωρος Ν., (2009) «∆ιαδικαστική επάρκεια και διοικητική αποτελεσµατικότητα», σε 

Μακρυδηµήτρης Α. Πραβίτα Μ-Η. (Επιµ.), Σύγχρονες Τάσεις στη ∆ιοικητική Επιστήµη: Νέα 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών Πρακτικά  2ου 

Συνεδρίου ∆ιοικητικών Επιστηµόνων,  Εκδόσεις Σάκκουλα A.E. 

 

Valentine Nicole B. et al. (2003), ‘Health System Responsiveness: Concepts, Domains and 

Operationalization’, σσ 573-596 σε Murray Christopher J.L., Evans David B. (Επιµ.), Health 

Systems Performance Assessment Debates, Methods and Empiricism, World Health Organization. 



 47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 
ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ερωτηµατολόγιο υποέργου µε στόχο τη διερεύνηση Ποιότητας ∆ιαδικασιών των Μονάδων Υγείας  
 

 

Στοιχεία ερωτώµενου 
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Προσωπικά στοιχεία 
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2. Εκπαίδευση  
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Από αυτά στον Οργανισµό :………………. έτη. 

 

Πριν την πρόσληψη σας στον Οργανισµό είχατε εργαστεί αλλού (Ναι / Όχι) ;  ………… 

 

Εάν  ΝΑΙ η θέση ήταν : 

στον ιδιωτικό τοµέα   
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στον δηµόσιο τοµέα  

ως ελεύθερος επαγγελµατίας  

 

στο τµήµα (ή τµήµατα) :  

 

…………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Η θέση σας στο Οργανισµό είναι σο τµήµα (ή τµήµατα) :  
 

 
Παρακαλώ για τα παρακάτω ερωτήµατα σηµειώστε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα 

τον Οργανισµό που εργάζεστε:  

 

1. Ο συνήθης φόρτος εργασίας της µονάδας σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες δυνατότητες  

b. ξεπερνά τις υπάρχουσες δυνατότητες 

c. είναι µικρότερος από τις υπάρχουσες δυνατότητες 

 

2. Η σοβαρότητα των περιπτώσεων που χειρίζεστε συνήθως στην µονάδα σας (Κλινική, 

Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες δυνατότητες  

b. ξεπερνά τις υπάρχουσες δυνατότητες 

c. είναι χαµηλότερη από τις υπάρχουσες δυνατότητες 

 
3. Οι διαδικασίες που ακολουθείτε στην µονάδα σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. Είναι πλήρως πιστοποιηµένες κατά ISO ή άλλο ποιοτικό πρωτόκολλο 
b. Είναι κατά ένα µέρος πιστοποιηµένες κατά ISO ή άλλο ποιοτικό πρωτόκολλο 

c. Είναι πλήρως τυποποιηµένες χωρίς πιστοποίηση 
d. Είναι µερικώς τυποποιηµένες χωρίς πιστοποίηση 

e. ∆εν είναι τυποποιηµένες 
 

4. Οι διαδικασίες που ακολουθείτε στην µονάδα σας (Κλινική, Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 

5. Η συζήτηση και η ανταλλαγή εµπειριών εντός της µονάδας σας (Κλινική, Υπηρεσία, 

∆ιεύθυνση, Τµήµα) 

a. Γίνεται συστηµατικά και όσο συχνά χρειάζεται 

b. Γίνεται συστηµατικά αλλά όχι όσο συχνά χρειάζεται 

c. Γίνεται αλλά χωρίς συστηµατικό τρόπο 

d. ∆εν γίνεται 

 

6. Η συζήτηση και η ανταλλαγή εµπειριών µε τις άλλες µονάδες (Κλινικές, Υπηρεσίες, 
∆ιευθύνσεις, Τµήµατα) 

a. Γίνεται συστηµατικά και όσο συχνά χρειάζεται 
b. Γίνεται συστηµατικά αλλά όχι όσο συχνά χρειάζεται 

c. Γίνεται αλλά χωρίς συστηµατικό τρόπο 
d. ∆εν γίνεται 
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7. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες διοικητικές µονάδες του φορέα σας (∆ιευθύνσεις, 

Τµήµατα) 
a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 
c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 
8. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες κλινικές / νοσηλευτικές µονάδες του φορέα σας 

(Κλινικές, Υπηρεσίες, Τµήµατα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 

9. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι άλλες εργαστηριακές µονάδες του φορέα σας (Κλινικές, 

Υπηρεσίες, Τµήµατα) 

a. Είναι αποτελεσµατικές και απλές 

b. Είναι αποτελεσµατικές αλλά πολύπλοκες 

c. Είναι αναποτελεσµατικές  

 

10. Η συµµετοχή του προσωπικού της µονάδας σας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα γίνεται 

a. Όσο συχνά χρειάζεται 
b. Λιγότερο συχνά από όσο χρειάζεται 

c. Περισσότερο συχνά από όσο χρειάζεται 
 

11. Η εισαγωγή νέων µεθόδων εργασίας στην µονάδα σας  
a. Γίνεται έγκαιρα 

b. Γίνεται αλλά µε καθυστέρηση 
c. ∆εν γίνεται – ακολουθούνται κλασσικοί τρόποι εργασίας 

 

12. Οι χρήστες των υπηρεσιών της µονάδας σας (ασθενείς, οικογένειες ασθενών, συνάδελφοι 

άλλων ειδικοτήτων, προµηθευτές κλπ) 

a. Είναι συνήθως πολύ ικανοποιηµένοι 

b. Είναι συνήθως αρκετά ικανοποιηµένοι 

c. Είναι συνήθως λίγο ικανοποιηµένοι 

d. Είναι συνήθως δυσαρεστηµένοι 

 

13. Ο βαθµός ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών της µονάδας σας (ασθενείς, 

οικογένειες ασθενών, συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, προµηθευτές κλπ) 

a. Καταγράφεται συστηµατικά 

b. Καταγράφεται αλλά όχι συστηµατικά 

c. ∆εν καταγράφεται 
 


