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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κλινική διακυβέρνηση είναι η επιτοµή του σύγχρονου µάνατζµεντ της 

υγείας. Έχοντας τις εννοιολογικές της ρίζες στην πολιτική επιστήµη και 

αποτελώντας προσαρµογή και µετεξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης στα 

(αγγλοσαξονικά κυρίως) συστήµατα υγείας, επιχειρεί να «παντρέψει» την 

οργανωτική και διοικητική αρτιότητα µε την άριστη κλινική πράξη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση εφαρµογής της είναι η αλλαγή στην «οργανωσιακή κουλτούρα» 

των δοµών παροχής υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή της, 

επηρεάζει τη νοοτροπία των επαγγελµατιών υγείας και όλων των 

«µεριδιούχων» του µεγάλου και πολύπλοκου αυτού χώρου. Απαιτεί 

ουσιαστική ηγεσία από τα ανώτατα διοικητικά και επιστηµονικά στελέχη της 

υγείας, η οποία θα καθοδηγεί το προσωπικό και θα διαµορφώνει διαδικασίες 

προς τον απώτερο σκοπό της κλινικής διακυβέρνησης που είναι η παροχή 

υψηλής ποιότητας περίθαλψης για όλους του πολίτες. Αν και βρίσκεται στο 

προσκήνιο του µάνατζµεντ της υγείας µόλις 15 χρόνια και τα δηµοσιευµένα 

ερευνητικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή της είναι περιορισµένα, 

αναγνωρίζεται διεθνώς ως το µέσο για αειφόρο ανάπτυξη ενός συστήµατος 

υγείας που θέλει να ικανοποιεί συστηµατικά τις ανάγκες των ασθενών και της 

κοινότητας, παρά τη διαρκώς αυξανόµενη οικονοµική πίεση και τις συνεχώς 

αυξανόµενες προσδοκίες και απαιτήσεις της κοινωνίας για καλύτερη υγεία. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

∆ιακυβέρνηση, διαχείριση δεδοµένων, διοίκηση ολικής ποιότητας, 

επαγγελµατική αυτορρύθµιση, εταιρική διακυβέρνηση, ηγεσία, ιατρική 

αµέλεια, κλινική αποτελεσµατικότητα, κλινική διακυβέρνηση, λογοδοσία, 

µάνατζµεντ επιδόσεων, οργανωσιακή κουλτούρα, ποιότητα, συµµετοχικότητα. 
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SUMMARY 

Clinical governance is the compendium of modern health management. 

Having its conceptual roots in political science and emerged as a 

transformation of corporate governance mainly in Anglo-Saxon health 

systems, clinical governance aims to combine organizational and 

administrative sufficiency with excellence in clinical practice. The 

implementation of such a model presupposes a deep change of organizational 

culture across the multi-diverse and particularly complex health sector and 

moreover its principles and core processes have a great impact on this 

culture. It also requires the statutory obligation of committed leadership to 

guide essentially managerial and clinical staff and to provide assurances for 

governance processes in order to achieve the ultimate goal; high quality 

health care for every individual in the community. Although clinical 

governance is a recent concept of health management and there is poor 

evidence on the effectiveness and efficacy of its implementation, it has been 

widely recognized as the mean for sustainable development of a health 

system committed to the continuous and fair satisfaction of patient and 

community health needs, despite the restriction of financial resources and the 

raise of health expectations and demand.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέχρι το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα ήταν «πρωταθλητής» 

στην ανάπτυξη για αρκετές δεκαετίες. Ειδικά µετά την είσοδό της στη ζώνη 

του ευρώ το 2002, πέτυχε ρυθµούς ανάπτυξης που ξεπερνούσαν αυτούς των 

άλλων ευρωπαϊκών κρατών καθώς και των ΗΠΑ. Η ανάπτυξη αυτή, όµως, 

προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την ιδιωτική και δηµόσια καταναλωτική 

δαπάνη, που µε τη σειρά της στηρίχτηκε σε ευρέως διαθέσιµες πιστώσεις 

χαµηλού κόστους1.  

Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα είναι κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες του 

ΑΕΠ υψηλότερη από το αντίστοιχο µέγεθος των περισσότερων ευρωπαϊκών 

χωρών και η ζήτηση είναι σε συντριπτικό ποσοστό εγχώρια1. Ακόµη και 

εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας – όπως π.χ. ο τουρισµός – εξαρτιόνταν σε 

µεγάλο βαθµό από την εσωτερική ζήτηση. Με απλά λόγια, η ελληνική 

ανάπτυξη στηρίχτηκε σε χαµηλές εγχώριες επενδύσεις και σε υψηλή εγχώρια 

ζήτηση, που χρηµατοδοτήθηκε από φτηνό δανεισµό και έναν υπερχρεωµένο 

δηµόσιο τοµέα. 

Ως επακόλουθο, πριν από τρία χρόνια, η Ελλάδα εισήλθε σε φάση βαθιάς 

ύφεσης. Οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις περιορίστηκαν σηµαντικά. Το 

δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διογκώθηκε σηµαντικά και το κράτος 

επαφίεται πλέον σε έκτακτες δανειακές εισφορές από επίσηµους φορείς για να 

χρηµατοδοτήσει τις κοινωνικές δαπάνες, τους µισθούς και το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα. Πέρα από την κρίση ελλείµµατος και χρέους, η χώρα αντιµετωπίζει 

προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητά της και την προοπτική 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού της. Υπολείπεται των ευρωπαϊκών 

της εταίρων σε κρίσιµα µεγέθη, όπως οι άµεσες ξένες επενδύσεις, η 

παραγωγικότητα εργασίας και ο βαθµός συµµετοχής του πληθυσµού στο 

εργατικό δυναµικό. 

Σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο δηµιουργείται 

σκεπτικισµός ως προς το παρόν και το µέλλον της περίθαλψης στη χώρα µας. 

Η υγεία του ελληνικού πληθυσµού βελτιώθηκε σηµαντικά από τη δεκαετία του 

‘60 και µετά, παράλληλα µε την αισθητή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας. ∆ηµιουργήθηκε Εθνικό Σύστηµα Υγείας που µεγάλωνε διαρκώς, 

χτίστηκαν πολλά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, ιδρύθηκαν πολυάριθµες 

υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και προνοιακοί οργανισµοί, αυξήθηκε εντυπωσιακά 

ο αριθµός των ειδικευµένων ιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας ανά 

κάτοικο. Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄90 µάλιστα, σηµειώθηκε και ραγδαία 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας, µε 4-5 µεγάλους εταιρικούς οµίλους να 

δραστηριοποιούνται µε σηµαντικές επενδύσεις στο χώρο. Ποια είναι, όµως, η 

σηµερινή πραγµατικότητα στην υγεία; Το κράτος αδυνατεί να συντηρήσει τις 

                                                           
1 McKinsey & Company, Athens Office: «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το 
νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης», ∆εκέµβριος 2010. 
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δηµόσιες δοµές υγείας που «έχτισε» τα τελευταία 40 χρόνια. Όλοι οι δηµόσιοι 

οργανισµοί υγείας είναι υπερ-χρεωµένοι, οι εργαζόµενοι σε αυτούς υπο-

αµειβόµενοι, οι πολίτες σε σύγχυση ως προς τις ανάγκες τους για περίθαλψη 

από τη µια και την οικονοµική δυνατότητα κάλυψης αυτών από την άλλη, ενώ 

η κρίση και η σύγχυση παρασύρει και τον ιδιωτικό τοµέα υγείας σε 

απογοητευτικά οικονοµικά αποτελέσµατα και αβέβαιη βιωσιµότητα. 

Εύλογα δηµιουργούνται τα ερωτήµατα: είναι δυνατόν σε αυτό το περιβάλλον 

να διατηρηθεί το επίπεδο υγείας του πληθυσµού; Μπορεί το κράτος να 

συντηρήσει τις δοµές και υπηρεσίες υγείας που χρηµατοδοτεί; Είναι εφικτή η 

ισότητα στην παροχή φροντίδας υγείας και στην προσβασιµότητα στις 

υπηρεσίες από τους πολίτες (αν βέβαια θεωρήσουµε ότι υπάρχει κεκτηµένη 

ισότητα στην υγεία); Μήπως η υγεία µετατραπεί από αναφαίρετο και 

προαπαιτούµενο κοινωνικό αγαθό σε αγαθό πολυτελείας για τους λίγους 

«έχοντες»; Και τέλος, µπορεί να υπάρξει στοιχειώδης, αλλά ουσιαστική 

ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας; 

Όλο το σύστηµα υγείας (κυρίως το δηµόσιο αλλά και το ιδιωτικό) στην 

Ελλάδα αντιµετωπίζει, συνεπώς και περισσότερο από ποτέ στο πρόσφατο 

παρελθόν, µια πολύ µεγάλη πρόκληση: σε ποιο βαθµό ο περιορισµός των 

διαθέσιµων πόρων θα οδηγήσει σε µια κατάσταση που θα είναι εφικτό για το 

σύστηµα να παρέχει, προς όλους, κάθε αποτελεσµατική (ποιοτική) παρέµβαση 

που µπορεί να χρειαστούν.  

Η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα µπορούσε, µε µια πρώτη – αδρή 

προσέγγιση, να είναι η υιοθέτηση και εφαρµογή ουσιαστικών και αποδοτικών 

συστηµάτων διακυβέρνησης στην υγεία. Η επιτυχής ενσωµάτωση της έννοιας 

της διακυβέρνησης στη δηµόσια, κυρίως, σφαίρα της περίθαλψης, θα 

µπορούσε να αποτελέσει την ασφαλιστική δικλείδα για τη διατήρηση 

ποιοτικών και βιώσιµων υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (RATIONAL) 
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε αναλυτικά µε την έννοια της 

διακυβέρνησης στην υγεία και κατά πόσο η έννοια αυτή είναι χρήσιµη ή 

απαραίτητη στη διάρθρωση, στη διοίκηση και στην αποδοτική λειτουργία του 

συστήµατος υγείας. Επειδή οι ρίζες του όρου έχουν ξεκάθαρο υπόβαθρο στην 

επιστήµη του µάνατζµεντ και µάλιστα η υπηρέτηση των αρχών της κλινικής 

διακυβέρνησης περιλαµβάνει κυριολεκτικά όλες τις σύγχρονες τάσεις της 

διοίκησης της υγείας, αποφασίσαµε πριν 2 περίπου χρόνια να ξεκινήσουµε την 

έρευνα, τη µελέτη και την ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το θέµα. 

Αρχικά θα αποσαφηνίσουµε τι είναι διακυβέρνηση και ποια είναι τα πεδία 

εφαρµογής της. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τον όρο εταιρική 

διακυβέρνηση και θα επιχειρήσουµε να τον «µετουσιώσουµε» στο χώρο της 

υγείας, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα και την ορολογία της υγείας. Στο 
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σηµείο αυτό και προκειµένου να δείξουµε κατά πόσο «χωράει» και έχει 

σηµασία η διακυβέρνηση της υγείας στην Ελλάδα, θα απαντήσουµε σε 

ορισµένα λογικά ερωτήµατα όπως: 

- Ποιος είναι ο σκοπός της διακυβέρνησης στην υγεία; 

- Πόσο κρίσιµο είναι το ζήτηµα της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας; 

- Ποιες είναι οι βασικές αρχές, οι προσδοκίες και οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

της διακυβέρνησης στο χώρο αυτό; 

Κρίσιµο κεφάλαιο στην ανάλυση της διακυβέρνησης στην υγεία είναι η 

περιγραφή και αποσαφήνιση του όρου «κλινική διακυβέρνηση». Θα 

δείξουµε τις διαφορές της κλινικής διακυβέρνησης από την ευρεία έννοια της 

διακυβέρνησης στην υγεία, θα αναζητήσουµε τις ρίζες της στην πολιτική 

επιστήµη και διοικητική επιστήµη και θα χρησιµοποιήσουµε ως µοντέλο 

αναφοράς το παράδειγµα της εφαρµοσµένης κλινικής διακυβέρνησης στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (NHS) στη Μεγάλη Βρετανία 

στήριξε, κυριολεκτικά, τη γενναία µεταρρύθµισή του πριν 10-15 χρόνια πάνω 

στις αρχές της κλινικής διακυβέρνησης. Θα αναζητήσουµε τους τρόπους µε 

τους οποίους εφαρµόστηκαν εκεί οι βασικές αρχές και θα παρουσιάσουµε 

αποτελέσµατα (κυρίως από τη ΜΒ αλλά και από άλλες χώρες που έχουν 

υιοθετήσει ανάλογα συστήµατα) από αυτήν την πολιτική. ∆ηλαδή, κατά πόσο 

βοήθησε η κλινική διακυβέρνηση να ξεπεραστούν εγγενή προβλήµατα του 

συστήµατος και να βελτιωθεί συστηµατικά το επίπεδο περίθαλψης, όπως ήταν 

οι αρχικοί στόχοι του εγχειρήµατος. 

Η ιδεολογική υιοθέτηση και πρακτική εφαρµογή των αρχών κλινικής 

διακυβέρνησης σε ένα σύστηµα υγείας εξαρτάται από την οργανωσιακή 

κουλτούρα του συστήµατος και ταυτόχρονα την επηρεάζει. Για αυτόν το 

λόγο θα παρουσιάσουµε τη γνώµη των κλινικών επιστηµόνων και των 

µάνατζερ πάνω στο θέµα, αποκαλύπτοντας αγκυλώσεις και εµπόδια που 

εµφανίζονται απέναντι στη νοοτροπία και τις διαδικασίες κλινικής 

διακυβέρνησης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουµε στο ρόλο που διαδραµατίζουν τα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια (υπηρεσιών, οργανισµών και άλλων φορέων της υγείας) στην 

ουσιαστική διακυβέρνηση και θα συγκρίνουµε τα διεθνή πρότυπα σχετικά µε 

τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους µε αυτά που ισχύουν εδώ. 

Παράλληλα µε την ανάλυση στις προαναφερθείσες ενότητες, θα 

επιχειρηµατολογούµε για το αυταπόδεικτο: ότι στην Ελλάδα, παρά τις κάποιες 

δειλές προσπάθειες εκσυγχρονισµού του συστήµατος υγείας (όπως θα φανεί 

και από τη µελέτη και παρουσίαση κάποιων νόµων και διατάξεων που 

αφορούν το ΕΣΥ), δεν υπάρχει λογική διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν οι θεσµοί 

και τα κατάλληλα όργανα να εφαρµόσουν µια τέτοια προσέγγιση στην 

πολιτική υγείας. Ωστόσο, µέσα από την εξέταση και κριτική ανάλυση της 

νοµοθεσίας και της πραγµατικής εικόνας του συστήµατος θα αφήσουµε να 

διαφανούν τα «παράθυρα» που υπάρχουν για πιθανή υιοθέτηση και 
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προσαρµογή κλινικής και ευρύτερης διακυβερνητικής νοοτροπίας στο χώρο 

της υγείας, στην Ελλάδα.  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Στη συγκεκριµένη εργασία ακολουθείται εκτεταµένη ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σχετικά µε τη διακυβέρνηση στην υγεία. Κατά την 

προετοιµασία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει µηδαµινή ελληνική βιβλιογραφία, 

συνεπώς τα περισσότερα επιστηµονικά άρθρα και επιστηµονικά βιβλία που 

µελετήθηκαν είναι στα αγγλικά. Οι απόψεις και τα ερευνητικά δεδοµένα από 

τα χρησιµοποιούµενα άρθρα και βιβλία παρουσιάζονται κριτικά και 

αναφέρονται ως παραποµπές στη «Βιβλιογραφία», ενώ άλλα παραθέτονται ως 

υποσηµειώσεις στο κείµενο. Η γενική µέθοδος ήταν η αναζήτηση των όρων : 

«health governance, governance, corporate governance, clinical 

governance, clinical effectiveness  και quality in health care» σε 

µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες υγείας. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα πιο σύγχρονα άρθρα (της 

τελευταίας 10ετίας). Επίσης, κατεβάστηκαν από το διαδίκτυο και µελετήθηκαν 

τα ΦΕΚ που περιλαµβάνουν σχετικές µε το θέµα διατάξεις για την υγεία, από 

το 2001 και µετά. Παράγραφοι από τα ΦΕΚ υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ορισµός και είδη διακυβέρνησης και αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης 

1.1. Τι είναι ∆ιακυβέρνηση 

Σε γενικές γραµµές, ως διακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο των µέσων (π.χ. 

νόµων) και δράσεων που υιοθετεί µια οργανωµένη κοινωνία για να προάγει τη 

συλλογική δράση και την εφαρµογή συλλογικών λύσεων προς την κατάκτηση 

κοινών στόχων. Αυτή είναι µια ευρεία εννοιολογική απόδοση του όρου, που 

περιλαµβάνει τους διάφορους τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα ή οι οµάδες 

οργανώνουν τους εαυτούς τους για να πετύχουν συµφωνηµένους στόχους 

[1]. 

Αυτή η οργάνωση απαιτεί συµφωνία σε ένα φάσµα θεµάτων όπως της 

συµµετοχής σε συνεργατικές σχέσεις, των υποχρεώσεων και των 

υπευθυνοτήτων των µελών, της λήψης αποφάσεων, των µέσων επικοινωνίας, 

της κινητοποίησης πόρων και της διανοµής τους, της διευθέτησης διαφωνιών 

και του σχηµατισµού επίσηµων ή ανεπίσηµων κανόνων και διαδικασιών που 

αφορούν σε όλα τα παραπάνω. Οριζόµενη κατά αυτόν τον τρόπο, η 

διακυβέρνηση άπτεται ενός ιδιαίτερα ευρέος φάσµατος συλλογικών 

συµπεριφορών, οι οποίες κυµαίνονται από τοπικές οµάδες στο πλαίσιο µιας 

κοινότητας, σε διεθνείς «συνεταιρισµούς» και από εργατικά συνδικάτα, σε 

επίπεδο Συµβουλίου Ηνωµένων Εθνών. Η διακυβέρνηση, συνεπώς, σχετίζεται 

και µε την ιδιωτική και µε τη δηµόσια σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας 

και µερικές φορές και µε τον άµεσο συνδυασµό αυτών των δύο [1].  

Πολύ σηµαντικό είναι να διευκρινίσουµε πως η διακυβέρνηση είναι διακριτή 

από τον όρο κυβέρνηση. Σύµφωνα µε τον Rosenau (1995)[2] : «η 

κυβέρνηση δεν είναι συνώνυµη µε τη διακυβέρνηση. Και οι δυο έννοιες 

αναφέρονται σε τελολογικές συµπεριφορές, δηλαδή σε δραστηριότητες 

προσανατολισµένες σε έναν σκοπό και σε συστήµατα κανόνων. Ο όρος 

κυβέρνηση όµως δηλώνει δραστηριότητες που υποστηρίζονται από επίσηµη 

αρχή ή εξουσία, ενώ ο όρος διακυβέρνηση αναφέρεται σε δραστηριότητες που 

υποστηρίζονται από κοινούς στόχους, οι οποίοι µπορεί να πηγάζουν, µπορεί 

και όχι, από νόµους και νοµοθετικά προσδιοριζόµενες υπευθυνότητες και που 

δεν επαφίενται απαραίτητα σε «αστυνόµευση» προκειµένου να οριστούν 

σαφώς και να αποκτήσουν συµµόρφωση προς αυτούς». 

Η κυβέρνηση, µε άλλα λόγια, είναι µια ιδιαίτερη και σαφώς επισηµοποιηµένη 

µορφή διακυβέρνησης. Όπου η διακυβέρνηση είναι θεσµοθετηµένη εντός ενός 

συµφωνηµένου πεδίου κανόνων και διαδικασιών ή εντός µιας συνεχούς 

οργανωµένης δοµής µε κατάλληλη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

εισηγητικών - εφαρµοστικών σωµάτων, µπορούµε να πούµε πως όλα αυτά 
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(που τότε αποτελούν τα µέσα ή τους µηχανισµούς διακυβέρνησης) 

σχηµατίζουν τη µορφή επισηµοποιηµένης διακυβέρνησης [3]. Σε άλλες 

περιπτώσεις, ωστόσο, η διακυβέρνηση µπορεί να επαφίεται σε ανεπίσηµους 

µηχανισµούς (π.χ. άγραφους κανόνες, κοινή λογική, γενικούς συλλογικούς 

κανόνες, πολιτιστικά πρότυπα, κοινές – κοινώς αποδεκτές- αξίες κ.ά.) που δεν 

τυποποιούνται σε ρητούς κανόνες ή νόµους. 

1.2. Οι διαφορετικές έννοιες του όρου διακυβέρνηση 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η ικανότητα µιας κοινωνίας να προάγει τη 

συλλογική δράση και την εφαρµογή λύσεων σε κοινά συµφωνηθέντες 

στόχους είναι η κεντρική ιδέα της διακυβέρνησης. Όπως δείχνουµε στον 

Πίνακα 1, ο όρος διακυβέρνηση χρησιµοποιείται µε διάφορους τρόπους, από 

τη σχετικά στενή έννοια της εταιρικής και κλινικής διακυβέρνησης, στη 

σχετικά ευρεία έννοια της παγκόσµιας διακυβέρνησης. Πριν επικεντρώσουµε 

την ανάλυσή µας στη διακυβέρνηση στην υγεία, παρουσιάζουµε συνοπτικά 

τους τρόπους αυτούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ∆ιαφορετικές έννοιες του όρου διακυβέρνηση. 

Τύποι διακυβέρνησης Χαρακτηριστικά 

∆ιακυβέρνηση - οι δράσεις και τα µέσα για την προαγωγή συλλογικών 

πράξεων και την εφαρµογή συλλογικών λύσεων, 

- «µια άσκηση υπολογισµού της αποτελεσµατικότητας 

εναλλακτικών µοντέλων οργάνωσης. Έχει ως 

αντικείµενο την επιτυχή διάταξη των µηχανισµών 

διακυβέρνησης» [4], 

- «ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται η εξουσία στη 

διαχείριση των οικονοµικών και κοινωνικών πόρων µιας 

χώρας, µε σκοπό την ανάπτυξή της» [5]. 

Εταιρική διακυβέρνηση - ξεκάθαρα συστήµατα διαφάνειας και λογοδοσίας προς 

τους επενδυτές, 

- µηχανισµοί κοινωνικής ευθύνης για τις εταιρίες, 

- «το πλαίσιο νόµων, ρυθµιστικών κανονισµών και οι 

απαιτήσεις δηµοσίευσης αποτελεσµάτων που 

εξασφαλίζουν τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται ο 

εταιρικός τοµέας» [5]. 

Καλή διακυβέρνηση 

(Παγκόσµια Τράπεζα 1994) 

- η διοίκηση του ιδιωτικού τοµέα, 

- η λογοδοσία των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, 

- το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, 

- διαφάνεια και διάχυση της πληροφορίας. 

Καλή διακυβέρνηση 

(Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

Ηνωµένων Εθνών, 1997) 

- η διαχείριση των διακρατικών σχέσεων, 

- η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα στην 

οικονοµία, 

- η φιλελεύθερη δηµοκρατία, 
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- η µεγαλύτερη χρησιµοποίηση (συµµετοχή) του µη 

κυβερνητικού τοµέα. 

Κλινική διακυβέρνηση 

(Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

Ηνωµένου Βασιλείου, 1998) 

- «το πλαίσιο βάσει του οποίου οι οργανισµοί του ΕΣΥ 

λογοδοτούν για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών τους και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 

περίθαλψης, µέσω δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος 

στο οποίο ευδοκιµεί η βέλτιστη (άριστη) κλινική πράξη 

και φροντίδα» [21]. 

 

∆ιακυβέρνηση στην έρευνα - σεβασµός των δικαιωµάτων των ασθενών, 

- σεβασµός των δικαιωµάτων των ζώων, 

- εφαρµογή των αρχών βιοηθικής, κοινής ηθικής και 

κείµενων νόµων. 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση - δηµοσιοποίηση κυβερνητικής (ή οµοσπονδιακής) 

πολιτικής και διοικητικής δραστηριότητας, 

- µείωση της γραφειοκρατίας, 

- βελτίωση διαφάνειας και δηµοκρατικών διαδικασιών. 

 

Παγκόσµια διακυβέρνηση - «όχι µόνο οι επίσηµοι θεσµοί και οργανισµοί µέσω 

των οποίων οι κανόνες και οι συµφωνίες που διέπουν 

και διασφαλίζουν την παγκόσµια τάξη δηµιουργούνται 

και εφαρµόζονται, οι διακρατικοί φορείς και οι 

διακυβερνητικές συνεργασίες κ.λπ., αλλά, επίσης, 

εκείνοι οι οργανισµοί και οι οµάδες πίεσης (όπως 

πολυεθνικοί συνεργατικοί οργανισµοί, διακρατικά 

κοινωνικά κινήµατα, η πληθώρα Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων κ.ά.) που θέτουν ευρύτερους στόχους 

και ευρέα αντικείµενα δράσης, τα οποία τελικώς έχουν 

µεγάλο αντίκτυπο στις διακρατικές συµφωνίες και στα 

συστήµατα εξουσίας»[6].  

 

1.3. Ιστορική εξέλιξη και αναγκαιότητα διακυβέρνησης στο 

σύγχρονο κράτος 

Ο όρος διακυβέρνηση υιοθετήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες, τη δεκαετία του 

‘80, για να περιγράψει τις διαδικασίες (λογιστικού κατά βάση) ελέγχου όλων 

των κυβερνητικών (κρατικών - πολιτειακών) δοµών. Περιλάµβανε ουσιαστικά 

τις νόµιµες αρχές της κεντρικής εξουσίας, που αναφέρονται στη Γερουσία 

(Κοινοβούλια στις Ευρωπαϊκές χώρες), κάνοντας απολογισµό της οικονοµικής 

διαφάνειας, της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας µε τις οποίες τα 

Υπουργεία ή άλλοι κρατικοί θεσµοί χρησιµοποίησαν τη χρηµατοδότησή τους. 

Έκτοτε ο όρος απέκτησε βαρύνουσα σηµασία στο χώρο των εταιριών και της 

επιχειρηµατικότητας (που θα παρουσιάσουµε εκτενώς παρακάτω), ειδικά από 
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τη δεκαετία του ’90, κατά την οποία η καλπάζουσα τεχνολογική ανάπτυξη 

καθιέρωσε µια παγκοσµιοποιηµένη (χρηµατοοικονοµική) Αγορά. 

Ποιες είναι, όµως, οι σύγχρονες ιδιαιτερότητες – κοινές, σε ένα µεγάλο βαθµό, 

για το σύνολο των ανεπτυγµένων κοινωνιών – που καθιστούν τη 

διακυβέρνηση, δηλαδή την εφαρµογή της, αναγκαιότητα στα αναπτυγµένα 

κράτη;  Οι περισσότεροι µελετητές της διακυβέρνησης από τις ΗΠΑ, την 

Αυστραλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τον Καναδά (χώρες στις οποίες ο όρος 

διακυβέρνηση έχει αναπτυχθεί και ενσωµατωθεί στις περισσότερες κοινωνικές 

και κρατικές διαστάσεις) αναγνωρίζουν επτά κύριες παραµέτρους: 

1. Την καλπάζουσα ανάπτυξη και εφαρµογή νέων, «ακριβών» 

τεχνολογιών, 

2. Τη µεγάλη εξειδίκευση των επιστηµόνων και επαγγελµατιών, 

3. Την ταχεία και σε µεγάλο εύρος επέκταση και λειτουργική εξειδίκευση 

των κρατικών δοµών, ως αποτέλεσµα των 2 πρώτων παραµέτρων, 

4. Την πολυπλοκότητα και τη διασπορά των υπηρεσιών, 

5. Τη σηµαντική αύξηση της φορολογίας για τη συντήρηση και 

εκσυγχρονισµό των κρατικών υπηρεσιών, 

6. Την ολοένα και εντονότερη απαίτηση των πολιτών για αποδοτικότητα 

των φόρων που πληρώνουν και 

7. Τη συνολική κοινωνική απαίτηση για διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα 

των δοµών του σύγχρονου Κράτους. 

1.4. Πεδία εφαρµογής διακυβέρνησης  

Με την ευρεία αντίληψη, η διακυβέρνηση είναι ένας τρόπος δηµοκρατικής 

«τακτοποίησης» των ανθρώπινων σχέσεων, ώστε να επικρατεί η αρµονία σε 

µια κοινωνία και να υπερισχύει ο κοινός σκοπός. Μπορεί θεωρητικά να 

εφαρµοστεί σε διάφορα πλαίσια, ακόµη και σε µια οικογένεια ή στην αίθουσα 

ενός διοικητικού συµβουλίου, στην κοινότητα ή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Ανεξάρτητα από το επίπεδο, η διακυβέρνηση ενέχει τους πλέον 

στρατηγικούς µηχανισµούς οριοθέτησης των γενικών κατευθύνσεων ανά 

τοµέα αναφοράς, ενέχει δηλαδή τις πιο σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε την 

κατεύθυνση και το ρόλο που παίζει ο κάθε τοµέας [7]. 

Η διακυβέρνηση, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει εποµένως ξεφύγει από τη 

στενή έννοια του οικονοµικού ελέγχου των υπηρεσιών και επεκτείνεται στους 

χώρους όπου το κράτος και κατ’ επέκταση οι πολίτες αισθάνονται πιο 

ευάλωτοι [8]. ∆ηλαδή στα πεδία όπου :  
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� Η εξειδίκευση είναι πιο αυστηρή, άρα ο παραδοσιακός έλεγχος (audit) 

γίνεται πιο δύσκολος, 

� Η επιστηµονική αυθεντία µπορεί να λειτουργήσει υπεράνω κανόνων, 

� Η παρεχόµενη υπηρεσία ή λειτουργική διαδικασία εισάγει τεχνολογία 

αιχµής, άρα γίνεται πιο ακριβή, 

� Στο πεδίο της έρευνας, ειδικά στο χώρο της ανθρώπινης υγείας,                      

� Στην πληροφορική (IT -  Informatics Technology), λόγω του υψηλού 

κόστους εφαρµογής, της διαρκούς τάσης ανανέωσης και της δυσκολίας 

υιοθέτησης των τάσεων από το προσωπικό ή τους πολίτες – κοινωνούς 

των υπηρεσιών,   

� Στον τοµέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σύνολό του, 

� Στον τοµέα της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ειδικότερα. 

Είναι προφανές, ακόµη και στο µη εξοικειωµένο παρατηρητή, ότι ορισµένες 

κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσµατικές από άλλες. Μερικές κοινωνίες 

διαθέτουν κυβερνήσεις που χρησιµοποιούν τους κανόνες, σε όλα τα 

παραπάνω πεδία, µε δηµιουργικό και αποτελεσµατικό τρόπο, λύνουν τα 

περισσότερα προβλήµατα που εµφανίζονται στους περισσότερους από αυτούς 

τους τοµείς, αναπτύσσουν τις οικονοµίες τους, εφαρµόζουν λειτουργίες 

διακυβέρνησης µε οµαλό τρόπο, οπότε προσφέρουν στους πολίτες την 

ευκαιρία να ζήσουν παραγωγική και ικανοποιητική ζωή. Άλλες κοινωνίες, έχουν 

κυβερνήσεις που βρίσκονται σε σύγχυση ως προς τις υπευθυνότητες και τις 

λειτουργίες τους, καταπατούν τους κανόνες ή ακόµη τους «ξαναγράφουν», 

ώστε να ευνοούνται λίγοι πολίτες εις βάρος των υπολοίπων. Μερικές φορές η 

έλλειψη ουσιαστικής διακυβέρνησης από κάποιες κυβερνήσεις προκαλεί τέτοια 

σύγχυση που η ίδια κοινωνία απειλείται µε κατάρρευση [7]. Συνεπώς, γίνεται 

αντιληπτή η ανάγκη εισαγωγής της έννοιας «σωστής» ή «καλής» (ορθής) 

διακυβέρνησης. 

1.5. «Καλή» διακυβέρνηση 

Ο όρος καλή διακυβέρνηση εισήχθη από την Παγκόσµια Τράπεζα το 1994 ως 

µια πρόταση – λύση για προβλήµατα που αντιµετώπιζαν πολλές χώρες και 

κυρίως για την αδυναµία διοίκησης του ∆ηµόσιου Τοµέα και των θεσµικών του 

οργάνων και ως µια βάση περαιτέρω ανάπτυξης συνθηκών που θα 

λειτουργήσουν ως ασφαλιστική δικλείδα. Σε αυτό το πλαίσιο η διακυβέρνηση 

ορίζεται ως «ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται η εξουσία στη διοίκηση των 

οικονοµικών και κοινωνικών πόρων ανάπτυξης µια χώρας». Για να είναι 

«καλή» η διακυβέρνηση θα πρέπει οι κοινωνικοοικονοµικοί πόροι να 
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διοικούνται από ένα µικρό και αποτελεσµατικό κράτος το οποίο ταυτόχρονα 

είναι αντιπροσωπευτικό, λογοδοτεί, είναι απόλυτα διαφανές, σέβεται τους 

νόµους και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µέσω προγραµµάτων 

εξάλειψης της φτώχειας και παροχής υγείας προς όλους [1]. Συνεπώς, 

µπορούµε να παρουσιάσουµε εν συντοµία κάποιες βασικές αρχές καλής 

διακυβέρνησης [9]: 

• Νοµιµότητα και αντιπροσωπευτικότητα. 

Οι πολίτες (ή τα µέλη µιας οποιαδήποτε οµάδας) πιστεύουν στην 

καταλληλότητα και στη φερεγγυότητα του συστήµατος διακυβέρνησης και 

πειθαρχούν στους κανόνες του. Επιπλέον, κάθε άντρας η γυναίκα έχει λόγο 

(µε κάποιον τρόπο) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

• Κατεύθυνση – στόχος. 

Υπάρχει µια στρατηγική προοπτική συλλογικής ανάπτυξης, µαζί µε µια 

ξεκάθαρη αίσθηση του τι χρειάζεται για να επιτευχθεί. 

 

• Υψηλή επίδοση. 

Τα συλλογικά όργανα ή θεσµοί υπηρετούν τους ενδιαφερόµενους 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά και οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να 

είναι καλής ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δικαιούχων. 

• Λογοδοσία. 

Υπάρχουν µηχανισµοί βάσει των οποίων οι αξιωµατούχοι απαντούν – 

αναφέρουν – λογοδοτούν ως προς το πώς εξασκούν τις εξουσίες και τα 

καθήκοντά τους, δρουν απέναντι σε κριτικές ή απαιτήσεις τις οποίες δέχονται 

και αποδέχονται τουλάχιστον ένα µερίδιο της ευθύνης σε περίπτωση 

αποτυχίας, µη ανταγωνιστικότητας ή απάτης. 

 

• ∆ικαιοσύνη. 

Υπάρχει καθολική και ίση εφαρµογή των κανόνων και νόµων, διακηρυγµένη 

εµφατικά σε νοµοθετικά και κανονιστικά πλαίσια. Υπάρχει, επίσης, 

ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών από την πολιτική ηγεσία, δίκαιες 

διαδικασίες και επαρκείς µηχανισµοί διαφωνίας και αµφισβήτησης. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι αρχές αυτές είναι περισσότερο σκοποί ή 

ιδανικά θα λέγαµε, παρά κάτι που κάθε κυβέρνηση ή δηµόσιος φορέας µπορεί 

να πετύχει επακριβώς, στην πράξη. Επίσης, οι στόχοι αυτοί δε µπορούν να 

επιτευχθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Υπερβολική προσήλωση σε 

έναν στόχο (π.χ. υπερβολική βαρύτητα στη λογοδοσία) µπορεί να 

λειτουργήσει σε βάρος κάπου άλλου (µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

επίδοση – ποιότητα). Οι παραπάνω αρχές είναι γενικές και εν µέρει ασαφείς 

και δέχονται πολλαπλών ερµηνειών. Η δε ουσία κρύβεται πολλές φορές στις 

λεπτοµέρειες της εφαρµογής τους. Τέλος, η ιστορία, η κουλτούρα και το 
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τεχνολογικό επίπεδο επηρεάζουν σηµαντικά τόσο την κατανόηση όσο και την 

εφαρµογή των αρχών καλής διακυβέρνησης [9]. 

Θα επανέρθουµε στη λεπτοµερέστερη ανάλυση των αρχών όταν θα 

επιχειρήσουµε στη συνέχεια να τις δούµε µέσα από το πρίσµα της 

διακυβέρνησης της υγείας, όπου και θα παρουσιάσουµε τα εµπόδια που 

παρουσιάζονται στην εφαρµογή τους µέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον της 

υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µετάβαση από το 

πιο γενικό [αρχές καλής (κρατικής - πολιτειακής) διακυβέρνησης] που 

αναφέρθηκαν, στο πιο ειδικό (αρχές εταιρικής διακυβέρνησης) που ακολουθεί 

και η εµφανής ουσιαστικά αναλογία που παρουσιάζουν µεταξύ τους αλλά και η 

αναλογία που θα επιδιώξουµε να αποδείξουµε µε την προσαρµογή των αρχών 

στον τοµέα της υγείας. 

1.6. Εταιρική διακυβέρνηση 

Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται µε τους τρόπους µε τους οποίους οι 

χρηµατοδότες των εταιρειών, αυτοί που διαθέτουν και προµηθεύουν στις 

εταιρείες τα απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν στους εαυτούς τους µία 

ανταµοιβή για την επένδυσή τους.  

Πώς οι χρηµατοδότες οδηγούν/αναγκάζουν τους µάνατζερ να επιστρέφουν 

κάποια από τα κέρδη της επιχείρησης σ’ αυτούς; Πώς εξασφαλίζουν ότι οι 

µάνατζερ δεν καταχρώνται ή κλέβουν το κεφάλαιο που οι χρηµατοδότες 

προµηθεύουν στις εταιρείες ή δεν το επενδύουν σε προβληµατικά ή µη 

ενδεικνυόµενα projects; Πώς οι χρηµατοδότες ελέγχουν τους µάνατζερ 

συνολικά; Με µια πρώτη µατιά, δεν είναι πλήρως προφανές γιατί οι 

χρηµατοδότες πρέπει να παίρνουν κάποια ανταµοιβή για τα κεφάλαια που 

διαθέτουν. Άλλωστε, συµµετέχουν αρχικά µε τα κεφάλαιά τους και από εκεί 

και πέρα έχουν λίγα να προσφέρουν. Οι επαγγελµατίες µάνατζερ ή οι 

επιχειρηµατίες που διοικούν τις επιχειρήσεις θα µπορούσαν να καταχραστούν 

τα κεφάλαια αυτά και να διαφύγουν. Παρόλο που µερικές φορές συµβαίνει και 

αυτό, συνηθέστερα δεν συµβαίνει [10].  

 

 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
εταιρική διακυβέρνηση είναι:  
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«όλες εκείνες οι πρακτικές και οι διαδικασίες (θα µπορούσαν να προστεθούν 

και οι θεσµοί, οι αρχές, οι νόµοι, οι κανόνες εθιµικού δικαίου, οι συνήθειες και 

οι πολιτικές σε µια ευρύτερη θεώρηση) που θα πρέπει να διέπουν τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία µιας εταιρίας, προκειµένου να διασφαλιστούν 

τα συµφέροντα των µετόχων της και να καταστεί εύρυθµος ο τρόπος 

διοίκησης και ελέγχου της»2 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση επιπλέον περιλαµβάνει:  

(α) τις σχέσεις µεταξύ των πολλών εµπλεκοµένων παικτών (stakeholders) και  

(β) τους στόχους για την επίτευξη των οποίων διακυβερνάται η επιχείρηση.  

Οι βασικοί παίκτες είναι οι µέτοχοι, η διοίκηση (management), και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Άλλοι εµπλεκόµενοι είναι οι εργαζόµενοι, οι 

προµηθευτές, οι πελάτες, οι τράπεζες και λοιποί δανειστές, οι Ρυθµιστικές 

Αρχές της Αγοράς, και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον και η κοινωνία.  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα πολύπλευρο ζήτηµα. Μία σηµαντική 

συνιστώσα της είναι ότι πρέπει να διασφαλίζει πως συγκεκριµένα πρόσωπα 

στον οργανισµό/επιχείρηση πρέπει να είναι υπόλογα απέναντι στους µετόχους 

της επιχείρησης και να υποχρεώνονται να τους ενηµερώνουν σχετικά µε τις 

πράξεις τους και τις αποφάσεις τους (κατά το παρελθόν και το µέλλον), τις 

οποίες πρέπει να δικαιολογούν, και να υφίστανται τη τιµωρία σε περίπτωση 

παράβασης καθήκοντος ή κακοδιαχείρισης [10]. 

1.7. ∆ιεθνές υπόβαθρο εταιρικής διακυβέρνησης 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο, διεθνές ενδιαφέρον για τις πρακτικές της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα λόγω των 

βαρύγδουπων καταρρεύσεων ενός αριθµού µεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, 

όπως η Enron Corporation και η Worldcom, που έφεραν σε δεινή θέση τους 

µετόχους των επιχειρήσεων αυτών. Το ενδιαφέρον και ο σκεπτικισµός 

κορυφώθηκαν µετά το 2007, λόγω των υποθέσεων ανεξέλεγκτης 

δανειοδότησης από τις Lehman Brothers Holdings Inc. και  Goldman Sachs 

Group, Inc., που οδήγησαν στην πτώχευση της πρώτης και τάραξαν συθέµελα 

την παγκόσµια οικονοµία, παράγοντας τεράστια χρέη και προκαλώντας 

αλυσιδωτές αντιδράσεις οικονοµικής κρίσης ακόµη και σε εθνικές οικονοµίες. 

                                                           
2 Ο ορισµός είναι προσαρµογή του διαθέσιµου ορισµού από τον Οργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βασιζόµενη στο «European Central Bank Annual Report: 

2004, ECB, Frankfurt, Glossary» και στην κριτική ανάλυση του «Cadbury Report (UK), 1992». 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

21 
 

Οι περισσότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες των αγορών φαινόταν, τουλάχιστον 

ως το 2007, να είχαν επιλύσει το πρόβληµα της εταιρικής διακυβέρνησης 

ικανοποιητικά, µε την έννοια ότι φαινόταν να είχαν διασφαλίσει την ροή 

υπέρογκων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και την πραγµατική επιστροφή 

µέρους των κερδών σ’ αυτούς που προµηθεύουν τα κεφάλαια. Αλλά αυτό δεν 

υπονοεί ότι είχαν επιλύσει το πρόβληµα της εταιρικής διακυβέρνησης σε 

τέλειο επίπεδο ή ότι οι µηχανισµοί της εταιρικής διακυβέρνησης δεν µπορούν 

να βελτιωθούν περαιτέρω [10]. Στην  πραγµατικότητα, το ζήτηµα της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά σηµαντικό και πολυεπίπεδο. Ακόµη 

και στις ανεπτυγµένες αγορές, υπάρχει σηµαντική διαφωνία σχετικά µε το 

πόσο καλοί ή κακοί είναι οι υπάρχοντες µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επίσης, υπάρχει µία συνεχής συζήτηση για την αντικατάσταση των 

Αγγλοσαξονικών συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης µε εκείνα που 

διαµορφώθηκαν στη Γερµανία και την Ιαπωνία [11]. Αλλά οι ΗΠΑ, η Γερµανία, 

η Ιαπωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο διαθέτουν µερικά από τα καλύτερα 

συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης στον κόσµο, και οι διαφορές µεταξύ τους 

είναι πιθανότατα µικρές σχετικά µε τις διαφορές τους ως προς άλλες χώρες. 

Σύµφωνα µε τους «Barca, 1995» και «Pagano, Panetta, και Zingales, 

1995»[12], οι µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα άλλο, µη 

οικονοµικά ανεπτυγµένο κράτος είναι  και αυτοί τόσο υπο-ανεπτυγµένοι, ώστε 

να αναχαιτίζονται και να παρεµποδίζονται οι ροές εξωτερικών κεφαλαίων προς 

τις επιχειρήσεις, µειώνοντας την ανάπτυξή τους. Στις λιγότερο ανεπτυγµένες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών που βρίσκονται σε φάση 

εξέλιξης και µετάπτωσης σε µία πιο ανεπτυγµένη κατάσταση, οι µηχανισµοί 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι πρακτικώς ανύπαρκτοι. Στη Ρωσία, οι ασθενείς 

µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης οδηγούν σε ουσιαστική απόσπαση των 

κεφαλαίων των ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων από τους managers προς 

ίδιον όφελος (παροχετεύοντάς τα ανεξέλεγκτα όπως και όπου αυτοί 

επιθυµούν) και κατά συνέπεια στην εικονική ανυπαρξία κεφαλαίων για τις 

επιχειρήσεις [12]. 

Η κατανόηση της εταιρικής διακυβέρνησης όχι µόνο διαφωτίζει τη συζήτηση 

σχετικά µε οριακές βελτιώσεις στις πλούσιες οικονοµίες, αλλά και υποκινεί / 

ενισχύει µεγάλες θεσµικές αλλαγές σε µέρη που αυτές πρέπει να γίνουν [10]. 

1.8. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 

Στις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνονται η τιµιότητα, 

η εµπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ευθύτητα, ο προσανατολισµός προς 

την επιτέλεση του καθήκοντος και τη βέλτιστη απόδοση, η 

υπευθυνότητα, ο αµοιβαίος σεβασµός και η δέσµευση προς τον 

οργανισµό ή την επιχείρηση. Μεγάλης σηµασίας είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο οι διευθυντές και η διοίκηση (µάνατζµεντ) αναπτύσσουν ένα µοντέλο 
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διακυβέρνησης που ευθυγραµµίζει µεταξύ τους τις αξίες όσων µετέχουν στην 

επιχείρηση και κατόπιν αξιολογούν αυτό το µοντέλο περιοδικά για τη 

αποτελεσµατικότητά του. Συγκεκριµένα, οι ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί 

της επιχείρησης θα πρέπει να διοικούν και να διαχειρίζονται τα της επιχείρησης 

µε εντιµότητα και ηθική, ειδικά όσον αφορά πραγµατικές ή φαινοµενικές 

συγκρούσεις συµφερόντων, να υποστηρίζουν έµπρακτα τη διαφάνεια και να 

είναι αποκαλυπτικοί όταν πρόκειται για οικονοµικές αναφορές και 

αποτελέσµατα της επιχείρησης.   

 

Οι κοινά αποδεκτές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν [13]: 

1. Προστασία δικαιωµάτων και ίση µεταχείριση των µετόχων 

(shareholders)  

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώµατα των 

µετόχων και να τους βοηθούν στην εξάσκηση των δικαιωµάτων τους µέσω : 

(α) της αποτελεσµατικής παροχής όλων των απαραίτητων γι’ αυτούς 

πληροφοριών µε τρόπο κατανοητό και εύκολα προσβάσιµο και (β) µέσω της 

ενθάρρυνσής τους να συµµετέχουν ενεργά στις γενικές συνελεύσεις των 

µετόχων των επιχειρήσεων αυτών.   

 

2. Προάσπιση των συµφερόντων των υπολοίπων µεριδιούχων 

(stakeholders)  

Ενδιαφερόµενοι – σχετιζόµενοι – εξαρτώµενοι µε την επιχείρηση µπορεί να 

είναι προµηθευτές, δανειστές, ρυθµιστικές αρχές, πελάτες, κρατικές δοµές και 

φορείς κ.λπ. 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι έχουν νοµικές 

και άλλες υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους νόµιµους 

συµµετέχοντες στην ή συνεργαζόµενους µε ή εξαρτώµενους από την 

επιχείρηση, δηλαδή τους «µεριδιούχους».   

 

3. Ρόλος και Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆Σ της επιχείρησης χρειάζεται ένα εύρος ικανοτήτων και κατανόηση, ώστε 

να είναι ικανό να αντιµετωπίσει τα διάφορα θέµατα και να έχει την ικανότητα 

να αναθεωρεί και να προκαλεί ή να θέτει υπό αµφισβήτηση την απόδοση του 

management. Χρειάζεται να είναι επαρκούς µεγέθους και να διαθέτει το 

κατάλληλο επίπεδο δέσµευσης ώστε να εκπληρώνει τις ευθύνες και τα 

καθήκοντά του. Υπάρχουν διάφορα ανοικτά ζητήµατα σε σχέση µε το πιο είναι 

το καταλληλότερο µίγµα (αριθµητικός συσχετισµός) µεταξύ εκτελεστικών και 

µη-εκτελεστικών µελών του ∆Σ. Οι κρίσιµοι ρόλοι του Προέδρου και του 

Γενικού ∆ιευθυντή δεν θα πρέπει να διαδραµατίζονται και οι αντίστοιχες θέσεις 

να καταλαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο. 
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4. Ακεραιότητα και ηθική συµπεριφορά  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για τα 

µέλη του ∆Σ και τους εκτελεστικούς διευθυντές που να προάγει την ηθική και 

την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. 

 

5. ∆ιαδικασίες διάχυσης πληροφοριών και διαφάνειας  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσαφηνίζουν, να διαλευκάνουν και να 

καθιστούν δηµόσια γνωστό το ρόλο και τις ευθύνες /αρµοδιότητες των µελών 

του ∆Σ και του µάνατζµεντ, ώστε να παρέχουν στους µετόχους ένα καλό 

επίπεδο υποχρέωσης λογοδοσίας εκ µέρους των µελών του ∆Σ (δηλαδή να 

είναι πεπεισµένοι και βέβαιοι οι µέτοχοι ότι όταν ζητήσουν εξηγήσεις από τα 

µέλη του ∆Σ της επιχείρησης θα τους παρασχεθούν µε διαφάνεια και 

ακρίβεια). Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιούν διαδικασίες 

ώστε µε ανεξάρτητο τρόπο (π.χ. ορκωτοί λογιστές) να επαληθεύεται, να 

προστατεύεται και να εγγυάται η ακεραιότητα των οικονοµικών αναφορών 

(financial reporting) της επιχείρησης. Η δηµοσιοποίηση / παρουσίαση υλικού 

και στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα και 

ισόρροπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι µέτοχοι έχουν πρόσβαση σε 

ξεκάθαρη, σαφή και τεκµηριωµένη πληροφορία. 

 

1.9. Ζητήµατα που περιπλέκουν τις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης  

Υπάρχουν κάποια «λεπτά» θέµατα, κάποιοι ευαίσθητοι τοµείς που 

εξακολουθούν να εµπεριέχουν ασάφειες, να υπόκεινται σε υποκειµενική κρίση, 

συνεπώς να επιτρέπουν και κάποια «παράθυρα» ως προς την εφαρµογή τους. 

Αυτά, συνοψίζοντας, είναι: 

• H εποπτεία της προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών της 

επιχείρησης, 

• Οι εσωτερικοί έλεγχοι (internal audit) και η ανεξαρτησία των 

επιθεωρητών της επιχείρησης (π.χ. ορκωτών λογιστών), 

• Ο απολογισµός και η εξέταση της αποζηµίωσης του Γενικού ∆/ντή και 

άλλων ανώτερων εκτελεστικών στελεχών της επιχείρησης (ζήτηµα το 

οποίο έγινε διεθνώς επίκαιρο λόγω της αποκάλυψης των τεράστιων 

µπόνους που λάµβαναν τα στελέχη των χρηµατο-επενδυτικών 

ιδρυµάτων, ενώ τα οδηγούσαν στην κατάρρευση µε την εταιρική 

πολιτική που ακολουθούσαν ακριβώς για να εξασφαλίσουν αυτές τις 

αµοιβές), 

• Ο τρόπος µε τον οποίο συγκεκριµένα πρόσωπα προσλαµβάνονται, 

επιλέγονται και καταλαµβάνουν θέσεις στο ∆Σ της επιχείρησης, 
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• Οι πόροι που διατίθενται στα στελέχη της διοίκησης, ώστε να µπορούν 

να εκτελούν τα καθήκοντά τους, 

• Η εποπτεία και διαχείριση του κινδύνου (risk management), 

• Ο καθορισµός της µερισµατικής πολιτικής. 

 

 

1.10. Νόµος περί εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται θεσµικά (Νοµοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία Ανωνύµων Εταιρειών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

Κανονισµός Λειτουργίας Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κ.λπ.) και εκφράζεται 

νοµοθετικά στα πλαίσια τους Νόµου 3016/2002 «Για την εταιρική 

διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ, 

110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόµου 

3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002). Είναι χαρακτηριστικό - και απολύτως 

σχετικό µε όσα αναφέραµε παραπάνω - το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α’ που 

αφορά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1. «Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

(∆.Σ.) κάθε εισηγµένης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά εταιρίας είναι η 

διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρίας 

και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος». 

2. «Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο 

έχουν ανατεθεί από το ∆.Σ. αρµοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια 

συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρίας». 

3. «Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν 

ανατεθεί αρµοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να 

ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εµπίπτουν στα καθήκοντά τους, 

καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρίας ή 

συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 

του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». 

4. «Το διοικητικό συµβούλιο κατ' έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται 

αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις 

του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις 

εποπτικές αρχές». 

 

Η αναφορά του συγκεκριµένου άρθρου σχετικά µε το ρόλο των ∆Σ των 

εταιριών δεν είναι τυχαία. Κρίσιµο ρόλο τόσο στην κλινική όσο και τη 

«διοικητική» διακυβέρνηση στην υγεία παίζει η σύνθεση και η 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του εκάστοτε ∆Σ, στοιχεία που θα 

αναλυθούν σε ξεχωριστό κεφάλαιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Κριτική θεώρηση των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης, υπό το πρίσµα της υγείας 

2.1. Από την εταιρική στη διακυβέρνηση στην υγεία 

Η διακυβέρνηση στην υγεία αφορά στα µέσα και τις δράσεις που υιοθετεί µια 

κοινωνία για να οργανωθεί ως προς την προστασία και την προαγωγή της 

υγείας του πληθυσµού της. Οι κανόνες που καθορίζουν αυτήν την οργάνωση 

και τη λειτουργικότητά της µπορεί να είναι επίσηµοι (εθνική νοµοθεσία, 

διεθνείς ρυθµιστικοί κανόνες υγείας) ή ανεπίσηµοι (π.χ. διακηρύξεις του ΠΟΥ, 

ο όρκος του Ιπποκράτη) και υπαγορεύουν ή απαγορεύουν συµπεριφορές και 

ενέργειες. Ο µηχανισµός διακυβέρνησης τώρα, µπορεί να εναπόκειται σε 

τοπικό επίπεδο (οι υγειονοµικές αρχές µιας επαρχίας π.χ. ∆-ΥΠΕ), εθνικό 

επίπεδο (Υπουργείο Υγείας), υπερ-τοπικό (Παναµερικανικός Οργανισµός 

Υγείας, ECDC κ.ά.), διεθνές επίπεδο (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) ή και 

παγκόσµιο επίπεδο (ΟΗΕ). Επιπλέον, η διακυβέρνηση στην υγεία µπορεί να 

είναι δηµόσια (εθνικό σύστηµα υγείας), ιδιωτική (π.χ. ∆ιεθνής Οµοσπονδία 

Ενώσεων Φαρµακευτικών Εταιριών) ή συνδυασµός αυτών των δύο (π.χ. 

Medicines for Malaria Venture) [προσαρµογή από 1]. 

2.2. Η πολυπλοκότητα του χώρου της Υγείας 

Μιλώντας περί «χώρου υγείας» υπάρχει πάντα µια σύγχυση ή ασάφεια ως 

προς το τι περιλαµβάνει ο όρος. Συνήθως οι πολίτες (ή αλλιώς η «κοινή 

γνώµη») ως «υγεία» θεωρούν τις υπηρεσίες ιατρικής, κατά βάση, φροντίδας 

που αποκαθιστούν ή προσπαθούν να αποκαταστήσουν προβλήµατα της υγείας 

τους και υπηρεσίες που προστατεύουν και βελτιώνουν ή προσπαθούν να 

βελτιώσουν το επίπεδο υγείας τους. Προκειµένου, ωστόσο, να προσεγγίσουµε 

µε ακρίβεια την έννοια διακυβέρνηση στην υγεία ας παραδεχτούµε ότι ο 

χώρος της υγείας περιλαµβάνει 5 διακριτούς τοµείς :  

1. Τον τοµέα βασικής έρευνας (π.χ. µοριακή βιολογία, νευροβιολογία, 

µικροροµποτική χειρουργική, µεταµοσχεύσεις, ανάπτυξη φαρµάκων και 

ιατρικών τεχνολογιών και υλικών κ.ά.).  

 

Στον τοµέα αυτό η διακυβέρνηση σχετίζεται κυρίως µε θέσπιση3, εφαρµογή 

και επιτήρηση κανόνων βιοηθικής, όπως είδαµε στην 1.2. Υπάρχουν επιτροπές 

βιοηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα4 σε όλες τις χώρες που έχουν 

αναπτύξει τον ερευνητικό τοµέα αναφορικά µε την ανθρώπινη υγεία, η 

δυνατότητά τους όµως να ελέγχουν τις µεθόδους και τα πειράµατα που 

                                                           
3
 (ως παράδειγμα:) Κώδικας ∆εοντολογίας στην Έρευνα ΑΠΘ – Έκδοση 2η 2010 

4
 Κώδικας ∆εοντολογίας για την Έρευνα στις Βιολογικές Επιστήµες –Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής – Οκτώβριος 2008 
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διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια είναι περιορισµένες. Μόνον όταν τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα οδηγούνται προς δηµοσίευση και τα προϊόντα της 

έρευνας πρόκειται να λάβουν έγκριση για κυκλοφορία στο εµπόριο, 

κινητοποιούνται οι θεσµοθετηµένοι µηχανισµοί για να επικυρώσουν ότι η 

έρευνα διεξήχθη µε σύννοµο ή εν πάση περιπτώσει µε τον προβλεπόµενο 

τρόπο. Για παράδειγµα, στον τοµέα της ανάπτυξης νέων φαρµάκων, 

υπάρχουν «ισχυροί» διεθνείς και εθνικοί κανόνες που ακολουθούν διεθνείς 

συµβάσεις. Οι κλινικές (φαρµακολογικές) έρευνες –clinical trials- συµβαδίζουν 

µε τις απαιτήσεις του ICH (International Conference on Harmonization) και 

διεξάγονται απαραιτήτως σύµφωνα µε τους κανόνες GCP (Good Clinical 

Practice). O FDA (Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων) στην Αµερική, το 

EMA (European Medicines Agency)5, o ΕΟΦ στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε 

τοπικές Επιστηµονικές Επιτροπές επιβλέπουν και διασφαλίζουν τις αναγκαίες 

συνθήκες που πρέπει να ακολουθούνται στη φαρµακευτική έρευνα. Σηµαντικό 

ρόλο στη διαδικασία ερευνών στα φάρµακα παίζει η «Ενηµερωµένη 

Συγκατάθεση των Ασθενών – Συµµετεχόντων» (Informed Consent), η οποία 

είναι απαράβατη συνθήκη διεξαγωγής. 

Στην παρούσα εργασία δε θα επεκταθούµε στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 

2. Τον τοµέα της κλασικής – κλινικής ιατρικής και νοσηλευτικής και τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες (διαιτολογία, φυσικοθεραπευτική, 

ψυχολογία, ψυχανάλυση κ.ά.). 

 

Ο συγκεκριµένος τοµέας αποτελεί την «καρδιά» της φροντίδας και των 

υπηρεσιών υγείας. Τα ζητήµατα ποιότητας, αποτελεσµατικότητας, 

αποδοτικότητας των συστηµάτων που παρέχουν τις υπηρεσίες έχουν 

προτεραιότητα στην ατζέντα που εµπλέκει την έννοια της διακυβέρνησης 

(κλινική διακυβέρνηση ή clinical governance) και σε αυτόν θα επικεντρώσουµε 

την ανάλυσή µας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως ο συγκεκριµένος τοµέας 

περιλαµβάνει τόσο το «δηµόσιο», όσο και τον «ιδιωτικό» χαρακτήρα της 

παροχής φροντίδας υγείας, οπότε στη συνέχεια θα γίνει ο απαραίτητος 

διαχωρισµός, ώστε να αποσαφηνιστεί πού και πώς εµπλέκεται η διακυβέρνηση 

στον κάθε χώρο. 

 

3. Τον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας που περιλαµβάνει την προληπτική, 

κοινωνική και ανθρωπιστική ιατρική. 

 

                                                           
5
 DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 

2001 “on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of 
clinical trials on medicinal products for human use” 
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Ο τοµέας αυτός είναι, κατά κανόνα, δηµόσιος και άρρηκτα συνδεδεµένος µε 

τα εθνικά συστήµατα υγείας, συνεπώς ο όρος διακυβέρνηση στην υγεία ή 

κλινική διακυβέρνηση εµπλέκεται και στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Σηµαντική 

πάντως είναι και η παρουσία ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

∆ηµόσιας Υγείας και της ανθρωπιστικής ιατρικής και το θέµα της διασύνδεσής 

τους µε τις εκάστοτε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας θα εξεταστεί και αναλυθεί στη 

συνέχεια. 

 

4. Τον επιχειρηµατικό χώρο της υγείας, όπως εκφράζεται µέσα από τις 

εµπορικές δραστηριότητες των εταιριών φαρµάκων, των λεγόµενων 

OTC προϊόντων – σκευασµάτων, αναλώσιµων, διαγνωστικών, 

µηχανηµάτων. 

 

Η διακυβέρνηση στον τοµέα αυτό έχει το χαρακτήρα της εταιρικής 

διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, άρα δεν είναι το κύριο 

αντικείµενο µελέτης της εργασίας. 

 

5.  Τις δραστηριότητες του «επιχειρείν» στην Υγεία, όπως εκφράζονται µε 

τη δηµιουργία κλινικών, νοσοκοµείων, ιδρυµάτων (γηροκοµείων, 

ιδιωτικών θεραπευτηρίων), διαγνωστικών κέντρων και αφορούν τη 

διοίκηση, διαχείριση, διαφήµιση – προώθηση κ.λπ. αυτών. 

 

Εδώ, επίσης, η διακυβέρνηση αποκτά εταιρικό χαρακτήρα. Όµως ο τοµέας 

αυτός προσφέρει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο διερεύνησης. Κατά πόσο 

δηλαδή η υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 

οδηγεί ή αποδίδει σε βελτίωση της ποιότητας του κλινικού αποτελέσµατος και 

ικανοποίησης των ασθενών, από τις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 

υγείας. Θα µπορούσε π.χ. να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο διερεύνησης το 

ιδιωτικό νοσοκοµείο «Υγεία», µέλος του οµώνυµου Επιχειρηµατικού Οµίλου 

που δραστηριοποιείται στην υγεία, καθώς πρόσφατα έλαβε κορυφαία διεθνή 

διαπίστευση στην ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρει. Θα µπορούσε να αναζητηθεί δηλαδή αν η εφαρµογή αρχών 

διακυβέρνησης σχετίζεται –και µε ποιον τρόπο- µε το αποτέλεσµα που 

αντανακλά η διαπίστευση που έλαβε το νοσοκοµείο (η σχετική έρευνα 

υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο άλλης επιστηµονικής εργασίας). 

 

2.3. Μοντέλα Εθνικών Συστηµάτων Υγείας στην ΕΕ 

Λαµβάνοντας υπόψη τα κρατικά συστήµατα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(τα οποία θα τα ονοµάζουµε εφεξής ΕΣΥ – Εθνικά Συστήµατα Υγείας) θα 

παρατηρήσουµε, επίσης, µεγάλες διαφορές και πολυπλοκότητα ως προς τη 

δοµή και τη λειτουργία τους. Κανένα σύστηµα δεν εναρµονίζεται ευθέως µε 
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κάποιο ιδανικό τύπο. Αντιθέτως, το καθένα από αυτά χρησιµοποιεί 

διαφορετικές δεσµίδες πολιτικών και µέτρων και υιοθετεί σε διαφορετικό 

βαθµό τα καθιερωµένα µοντέλα υγείας, όπως αυτά εδραιώθηκαν στον 20ο 

αιώνα. Για παράδειγµα, περίπου τα µισά από τα Κράτη Μέλη έχουν κοινωνική 

ασφάλιση, δηλαδή ακολουθούν το σύστηµα «Bismarck», ενώ τα υπόλοιπα 

ακολουθούν το σύστηµα που βασίζεται στη φορολόγηση, δηλαδή ακολουθούν 

το µοντέλο «Beveridge» [15]. Τα πρώην κοµµουνιστικά κράτη της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης έχουν επιστρέψει σε εκδοχές του µοντέλου 

κοινωνικής ασφάλισης του Μπίσµαρκ, αλλά ακόµη προσπαθούν να ανανήψουν 

από το µέχρι πρότινος προσανατολισµό τους στο Ρωσικό µοντέλο υγείας 

«Semashko» [17]. Οι παραλλαγές µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων 

υγείας αφορούν κυρίως στο πώς πληρώνεται η κοινωνική ασφάλιση 

(αποζηµίωση ή «πληρωµή σε είδος»), την κεντρικού ή αποκεντρωµένου 

τύπου διοίκηση και το µέγεθος του καλυπτόµενου πληθυσµού. 

Ωστόσο, ένα κοινό που έχουν όλα τα ευρωπαϊκά συστήµατα υγείας είναι πως 

βασίζονται σε ένα µικτό µοντέλο πόρων για τα έσοδά τους. Αυτό το µικτό 

µοντέλο περιλαµβάνει: ένα συνδυασµό είτε κλιµακούµενης φορολογίας είτε 

κοινωνικών εισφορών βάσει εισοδήµατος και οικονοµικής αποζηµίωσης πέραν 

του ασφαλίστρου, άµεσες χρεώσεις των χρηστών και εθελοντική ή ιδιωτική 

ασφάλιση. Συνολικά παρατηρούµε πως, τόσο η φορολόγηση όσο και η 

ιδιωτικές πληρωµές παίζουν ρόλο στη χρηµατοδότηση του κάθε συστήµατος. 

2.4. Προσαρµόζοντας την εταιρική διακυβέρνηση στην υγεία 

Έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητες του χώρου της υγείας και τις παραπάνω 

παρατηρήσεις πάνω σε αυτές, θα µπορούσαµε να πούµε πως η διακυβέρνηση 

στην υγεία (µε µια πρώτη – στενή οπτική) ασχολείται µε τους τρόπους µε 

τους οποίους οι χρηµατοδότες των συστηµάτων υγείας [φορολογούµενοι / 

ασφαλισµένοι πολίτες] εξασφαλίζουν µια ανταµοιβή [ποιότητα φροντίδας 

υγείας] για την επένδυσή τους. 

Κάνοντας κριτική επισκόπηση στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και 

παραθέτοντας τη δοµή του συστήµατος υγείας, µέσα από τους κείµενους 

νόµους θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε ανάλογα ερωτήµατα που 

αναφέρθηκαν στην περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης. Πώς οι 

«χρηµατοδότες» της υγείας οδηγούν / αναγκάζουν την Κεντρική ∆ιοίκηση 

[Υπουργείο Υγείας], τους µάνατζερ των νοσοκοµείων και των οργανισµών 

κοινής ωφέλειας στην υγεία και τελικά τους γιατρούς ή άλλους επιστήµονες 

υγείας να «επιστρέφουν» [σε ποιοτική περίθαλψη] τα «επενδυµένα» 

κοινωνικά κεφάλαια; Πώς εξασφαλίζουν ότι τα συλλογικά αυτά κεφάλαια δεν 

καταχρώνται [π.χ. άχρηστες-υπερβολικές προµήθειες νοσοκοµείων] ή ότι οι 

«παίκτες» παροχής υγείας δεν κλέβουν [υπερτιµολόγηση, προκλητή ζήτηση 
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υπηρεσιών υγείας, δαπανηρές θεραπείες, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, 

εξώθηση στην ιδιωτική υγεία] από το κοινωνικό κεφάλαιο; 

Θα µπορούσαµε να πούµε, συνεχίζοντας το στενής οπτικής παραλληλισµό µε 

την εταιρική διακυβέρνηση πως διακυβέρνηση στην υγεία είναι: «όλες εκείνες 

οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί (εκπορευόµενοι από κείµενους ή άγραφους 

νόµους και κανονισµούς) που θα πρέπει να διέπουν τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία ενός συστήµατος υγείας, προκειµένου αυτό να διασφαλίζει σε 

ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους του το συµφέρον (πρωταρχικό δικαίωµά) τους για 

καλή υγεία και να καταστεί εύρυθµος ο τρόπος διοίκησης και ελέγχου του 

συστήµατος». 

Οι βασικοί παίκτες – µεριδιούχοι (stakeholders) σε ένα σύστηµα υγείας είναι οι 

πολίτες (πελάτες – χρηµατοδότες), τα ασφαλιστικά ταµεία (πελάτες – 

χρηµατοδότες θεωρητικά έµµεσα, πρακτικά άµεσα), οι εργαζόµενοι (πάροχοι 

των υπηρεσιών), οι διοικητικοί υπάλληλοι της κεντρικής ή τοπικής και υπερ-

τοπικής εξουσίας (κυβέρνησης/υπουργείου/τοπικής αυτοδιοίκησης Ά ή ΄Β 

Βαθµού) και οι διοικήσεις και το µάνατζµεντ των υπηρεσιών ή φορέων 

(διοικητικά συµβούλια, επιστηµονικά συµβούλια, διοικητές/υποδιοικητές). 

Άλλοι εµπλεκόµενοι είναι οι προµηθευτές (φαρµακευτικές εταιρίες, εταιρίες 

υλικών και µηχανηµάτων, εταιρίες outsourcing υπηρεσιών ή διαδικασιών), οι 

ιατρικοί και άλλοι επαγγελµατικοί σύλλογοι, οι ιατρικές/επιστηµονικές εταιρίες, 

οι ασφαλιστικές εταιρίες, ο ιδιωτικός τοµέας στην υγεία, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και οτιδήποτε στο εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος 

(κοινωνία-επιχειρήσεις) αλληλεπιδρά και επηρεάζεται από αυτό. 

Η διακυβέρνηση, συνεπώς, στην υγεία περιλαµβάνει: 

(α) τις σχέσεις µεταξύ όλων αυτών των εµπλεκόµενων παικτών και 

(β) τους στόχους, για την επίτευξη των οποίων διακυβερνάται ένα σύστηµα 

υγείας. 

Η πλέον σηµαντική διαφορά µεταξύ εταιρικής και διακυβέρνησης στην υγεία 

αφορά στο προσδοκώµενο αποτέλεσµα της διακυβέρνησης, στο στόχο. Και 

στο πώς αυτό µετρείται. Ενώ δηλαδή στο εταιρικό ή επιχειρηµατικό επίπεδο ο 

µέτοχος προσµένει σε κάτι σαφές και µετρήσιµο, το µέρισµά του από την 

κερδοφορία της επιχείρησης (λειτουργώντας αυτή ιδεατά, σεβόµενη πλήρως 

τους νόµους και τον κοινωνικό της ρόλο) και το οποίο µπορεί κάθε στιγµή να 

το συγκρίνει χρονικά αλλά και µε αυτό άλλων ανταγωνιστικών ή µη εταιριών 

(άρα να έχει µια εικόνα για την απόδοση της επένδυσής του), στην υγεία ο 

µέτοχος καλείται να αποφασίσει, κατά κύριο λόγο υποκειµενικά, αν το επίπεδο 

υγείας του (το µέρισµά του) ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Η µέτρηση 

του επιπέδου υγείας ενός ατόµου ή πληθυσµού είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολύ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

30 
 

µεγάλο κεφάλαιο στις επιστήµες (διοίκησης) της υγείας, ωστόσο ακόµη κι αν 

υπάρχει τρόπος να µετρηθεί, πολύ δύσκολα το αποτέλεσµα επι-κοινωνείται 

στον πολίτη. Γι’ αυτό και όπως θα αναλύσουµε στη συνέχεια, έχει πρωταρχική 

σηµασία στη διακυβέρνηση στην υγεία η συµµετοχή των πολιτών – ασθενών 

– συλλόγων και κοινωνικών φορέων στην τροφοδότηση (feedback) του 

συστήµατος διακυβέρνησης και στη λήψη αποφάσεων. 

Επιπλέον, κυρίαρχη σηµασία στην έννοια της διακυβέρνησης έχει η 

αποδοτικότητα - ανταποδοτικότητα του συστήµατος υγείας, δεν αρκεί δηλαδή 

η µέτρηση του επιπέδου υγείας του ενδιαφερόµενου αλλά και πόσο ακριβά ή 

φτηνά του στοίχισε (ανάλυση κόστους / αποτελεσµατικότητας της 

παρεχόµενης υπηρεσίας υγείας). Ακόµη κι αν ο πολίτης είναι 

συνειδητοποιηµένα ικανοποιηµένος από τη φροντίδα της υγείας του είναι πολύ 

δύσκολο να ξέρει ή να µάθει αν τα χρήµατα που άµεσα ή µακροπρόθεσµα έχει 

«επενδύσει» ήταν ανάλογα της ικανοποίησης που νιώθει (ή δε νιώθει).  

Άρα, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, βασικό σηµείο στα συστήµατα και 

µοντέλα διακυβέρνησης στην υγεία είναι αυτό του προσδοκώµενου 

αποτελέσµατος (πώς καθορίζεται, πώς µετρείται και πώς διαχέεται στους 

ενδιαφερόµενους), τόσο µε ιατρικούς όσο και µε οικονοµικούς όρους. 

Η διακυβέρνηση στην υγεία, είναι ακόµη πιο πολύπλευρο ζήτηµα σε σχέση µε 

την εταιρική διακυβέρνηση ή ακόµη και τη διακυβέρνηση σε κρατικό 

(κυβερνητικό) επίπεδο. Μια βαρύνουσα συνιστώσα της είναι πως οφείλει να 

διασφαλίζει ότι συγκεκριµένα πρόσωπα σε ένα σύστηµα υγείας (π.χ. ο γιατρός 

ή ο διοικητής ενός οργανισµού) πρέπει να είναι υπόλογα απέναντι στους 

«µετόχους» του συστήµατος. Και να υποχρεώνονται να τους ενηµερώνουν 

σχετικά µε τις κλινικές πράξεις και διοικητικές αποφάσεις τους, τις οποίες 

αµφότερες πρέπει να δικαιολογούν και να υφίστανται ποινές σε περίπτωση 

παράβασης καθήκοντος ή κακοδιαχείρισης. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω µπορούµε να παρουσιάσουµε το γενικό 

πλαίσιο αρχών διακυβέρνησης των συστηµάτων υγείας, όπως ανέπτυξαν 

διεθνείς εµπειρογνώµονες για λογαριασµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 

το 2007. 
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2.5. Βασικό πλαίσιο αρχών διακυβέρνησης συστηµάτων υγείας 

Ο ΠΟΥ συνέταξε και δηµοσίευσε το 2007, τις παρακάτω αρχές: 

     Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, 2007    

Στρατηγικό όραµα Οι ηγέτες (πρέπει να) έχουν µια ευρεία και 

µακροπρόθεσµη προοπτική για την υγεία και 

την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και σαφείς 

στρατηγικές κατευθύνσεις. ∆ιαθέτουν πλήρη 

κατανόηση των ιστορικών, πολιτιστικών και 

κοινωνικών παραµέτρων που καθορίζουν το πλαίσιο 

της υγείας και πάνω σε αυτές βασίζουν την 

προοπτική της ηγεσίας. 

Προσανατολισµός στη 

συµµετοχή και τη συναίνεση 

Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη 

αποφάσεων για την υγεία τους είτε άµεσα είτε 

έµµεσα µέσω θεσµοθετηµένων φορέων που 

αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντά τους. Αυτή η 

ευρεία συµµετοχή στηρίζεται στην ελευθερία του 

«συνεταιρίζεσθαι» και στην ελευθερία του λόγου. Η 

σωστή διακυβέρνηση στην υγεία συµβιβάζει 

αντικρουόµενα συµφέροντα και προάγει την 

ευρεία συναίνεση ως προς το γενικότερο πάντα 

συµφέρον και ως προς τις πολιτικές και διαδικασίες 

υγείας που ακολουθούνται.  

Κανόνες δικαίου Το νοµικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την υγεία 

πρέπει να είναι δίκαιο και αµερόληπτο, σεβόµενο 

πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

∆ιαφάνεια Η διαφάνεια χτίζεται στη λογική ελεύθερης 

διακίνησης της πληροφορίας που αφορά ΌΛΑ τα 

θέµατα υγείας. Οι διαδικασίες, τα ιατρικά 

αποτελέσµατα και οι οικονοµικές καταστάσεις 

πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµες και τόσο 

ικανοποιητικές, ώστε να µπορεί να ελέγχεται το 

σύστηµα υγείας σε συνεχή βάση. 

Ανταποκρισιµότητα Οι θεσµοί, οι οργανισµοί και οι διαδικασίες πρέπει να 

ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν άµεσα και 

απερίσπαστα, σε όλους τους µεριδιούχους και 

χρήστες της υγείας. 

Ισότητα Όλοι οι άντρες και γυναίκες δικαιούνται ευκαιριών 

προστασίας και βελτίωσης του επιπέδου υγείας και 
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διαβίωσής τους. 

Αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα 

Οι οργανωτικές δοµές και οι διαδικασίες που 

περικλείουν θα πρέπει να παράγουν τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσµατα, καλύπτοντας τις ανάγκες 

υγείας του πληθυσµού µε τη βέλτιστη χρήση των 

διαθέσιµων πόρων. 

Λογοδοσία Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στην κυβέρνηση, 

στον ιδιωτικό τοµέα και στους οργανισµούς κοινής 

ωφέλειας είναι υπόλογοι απέναντι στο κοινό και 

στους θεσµικούς µεριδιούχους της υγείας. 

Πληροφόρηση Η πληροφορική και η σύγχρονη τεχνολογία 

γενικότερα είναι απολύτως απαραίτητες για τη 

σωστή κατανόηση του συστήµατος υγείας, µέσω 

δεδοµένων που παράγουν. Τα δεδοµένα αυτά 

οδηγούν σε σωστή πληροφόρηση και 

επηρεάζουν τη στάση οµάδων συµφερόντων που 

υποστηρίζουν το στρατηγικό όραµα της υγείας. 

Βιοηθική Οι κοινώς αποδεκτές αρχές ιατρικής δεοντολογίας 

και βιοηθικής περιλαµβάνουν το σεβασµό της 

αυτονοµίας, το µη βλάπτειν, το ευεργετείν και την 

απόδοση δικαιοσύνης. 

 

2.6. Καλή διακυβέρνηση στην υγεία 

Οι διαδικασίες διακυβέρνησης στην υγεία θεσπίζονται για να διασφαλίζουν την 

ποιότητα των συστηµάτων και των µηχανισµών που συνεισφέρουν στην 

περίθαλψη των πολιτών. Καλή διακυβέρνηση στο χώρο αυτό, πρακτικά (σε 

σχέση µε το 2.5), σηµαίνει [17]: 

- Να εστιάζει το σύστηµα στο σκοπό που θέτει η Κυβερνητική Αρχή 

(Υπουργείο Υγείας) και στα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για τους ασθενείς 

και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, γενικότερα. 

- Να αποδίδουν αποτελεσµατικά και οικονοµικά οι λειτουργίες και οι ρόλοι που 

καθορίζονται από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των οργανισµών του ΕΣΥ. 

- Να προάγονται ουσιαστικά βασικές αρχές όπως ακεραιότητα, εµπιστοσύνη, 

διαφάνεια, εξωστρέφεια, ισότητα και η καθηµερινή συµπεριφορά όλων των 

εµπλεκόµενων παρόχων του συστήµατος να καταδεικνύουν στην πράξη αυτές 

τις αρχές. 
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- Να λαµβάνονται διαφανείς αποφάσεις µετά από ολοκληρωµένη 

πληροφόρηση, σε κάθε θέµα και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι 

κίνδυνοι και οι απειλές. 

- Να αναπτύσσεται η ικανότητα και η δυνατότητα των θεσµών – µηχανισµών 

διακυβέρνησης να είναι αποδοτικοί. 

- Να πραγµατοποιείται ουσιαστική συµµετοχή των µεριδιούχων και να γίνεται 

η περίφηµη λογοδοσία καθηµερινή πρακτική. 

Το ΕΣΥ οφείλει, καταρχήν, να θέτει σαφείς και µετρήσιµους στόχους και να 

στηρίζει την πολιτική υγείας του στην υπηρέτηση αυτών των στόχων. Αυτό 

είναι ένα κοµβικό σηµείο στη διακυβέρνηση στην υγεία (σηµείο που χωλαίνει 

ιδιαίτερα η χώρα µας) και στην πραγµάτωση του οποίου η διακυβέρνηση στην 

υγεία εξειδικεύεται σε 2 επιµέρους τοµείς. Στον τοµέα της κλινικής 

διακυβέρνησης, για τον οποίο θα αφιερώσουµε ειδικό κεφάλαιο και πρακτικά 

σηµαίνει (όπως έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς) ότι η –συνεχής- βελτίωση των 

υπηρεσιών περίθαλψης προς τους πολίτες είναι το βασικό µέληµα των 

υπηρεσιών και οργανισµών υγείας. Και στον τοµέα της διοικητικής 

διακυβέρνησης που σηµαίνει τη θεσµοθετηµένη εσωτερική λογοδοσία των 

συστηµάτων, µέσω της οποίας τα ∆ιοικητικά Συµβούλια διευθύνουν και 

ελέγχουν την ακεραιότητα στη λειτουργία και τη χρηστή διαχείριση των 

πόρων των οργανισµών υγείας που διοικούν. 

Εφόσον ο όρος διακυβέρνηση στην υγεία έχει θεσµική έννοια αγγίζει ένα 

εύρος που περιλαµβάνει ακόµη και τα νοµικά πλαίσια, τους φορείς της 

πολιτείας, ακόµη και κοινωνικούς θεσµούς που θέτουν – καθορίζουν τις 

διαδικασίες διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου των υπηρεσιών υγείας. 

Κυρίαρχο ρόλο µπορεί να αναλαµβάνουν επιτροπές - συµβούλια «σοφών» 

ή ευαισθητοποιηµένων επιστηµόνων (κλινικών γιατρών, άλλων επιστηµόνων 

υγείας, εξειδικευµένων διοικητικών, νοµικών κ.ά.) ή ευαισθητοποιηµένων 

πολιτών, οι οποίες διαδραµατίζουν νοµοθετικό ή/και γνωµοδοτικό ή/και 

συµβουλευτικό ή/και ελεγκτικό ή/και γραφειοκρατικό ή και ενεργό ρόλο στη 

διοίκηση ή λήψη αποφάσεων αναφορικά µε οποιαδήποτε παρεχόµενη ή 

υφιστάµενη ή σχεδιαζόµενη υπηρεσία υγείας.  

Άρα µια επαρκής εικόνα διακυβέρνησης του χώρου της υγείας οφείλει να 

περιγράφει δοµές και συνέργειες πέρα από τη διοικητική διάρθρωση του 

εκάστοτε ΕΣΥ και της σχέσης του µε την Κεντρική Κυβέρνηση και να 

περιλαµβάνει… :  

1. Τους σχετικούς κείµενους νόµους – νοµοσχέδια µε ειδική στην υγεία ή 

ευρύτερη εφαρµογή που άµεσα ή έµµεσα σχετίζεται µε την υγεία. 
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2. Τη διάρθρωση του Κράτους προς αυτόν τον προσανατολισµό,        

- κυβέρνηση / αρµόδιο υπουργείο, 

         - κοινοβούλιο,  

         -  ανεξάρτητες επιτροπές, 

         - άλλοι θεσµικοί και εξωθεσµικοί φορείς. 

 

3. Ευρύτερα εποπτικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Κεντρική Γερουσία σε Οµόσπονδα Κράτη, Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας κ.λπ.). 

 

4. Οργανωµένες Κοινωνικές Οµάδες και Επιστηµονικοί Σύλλογοι:  

         - Οµάδες ασθενών  

         - Συνδικαλιστικοί Σύλλογοι  

         - Συντεχνίες  

         - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 

…που ασκούν πίεση και έλεγχο στο χώρο της υγείας.  

 

2.7. Σκοπός της διακυβέρνησης στην Υγεία  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πρωταρχικός 

σκοπός της διακυβέρνησης στην υγεία είναι να εξασφαλίζει καλύτερη 

ποιότητα φροντίδας υγείας για όλους, από τα δισεκατοµµύρια ευρώ που 

ξοδεύονται ετησίως για τις κρατικές υπηρεσίες υγείας. 

Επίσης, βελτιώνοντας την υπευθυνότητα της διοίκησης και των 

επαγγελµατιών υγείας και προάγοντας αυξηµένη υποχρέωση λογοδοσίας 

(improved accountability) εκ µέρους αυτών, να εµπνέει στους ασθενείς και 

στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, πολύ µεγαλύτερη εµπιστοσύνη προς τις 

υπηρεσίες υγείας. 

2.8. Εθνικά πρότυπα 

Για την πραγµάτωση της διακυβέρνησης στην υγεία, εκτός από τη θέσπιση και 

µετρήσιµη παρακολούθηση στόχων κοµβικό ρόλο παίζει και η θέσπιση εθνικών 

προτύπων λειτουργίας όλων των οργανισµών και υπηρεσιών υγείας, 

προσανατολισµένων στους εθνικούς στόχους υγείας. «Τα εθνικά κριτήρια 

καθοδηγούν και υποστηρίζουν τις διαδικασίες για κλινική και διοικητική 

αλλαγή. Συνεπώς, η ύπαρξή τους ειδικά στο δηµόσιο τοµέα σηµαίνει 

ταυτόχρονα πως αυτοί που διαµορφώνουν πολιτικές και λαµβάνουν τις 

αποφάσεις δε δικαιούνται να τα αγνοήσουν. Τα συγκεκριµένα κριτήρια 

οδηγούν σε πιο ενηµερωµένη διαβούλευση σχετικά µε το σχεδιασµό των 

υπηρεσιών και της απόδοσής τους. Και αυτό έχει τεράστια σηµασία για το 
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δηµόσια χρηµατοδοτούµενο και δηµόσια διοικούµενο ΕΣΥ στα πεδία της 

λήψης αποφάσεων και λογοδοσίας» [18]. 

Κάθε µηχανισµός, από το Υπουργικό Συµβούλιο και το Κεντρικό Συµβούλιο 

Υγείας (ΚΕΣΥ) µέχρι το ∆Σ και την Επιστηµονική Επιτροπή ενός περιφερειακού 

Νοσοκοµείου έχουν ευθύνη να αναπτύσσουν τέτοια πρότυπα κλινικών και µη 

κλινικών υπηρεσιών και να περιφρουρούν την εφαρµογή τους, να αξιολογούν 

την επίδοση των οργανισµών που εποπτεύουν ως προς την εφαρµογή των 

κριτηρίων και να δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

Τα εθνικά πρότυπα καθορίζονται για να συγκεκριµενοποιηθούν τα επίπεδα 

απόδοσης που αναµένονται από ένα άτοµο (π.χ. ένα γιατρό), µια µονάδα 

(µονάδα εµφραγµάτων «Ωνασείου»), ένα νοσοκοµείο (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), µια 

διαδικασία ή πρακτική (αποτελεσµατικότητα Εθνικού Προγράµµατος 

Εµβολιασµών ή χρόνος επέµβασης Ε.Κ.Α.Β.) ή από ένα ευρύτερο σύστηµα 

(οικονοµικά αποτελέσµατα ΄Β ΥΠΕ). Προσφέρουν ένα µίγµα ποσοτικών και 

ποιοτικών κριτηρίων απόδοσης και θα πρέπει να είναι διαθέσιµα / προσβάσιµα 

στους επαγγελµατίες υγείας, στους µάνατζερς, στους ασθενείς και στο κοινό. 

Η αξιολόγηση µε βάση εθνικά πρότυπα παράγει την πληροφορία που είναι 

απαραίτητη προς τα διάφορα συστήµατα, υπηρεσίες και οργανισµούς, ώστε 

να ξέρουν αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

2.9. Το ζήτηµα της διαφθοράς στην υγεία και η λογοδοσία στη 

διακυβέρνηση 

Ένας αποδεκτός ορισµός της διαφθοράς είναι : «η χρησιµοποίηση δηµόσιου 

αξιώµατος για προσωπικό όφελος (κέρδος)» ή «η πώληση δηµόσιου αγαθού 

από κυβερνητικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους για προσωπικό όφελος (κέρδος)» 

(Bardhan 1997). 

Η διαφθορά στην υγεία µπορεί να λάβει ποικίλες διαστάσεις. Κάποιες είναι 

προφανείς όπως η ανάθεση δηµόσιων αξιωµάτων για κοµµατικό όφελος (π.χ. 

διορισµός µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή µάνατζερς χωρίς ουσιαστικά 

κριτήρια), µίζες (π.χ. αγορά ακριβών προµηθειών, ενός αξονικού τοµογράφου 

ή ασθενοφόρων, για την περίσταση, µε µίζα) ή κλοπή (π.χ. αντιδραστηρίων 

από εργαστήρια δηµόσιων νοσοκοµείων για χρήση σε ιδιωτικά εργαστήρια, 

υπεξαίρεση χρηµάτων, φαρµάκων κ.ά.). Άλλες είναι λιγότερο προφανείς και 

µπορεί να περιλαµβάνουν απλά περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, 

απραξίας (µη τήρηση ωραρίου – αδικαιολόγητες απουσίες/υπάλληλοι 

φαντάσµατα), εσφαλµένης διαδικασίας διαγωνισµών για πλήρωση θέσεων 

(άδικη επιλογή προσωπικού) κ.λπ. Η διαφθορά στην υγεία είναι συνηθισµένη 

στον τοµέα προµηθειών φαρµάκων και εξοπλισµού και λαµβάνει, ειδικά στην 

Ελλάδα, εκτεταµένες –καθολικές θα λέγαµε διαστάσεις όσον αφορά στο θέµα 

µε τα φακελάκια, δηλαδή τις ανεπίσηµες αµοιβές ιατρών και άλλων 
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επαγγελµατιών υγείας «κάτω από το τραπέζι» σε δηµόσιες υπηρεσίες παροχής 

υγείας (για παράδειγµα αµοιβές µαιευτήρων –ταρίφα, από 500 ως 1.500 ευρώ 

ανά γέννα, σε όλα τα δηµόσια µαιευτήρια). Χειρότερη, ωστόσο, µορφή 

λαµβάνει από την απουσία οικονοµικής λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών ως 

προς την επίδοση, των διευθυντών κλινικών και άλλων υπηρεσιών, των 

µάνατζερς και των εµπλεκόµενων πολιτικών/κυβερνητικών στελεχών 

[προσαρµογή από 19]. 

Η «µέτρηση» της διαφθοράς και των διακυβερνητικών παρεµβάσεων 

εναπόκειται ισχυρά στην αντίληψη του κοινού / στην κοινή γνώµη. Αυτό το 

γεγονός, από µόνο του, καταδεικνύει τη σχετικότητα – ασάφεια του 

ζητήµατος. Πάντως, ο έλεγχος της διαφθοράς απαιτεί µια εθνική στρατηγική 

διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς, ενώ µέτρα όπως µια ακριβής βάση 

δεδοµένων του προσωπικού που θα ενισχύει τη διοικητική λειτουργία, οι 

επικαιροποιηµένες και αυστηρά τηρούµενες λίστες τιµών (π.χ. λίστα 

φαρµάκων) και η διαφάνεια στις προµήθειες, η διάχυση προς τους πολίτες των 

στόχων και προσδοκιών της πολιτικής δηµόσιας υγείας και η ουσιαστική 

λογοδοσία της κυβέρνησης στην κοινωνία µπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν 

την κατεύθυνση [19].  

Τα αποτελέσµατα, στην πάταξη της διαφθοράς, παρεµβάσεων που σχετίζονται 

µε αυξηµένη συµµετοχή και «φωνή» της κοινής γνώµης είναι συζητήσιµα. Η 

ψήφος (ανάλογα µε την περίπτωση) ή απλά παρουσία µη κυβερνητικών 

οργανώσεων σε θέµατα λήψης αποφάσεων στην υγεία έχει ελάχιστη έως 

µηδαµινή επίδραση στη διαφθορά, όµως η διαφθορά είναι χαµηλότερη όπου 

δραστηριοποιούνται τοπικές οργανώσεις ή οµάδες πίεσης (π.χ. σύλλογοι 

ασθενών και καταναλωτών). 

Στην πραγµατικότητα, οι ενδεικτικές επιλογές περιορισµού της διαφθοράς που 

αναφέραµε παραπάνω είναι πτυχές ορθώς νοούµενης διακυβέρνησης στην 

υγεία. Όπως άλλωστε αναφέρθηκε νωρίτερα, διακυβέρνηση στην υγεία είναι 

να δουλεύουν καλύτερα τα συστήµατα υγείας. Μια παράµετρος είναι η 

λογοδοσία. Η διαφθορά είναι ένα από τα συµπτώµατα στο πεδίο των 

προβληµάτων της κυβερνητικής πολιτικής και θα πρέπει, εποµένως, να 

αντιµετωπίζεται ως θέµα ρύθµισης, διαχείρισης και εφαρµογής εθνικής 

πολιτικής στη λήψη αποφάσεων. Για να επιτευχθεί, όµως, κάθε προσπάθεια 

αντιµετώπισης θα πρέπει η δουλειά του υπουργείου υγείας, του επίσηµου 

επιµελητή της λογοδοσίας και διαφάνειας στην υγεία, να καταστεί πιο 

στρατηγική, πιο διαφανής, πιο αποτελεσµατική και πιο υπεύθυνη και υπόλογη, 

µε άλλα λόγια να υιοθετεί και να εφαρµόζει διακυβερνητική πολιτική στην 

υγεία.  
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Στο σηµείο αυτό να διευκρινίσουµε και να αναλύσουµε λιγάκι την έννοια της 

λογοδοσίας. Η λογοδοσία είναι κάτι παραπάνω από την ευθύνη. Για να είναι 

κανείς υπόλογος (δηλαδή να λογοδοτεί) χρειάζεται να έχει την ικανότητα και 

τις δεξιότητες, την υπευθυνότητα και την εξουσία όσον αφορά στις πράξεις 

του. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εταιρικής και ατοµικής λογοδοσίας, σε 

σχέση µε διοικητικές δοµές και επαγγελµατικές πρακτικές αντίστοιχα. 

Ας φανταστούµε µια πυραµίδα όπου στη βάση είναι η ικανότητα. 

Περιλαµβάνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για να 

κάνει κανείς τη δουλειά του πετυχηµένα. Ακριβώς από πάνω είναι η 

υπευθυνότητα, η ευθύνη που παίρνει κάποιος ή του αναθέτουν να κάνει τη 

δουλειά του. Από πάνω υπάρχει η εξουσία (ή καλύτερα η εξουσιοδότηση να 

κάνει τη δουλειά), δηλαδή η επίσηµη υποστήριξη ή το νοµικό δικαίωµα να 

ακολουθεί την υπευθυνότητα που του έχει ανατεθεί. Και στην κορυφή της 

πυραµίδας έρχεται η λογοδοσία, το να είναι συνεχώς υπόλογος για τις πράξεις 

του (Bergman 1981). 

Ας δώσουµε ένα παράδειγµα –πολύ µικρής αλλά ενδεικτικής διάστασης. Ο 

γιατρός σε ένα ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής της διεύθυνσης υγείας µιας 

νοµαρχίας έχει την ικανότητα και τις γνώσεις να συµβουλεύει ασθενείς και να 

χορηγεί τα κατάλληλα για την περίπτωση εµβόλια. Έχει την ευθύνη να 

λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την απαραίτητη θεραπεία σε κάποιον ασθενεί, 

ακολουθώντας τις καθιερωµένες οδηγίες. Έχει εξουσιοδότηση να λειτουργεί το 

συγκεκριµένο ιατρείο. Και είναι υπόλογος (θεωρητικά πάντα) για τις αποφάσεις 

του, για τα φάρµακα, εµβόλια και τα υλικά που χρησιµοποίησε στην υπηρεσία 

του. 

Συµπερασµατικά, η λογοδοσία και ταυτόχρονα η πάταξη της διαφθοράς δε 

µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς στοιχεία, χωρίς συστήµατα παροχής δεδοµένων 

για το πώς εισέρχονται, κυλούν και εξέρχονται οι πόροι στο σύστηµα υγείας, 

ποιος ξοδεύει και ποιος λαµβάνει χρήµατα και πώς όλη αυτή η διαδικασία 

καταγράφεται µε τρόπο απλό, διαφανή και ανοικτό. Η λογοδοσία θα πρέπει να 

ξεκινά από την κορυφή του συστήµατος. Η µέτρηση της επίδοσης 

(performance ranking) σε επίπεδο διοίκησης ενός οργανισµού ή 

κυβέρνησης και υπουργείου δεν είναι δηµοφιλής (αντιθέτως θεωρείται 

ταµπού), ωστόσο προκαλεί θετική αντίδραση από την κοινή γνώµη και συχνά 

οδηγεί σε αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση [19]. 

2.10. Ο ρόλος της διακυβέρνησης στη βελτίωση της επίδοσης ενός 

συστήµατος υγείας (ανακεφαλαίωση) 

Η διακυβέρνηση στην υγεία είναι ουσιαστικά καλό µάνατζµεντ [20]. 
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Η ορθή διακυβέρνηση µπορεί, θεωρητικά, να οδηγήσει σε καλύτερη επίδοση 

του συστήµατος υγείας. Οι απώτεροι στόχοι ενός τοµέα υγείας που λειτουργεί 

καλά είναι: η βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσµού µε χαρακτήρα 

ισότητας για όλους, µειωµένοι οικονοµικοί κίνδυνοι (δηλαδή οικονοµικό 

φορτίο) ειδικά για τους φτωχούς και κοινωνικά αδύνατους και υψηλότερη 

ικανοποίηση από τους ασθενείς και τους πολίτες – «φτηνή και ποιοτική 

υγεία για όλους», µε άλλα λόγια. Ενδιάµεσοι στόχοι µπορεί να είναι η 

καλύτερη και πιο ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες, η βελτίωση της κλινικής 

φροντίδας και η πιο αποδοτική χρησιµοποίηση των έτσι κι αλλιώς πολύ 

περιορισµένων πόρων. 

Η µεγαλύτερη λογοδοσία προς τους χρήστες της υγείας µπορεί να αποτελέσει 

το κίνητρο για τους αξιωµατούχους και τους πάροχους να βελτιώσουν τις 

υπηρεσίες υγείας. Η διαφάνεια είναι το εργαλείο που επιτρέπει στους 

δικαιούχους και «πελάτες» στην υγεία να δεσµεύουν τους πολιτικούς και τα 

ανώτερα στελέχη (κλινικά και διοικητικά) της υγείας ως υπόλογους. 

Παράλληλα, η διαφάνεια και η µεγαλύτερη πληροφόρηση βοηθούν στην 

καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους τελευταίους. Η πάταξη της διαφθοράς 

και η χρηστή διαχείριση οδηγούν σε εξοικονόµηση και διάθεση περισσότερων 

πόρων για την υγεία. Η µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και συµµετοχή από τους 

ασθενείς και τους υπόλοιπους παίκτες (βλ. 2.4. και 2.5.) οδηγεί σε οµαδική-

συνεργατική δουλειά, που αποδίδει εντυπωσιακά στην κατεύθυνση επίτευξης 

των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Οι προσδοκίες, όµως, αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Οι ασθενείς 

και οι πολίτες, όπως εξηγήσαµε και στην εισαγωγή, συνήθως δε γνωρίζουν τι 

ακριβώς θα βελτιώσει το επίπεδο υγείας τους και θα µειώσει τον οικονοµικό 

τους κίνδυνο και βάρος. Ορισµένοι µεριδιούχοι είναι πολύ πιο ισχυροί (για 

παράδειγµα οι Πανεπιστηµιακοί γιατροί στην Ελλάδα) από άλλες φωνές που 

θα µπορούσαν να ακουστούν. Οι πελατειακές σχέσεις και το πατρονάρισµα 

ασθενών και κοινού από τους ειδήµονες της υγείας (που ενδεικτικά οδηγούν 

στη λεγόµενη «προκλητή ζήτηση στην υγεία») υποσκάπτουν την 

αποτελεσµατική λήψη και εφαρµογή πολιτικών στην υγεία. Ο ανταγωνισµός 

γενικά (ή ειδικά µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) µπορεί να προκαλέσει 

αδιέξοδα ή χάος. Μια µικρή διάσταση διαφθοράς µπορεί, από την άλλη, να 

κάνει πιο ευέλικτο ένα νωθρό και άτεγκτο σύστηµα, ενώ η διαφάνεια µπορεί 

να γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης από συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων 

[προσαρµογή από 20]. 

 

Πάντως, για να επιτευχθεί ένα καλό σύστηµα διακυβέρνησης στην υγεία είναι 

καθορισµένες οι περιοχές που θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένες ενέργειες. 

Αυτές οι ενέργειες ή πολιτικές επί της ουσίας, περιλαµβάνουν: 

- τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων βασισµένων σε δεδοµένα, 
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- την ανοικτή, ενηµερωµένη, δίκαιη και ισότιµη συµµετοχή όλων των 

µεριδιούχων κλειδιά, 

- την ενισχυµένη κοινοτική συµµετοχή µέσω διάχυσης πληροφοριών σε τοπικό 

επίπεδο και αναζήτησης και αξιοποίησης ηγετικών µορφών µακριά από την 

κεντρική εξουσία, 

- την επιβολή κινήτρων και εξωστρέφειας στους υπαλλήλους και τους 

αξιωµατούχους, 

- τη µείωση της διαφθοράς µέσω στενής παρακολούθησης των χρηµατικών 

ροών, και της ευρείας διασποράς οικονοµικής πληροφόρησης, εσωτερικών 

ελέγχων και επίβλεψης από την πολιτεία και τέλος, 

- την υιοθέτηση µιας σειράς αρχών για τα προγράµµατα και τις παρεµβάσεις 

υγείας όπως πολιτική θέληση, πυγµή και πάνω απ’ όλα γνώση και ικανότητα, 

ισχυρή υποστήριξη από τον τεχνολογικό τοµέα (στατιστική ανάλυση, 

πληροφοριακά συστήµατα κ.ά.) και µια δυνατή «απαιτητική νοοτροπία» από 

τους πολίτες και τους µεριδιούχους. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν µια καίρια προσέγγιση διακυβέρνησης στην 

υγεία, η οποία µε τη σειρά της χτίζει στιβαρά οικονοµικά, λειτουργικά και 

κλινικά θεµέλια στο σύστηµα υγείας [20]. 

 

Μετά την αποσαφήνιση της διακυβέρνησης στην υγεία και των διαστάσεων 

που λαµβάνει, θα µελετήσουµε έναν από τους σκληρούς πυρήνες της που 

είναι η κλινική διακυβέρνηση. Θα προσπαθήσουµε να δείξουµε µε τρόπο 

ξεκάθαρο αν και κατά πόσο έχει αξία η εφαρµογή της, µε άλλα λόγια ποια 

είναι η προστιθέµενη αξία (added value) που δίνει η κλινική διακυβέρνηση 

σε ένα σύστηµα υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κλινική διακυβέρνηση: ορισµοί, διευκρινίσεις και 

πεδία εφαρµογής. Αναγκαιότητα και ρόλος κλινικής διακυβέρνησης - 

υπόδειγµα το Βρετανικό ΕΣΥ. 

3.1. Εισαγωγή στην κλινική διακυβέρνηση.  

Η κλινική διακυβέρνηση έχει να κάνει µε το πώς οι υπηρεσίες υγείας 

καθίστανται και διατηρούνται υπόλογες για την ασφάλεια, την ποιότητα και 

την αποτελεσµατικότητα της κλινικής φροντίδας που παρέχουν στους 

ασθενείς – χρήστες. Θεωρητικά, όπως εξηγήσαµε ήδη, είναι ένα κοµµάτι, ένας 

τοµέας της διακυβέρνησης στην υγεία, (η οποία είναι ευρύτερη έννοια) και 

επικεντρώνεται στο ρόλο των παρόχων των υπηρεσιών υγείας και κυρίως των 

επαγγελµατιών υγείας και στην αποδοτικότητα της δουλειάς τους. Αφορά 

δηλαδή στην άριστη κλινική πράξη και τα συστήµατα που θα τη 

διασφαλίσουν. Ωστόσο, ο όρος έχει «τραβηχτεί», έχει αµβλυνθεί ειδικά από τα 

Βρετανικά ΕΣΥ και όταν αποκτά και οικονοµικές ή καθαρά διοικητικές 

διαστάσεις τείνει να γίνει συνώνυµος της διακυβέρνησης στην υγεία. 

Καθιερώθηκε και αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία πριν 15 χρόνια και 

έκτοτε γνωρίζει αποδοχή και εφαρµογή σε όλες τις αγγλοσαξονικές χώρες 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) και µε παραλλαγές και σε άλλες 

ανεπτυγµένες χώρες όπως η Γερµανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία. Λόγω του 

περιορισµού της γλώσσας (αγγλικά), η περιγραφή και ανάλυση της κλινικής 

διακυβέρνησης θα βασιστεί στο βρετανικό µοντέλο και συνεπώς στα 

αγγλόφωνα άρθρα και βιβλία της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το αγγλικό ΕΣΥ 

ήταν και είναι ιατροκεντρικό και συνεπώς παρουσιάζει αναλογίες µε το 

ελληνικό ΕΣΥ, άρα η διερεύνηση των περιεχοµένων της κλινικής 

διακυβέρνησης και της επίδρασής τους στο αποτέλεσµα των υπηρεσιών υγείας 

έχει ενδιαφέρον για µια πιθανή υιοθέτησή του όρου στην ελληνική 

πραγµατικότητα.  

3.2. Ιστορικό υπόβαθρο κλινικής διακυβέρνησης (στη Μεγάλη 

Βρετανία). Από την εταιρική στην κλινική διακυβέρνηση 

Από τη δεκαετία του ‘80 επικράτησε παγκοσµίως το φιλελεύθερο µοντέλο 

στην οικονοµία και στη διοίκηση του Κράτους, γενικότερα. Ακόµη και στην 

πρώην ΕΣΣ∆, η «περεστρόικα» του Gorbatschow κινήθηκε προς αυτήν την 

κατεύθυνση, µέχρι την οριστική κατάρρευση των κοµµουνιστικών µοντέλων 

στα τέλη της δεκαετίας. Στις ΗΠΑ η πολιτική Reagan και στη Μεγάλη Βρετανία 

η πολιτική Thatcher ήταν ξεκάθαρα (νέο)φιλελεύθερες υποστηρίζοντας την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα και της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, τη 

σταδιακή και συνεχή µείωση του Κράτους και τη µείωση των κοινωνικών 

παροχών υπέρ της ελεύθερης πρωτοβουλίας. Η πολιτική αυτή οδήγησε, από 
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τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 και µε την παράλληλη φιλελευθεροποίηση της 

Κίνας-Ινδίας-Κορέας, στη γιγάντωση αυτού που λέγεται παγκόσµιος 

καπιταλισµός. Ταυτόχρονα όµως, γεννήθηκε και η απαίτηση για έλεγχο του 

εταιρικού και επιχειρηµατικού τοµέα, αφού όλο και περισσότεροι απλοί πολίτες 

συµµετείχαν και επένδυαν τις οικονοµίες τους σε αυτόν τον τοµέα, µέσω 

κυρίως των χρηµαταγορών και δη των Χρηµατιστηριακών Αγορών. 

 

Οι πρώτοι κλυδωνισµοί του συστήµατος εµφανίστηκαν στην Αγγλία το 1992. 

Η κατάρρευση και πτώχευση της ιστορικής (και µεγάλης) τράπεζας Barings 

Bank του Λονδίνου, λόγω της κακής διαχείρισης τεράστιων κεφαλαίων της 

από τον υπάλληλό της Nick Leeson, στα χρηµατιστήρια της Νοτιοανατολικής 

Ασίας, αποτέλεσε την αφορµή για την εδραίωση του κλάδου της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Με πρωτοβουλία του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου και µε 

την υποστήριξη της Βρετανικής Κυβέρνησης συγκροτήθηκε η περίφηµη 

Cadbury Committee που συνέταξε τον πρώτο και οµώνυµο Κώδικα 

Εταιρικής διακυβέρνησης το 1992 (Cadbury Code). Ο κώδικας αυτός 

εισήγαγε 3 θεµελιώδεις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης: 

• Την υποχρέωση διενέργειας εσωτερικών οικονοµικών (λογιστικών) 

ελέγχων και τη διενέργεια και δηµοσίευση ετήσιου λογιστικού ελέγχου, 

για τη διασφάλιση ορθής χρήσης των οικονοµικών στοιχείων της 

εταιρίας χωρίς δόλιες συναλλαγές. 

• Την υποχρέωση για αποτελεσµατικές και αποδοτικές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, ώστε η εταιρία να παράγει προστιθέµενη αξία. 

• Την αυστηρή συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς, π.χ. η 

ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού και των πολιτών είναι 

αδιαπραγµάτευτες, οι υπάλληλοι και η κοινότητα προστατεύονται πάνω 

από όλα. 

Στη συνέχεια ο Cadbury code τροποποιήθηκε από τις Εθνικές Επιτροπές 

Greenbury and Hemple Committees και δηµιουργήθηκε ο «London Stock 

Exchange Combined Code of Principles of Good Governance», ένας 

ολοκληρωµένος κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, που έκτοτε υιοθετήθηκε 

από όλες σχεδόν τις χώρες και χρηµατιστηριακές αγορές του κόσµου, αφού 

προσαρµόστηκε στα διάφορα τοπικά και εθνικά χαρακτηριστικά. Η εταιρική 

διακυβέρνηση ήταν πραγµατικότητα και αµέσως µετά ακολούθησε και το 

Υπουργείο Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία καθιερώνοντας τις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης για το ΕΣΥ [Principles of corporate governance in the 

NHS (DH-Department of Health, 1994)]. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των 

Αρχών ήταν: 
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• Λογοδοσία : οτιδήποτε γίνεται από αυτούς που δουλεύουν στο ΕΣΥ 

πρέπει να µπορεί να περάσει δοκιµασίες εξονυχιστικού ελέγχου από το 

Κοινοβούλιο και από την κρίση της κοινής γνώµης, ακολουθώντας τον 

κώδικα εταιρικής και επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

• ∆εοντολογία (ηθική): θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό, απόλυτο 

πρότυπο τιµιότητας στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 

ΕΣΥ. Η ακεραιότητα πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων 

των προσωπικών αποφάσεων και πρακτικών που επηρεάζουν τους 

ασθενείς, το προσωπικό και τους προµηθευτές. Ακεραιότητα πρέπει να 

υπάρχει, επίσης, στη χρήση πληροφορίας που αποκτάται µέσω των 

δραστηριοτήτων του συστήµατος (εννοώντας π.χ. την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων). 

• Εξωστρέφεια : θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια σε όλες 

τις δραστηριότητες του ΕΣΥ, ώστε να προάγεται η εµπιστοσύνη µεταξύ 

των Αρχών και εξουσίας του συστήµατος και του προσωπικού, των 

ασθενών και του κοινού. 

3.3. Ορισµοί κλινικής διακυβέρνησης 

Η πρώτη αναφορά της βρετανικής κυβέρνησης στην κλινική διακυβέρνηση 

έγινε το 1997, ορίζοντάς την ως ένα εργαλείο που: «εξασφαλίζει και βελτιώνει 

τα κλινικά πρότυπα σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την έκταση του ΕΣΥ. 

Περιλαµβάνει δράσεις για τη διασφάλιση της αποφυγής κινδύνων, της άµεσης 

ανίχνευσης και διαφανούς έρευνας των ανεπιθύµητων συµβάντων και της 

λογικής ότι µαθαίνουµε από αυτά, της διάχυσης της καλής πρακτικής και ότι 

διασφαλίζεται πως τα συστήµατα είναι στη θέση τους για τη συνεχή βελτίωση 

της περίθαλψης». [“The New NHS: Modern. Dependable.” (DH-Department of 

Health -1997)]. Ταυτόχρονα, η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας που 

υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση των εργατικών του Tony Blair- αµέσως µετά 

την εκλογή της στις 2 Μαΐου 1997 – βασίστηκε στην κλινική διακυβέρνηση. 

Ένας πρωτοποριακός ορισµός της κλινικής διακυβέρνησης (και διεθνώς 

αναγνωρίσιµος) δηµοσιεύτηκε το 1998 από τον Sir Donaldson, που υπήρξε 

πρωτεργάτης της ενσωµάτωσης της έννοιας στο βρετανικό ΕΣΥ (NHS –

National Health System).  

Κλινική διακυβέρνηση είναι : 

«το πλαίσιο µέσω του οποίου οι οργανισµοί του NHS λογοδοτούν για τη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών τους και διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 

περίθαλψης µε το να δηµιουργούν ένα περιβάλλον αριστείας της κλινικής 

φροντίδας» [21] 
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Ορισµός που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας της ΜΒ το 1998 (“A First 

Class Service”, DH-Department of Health- 1998). 

Παράλληλα, άλλοι επίσηµοι ορισµοί της κλινικής διακυβέρνησης από το ΕΣΥ 

του Ηνωµένου Βασιλείου καταδεικνύουν µια µάλλον ασάφεια και ποικιλία του 

όρου. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας τους την ίδια εποχή (DH 1998), 

κλινική διακυβέρνηση είναι : «µια διαδικασία σχεδιασµένη ώστε να ελαττώνει 

τις ανισότητες και τις διακυµάνσεις στην ορθή κλινική πράξη» 

(παράγραφος 1.1.2), «ένα πλαίσιο λογοδοσίας» (παρ. 3.2 και 3.14), 

«εφαρµόζεται σε όλους τους επαγγελµατίες υγείας» (παρ. 3.7), «απαιτεί 

συνέργειες» (παρ. 3.9), «ένα πρόγραµµα συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας στην υγεία» (παρ. 3.27), «µια νέα φιλοσοφία υγείας» (3.27), 

«βασίζεται στην αρχή ότι οι επαγγελµατίες υγείας οφείλουν να είναι υπεύθυνοι 

και να λογοδοτούν για την ίδια τους την κλινική πράξη» (3.42). 

Στην ουσία, διαφάνηκε από την αρχή πως πρόκειται για ένα µοντέλο 

παντρέµατος της κλινικής κρίσης ή απόφασης ή πράξης µε εθνικά κριτήρια και 

πρότυπα (βλ. και 2.8. στην παρούσα εργασία) και έρχεται σε αντίθεση µε 

προηγούµενα συστήµατα κεντρικού ελέγχου της ιατρικής κρίσης και των 

αναγκών των ασθενών (τέλη 1970) και του ελεύθερου ανταγωνισµού (αρχές 

1990). Η πολιτική του σκοπιµότητα είναι να µειώσει τις διακυµάνσεις στην 

κλινική πράξη και στα αποτελέσµατα ή τις ανισότητες στη φροντίδα υγείας, 

διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση των ιατρών µε εθνικά τυποποιηµένα 

πρότυπα και οδηγίες βασιζόµενες σε δεδοµένα (evidence-based guidelines 

/evidence based medicine) [22]. 

3.4. Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές κλινικής διακυβέρνησης 

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ‘90, όταν πλέον είχαν εξοικειωθεί όλοι οι 

εµπλεκόµενοι του χώρου της υγείας µε την τεράστια επιστηµονική και 

τεχνολογική πρόοδο που συντελέστηκε την προηγούµενη εικοσαετία, 

αναγνωρίστηκε στις πλέον ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη (Ιαπωνία, ΗΠΑ, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Καναδά, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία – σε χρονική περίοδο 

µιας επταετίας συνολικά), ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας των εθνικών 

συστηµάτων δεν υπήρξε ως τότε πρώτη προτεραιότητα στην κρατική τους 

ατζέντα.  

Η προτεραιότητα της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, ως τότε, ήταν κυρίως 

η επίτευξη οικονοµικών (διαχειριστικών / λογιστικών) στόχων και ο 

καθορισµός - επίλυση εργασιακών (λειτουργικών) ζητηµάτων. Οι προσεγγίσεις 

της ποιότητας ήταν περιορισµένες και είχαν έλλειψη κεντρικού συντονισµού. 

Επισηµάνθηκε, επίσης, ότι: 
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«η άποψη περί ποιότητας από πλευράς µάνατζµεντ ήταν διαφορετική 

από την προσέγγιση της ποιότητας από την ιατρική σκοπιά».  

(Sir Liam Donaldson, Department of Health’s Chief Medical Officer, NHS / UK, 

1999). 

 

Τι συνέβη, λοιπόν, κατά τη µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας στη Μεγάλη 

Βρετανία εκείνη την εποχή ; Η κυβέρνηση προσπάθησε να κρατήσει στο ΕΣΥ 

ότι δούλευε καλά και να απορρίψει ότι απέτυχε. Όπως για παράδειγµα, 

εξαλείφοντας τη µορφή εσωτερικής αγοράς στην υγεία, που έθετε τα 

οικονοµικά της υγείας και το κλινικό έργο σε µορφή τζίρου, πάνω από την 

κλινική ποιότητα, οδηγούσε σε περιορισµούς τις υπηρεσίες και καλλιεργούσε 

µια ιδεολογία διαταγών της διοίκησης και ελέγχου [23]. 

Οριοθετήθηκαν και ξεκίνησαν να εφαρµόζονται αρχές κλινικής 

διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις οποίες η κλινική διακυβέρνηση θα φέρει 

την απαιτούµενη αλλαγή ώστε (προσαρµογή από DH-1997 και [23]): 

1. Να επανιδρύσει το ΕΣΥ ως µια εθνική υπηρεσία για όλους τους 

ασθενείς σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της χώρας, από την οποία θα 

λαµβάνουν υψηλή ποιότητα φροντίδας εάν αρρωστήσουν ή 

τραυµατιστούν, ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου ή της κουλτούρας 

τους. 

2. Να καθιερώσει εθνικά πρότυπα βασισµένα στις καλύτερες κλινικές 

πρακτικές, τα οποία όµως θα επηρεάζονται από τοπικές ιδιαιτερότητες 

και θα εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο από τους επαγγελµατίες υγείας, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών πληθυσµών. 

3. Να ενισχύσει τη διασύνδεση, τη συνεργασία και τις «συµµαχίες» 

µεταξύ νοσοκοµείων, κοινοτικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών και στις 

οποίες οι ασθενείς θα είναι το επίκεντρο. 

4. Να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες υγείας παρέχουν υψηλής ποιότητας 

περίθαλψη και παράγουν προστιθέµενη αξία για την κοινωνία. 

5. Να καθιερώσει µια εσωτερική νοοτροπία η οποία εγγυάται κλινική 

ποιότητα για όλους τους ασθενείς. 

6. Να ενισχύσει τη δηµόσια εµπιστοσύνη στο ΕΣΥ. 

Αναπτύχθηκε ένα νέο πλαίσιο επίδοσης µε πίνακα υπολογισµού της 

αποτελεσµατικότητας στην ποιότητα και των µέτρων αποδοτικότητας, σε 

αντίθεση µε το παρελθόν όπου η εστίαση όπως είπαµε ήταν στη σύγκριση 

κόστους – δραστηριότητας. Αυτή η προσέγγιση στο µάνατζµεντ επιδόσεων 

(performance management) πρόσθεσε µια πολύ σηµαντική διάσταση: τη 
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διασφάλιση ότι η κλινική φροντίδα και το κλινικό αποτέλεσµα του ασθενούς 

µπαίνει στη ζυγαριά ισότιµα µε την οικονοµική αποδοτικότητα και τον 

περιορισµό του κόστους. 

∆ηµιουργήθηκαν εθνικά πλαίσια υπηρεσιών (National Service Frameworks 

–NSFs) που υιοθέτησαν εθνικά πρότυπα λειτουργίας. Τα δίκτυα ή πλαίσια 

αυτά κάλυπταν σταδιακά µεγάλους τοµείς στην υγεία και καίριες κατηγορίες 

νόσων, π.χ. υπηρεσίες για τον καρκίνο, τις καρδιοπάθειες, το διαβήτη, την 

ψυχική υγεία, την παιδιατρική φροντίδα και τη φροντίδα των ηλικιωµένων.  

Στην αρχική φάση µάλιστα και σύµφωνα µε τον Sir Liam Donaldson, οι 

κυβερνητικοί στόχοι θα µπορούσαν να επιτευχθούν εφόσον : «τα ανώτερα 

στελέχη των οργανισµών του ΕΣΥ θα διασφαλίσουν τα κατάλληλα µέτρα σε 

τοπικό επίπεδο, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις στο Συµβούλιο του ΕΣΥ και το 

Υπουργείο ότι οι ευθύνες τους για ποιότητα θα αποδώσουν. Αυτό θα 

µπορούσε να γίνει και µε τη δηµιουργία µιας υποεπιτροπής του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, αρχόµενη από κάποιο ειδικό γιατρό, νοσηλευτή ή άλλον κλινικό 

επιστήµονα µε την υπευθυνότητα να εξασφαλίζει την εσωτερική 

διακυβέρνηση του οργανισµού» (DH 1997, p.47). 

3.5. Περιγραφή του µοντέλου κλινικής διακυβέρνησης της Μεγάλης 

Βρετανίας 

Στη Μεγάλη Βρετανία  υπάρχει εδώ και µια 15αετία πλέον, εθνική στρατηγική 

στο χώρο της υγείας µε σαφή προσανατολισµό και προτεραιότητα στην 

αποτελεσµατική διακυβέρνηση των υπηρεσιών υγείας. 

 

Η κυβερνητική στρατηγική χωρίζεται σε 3 διακριτά πεδία : 

1. Στην καθιέρωση και θεσµοθέτηση ξεκάθαρων εθνικών προτύπων 

λειτουργίας µέσω των Εθνικών (Πλαισίων) ∆ικτύων Υπηρεσιών που 

αναφέραµε παραπάνω και του Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής 

Αρίστευσης (NICE – National Institute for Clinical Excellence ).  

Το NICE  προσδιορίζει  τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες  µπορούν να 

οργανωθούν καλύτερα, καθοδηγεί τους κλινικούς ιατρούς ως προς την 

καταλληλότερη θεραπεία για κάθε είδος ασθένειας και αξιολογεί την κλινική 

αποτελεσµατικότητα και το κόστος τους. Τα NSFs, επίσης, θέτουν το πλαίσιο 

και επεξηγούν µοντέλα για συγκεκριµένες υπηρεσίες ή κατηγορίες νοσηµάτων 

(care-groups),  συµπεριλαµβάνοντας µεθόδους που αποσκοπούν στην 

µεγιστοποίηση της απόδοσης των µέτρων. 

2. Στην εξασφάλιση υιοθέτησης των εθνικών προτύπων λειτουργίας από 

τις κατά τόπους υπηρεσίες. Η υποστήριξη θα παρέχεται :  

- Από την Οµάδα Υποστήριξης Κλινικής ∆ιακυβέρνησης (The Clinical 

Governance Support Team) που παρέχει δαηµοσύνη, πληροφορίες, 
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συµβουλές και εκπαίδευση στους κλινικούς γιατρούς και στις οµάδες 

διοίκησης. 

- Από το Εθνικό Γραφείο Ασφάλειας Ασθενών (The National Patient Safety 

Agency) που δηµιουργήθηκε για να εφαρµόσει ένα υποχρεωτικό σύστηµα 

αναφοράς, συλλογής και πληροφόρησης για τα ανεπιθύµητα συµβάντα 

κλινικής πράξης. 

- Από την Εθνική Αρχή Κλινικής Εκτίµησης (Τhe National Clinical Assessment 

Authority) που προσφέρει εξειδικευµένη συµβουλευτική και γνωµοδοτική 

υπηρεσία σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΣΥ, που έχουν επιφυλάξεις για την 

απόδοση του κλινικού έργου συγκεκριµένων γιατρών και οδοντιάτρων. 

     3. Στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και επιµέλεια του συστήµατος 

µέσω:  

- Τοπικών Γραφείων Επιτήρησης του αρµόδιου Υπουργείου (The Department’s 

Regional Offices), 

    - Της Επιτροπής για Βελτίωση της Υγείας (The Commission for Health 

Improvement) που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας µέσω 

ανασκόπησης της παρεχόµενης φροντίδας και προσδιορισµού συγκεκριµένων 

πρακτικών και πεδίων κλινικής και διοικητικής πράξης που επιδέχονται 

βελτίωσης, 

  - Της Εθνικής Υπηρεσίας Εµπειριών των Ασθενών και Χρηστών (the National 

Survey for Patients and Users Experience) που στοχεύει στη σύνταξη ενός 

ετήσιου απολογισµού των ζητηµάτων που έχουν σηµασία για τους ασθενείς 

και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας.  

 

3.6. Το δίκτυο διακυβέρνησης υπηρεσιών υγείας στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ως υπόδειγµα στάσης και τάσης εκσυγχρονισµού του 

συστήµατος 

Οι βασικές αρχές του συστήµατος κλινικής διακυβέρνησης, στο Ηνωµένο 

Βασίλειο τέθηκαν από επιτροπές εργασίας αποτελούµενες από 

Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές της Ιατρικής και άλλων Επιστηµών Υγείας και 

της ∆ιοίκησης και από υπαλλήλους ανώτερης βαθµίδας του Υπουργείου 

διαφόρων ειδικοτήτων, µε τη συνεργασία του «The Manchester Centre for 

Healthcare Management, University of Manchester» και «The Health Services 

Management Centre, University of Birmingham». 

Ηγετικό ρόλο στη δηµιουργία και κυρίως εφαρµογή αυτής της πολιτικής έπαιξε 

το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο (The National Audit Office), µια ανεξάρτητη 

Εθνική Αρχή, µε 800 αιρετούς υπαλλήλους, που αναφέρεται απ’ ευθείας και 

αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο και µε τη δουλειά του γλυτώνει το Βρετανό 

φορολογούµενο τουλάχιστον 8 λίρες για κάθε 1 λίρα που ξοδεύεται από ή για 

το Γραφείο (DH-2007). Συµπορεύτηκε µε την Clinical Committee for Health 

Improvement, η οποία, για µια δεκαετία περίπου, αναφερόταν από όλους ως 
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Εθνική Επιτροπή Υγείας [CHI-HC –(National) Health Committee]. Από τον 

Οκτώβριο του 2010 ονοµάζεται Επιτροπή Ποιότητας στην Περίθαλψη (CQC –

Care Quality Commission) και ως σκοπό έχει: «να ελέγχει όλα τα 

νοσοκοµεία στην Αγγλία, για να διασφαλίσει ότι συµπλέουν µε τα 

πρότυπα λειτουργίας και ποιότητας που θέτει η κυβέρνηση και 

παράλληλα να µοιράζεται τα ευρήµατα από τους ελέγχους µε το 

κοινό» (CQC 2012). Από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας της ΜΒ αναφέρεται ως 

«µαντρόσκυλο» ή «κέρβερος» (“watchdog”), γεγονός ενδεικτικό της 

σηµασίας που παίζει για τη ρύθµιση ή αυτορρύθµιση του ΕΣΥ. 

 

Εικόνα 1. Η διάρθρωση του συστήµατος κλινικής διακυβέρνησης στη ΜΒ, το 

2007 (µια δεκαετία µετά την υιοθέτηση της κλινικής διακυβέρνησης στο 

βρετανικό ΕΣΥ)6. 

 
Οι οργανωτικές δοµές που περιέγραψα διοικούνται αυτόνοµα καθιερώνοντας 

και επιτηρώντας επίπεδο κλινικής ποιότητας σε ατοµικό επίπεδο, σε επίπεδο 

οργανισµού και σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα το NICE θέτει 

κριτήρια και οδηγίες βασισµένες στα καλύτερα διαθέσιµα δεδοµένα, τα οποία 

είναι προσβάσιµα  πανεθνικά για να τα αξιοποιούν ατοµικά οι επαγγελµατίες 

υγείας. Ο ρόλος των τοπικών δοµών του ΕΣΥ και των Τοπικών Συνδέσµων 
                                                           
6
 Κάποιες από τις παραπάνω δομές δεν υφίστανται πλέον, καθώς ειδικά μετά την αλλαγή 

κυβερνητικής ηγεσίας το 2009, το ΕΣΥ στη ΜΒ πέρασε νέες μεταρρυθμίσεις που μετέβαλαν τη 

διάρθρωσή του. Ωστόσο, εμείς εξετάζουμε την ιστορική διαμόρφωση του όρου κλινική 

διακυβέρνηση- από την απαρχή του, οπότε παρουσιάζουμε πρότερες δομές από τις υφιστάμενες. 
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Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, σε συνεργασία µε τις Στρατηγικές Αρχές Υγείας 

(ανάλογες µε τις δικές µας ΥΠΕ)7  είναι να εφαρµόζονται αυτές οι οδηγίες. Η 

Εθνική Επιτροπή Υγείας (CHI-HC)  αναλαµβάνει στη συνέχεια το ρόλο της 

επιτήρησης των οργανισµών του ΕΣΥ για να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια 

επιτεύχθηκαν.  

 

3.7. Τροποποίηση τους συστήµατος διακυβέρνησης υπηρεσιών 

υγείας στο Ηνωµένο Βασίλειο: «το ζήτηµα της οργάνωσης και 

διαχείρισης πληροφοριών στην κλινική διακυβέρνηση» 

Μετά τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του δικτύου – συστήµατος 

διακυβέρνησης στο ΗΒ, αναγνωρίστηκε η δυσκολία στην οργάνωση, 

συντονισµό και διαχείριση του τεράστιου πλήθους δεδοµένων που 

συλλέγονται από τα διάφορα κέντρα του δικτύου. 

Και είναι, νοµίζω, αυτονόητο πως το απαραίτητο εργαλείο για οποιοδήποτε 

εποπτικό σύστηµα είναι η αξιοποιήσιµη, αξιόπιστη πληροφορία, ειδικά στο 

χώρο της Υγείας. 

Έτσι, ιδρύθηκε το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιακυβέρνησης της Πληροφορίας για την 

Υγεία και την Κοινωνική Φροντίδα (National Information Governance 

Board (NIGB) for Health and Social Care) µόλις το Νοέµβριο του 2007, 

ενσωµατώνοντας τις λειτουργίες του Συµβουλίου Ανάπτυξης Αρχείων 

Καταγραφής Φροντίδας (Care Record Development Board) και το οποίο είχε 

δηµιουργηθεί συµπληρωµατικά του δικτύου διακυβέρνησης που περιγράφηκε 

παραπάνω (και πλέον έκλεισε). 

Το NIGB θα αναφέρεται ετησίως στον Υπουργό Υγείας και συνεργάζεται στενά 

µε τη Συµβουλευτική Οµάδα Πληροφοριών από Ασθενείς  (PIAG - Patient 

Information Advisory Group). Σκοπός του είναι να αναζητεί συνεχή βελτίωση 

της πρακτικής διακυβέρνησης της πληροφορίας, παρέχοντας την απαραίτητη 

«ηγεσία» και προωθώντας συµπαγή πρότυπα διακυβέρνησης της πληροφορίας 

στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας (DH-2007). 

 Ξεκαθαρίζει πως πρόθεση του δεν είναι να αποτελέσει ένα επιπλέον βάρος για 

τους τοπικούς οργανισµούς, αλλά να τους παρέχει πρακτική υποστήριξη στη 

διαχείριση της πολυπλοκότητας της διακυβέρνησης πληροφοριών.                  

 

 

 

 

                                                           
7 Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν 10 Στρατηγικές Αρχές Υγείας στην Αγγλία και από 1 σε Σκωτία, 

Ουαλία και Ιρλανδία δηλαδή συνολικά 13 για πληθυσµό περίπου 65 εκατοµµυρίων. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν 7 για πληθυσµό περίπου 11,5 εκατοµµυρίων. 
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3.8. Συµπεράσµατα από την αρχική εφαρµογή κλινικής 

διακυβέρνησης στη ΜΒ 

Η εταιρική διακυβέρνηση έγινε «µόδα» λόγω αναγκαιότητας, τη δεκαετία του 

’90, στον κόσµο των επιχειρήσεων και µοιραία πέρασε ως έννοια και στο χώρο 

της υγείας 

Βασική προσδοκία από την καθιέρωση και εφαρµογή συστηµάτων 

διακυβέρνησης αποτέλεσε η εναρµόνιση διαφόρων επί µέρους και σχετικά 

περιορισµένων προσεγγίσεων ή προγραµµάτων αναφορικά µε την ποιότητα 

όπως είναι:  

- ο κλινικός έλεγχος (clinical audit) 

- η διαχείριση κινδύνου 

- η αναφορά ανεπιθύµητων συµβάντων 

- η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού 

(οργανωσιακή ανάπτυξη –organizational development)  

σε ένα ενιαίο σύστηµα, που θα µπορεί να παρακολουθείται και να µετρείται 

η αποδοτικότητά του ως προς τη βελτίωση της ποιότητας που επιφέρει 

συνολικά στις υπηρεσίες υγείας. 

Αναπτύχθηκε πάνω σε συγκεκριµένες γραµµές – αρχές που απλοποιώντας τις 

και συνοψίζοντάς τις µπορούµε να πούµε πως είναι: 

� Η «συµπαγής» και εκλογικευµένη προσέγγιση της βελτίωσης της 

ποιότητας, 

� Οι ξεκάθαρες γραµµές που να καθορίζουν την υπευθυνότητα και την 

προσδοκώµενη αποδοτικότητα των συστηµάτων κλινικής ποιότητας, 

� Οι αποτελεσµατικές διαδικασίες προσδιορισµού και διαχείρισης 

κινδύνου, 

� Και οι αποτελεσµατικές διαδικασίες αναφοράς των χαµηλού επιπέδου 

υπηρεσιών. 

Κυρίαρχο ρόλο στην ουσιαστική πραγµατοποίηση κλινικής διακυβέρνησης 

έχουν οι έννοιες διαχείριση πληροφορίας, ποιότητα και κλινική 

αποτελεσµατικότητα, διαχείριση κινδύνου, εστίαση στον ασθενή και 

συµµετοχή του κοινού. Αργότερα, θα αναλύσουµε κάποιες από τις 

συγκεκριµένες έννοιες, αφού επιχειρήσουµε µια βαθύτερη προσέγγιση στο 

θεωρητικό υπόβαθρο της κλινικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα 

ασχοληθούµε µε ένα από τα πιο «καυτά» ζητήµατα στην κλινική 

διακυβέρνηση, που είναι η οπτική των γιατρών, η αντίληψη τους, οι 

επιπτώσεις στη δουλειά και οι αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτήν.  
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3.9. Προς τι η ανάγκη για κλινική διακυβέρνηση 

Στο σηµείο, όµως αυτό, θα διερευνήσουµε ποιες ήταν εκείνες οι συνθήκες, 

ποιες ήταν οι πραγµατικές αιτίες -µε δεδοµένα υγείας- που καθιέρωσαν την 

κλινική διακυβέρνηση, ως αναγκαιότητα, στη Βρετανία. Η συγκεκριµένη 

διερεύνηση έχει µεγάλη σηµασία, δεδοµένου πως ένας βασικός σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να επιχειρηµατολογήσει για την αναγκαιότητα 

«εισαγωγής» της κλινικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Παρουσιάζοντας, 

λοιπόν, τους λόγους που «έφεραν» τον όρο στο ΕΣΥ της Βρετανίας πριν 15 

χρόνια, θα σχολιάζουµε κριτικά ποια είναι η αντίστοιχη κατάσταση και 

αναγκαιότητα στη χώρα µας. 

3.9.1. Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφία (από τους Harvey 1998, Swage 1998 και Scally & Donaldson 

1998) αποδίδει την αναγκαιότητα για κλινική διακυβέρνηση στην πτώση του 

επιπέδου και της ποιότητας της φροντίδας υγείας και της πρόνοιας. Κάτι που 

επισηµάνθηκε από την κυβέρνηση ως εξής: «µια σειρά από ελλείµµατα στην 

ποιότητα της υγείας που έλαβαν µεγάλη δηµοσιότητα, έχουν σπείρει την 

αµφιβολία στο µυαλό των ασθενών ως προς το συνολικό επίπεδο της 

φροντίδας που λαµβάνουν» (DH 1997, παράγραφος 5.) Τα ελλείµµατα στην 

περίθαλψη επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς από αυτά που συνέβηκαν στα 

νοσοκοµεία του Bristol το 1998 και του Canterburry το 2000 (πολυάριθµες 

λανθασµένες διαγνώσεις σε screening καρκίνου του µαστού και τραχήλου 

µήτρας, στο τελευταίο), καθώς και από την υπόθεση Shipman το 2004 (θα 

αναφέρουµε πάλι το πρώτο και το τρίτο στην παράγραφο 3.9.6.) 

Επισκοπώντας πιο πρόσφατη βιβλιογραφία (Donaldson & Halligan 2001) 

σχετικά µε την κλινική διακυβέρνηση διαπιστώσαµε πως δεν υπήρξε ξεκάθαρη 

απάντηση στο ερώτηµα γιατί δηµιουργήθηκε αυτή η αντίληψη παρακµής των 

προτύπων ποιότητας στο ΕΣΥ του ΗΒ. Πιθανοί λόγοι θα µπορούσαν να είναι 

[23]: 

Α. Οι επαγγελµατίες υγείας και το κοινό είναι και καλύτερα εκπαιδευµένοι 

πλέον και καλύτερα ενηµερωµένοι, οπότε αυξάνεται το ενδιαφέρον τους στα 

θέµατα υγείας και απαιτούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Β. Τα ζητήµατα της ποιότητας και των κλινικών στάνταρντ πέρασαν σε 

δεύτερη µοίρα σε σχέση µε οικονοµικά θέµατα, θέµατα διοίκησης και πόρων 

γενικότερα. 

Γ. Πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε µια καταναλωτική 

κοινωνία στην οποία οι ασθενείς και ψυχοκοινωνικοί επιστήµονες που τους 
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υποστηρίζουν  επιλέγουν εκείνοι πότε και πού θα αποκτήσουν πρόσβαση στο 

σύστηµα ιατρικής φροντίδας. 

∆. Η φροντίδα υγείας υψηλών προδιαγραφών θεωρείται πλέον 

προαπαιτούµενο. 

∆ε νοµίζουµε πως µπορεί κανείς να αποµονώσει ένα συγκεκριµένο παράγοντα 

που να οδήγησε τη Βρετανική Κυβέρνηση στον εκσυγχρονισµό του ΕΣΥ στα 

τέλη της δεκαετίας του 90, µε κυρίαρχο σύνθηµα την κλινική διακυβέρνηση. 

Στα χρόνια του 80 και του 90 η αφύπνιση του κοινού ως προς την πρόνοια 

της υγείας αυξήθηκε αισθητά, µέσω στοχευµένων δηµοσιεύσεων σηµαντικών 

κειµένων όπως «Ο Καταστατικός Χάρτης του Ασθενούς (1992) και «Ο 

Καταστατικός Χάρτης του Πολίτη»(1993), τα οποία έγιναν ευρέως διαθέσιµα 

προς ανάγνωση στο κοινό. Από τη µια µεριά, αυτοί οι Χάρτες µπορεί να 

αύξησαν τις προσδοκίες ασθενών και περιθαλπόντων τους  για την υγεία, 

προσφέροντας πληροφόρηση για τα δικαιώµατα των πολιτών στη φροντίδα 

υγείας, από την άλλη όµως σηµειώθηκε κατάχρηση στην υπεύθυνη χρήση 

αυτών των δικαιωµάτων, η οποία συντέλεσε σε υψηλότερες απαιτήσεις για 

φροντίδα και υπηρεσίες υγείας σε έναν ήδη φορτωµένο και υπερ-

απασχοληµένο οργανισµό. Ίσως αυτό να προέκυψε επειδή τα αρχικά αυτά 

καταστατικά κείµενα απέτυχαν να δώσουν έµφαση στην ανάγκη χρήσης του 

δικαιώµατος στην υγεία µε τρόπο συνετό. Μεταξύ του 1990 και του 2010 

δόθηκε πολύ µεγάλη έµφαση, στη ΜΒ, στη συµµετοχή των ασθενών και του 

κοινού στο σχεδιασµό, στην παροχή και στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

φροντίδας υγείας [23]. Η συµµετοχή αυτή του κοινού και των ασθενών 

ειδικότερα έγινε αντικείµενο στόχου και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, 

άµεσα και έµµεσα µέσω της καθιέρωσης της Υπηρεσίας  Συµβουλευτικής και 

∆ιασύνδεσης των Ασθενών (DH 2000a) σε κάθε οργανισµό και φορέα του ΕΣΥ 

του ΗΒ. Σε εθνικό επίπεδο δηµιουργήθηκε η Επιτροπή για τη Συµµετοχή 

Ασθενών και Κοινού (DH 2003), που µε τη σειρά της οδήγησε σε Φόρα 

σχετικά µε την ενεργό συµµετοχή κοινού και ασθενών καθώς και στην 

ανάπτυξη των Επιτροπών Ελέγχου και Επισκόπησης στην Υγείας (HMSO 2002) 

µε ξεκάθαρο σκοπό την ανάδειξη και εκπροσώπηση κοινής γνώµης σε θέµατα 

ποιότητας στην παροχή υγείας. 

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες όπως αλλαγές στην πολιτική υγείας, 

δηµογραφικές αλλαγές, αυξανόµενη εξάρτηση των ασθενών, 

αλλαγές στα συστήµατα παροχής φροντίδας, η τάση για διαρκώς 

αυξανόµενη πρόσβαση στην πληροφορία υγείας, η πρόοδος στην 

τεχνολογία υγείας, η αυξανόµενη κάλυψη περιστατικών στις 

υπηρεσίες υγείας από τα ΜΜΕ και ο αυξανόµενος αριθµός παραπόνων 

που κατέληγαν στα δικαστήρια, καθόρισαν την ανάγκη για µια ολιστική 

προσέγγιση στην παροχή και εξασφάλιση κλινικής ποιότητας, µέσω της 
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κλινικής διακυβέρνησης (McNeil 1998). Στη συνέχεια θα αναλυθούν αυτές οι 

κύριες γενεσιουργές αιτίες, οι λόγοι που έφεραν στο προσκήνιο την κλινική 

διακυβέρνηση. 

3.9.2. Αλλαγές στην πολιτική υγείας 

Αµέσως σχεδόν µετά το ΄Β Παγκόσµιο Πόλεµο ιδρύθηκε το ΕΣΥ στη ΜΒ και το 

οποίο δέσµευσε τότε την κυβέρνηση να το χρηµατοδοτεί ως µια υπηρεσία 

υγείας που ακολουθεί τις αρχές της συλλογικότητας, της κατανόησης, της 

ισότητας και της παγκοσµιότητας. Οι πολιτικοί πίστεψαν, επίσης τότε, ότι 

ικανοποιώντας τις ανάγκες υγείας των πολιτών τους, συνεπακόλουθα θα 

ελαττώνονταν αισθητά τα χρήµατα που απαιτούνταν για τη συντήρηση του 

ΕΣΥ, υποθέτοντας πως η αρρώστια (γενικά) ελέγχεται και σταδιακά 

εξαλείφεται [23]. Τα πράγµατα όµως δεν εξελίχθηκαν έτσι. Η δραστηριότητα 

του ΕΣΥ συνεχώς αυξανόταν, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες χρόνο µε το χρόνο 

δαπάνες, ώστε να ανταπεξέρθει στην αυξανόµενη ζήτηση της κοινότητας για 

υπηρεσίες υγείας.  Σε µια προσπάθεια να ελέγξει αυτή τη τάση, η κυβέρνηση 

υιοθέτησε τις αρχές του γενικού µάνατζµεντ στην υγεία, µέσω του NHS 

Griffiths’ Report το 1983. Η φιλοσοφία του γενικού µάνατζµεντ, ήταν η 

ανάπτυξη αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας στις υπηρεσίες υγείας. 

Αποτελεσµατικότητα σήµαινε ανταπόκριση στις ανάγκες φροντίδας υγείας και 

αποδοτικότητα η επίτευξη του στόχου εντός πλαισίου βέλτιστης 

αναδιάρθρωσης των πόρων. Οι γενικοί διευθυντές (διοικητές ) οργανισµών, 

νοσοκοµείων ή άλλων δοµών εντός του ΕΣΥ θα παρείχαν ηγεσία εισάγοντας 

και µια νοοτροπία συνεχούς αλλαγής και περιορισµού του κόστους και 

κινητοποίησης και ανάπτυξης του προσωπικού (HAM 1986, σελ. 33).  

Αυτή η προσέγγιση, στην οποία έλειπαν οργανωσιακές διαδικασίες κλειδιά, 

ασχολείτο µε διαρθρωτικά και οικονοµικά θέµατα του ΕΣΥ και όχι µε την 

κλινική ποιότητα. Στη συνέχεια εξελίχθηκε περαιτέρω µε την εισαγωγή της 

Λευκής Βίβλου «∆ουλεύοντας για τους ασθενείς» (Working for Patients 1989) 

δίνοντας στις υπηρεσίες υγείας ένα χαρακτήρα επικεντρωµένο στις δυνάµεις 

τις αγοράς, µε τον πλήρη διαχωρισµό καταναλωτή (ασθενής) και προµηθευτή 

(υπηρεσία υγείας). Οι υγειονοµικές αρχές και οι γενικοί γιατροί 

χρηµατοδότησαν «κουµπαράδες» -τοπικά ασφαλιστικά (µε τη δική µας 

οπτική) ταµεία- στους οποίους µετέφεραν πόρους για την κάλυψη της 

φροντίδας των τοπικών πληθυσµών τους, στην καλύτερη δυνατή τιµή.  

Ο διαχωρισµός καταναλωτή - προµηθευτή στην υγεία τερµατίστηκε από τη 

νεοεκλεγµένη κυβέρνηση των εργατικών στη δεκαετία του ’90, και 

αντικαταστάθηκε από τις Ενώσεις Πρωτοβάθµιας Φροντίδας (PCGs- Primary 

Care Groups). Αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, εισήχθηκε η 

κλινική ποιότητα ως ισότιµος στόχος µε τη διαχείριση των διαρθρωτικών και 
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οικονοµικών θεµάτων στη φροντίδα υγείας, µέσω της κλινικής διακυβέρνησης. 

Το καινούργιο αυτό πλαίσιο, όπως πολλοί µελετητές ανάλυσαν, είχε θετική 

απήχηση στους περισσότερους επαγγελµατίες υγείας καθώς θεώρησαν ότι 

είναι µια φιλόδοξη αλλαγή στη ιεράρχηση προτεραιοτήτων από τα οικονοµικά 

στην κλινική ποιότητα. Αυτή η προσέγγιση ήταν ένα εγχείρηµα που θα 

προσπαθούσε εφεξής να συνταιριάξει ηθικές ευθύνες (κώδικας ιατρικής 

δεοντολογίας) µε τα καθήκοντα των µάνατζερς και των κλινικών γιατρών [23].  

Ανάλογες Λευκές Βίβλους, διακηρύξεις δηλαδή σχετικά µε την υγεία, δεν 

είχαµε στην Ελλάδα. Η κύρια µεταρρύθµιση υγείας στη χώρα µας 

πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80 µε την ίδρυση του ΕΣΥ. 

Ήταν µια επαναστατική, χωρίς αµφιβολία, πολιτική υγείας βασιζόµενη στην 

αρχή της κοινωνικής ισότητας. Τα επόµενα 10-15 χρόνια το ΕΣΥ αναπτύχθηκε 

σε σηµαντικό βαθµό, µε το χτίσιµο πολλών νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας 

σε όλη την επικράτεια. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν Υγειονοµικές 

Περιφέρειες για τη διοικητική αποκέντρωση του ΕΣΥ. Ωστόσο, ποτέ δεν 

υπήρξε µια ξεκάθαρη στρατηγική για το πού και µε ποιον τρόπο θα 

λειτουργήσει το σύστηµα. Το ζήτηµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 

εδώ και 20 χρόνια είναι κυρίαρχο στην πολιτική ατζέντα υγείας, αλλά επί της 

ουσίας υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη ασάφεια και γκρίζες ζώνες ως προς την 

εφαρµογή της. Παράλληλα, ο διαχωρισµός νοσοκοµειακών γιατρών σε 

Πανεπιστηµιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και η 

ιδιαίτερη σύµπραξη δηµόσιων υπηρεσιών και ιδιωτών – ιδιωτικών 

νοσοκοµείων µέσω των ασφαλιστικών ταµείων που πληρώνουν τα πάντα, 

δηµιουργούν ένα συγκεχυµένο κλίµα. Το σύστηµα «περπατάει» µόνο του και 

η κεντρική εξουσία διορίζει τους µάνατζερς που το καθοδηγούν µε κοµµατικά 

κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο η κλινική ποιότητα δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την 

κεντρική πολιτική, ενώ αν και υπήρξε η ανησυχία για συγκράτηση των 

δαπανών του ΕΣΥ, η αντιµετώπιση του φαινοµένου των υπερχρεωµένων 

νοσοκοµείων δεν αποτέλεσε αντικείµενο συγκεκριµένης και µακροπρόθεσµης 

στρατηγικής. Η έννοια της «ηγεσίας» στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και 

στην παροχή περίθαλψης δεν έχει ακόµη εξαγγελθεί. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς, 

ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένε πολιτικές που καθιστούν αναγκαιότητα την 

κλινική διακυβέρνηση. Η κλινική διακυβέρνηση αλλά και οι αρχές διοικητικής 

διακυβέρνησης είναι µια συνολική αναγκαιότητα, µια καθολική απαίτηση σε 

ένα σύστηµα που δε διαπνέεται από τέτοιες αρχές. 

3.9.3. Ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών αλλαγών στο ΕΣΥ στην 

προσφορά και παροχή φροντίδας υγείας 

Οι ανάγκες των ασθενών τα τελευταία 20 χρόνια αυξάνονταν αισθητά (στη 

ΜΒ), συνεπώς οι υπηρεσίες υγείας θα έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο µε τον 

οποίο παρέχουν φροντίδα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις [23]. 
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Αναπτύχθηκε λοιπόν µια τάση δηµιουργίας µονάδων εκτίµησης επειγόντων 

ιατρικών και χειρουργικών περιστατικών και µονάδων εκτίµησης επειγόντων 

περιστατικών ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν µονάδες και 

δοµές αφιερωµένες στη φροντίδα ασθενών µε χρόνια προβλήµατα υγείας 

(π.χ. διαβήτης ή Χ.Α.Π.). Το στυλ αυτό παροχής υπηρεσιών υγείας ενθαρρύνει 

τη συνεργασία µεταξύ πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας και 

κατευθύνει τους ασθενείς στο πιο κατάλληλο για την περίπτωσή τους πλαίσιο. 

Η φροντίδα ενός διαβητικού για παράδειγµα, µοιράζεται µεταξύ του γενικού 

γιατρού και του ειδικού ενδοκρινολόγου µε την υποστήριξη διαβητικής οµάδας 

(ειδική στο διαβήτη νοσηλεύτρια, διαιτολόγος, οφθαλµίατρος και 

φαρµακοποιός ). Επίσης, πρωτοβουλίες του τύπου «νοσηλεία στο σπίτι» και 

ευρύτερες συνεργασίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (π.χ. η οξεία νόσος 

φροντίζεται στο νοσοκοµείο και η αποθεραπεία συνεχίζεται σε ιδιωτικές 

νοσηλευτικές κλινικές), ενθαρρύνουν τη συνέργεια και τη συνεπακόλουθη 

αποφόρτιση του συστήµατος. 

Προφανώς και στη χώρα µας αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι ανάγκες των 

ασθενών. ∆ηµιουργήθηκαν σύγχρονες δοµές (όπως κατ’ οίκον νοσηλεία 

κ.λπ.). Οι κύριες, ωστόσο, οδοί που ακολουθήθηκαν (σε κάποιες περιπτώσεις) 

για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών ήταν η προσφυγή σε υπηρεσίες ή 

επαγγελµατίες υγείας του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. για 

µικροβιολογικές/βιοχηµικές/αιµατολογικές εξετάσεις και τοκετούς) ή η κάλυψη 

αναγκών στο εξωτερικό (π.χ. περιστατικά επεµβατικής καρδιολογίας ή χηµειο-

ακτινοθεραπειών στη Μεγάλη Βρετανία).  Το σκηνικό στην υγεία είναι ασαφές 

και η ελλιπής παροχή στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων δυσκολεύουν µια 

τεκµηριωµένη συζήτηση πάνω στο θέµα. 

3.9.4. Ραγδαία άνοδος των προσδοκιών υγείας του κοινού 

Η καλύτερη πληροφόρηση και η ίδια η βελτίωση στην πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, µεγάλωσαν τις απαιτήσεις του κοινού από τις υπηρεσίες, 

χωρίς ωστόσο το σύστηµα να διαθέτει τα µέσα για να ανταποκριθεί. Για 

παράδειγµα, το να υπάρχει ένας έµπειρος και εξειδικευµένος νοσηλευτής και 

συνεχής επίβλεψη από ειδικευµένο γιατρό καθ΄ όλη την περίοδο µεταξύ 

εισαγωγής και εξιτηρίου για κάθε ασθενή, δεν είναι αρκετές φορές εφικτό. 

Αυτό όµως έχει σαν συνέπεια να µην ικανοποιείται η προσδοκία του ασθενούς 

και να προκαλούνται όλο και περισσότερα παράπονα. Επιπλέον η 

δηµοσιοποίηση των λιστών αναµονής  (και του χρόνου αναµονής) 

καταδεικνύει ανισότητες από περιοχή σε περιοχή, που δυσαρεστούν πολύ 

τους πολίτες.  

Η ίδια δυσαρέσκεια, χωρίς να έχει µετρηθεί ποτέ σε κεντρικό επίπεδο, είναι 

διάχυτη και στην Ελλάδα. Η νοοτροπία βέβαια των δηµόσιων υπηρεσιών είναι 
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τελείως διαφορετική. Το Υπουργείο Υγείας δε θα χρηµατοδοτούσε ποτέ µια 

µελέτη ικανοποίησης (ή απογοήτευσης) των ασθενών, ούτε θα 

χρησιµοποιούσε ποτέ προσωπικές ή ακαδηµαϊκές µελέτες για να καθορίσει την 

πολιτική του. Οι σχέσεις πολιτών και κράτους είναι σε οριακό σηµείο στην 

Ελλάδα, οπότε η σύγκριση µε αγγλοσαξονικά µοντέλα είναι ανεπιτυχής.   

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000 η διακήρυξη της «Ελευθερίας για 

Πληροφόρηση» (DH 2000C) και τα Φόρα ασθενών και κοινού (DH 2003) 

οδήγησαν σε αλλαγές τέτοιες, που οι οργανισµοί του ΕΣΥ συστηµατικά 

εµπλέκουν τους ασθενείς και τους χρήστες γενικότερα των υπηρεσιών υγείας 

στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το σχεδιασµό και την παροχή των 

υπηρεσιών. Η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διάχυση των δεδοµένων 

από τη γνώµη των ασθενών και του κοινού είναι κριτικής σηµασίας σε µια 

σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, και διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες υγείας 

είναι πραγµατικά αντιπροσωπευτικές και αντανακλούν τις ανάγκες των 

ασθενών και του κοινού [23]. 

Στην Ελλάδα η συµµετοχή του κοινού είναι ανύπαρκτη, οπότε δε γεννά την 

ανάγκη για κλινική ποιότητα που θα επανατροφοδοτηθεί στο κοινό. Λόγω, 

όµως, ακριβώς της ανύπαρκτης παρουσίας κοινοτικής δικτύωσης που θα πίεζε 

το σύστηµα για επαναπροσδιορισµό των δοµών κλινικής 

αποτελεσµατικότητας, η υιοθέτηση µοντέλων κλινικής διακυβέρνησης αποκτά 

βαρύνουσα σηµασία και είναι επιτακτική αναγκαιότητα. 

3.9.5. ∆ηµογραφικές αλλαγές 

Το προσδόκιµο επιβίωσης του γενικού πληθυσµού αυξάνεται (στην Ελλάδα 

παρατηρήθηκε στασιµότητα πριν µια δεκαετία, αλλά παραµένει σχετικά 

υψηλό)8, ενώ παρατηρούνται αλλαγές στα πρότυπα θνησιµότητας και 

νοσηρότητας (π.χ. αυξάνεται συνεχώς η επίπτωση του διαβήτη και της 

παχυσαρκίας). Ως συνέπεια αυτών των αλλαγών τα συστήµατα υγείας πρέπει 

να προσφέρουν περισσότερη άµεση, συνεχή φροντίδα για ένα διαρκώς 

αυξανόµενο ηλικιωµένο πληθυσµό, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

µεταβολές στη νοσηρότητα που σχετίζονται µε τις κοινωνικές αλλαγές. Στην 

προσπάθεια, λοιπόν, να µειωθούν οι απαιτήσεις από τις υπηρεσίες υγείας (η 

ζήτηση), η διακήρυξη της βρετανικής κυβέρνησης «Health of the Nation» 

έθεσε στόχους ελάττωσης της νοσηρότητας, εστιάζοντας το σύστηµα 

υγείας στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νοσηµάτων 

(π.χ. ελάττωση των εγκεφαλικών µέσω ενεργού ελέγχου της υπέρτασης) και 

µείωση των θανάτων που αποδίδονται σε στεφανιαία νόσο µέσω της 

                                                           
8
 http://data.euro.who.int/hfadb/ 
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προώθησης της υγιεινής διατροφής, της φυσικής άσκησης και της πιο 

προσεκτικής και συστηµατικής συνταγογράφησης στατινών.  

Στην Ελλάδα εκπονήθηκαν και δηµοσιεύτηκαν εδώ και µια πενταετία «Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης»9 ∆ηµόσιας Υγείας για τους ευαίσθητους τοµείς της υγείας. 

Τους τοµείς που έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στη νοσηρότητα και 

θνησιµότητα του πληθυσµού. Ωστόσο, λίγα έγιναν από αυτά που 

διακηρύχτηκαν προγραµµατικά στα Σχέδια και το κυριότερο, δεν 

εναρµονίστηκαν ποτέ οι στρατηγικές υγείας που περιγράφηκαν στα Σχέδια µε 

τις δοµές του συστήµατος υγείας. ∆εν υπήρξε αυτή η «ενοποίηση» 

(integrated clinical governance) και ο συντονισµός των δοµών παροχής 

περίθαλψης σε δίκτυα ή πλαίσια τα οποία θα καθοδηγούνται από την εθνική 

στρατηγική ανά νόσηµα ή κατάσταση υγείας, που περιγράφεται σε κάθε 

σχέδιο. Η πραγµατοποίηση υπαρκτής κλινικής διακυβέρνησης του ΕΣΥ πάνω 

στους άξονες των σχεδίων θα ήταν µια πρωτοποριακή και απολύτως αναγκαία 

πολιτική, κανείς ωστόσο, µέχρι τώρα, δεν είχε το θάρρος να εφαρµόσει. Η 

εθνική εκστρατεία κατά του καπνίσµατος το 2009, για παράδειγµα, φαίνεται 

ότι ήδη έχει αποδώσει κάποια θετικά αποτελέσµατα, αλλά εντάχθηκε στον 

αποσπασµατικό χαρακτήρα της (µη υπάρχουσας) εθνικής στρατηγικής για την 

υγεία. Ταυτόχρονα, το ΕΣΥ και τα ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα δεν έχουν 

κάνει καµία ουσιαστική προετοιµασία για τη σύγχρονη υγειονοµική βόµβα που 

λέγεται «υπερ-γήρανση» του πληθυσµού και διεθνώς αναγνωρίζεται ως το υπ’ 

αριθµόν 1 πρόβληµα των συστηµάτων υγείας των ανεπτυγµένων χωρών. 

Η µακροζωία µπορεί να είναι από τη µια µεγάλη κατάκτηση των σύγχρονων 

κοινωνιών από την άλλη όµως δηµιουργεί κατά κανόνα πολυετείς και διαρκώς 

εξαρτώµενους από το σύστηµα υγείας ασθενείς [23]. Επίσης, η αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων (συγκέντρωση του πλούτου σε λιγότερους ), η 

αδιάκοπη µεταναστευτική ροή από λιγότερο ανεπτυγµένες σε περισσότερο 

ανεπτυγµένες χώρες (φαινόµενο µε ιδιαίτερη επίδραση στην υγεία και στο 

επίπεδο υγείας του πληθυσµού στην ελληνική επικράτεια) και η αύξηση της 

επίδρασης των κοινωνικοοικονοµικών καθοριστών της υγείας σε περιόδους 

οικονοµικής και κοινωνικής παρακµής, όπως η τωρινή συγκυρία, δηµιουργούν 

την αναγκαιότητα για ένα πιο «έτοιµο», πιο αποτελεσµατικό σύστηµα υγείας 

που θα λαµβάνει αυτές τις παραµέτρους υπόψη στον καθορισµό της 

λειτουργίας του. Συνεπώς, ένα προσανατολισµένο σύστηµα που 

διακυβερνείται κλινικά και στρατηγικά είναι απόλυτη αναγκαιότητα. 

 

                                                           
9
 http://www.ygeianet.gov.gr/files.aspx?code=nationalactionplans 
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3.9.6. Έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στη δηµόσια 

περίθαλψη, λόγω κάλυψης από τα ΜΜΕ περιστατικών 

κακής ιατρικής πράξης 

Τα ΜΜΕ συνεχίζουν να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αυξανόµενη 

πληροφόρηση αλλά και καχυποψία ασθενών και επαγγελµατιών υγείας 

απέναντι στο ΕΣΥ, µέσω της δηµοσίευσης ιατρικών αποτυχιών και σφαλµάτων 

[23]. Η έρευνα σχετικά µε το «Bristol Royal Infirmary» το 2001 και η έρευνα 

για τον «Shipman» το 2005 αποτέλεσαν οριακές, θα λέγαµε, αφορµές για την 

ιεράρχηση της κλινικής διακυβέρνησης ως πρώτης προτεραιότητας στην υγεία 

(στη Βρετανία). Στο Μπρίστολ το περιστατικό αφορούσε σε επιµελητές 

παιδοκαρδιοχειρουργούς που έκαναν παιδιατρικές εγχειρήσεις καρδιάς µε 

ποσοστά θνησιµότητας πολύ µεγαλύτερα από τον εθνικό µέσο όρο. Το 

συγκεκριµένο γεγονός έγινε γνωστό στη Βρετανία ως η «σφυρίχτρα 

εκκίνησης» για ταχύτερη ενσωµάτωση των αρχών κλινικής διακυβέρνησης στο 

σύστηµα. Η υπόθεση Shipman αφορούσε σε ένα γενικό γιατρό στο 

Μάντσεστερ, που βρέθηκε να έχει δολοφονήσει πολλούς ασθενείς κυρίως 

χορηγώντας τους ενέσεις µε υπερδοσολογία φαρµάκων κλάσης Α (όπως 

µορφίνης και διαµορφίνης). Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αντίκτυπο την έλλειψη 

εµπιστοσύνης του κοινού απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και µια 

συνεπακόλουθη µεγάλη αύξηση των παραπόνων που οδηγούσαν στα 

δικαστήρια για ποινικές ευθύνες από κακή ιατρική πράξη ή αµέλεια (Wilson και 

Tingle 1999). 

Το λεγόµενο «φακελάκι» στη δηµόσια περίθαλψη ήταν και είναι ένα από τα 

αγαπηµένα θέµατα των ΜΜΕ στην Ελλάδα, ειδικά σε περιόδους οµαλής 

πολιτικής επικαιρότητας. Και είναι αυτονόητο πως οδηγεί σε αναγκαιότητα 

διακυβέρνησης. Πάντως, επειδή η «ιατρική αυθεντία» είναι απόλυτα ριζωµένη 

στη συλλογική συνείδηση στη χώρα µας (εποµένως οι ασθενείς και το κοινό 

δεν έχουν κριτική ικανότητα και εκπαιδευµένη κρίση σχετικά µε την ιατρική 

αµέλεια) και παράλληλα εξακολουθεί να επικρατεί ο παράλογος εθισµός του 

κοινού πως «ό,τι πληρώνω παίρνω» (και στην υγεία), άρα αν «δεν πληρώσω 

έξτρα, ακόµη και στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, δε θα κάνω τη δουλειά 

µου», την αναγκαιότητα κλινικής διακυβέρνησης δεν την επιβάλουν µόνο 

τόσο τα ΜΜΕ όσο και οι πολίτες, αλλά και η απαίτηση από τους ίδιους τους 

επαγγελµατίες υγείας να υπάρχει µια «τάξη» στην καθηµερινή τους εργασία 

και ένας εύρυθµος τρόπος λειτουργίας και επιτέλεσης της ιατρικής και κλινικής 

πράξης. 
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3.9.7. Η τάση για µεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία 

υγείας 

Η πρόοδος στην τεχνολογία της πληροφορικής, κυρίως το διαδίκτυο 

(internet), οδήγησε σε µεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία από τους 

πολίτες. Τα άτοµα πλέον έχουν την ίδια πρόσβαση µε τους επαγγελµατίες 

υγείας, καθώς ιστοσελίδες (όπως της Cochrane Library10 και του Υπουργείου 

Υγείας της Βρετανίας11) παρέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για την 

κατάσταση υγείας ή την ασθένειά τους. Αυτή η δυνατότητα για 

πληροφόρηση, που ήταν σχεδόν αδύνατη στο παρελθόν, πυροδότησε την 

απαίτηση του κοινού για ποιοτική περίθαλψη και αύξησε τις προσδοκίες του 

από αυτήν [23].  Οι επαγγελµατίες υγείας οφείλουν να έχουν κατά νου αυτές 

τις αυξηµένες προσδοκίες και τις επιπλοκές που έφερε στην καθηµερινή 

δουλειά τους η ∆ιακήρυξη της Ελεύθερης Πληροφόρησης (Freedom of 

Information Act – DH 2003). ∆ιάφορες, επίσης, δηµοφιλείς ιστοσελίδες υγείας 

στη ΜΒ όπως Doctor Foster12, NΕLH (Εθνική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της 

Υγείας)13 ή της Επιτροπής για τη συµµετοχή του κοινού και των ασθενών στην 

υγεία ενθαρρύνουν το κοινό για ενεργότερη συµµετοχή και αναγκάζουν 

ουσιαστικά τους γιατρούς να ανταλλάσσουν µε τους ασθενείς τους και να τους 

σηµατοδοτούν µε σχετικές πηγές πληροφοριών. 

Η σύγκριση µε την ελληνική πραγµατικότητα είναι θλιβερή, καθώς δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα αξιόπιστα δεδοµένα και ακριβείς πληροφορίες ούτε σε 

κυβερνητικό επίπεδο, για αυτούς που χαράσσουν και εφαρµόζουν πολιτικές, 

πολύ δε περισσότερο για τους ασθενείς και το κοινό. Μια εξαίρεση αποτελεί το 

project του «Υγειονοµικού Χάρτη», για το οποίο θα ξανασυζητήσουµε στα 

συµπεράσµατα, το οποίο όµως έχει ήδη κάποια προβλήµατα στη συλλογή 

δεδοµένων και πολύ µικρή ανταπόκριση στην επιστηµονική κοινότητα και τους 

πολίτες (τουλάχιστον προς το παρόν). Συνεπώς, δεν είναι η πληροφόρηση του 

κοινού που γεννά την αναγκαιότητα κλινικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 

αλλά το ακριβώς αντίστροφο: η έλλειψη συστηµάτων συλλογής και διάχυσης 

πληροφοριών υγείας καθιστά επιτακτική την εφαρµογή τέτοιων κλινικών 

διακυβερνητικών µηχανισµών στο ΕΣΥ. 

3.9.8. Η πρόοδος στην τεχνολογία υγείας 

Η εκρηκτική πρόοδος που έχει σηµειωθεί τις τελευταίες 2 δεκαετίες στην 

ιατρική τεχνολογία προσφέρει µεγάλες δυνατότητες στη βελτίωση της 

ποιότητας της περίθαλψης. Από την άλλη όµως η διαπίστευση (πιστοποίηση) 

                                                           
10

 http://www.cochrane.org/ 
11

 http://www.dh.gov.uk/health/category/policy-areas/nhs/ 
12

 http://www.drfosterhealth.co.uk/ 
13

 https://www.evidence.nhs.uk/ 
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ότι το προσωπικό έχει τη γνώση, την ικανότητα και τις δεξιότητες να 

χρησιµοποιεί σωστά και αποδοτικά τον εξοπλισµό είναι συζητήσιµη.  Κι αυτό 

γιατί είναι πολλές φορές δύσκολο να βρεθούν χρόνος και πόροι για την 

εκπαίδευση του προσωπικού στην ασφαλή και αποδοτική χρήση του νέου 

εξοπλισµού, ειδικά στο πολύ πιεστικό και αγχωτικό καθηµερινό νοσοκοµειακό 

περιβάλλον [23], γεγονός που ισχύει και στην Ελλάδα.  

Το συγκεκριµένο φαινόµενο, επιπλέον, θέτει συγκεκριµένες προκλήσεις στις 

Ενώσεις Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης (PCTs –Primary Care Trusts) στη 

Βρετανία και στα ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα ως προς τους γιατρούς, 

οδοντιάτρους και λοιπούς επαγγελµατίες υγείας µε τους οποίους κάνουν 

συµβάσεις συνεργασίας (τους συµβεβληµένους επαγγελµατίες υγείας δηλαδή). 

∆ε θα υπήρχε, ωστόσο, τέτοιο θέµα αν υλοποιούνταν κλινική διακυβέρνηση 

στην πράξη. Κανένας έλεγχος δεν ασκείται στους συµβεβληµένους µε τα 

ταµεία γιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας στην Ελλάδα. Παρά µόνο 

συνταγογραφικός έλεγχος και περιορισµός, σε µια προσπάθεια µείωσης των 

ακραίων φαρµακευτικών δαπανών. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που 

παρέχουν εναπόκειται προς κρίση µόνο από τους ασθενείς –κοινό, γεγονός 

υποκειµενικό και προβληµατικό εν τη γενέσει του. Από την άλλη,  οι πιέσεις 

προς τους επαγγελµατίες υγείας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει 

καθιερωµένων ενδείξεων, οδηγιών και δεδοµένων, δυνητικά µπορεί να 

προκαλέσουν ανισορροπία στο ισοζύγιο αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας . Η ισορροπία δε µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους 

απαραίτητους πόρους, υποστήριξη από την εξουσία και κάποια αλλαγή 

νοοτροπίας στους παρόχους των υπηρεσιών υγείας, συστατικά που 

εξασφαλίζει η κλινική διακυβέρνηση [23]. 

 

3.9.9. Αύξηση των παραπόνων που καταλήγουν σε αγωγές 

Την τελευταία δεκαετία σηµειώθηκε τεράστια αύξηση στον αριθµό των 

αγωγών ασθενών και ψυχοκοινωνικών επιστηµόνων, εναντίον νοσοκοµείων 

και προνοιακών δοµών, που καταλήγουν στα δικαστήρια. Στη ΜΒ η Εθνική 

Αρχή Προσφυγών εναντίον Υπηρεσιών Υγείας πλήρωσε σχεδόν 1 

δισεκατοµµύριο λίρες !!! τη διετία 2003-2005 για αγωγές που αφορούσαν 

ιατρική αµέλεια. Αυτά τα υπέρογκα κόστη αποδίδονται σε : 

• Υπερβολικό φόρτο στην περίθαλψη λόγω αυξηµένης ζήτησης, 

• Μεγαλύτερη ροπή στο να καταλήγει το παράπονο σε αγωγή, 
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• Στη θεσµοθέτηση µεγαλύτερης αποζηµίωσης για ιατρική αµέλεια (έτσι 

οι πολίτες πιο εύκολα «κυνηγούν» αποζηµιώσεις όταν κάτι πάει 

στραβά). 

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των παραπόνων 

λύνεται σε τοπικό επίπεδο, συχνά µε διευκρινίσεις, εξηγήσεις και απολογίες 

όταν τα περιστατικά εξελίσσονται δυσάρεστα για τους ασθενείς. Η 

ειλικρίνεια και η διαφάνεια είναι τα κλειδιά στην αντιµετώπιση παραπόνων, 

όπως επίσης και η ανάπτυξη ισχυρών µηχανισµών διάχυσης της ιατρικής 

πληροφορίας πριν τα περιστατικά γίνουν ενδεχόµενο πρόβληµα (McSherry 

1996). Η διοίκηση των υπηρεσιών απαιτείται να ενθαρρύνει µια νοοτροπία 

εκµάθησης από λάθη, η οποία αποκρίνεται προληπτικά και όχι αντιδραστικά 

όταν κάτι πάει στραβά. Ο απώτερος σκοπός είναι να υπάρξει µια νοοτροπία 

δίκαιων παραπόνων, που θα ενθαρρύνει γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό 

να αναφέρουν ανοικτά να συζητούν και να µαθαίνουν από κλινικά περιστατικά 

µε κακή έκβαση και από διαµαρτυρίες απέναντι στην κλινική πράξη [23]. Σε 

πολλές περιπτώσεις και ειδικά στην Ελλάδα, οι διαµαρτυρίες προκύπτουν από 

αποτυχίες και κενά του συστήµατος παρά από δράσεις και πρακτικές 

µεµονωµένων ατόµων. Οι επαγγελµατίες υγείας οφείλουν να κατανοούν αυτήν 

την κατάσταση και να έχουν εκπαιδευτεί για την απόκτηση γνώσης, 

δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης στο χειρισµό διαµαρτυριών µε θετικό τρόπο. 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα πως τα ιατρικά λάθη και οι ιατρικές 

αµέλειες δεν είναι οι µοναδικοί λόγοι που προσανατολίζουν ένα σύστηµα 

υγείας στο να αποκτήσει κλινική διακυβερνητική δοµή. Το σύνθηµα «κλινική 

ποιότητα» ή «διασφάλιση της ποιότητας στην κλινική φροντίδα», γίνεται 

επίκαιρο και επιτακτικό µέσα σ’ ένα περιβάλλον ραγδαίων κοινωνικών, 

πολιτικών, δηµογραφικών, τεχνολογικών και οικονοµικών αλλαγών, στις 

οποίες το σύστηµα υγείας (που έτσι κι αλλιώς είναι «βαρύ» / «µεγάλο» / 

«αργό» / «παραδοσιακό» / «κλειστό» / «ιεραρχικό» / «δαπανηρό»), οφείλει 

να προσαρµόζεται ταχύτατα και αποτελεσµατικά προκειµένου να κάνει 

αποδοτικά και µε άριστο τρόπο τη δουλειά του. Η κλινική διακυβέρνηση 

(παρόλη την αµφισηµία και ετερογένειά της) είναι η φιλοσοφία εκείνη που 

µπορεί να προσδώσει νέα, πιο ευέλικτα και ασφαλή χαρακτηριστικά στο 

σύστηµα, όπως θα αναλύσουµε στη συνέχεια. 

 

3.10. Κριτική σκέψη πάνω στους ορισµούς της κλινικής 

διακυβέρνησης – σύγκριση µε την ελληνική πραγµατικότητα 

Οι ορισµοί που αναφέραµε στην παράγραφο 3.3 δεν έχουν κάποια ακρίβεια 

στην πράξη, χρησιµοποιήθηκαν ωστόσο για να δώσουν έµφαση στη 

διασφάλιση της ποιότητας ως πρωταρχικού σκοπού της κλινικής 
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διακυβέρνησης. Η νέα κυβερνητική πολιτική στην υγεία στη ΜΒ άρχιζε να 

εφαρµόζεται µε εγκύκλιους και οδηγίες προς τους οργανισµούς και τις 

υπηρεσίες και η κλινική διακυβέρνηση ήταν το εργαλείο ευρύτερης πολιτικής 

εκσυγχρονισµού της υγείας και του µάνατζµεντ των υπηρεσιών της. Η έµφαση 

δόθηκε στη δηµιουργία νέων θεσµών, διαδικασιών και δοµών που παρέχουν 

κίνητρα, ώστε να διαχειριστεί την ιατρική ποιότητα µε προληπτική λογική και 

λογική ελάττωσης των κινδύνων για τους ασθενείς. Ήταν µια ώθηση για να 

σπάσει η παραδοσιακή αντίληψη ότι υπήρχε επαγγελµατική αυτορρύθµιση που 

λειτουργούσε για την προάσπιση των συµφερόντων και του κοινού και των 

ίδιων των επαγγελµατιών και µια πρόκληση απέναντι στην επαγγελµατική 

αυτονοµία και τις σχέσεις ιατρών και µάνατζερ [22]. 

Η ώθηση – πρόκληση για αλλαγή που θέτει η κλινική διακυβέρνηση έχει 

µεγάλη σηµασία στη χώρα µας και στο σύστηµα υγείας της. Οι επαγγελµατίες 

υγείας και ειδικά οι ιατροί θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες και υπεράνω 

ελεγκτικών µηχανισµών, που θα τολµούσαν να θέσουν σε αµφισβήτηση τη 

δαηµοσύνη τους. Ο επαγγελµατικός αυτοέλεγχος και η αυτορρύθµιση των 

επαγγελµατιών υγείας εναπόκειται στην προσωπική κουλτούρα του ατόµου, 

ενώ οι µεγαλύτεροι στην ιεραρχία του ιατρικού επαγγέλµατος (π.χ. 

διευθυντές) αντιλαµβάνονται τη θέση τους και το χώρο ευθύνης τους (την 

κλινική τους) ως «µαγαζί» ή «επιχείρησή» τους, στη διοίκηση και στο χειρισµό 

του οποίου κανείς δε µπορεί να έχει άποψη ή λόγο (περισσότερα θα δούµε 

στην παράγραφο 3.14.). Αυτές οι παραδοσιακές αντιλήψεις είναι παράλληλες 

µε την αδυναµία που νιώθει το κοινό ή οι ασθενείς, ειδικά όταν προσέρχονται 

στο σύστηµα υγείας και συντηρούν αυτό που είπαµε νωρίτερα, το 

ιατρικοκεντρικό σύστηµα υγείας περιορισµένης ευθύνης, στην 

Ελλάδα. Συνεπώς, η συζήτηση για την εφαρµογή συστηµάτων κλινικής 

διακυβέρνησης στη χώρα µας αποκτά µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση και 

εξέλιξη της ποιότητας των υπηρεσιών του δικού µας ΕΣΥ. 

Οι Lugon και Secker-Walker (1999) ήταν ίσως οι πρώτοι που ερµήνευσαν το 

ρόλο της κλινικής διακυβέρνησης ως εργαλείο εκσυγχρονιστικής πολιτικής 

περιγράφοντάς την ως : «η δράση, το σύστηµα ή ο τρόπος διακυβέρνησης 

κλινικών υποθέσεων. Το εργαλείο αυτό απαιτεί δύο κύρια συστατικά, ένα ρητό 

υπόβαθρο θέσπισης κλινικής πολιτικής και ένα εξίσου κατηγορηµατικό 

υπόβαθρο επιτήρησης της συµµόρφωσης µε αυτήν την πολιτική» [24]. Άρα, 

όπως δείξαµε στο κεφάλαιο 3.9, η αναγκαιότητα εφαρµογής κλινικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα απαιτεί θέσπιση πολιτικής στην κλινική πράξη και 

θέσπιση µηχανισµών παρακολούθησης εφαρµογής της πολιτικής, εγχειρήµατα 

που και τα δύο µοιάζουν δύσκολα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για την οποιαδήποτε συζήτηση εφαρµογής 

διακυβερνητικών µηχανισµών στην κλινική πράξη είναι να γίνει απολύτως 
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αντιληπτό το πλαίσιο κλινικής διακυβέρνησης και για το λόγο αυτό θα 

επιχειρήσουµε να αποκρυπτογραφήσουµε τον όρο και να παρουσιάσουµε το 

θεωρητικό του υπόβαθρο και τις γενεσιουργές του σχέσεις µε την ευρεία 

έννοια της διακυβέρνησης. 

3.11. Αποκρυπτογραφώντας τον όρο κλινική διακυβέρνηση 

Η  κλινική διακυβέρνηση προτάθηκε ως ο καλύτερος τρόπος αποκέντρωσης 

της ευθύνης ως προς το αποτέλεσµα [22]. Για τον Donaldson, έναν από τους 

κύριους προασπιστές της όπως νοµίζουµε έχει φανεί, αποτελεί µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία µέσω συνεχών µεταρρυθµίσεων έχει ως σκοπό να 

ενισχύει την ποιότητα µέσα στο  NHS και την αποφυγή απλών δυσλειτουργιών 

έως και καταστροφικών γεγονότων (Bristol, Canterburry κ.ά.). Ο Donaldson 

θεώρησε ότι αποτελεί µια σηµαντική πρόοδο στο σύστηµα κλινικού ελέγχου 

και τη χαρακτήρισε ως την πιο φιλόδοξη ποιοτική πρωτοβουλία που έχει ποτέ 

ενσωµατωθεί στο NHS (Scally and Donaldson 1998). Μετέπειτα µελέτησε την 

τµηµατική εξέλιξη της δεκαετίας του 1980 πάνω στους κλινικούς ελέγχους, 

στο γενικό µάνατζµεντ, στις κλινικές κατευθυντήριες γραµµές, στους δείκτες 

αποτελεσµατικότητας, στα δικαιώµατα των ασθενών και την άνοδο της 

πειραµατικά στοιχειοθετηµένης ιατρικής και διαπίστωσε ότι ο εκµοντερνισµός 

του NHS µετά το 1997 ήταν αποτέλεσµα ενός µακρόπνοου και συνεκτικού 

προγραµµατισµού, αναγκαίου για τη «µεταµόρφωση» της οργανωτικής 

κουλτούρας του. Συνεπώς, η  «κλινική διακυβέρνηση» θεσπίστηκε από τις 

ιατρικές αρχές για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 

συστήµατος υγείας.  

Η ελαστικότητα του όρου «κλινική διακυβέρνηση» ίσως αποτέλεσε έναν 

παράγοντα που συνέβαλε στην εκτενή αποδοχή της, αλλά επίσης οδήγησε σε 

παρανοήσεις και διαφωνίες. Ο Maynard (1999) π.χ. δήλωσε ότι «δεν υπάρχει 

ικανοποιητικός ορισµός της κλινικής διακυβέρνησης και οι µέχρι στιγµής 

χρησιµοποιούµενοι όροι είναι αµφιλεγόµενοι». Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι 

«ο σκοπός της είναι η διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών µε έναν  τρόπο 

σκληρό και πειθαρχικό, παρόµοιο µε αυτόν που ασκήθηκε στα κονδύλια του 

NHS τα τελευταία πενήντα χρόνια» [25]. 

Ακολουθώντας τις ρίζες της κλινικής διακυβέρνησης συναντούµε τα ακόλουθα 

σηµεία. Καταρχήν η χρησιµοποίηση πολλαπλών µεταφορών (οµπρέλα, 

µοντέλο, πλαίσιο, κουλτούρα, νοοτροπία κ.ά.) υποδηλώνει την εγγενή 

αµφισηµία της. ∆εύτερον, η κλινική διακυβέρνηση εγκυµονεί ριζικές αλλαγές 

στην ευθύνη των επαγγελµατιών υγείας. Τρίτον, πρακτικά, η κλινική 

διακυβέρνηση εµπεριέχει και «παντρεύει» έναν περίπλοκο συνδυασµό από 

διαφορετικές διεργασίες και δραστηριότητες [26]. Επιπλέον, τα 
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αποτελέσµατα της επίδρασής της δεν έχουν ακόµα πλήρως 

στοιχειοθετηθεί [22].  

Κατά άλλους συγγραφείς η κλινική διακυβέρνηση συνιστά µια συστηµατική 

προσέγγιση στο µάνατζµεντ ολικής ποιότητας. Σε συνεντεύξεις τους µε 

ιατρικό προσωπικό (µέθοδο που ακολουθήθηκε κατά κόρον, όπως θα δούµε 

και παρακάτω, στη ΜΒ προκειµένου να αποτυπωθεί το επίπεδο αποδοχής της 

εφαρµοσµένης κλινικής διακυβέρνησης στο ΕΣΥ) κατέδειξαν ότι υπάρχει 

ανάγκη για αλλαγές  στην οργανωτική κουλτούρα των ιατρών και άλλων 

επαγγελµατιών υγείας. Ο Llewellyn (2001) τόνισε ότι η καινούρια γενιά του 

ιατρικού διευθυντικού προσωπικού λειτουργεί ως ένας σύνδεσµος µεταξύ 

ιατρικής και διαχείρισης του εαυτού, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα 

επαγγελµατικού µάνατζµεντ. Οι Brown και Crawford (2003) περιέγραψαν πώς 

οι απασχολούµενοι σε θέµατα ψυχικής υγείας «αυτορυθµίζονται» από ένα 

λεπτό/ευφυές «deep management». 

Τα παραπάνω απεικονίζουν αυτά που οι Dean (1999) και Rose (1999) έχουν 

ονοµάσει νοοτροπίες διακυβέρνησης, τα οποία είναι αντανάκλαση µιας 

πολιτικής λογικής. Για το Rose, η πολιτική λογική έχει µια διακριτή ηθική 

υπόσταση µε την έννοια ότι ενσωµατώνει φυσικές αντιλήψεις και πεδία 

νοµιµότητας [27]. Παροµοίως ο Dean περιγράφει ακολούθως νοοτροπίες 

διακυβέρνησης ως οργανωµένες πρακτικές που διέπουν τον τρόπο που 

κυβερνιόµαστε και κυβερνούµε τον εαυτό µας. «Αυτές συµβάλλουν, 

συµβουλεύουν, δηµιουργούν συνεταιρισµούς, εξουσιοδοτούν και 

ενεργοποιούν µορφές αντιπροσώπευσης. Στην αντίπερα όχθη θέτουν κανόνες, 

πρότυπα, σηµεία αναφοράς, βέλτιστες πρακτικές και ποιοτικούς ελέγχους, οι 

οποίοι παρακολουθούν, µετρούν και καθιστούν υπολογίσιµες τις επιδόσεις» 

[28].                                                                                                                                  

H κλινική διακυβέρνηση µπορεί, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί ως ένα 

παράδειγµα νοοτροπίας διακυβέρνησης. Εµφανίστηκε ως µια νέα 

«τεχνολογία διακυβέρνησης» που εφαρµόζεται στην επιστηµονική 

πραγµατογνωµοσύνη, τεχνολογία που αφενός –προφανώς- µεταβιβάζει 

µεγαλύτερη εξουσία σε εκείνους που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην 

παροχή υπηρεσιών, αφετέρου τις καθιστά ευάγωγες µε καινούριους τρόπους 

[27]. 

Συνοψίζοντας, η «κλινική διακυβέρνηση» αναδύεται ως µία πολιτική 

πολλαπλών όψεων, η οποία γεννά ανάµεικτες αντιδράσεις στην οικονοµία της 

υγείας. Παρά ταύτα, όπως θα δούµε παρακάτω, έχει κοινή καταγωγή µε 

πολλές πτυχές του σύγχρονου µάνατζµεντ του δηµόσιου τοµέα και προκαλεί 

πολλές συζητήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης [22]. 
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3.12. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κλινικής διακυβέρνησης: από την 

πολιτική επιστήµη και τη δηµόσια διοίκηση στην υγεία 

3.12.1. ∆ιακυβέρνηση στην πολιτική επιστήµη 

Σε όσα µέχρι τώρα έχουµε παραθέσει και σε πάρα πολλά φόρα, κείµενα και 

µελέτες διαφαίνεται και µάλιστα µε ηχηρό τρόπο η ασάφεια της έννοιας της 

διακυβέρνησης. Για να λυθεί αυτό το µπέρδεµα ο καθηγητής Andrew Gray 

προτείνει να προσφύγουµε στη βιβλιογραφία της πολιτικής επιστήµης για τη 

διακυβέρνηση. Αν και εκεί, όπως διαπιστώνει, υπάρχει ανάλογη σύγχυση 

ασπάζεται τις απόψεις του καθηγητή Rod Rhodes, ο οποίος θεωρεί πως έχει 

ξετυλίξει πιο ξεκάθαρα –µέχρι σήµερα- το νήµα της διακυβέρνησης. Ο 

Rhodes, λοιπόν, ταυτοποιεί τους χρησιµοποιούµενους όρους της 

διακυβέρνησης ως εξής [29]: 

 

• Τάση ελαχιστοποίησης του κράτους ή κράτος που ενεργοποιεί παρά 

παρέχει, 

• Αντίληψη καλής διακυβέρνησης σηµαίνει πραγµάτωση ανεξαρτησίας, 

αποδοτικότητας, λογοδοσίας και εφαρµογή κανόνων δικαίου, 

• Μοντέλο στήριξης πολιτικής «νέας» δηµόσιας διοίκησης, 

• Εργαλείο εταιρικού ελέγχου, 

• Σύστηµα συνεργατικών και διαδραστικών παρεµβάσεων (Kooiman 

1993) και, 

• Αυτό-οργανούµενα δίκτυα. 

Στα παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψη την κλινική διακυβέρνηση, ο Gray 

προσθέτει τη: 

• ∆ιασφάλιση ποιότητας. 

 

Η απόδοση της διακυβέρνησης ως αυτό-οργανούµενα δίκτυα είναι η πιο 

σύγχρονη και κοινά χρησιµοποιούµενη, ενώ ως προς τις άλλες µορφές της 

παραπάνω λίστας καταλήγει πως είναι µάλλον τρόποι διακυβέρνησης παρά 

εννοιολογικές αποτυπώσεις του όρου. Το κοινό χαρακτηριστικό, όµως, όλων 

των παραπάνω µορφών είναι πως δίνουν έµφαση στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται στην κοινωνία και την πολιτεία και διαµορφώνουν τη 

διακυβέρνηση και στηρίζονται πάνω στη δεσµευτική υποχρέωση των 

συµµετεχόντων. 

Κρατώντας αυτά τα κοινά στοιχεία και κοιτώντας παλαιότερες µελέτες του 

καθηγητή Gray µπορούµε να δεχτούµε πως υπάρχουν 3 διακριτά µοντέλα 

διακυβέρνησης. Το διοικητικό, το κοινοτικό (συλλογικό) και το κοινωνικό 

συµβόλαιο. 

Το διοικητικό µοντέλο βασίζεται στους νόµους που προέρχονται από ένα 

ανώτατο θεσµικό όργανο και εφαρµόζονται από µια διαβαθµισµένη αλυσίδα 
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εξουσίας (αρχής). Η νοµιµότητα των πράξεων ελέγχεται, ώστε να είναι µέσα 

στα όρια που θέτουν οι θεσµοί. Η ισχύς αυτού του µοντέλου εναπόκειται στην 

αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών και στη λογοδοσία που 

αυτοί επιφέρουν και η αδυναµία του στην ακαµψία και το συντηρητισµό ως 

προς τη δυνατότητα αλλαγής περιβάλλοντος. Το συλλογικό µοντέλο 

διακυβέρνησης είναι µια σχέση που βασίζεται στην αποδοχή και εφαρµογή 

κοινών αξιών και ηθικών αξιών. Στο µοντέλο αυτό η νοµιµότητα των πράξεων 

άπτεται στη συµφωνία τους µε την κατανόηση, τα πρωτόκολλα και τις 

καθοδηγητικές αξίες ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. Η ισχύς του είναι ότι 

µπορεί να διακυβερνηθεί σε µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα και η αδυναµία του 

στην ευπάθεια που έχει από αυτά τα περιβάλλοντα και στη συνεπακόλουθη 

αποτυχία να υιοθετήσει µια µορφή τυποποίησης.  

Το κοινωνικό συµβόλαιο βασίζεται σε µια συναλλαγή κινήτρου – 

συνεισφοράς συµφωνηµένης από κόµµατα (παρατάξεις γενικότερα). Εδώ η 

νοµιµότητα πηγάζει από τους όρους της συµφωνηµένης συναλλαγής. Την ισχύ 

του αποτελούν η προκαθορισµένη διάρκεια ζωής του και το κίνητρο να 

αποδώσουν όλοι και όλα βάσει των προσδοκιών του συµβολαίου, άρα η 

αρκετά καλή πιθανότητα να επιτευχθούν τα προγραµµατικά σχέδιά του. Η 

αδυναµία του βρίσκεται στην τάση που έχουν τα κοινωνικά συµβόλαια να 

µειώνουν ή να ευτελίζουν το επίπεδο συµπεριφοράς σε έναν κοινό 

παρανοµαστή (που καθορίζεται στο συµβόλαιο) και στη δυσκολία 

αντιµετώπισης µεταβαλλόµενων συνθηκών, δηλαδή διενέργειας 

αποτελεσµατικών τροποποιήσεων προς µεγαλύτερη εξειδίκευση χωρίς αθέµιτο 

κόστος. 

 

3.12.2. Ουσιώδης αντίληψη της κλινικής διακυβέρνησης 

Έχοντας τώρα τα παραπάνω κατά νου και προκειµένου να διευκρινίσουµε τι 

περιέχει ο όρος κλινική διακυβέρνηση ας δεχτούµε το λογικό άλµα που κάνει ο 

καθηγητής Gray επεξηγώντας: κλινική διακυβέρνηση είναι περισσότερο «µια 

σχέση µεταξύ εξουσίας και λειτουργίας, µέσω της οποίας οι κλινικές πολιτικές 

και πρακτικές επηρεάζονται και δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρυθµίζονται, 

δηλαδή υπόκεινται σε κανονισµούς». Αυστηρότερα µπορεί να οριστεί και ως 

διακυβέρνηση της κλινικής πράξης. Ενώ, ο ορισµός της ως «η επίσηµη –

κανονιστική- ρύθµιση δοµών και διαδικασιών για διασφάλιση της ποιότητας» 

είναι, µάλλον, λιγότερο ακριβής (ή πιο γενικόλογος). Αναµφίβολα η κυβέρνηση 

στη ΜΒ προσδοκούσε να την εφαρµόσει µε την πρώτη, παρά µε τη δεύτερη 

διάσταση [22]. Πάντως η κλινική διακυβέρνηση ως πολιτική, καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τις πρακτικές, τις ποιότητες και τις αξίες που έχουν ήδη 

διαµορφώσει οι γιατροί και συνεπώς καθίσταται πιο εύκολα αντιληπτή ως 

διακυβέρνηση της κλινικής πράξης. 
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Η συγκεκριµένη αντίληψη καταδεικνύει πως η κλινική διακυβέρνηση 

συνταιριάζει τη διαρρύθµιση των σχέσεων και του διοικητικού και του 

συλλογικού και του µοντέλου διακυβέρνησης τύπου κοινωνικού συµβολαίου. 

Και η διαρρύθµιση αυτή καθορίζει πώς κατανέµεται η εξουσία και η 

λειτουργία, πώς καθιερώνονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις και πώς 

τελικά ρυθµίζονται οι κλινικές πολιτικές και πράξεις. Η πραγµατοποίησή της 

πρέπει να ανταποκριθεί και σε στρατηγικές και σε λειτουργικές προκλήσεις. 

Οι στρατηγικές προκλήσεις περιλαµβάνουν: 

1. Τον καθορισµό της έµφασης που πρέπει να δοθεί στους 3 τύπους 

διακυβέρνησης (διοικητικού, συλλογικού και κοινωνικού συµβολαίου) 

ανάλογα µε την περίσταση, 

2. Την προοπτικής θέσπισης ενός πλαισίου δεοντολογίας για την ατοµική 

και τη συλλογική δράση, και 

3. Τη δηµιουργία µιας νοοτροπίας εκµάθησης (learning culture). 

 

Οι λειτουργικές προκλήσεις περιλαµβάνουν: 

1. Το σχεδιασµό αλληλοεξαρτώµενων δοµών και διαδικασιών, 

2. Την αποφασιστική ανάπτυξη κατάλληλων σχέσεων µε τους δικαιούχους 

της υγείας, 

3. Την καθιέρωση µηχανισµών αξιολόγησης,  

4. Την ανάπτυξη πρωτοκόλλων καθολικής (συνεκτικής) λήψης 

αποφάσεων αναφορικά µε τη λειτουργία και τους πόρους, και 

5. Την υλοποίηση ενός ξεκάθαρου πλαισίου αναφορικά µε το ρόλο και τις 

ικανότητες που απαιτούνται από τους γιατρούς. 

 

Η παραπάνω ανάλυση µοιάζει αποµακρυσµένη από τη στενή αντίληψη της 

διακυβέρνησης ως µηχανισµού διασφάλισης ποιότητας, ωστόσο την ενέχει και 

την προϋποθέτει και από την άλλη, ταιριάζει περισσότερο µε τις 

αναγνωρισµένες –γενικότερες- διαστάσεις του όρου διακυβέρνηση 

[προσαρµογή από 22]. 

3.12.3. Μεταµοντέρνα διοικητική οργάνωση και κλινική 

διακυβέρνηση ως µορφές ήπιας γραφειοκρατίας 

Η κλινική διακυβέρνηση εποµένως, µπορεί να θεωρηθεί ως µία ιδιαίτερη 

µορφή διακυβέρνησης, όπου ο έλεγχος συνδέεται µε τη ρύθµιση και 

επιτυγχάνεται µέσα από νέες µεθόδους αυτό-επιτήρησης. Επίσης αντανακλά 

τάσεις διοικητικής µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα, όπως αναγνωρίζεται 

από τον Hoggett (1996) [26], και καθρεπτίζει την εξέλιξη των «loose-and-

tight» συστηµάτων διαχείρισης του ιδιωτικού τοµέα (Du Gay 1996). Οι  

τάσεις αυτές είναι καταφανώς συνδεδεµένες µε τις τάσεις του σύγχρονου 

καπιταλισµού, όπου ο παγκόσµιος ανταγωνισµός απαιτεί ευελιξία στην 
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παραγωγή, συνεχή καινοτοµία, διαφοροποίηση στην κατανάλωση και 

αποκέντρωση της διαχείρισης («µετά-Fordιανή» οικονοµία).  

Οι Hoggett και Jessop (1994) αναφέρουν ότι αυτές οι τάσεις αναπτύχθηκαν 

παράλληλα στο κράτος πρόνοιας και στις δηµόσιες υπηρεσίες αλλά µε τρόπο 

άνισο. Για τον Hoggett  ο αποκεντρωµένος έλεγχος -έλεγχος από απόσταση- 

διευκολύνεται µέσω του συνδυασµού αυτονοµίας και ρύθµισης : «οι νέες 

µεταµοντέρνες µορφές οργανωτικής διακυβέρνησης βασίζονται στην αρχή της 

ρυθµιζόµενης αυτονοµίας» [31]. Παρόλα αυτά ένα τέτοιο σύστηµα δεν έχει 

πλήρως ενσωµατωθεί στο βρετανικό κράτος πρόνοιας. Στο δηµόσιο τοµέα, ο 

συνδυασµός της εντατικοποίησης του µάνατζµεντ επιδόσεων (performance 

management) που αναφέραµε νωρίτερα µε την επαγγελµατική εχεµύθεια είναι 

απαραίτητος, διότι οι υπηρεσίες είναι συχνά πολιτικοποιηµένες , η επίβλεψη 

επιτρέπει στην κεντρική σκηνή να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ παράλληλα η 

κεντρική εξουσία ανεξαρτητοποιείται από την ευθύνη πρώτης γραµµής. 

Η απάντηση στο θεµελιώδες ερώτηµα , πώς δύναται να ελεγχθούν αυτά τα 

καινούρια αποκεντρωµένα και ευέλικτα σχήµατα, βρίσκεται σύµφωνα µε τον 

Courpasson στην έννοια της ήπιας αποκέντρωσης. Ο καθηγητής Courpasson 

αµφισβητεί την παραδοσιακή άποψη, σύµφωνα µε την οποία, η κυριαρχία που 

συναντούσαµε στη γραφειοκρατική και ιεραρχική διακυβέρνηση έχει δώσει τα 

σκήπτρα της σε «ηπιότερες» µορφές διοίκησης. Αναρωτιέται κατά πόσο είναι 

δυνατόν να επιβληθούν κανόνες σε αυθεντίες το σύστηµα των οποίων 

βασίζεται καθαρά στην αυτονοµία (µε χαρακτηριστικό, δηλαδή, παράδειγµα 

τους γιατρούς στην υγεία). Οι έρευνές του καταδεικνύουν ότι οι οργανισµοί 

που βασίζονται σε επαγγελµατίες αναπτύσσουν συστήµατα αυτό-

διακυβέρνησης [32].  

Πρώτον, υπάρχει σαφής καταµερισµός ευθυνών (ιδιαίτερα σε αποτυχείς 

εκβάσεις). ∆εύτερον, οι επαγγελµατίες προσανατολίζουν τη συµπεριφορά τους 

µε γνώµονα τη διατήρηση της φήµης τους.  

Τρίτον, υιοθετούν συγκεκριµένα κριτήρια αποδοτικότητας, µεταβάλλοντας τα 

όµως κατά το δοκούν, επειδή τα όρια µεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι 

συχνά δυσδιάκριτα.  

Τέταρτον, εξασκούν ένα είδος ευέλικτου κορπορατισµού, ανταλλάσσουν, 

δηλαδή, ένα µέρος της αυτονοµίας τους προς όφελος της αναγνώρισης της 

αυθεντίας τους.  

 

Αντιθέτως, οι µάνατζερ αναπτύσσουν στρατηγικές ελέγχου για την επιτυχία 

και την αποτυχία πάνω στους επαγγελµατίες (π.χ. καινούρια εργαλεία 

αξιολόγησης), και «αντικειµενικοποιώντας» την προσωπική ευθύνη (π.χ. 

συνδέοντας ρητά στόχους και λειτουργίες µε συγκεκριµένο προσωπικό) 

προωθούν την πρωτοβουλία, τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών. 
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Ο Courpasson υποστηρίζει ότι αυτό το σύστηµα ελέγχου είναι ήπιο επειδή η 

αύξηση της αποδοτικότητας αποκτά νοµιµότητα σε ένα επιχειρηµατικό και 

αποκεντρωµένο επίπεδο, χωρίς εξωτερικούς εξαναγκασµούς. Οι ήπιες µορφές 

γραφειοκρατίας είναι συστήµατα στρατηγικού µάνατζµεντ µε στόχο την 

δηµιουργία πολιτικού συγκεντρωτισµού, όπου συνυπάρχουν η ευελιξία και η 

τάση αποκέντρωσης µε αυστηρούς όµως περιορισµούς και δοµές κυριαρχίας 

[32]. H ήπια γραφειοκρατία, κατά συνέπεια, αποτελεί µια µορφή 

οργανωτικής διακυβέρνησης που προσπαθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των επαγγελµατιών της υγείας, να ενώσει την εσωτερική και την εξωτερική 

νοµιµότητα. Είναι η κατάλληλη έννοια που επεκτείνει την ανάλυση του 

Hoggett  και περιγράφει την «κλινική διακυβέρνηση» του NHS. Επίσης, φέρει 

µια κοινή αντιστοιχία µε τις αντιλήψεις του Foucault περί «διακυβέρνησης και 

δράσεων από απόσταση» [22]. 

Συµπερασµατικά, και από θεωρητική άποψη, η κλινική διακυβέρνηση είναι 

προφανώς διαφορετική από τον όρο διακυβέρνηση που όρισε ο Rhodes το 

1997, «κυβερνώντας χωρίς κυβέρνηση», και που βασίζεται σε αυτό-

συγκροτούµενα δίκτυα µεταξύ των οργανισµών έχοντας σηµαντική αυτονοµία 

από το κράτος [29]. Στο ΕΣΥ του ΗΒ, η κεντρική εξουσία είναι κυρίαρχη, 

ακριβώς γιατί το ΕΣΥ είναι πολιτικοποιηµένο και συλλογικό, οπότε η κλινική 

διακυβέρνηση είναι µια άλλη µέθοδος ενδυνάµωσης του κρατικού ελέγχου 

πάνω σε εν µέρει αυτόνοµους επαγγελµατίες ενός αποκεντρωµένου 

συστήµατος. Στην Ελλάδα, από την άλλη, η αυτονοµία των επαγγελµατιών 

υγείας είναι κυρίαρχη, αλλά -και επί της ουσίας- το σύστηµα δεν είναι καθόλου 

αποκεντρωµένο (παρά µόνο γεωγραφικά). Η κεντρική εξουσία στην Ελλάδα 

θα επιθυµούσε να ελέγχει µε σαφή ιεραρχικό τρόπο το σύστηµα, αλλά δεν 

έχει ούτε τις δοµές, ούτε τους πόρους για να το πετύχει. Άρα, λόγω έλλειψης 

στρατηγικών στόχων στην πραγµατικότητα, η εξουσία βολεύεται από την 

αυτονοµία του συστήµατος και ταυτόχρονα αποποιείται και των ευθυνών της 

για τις δυσλειτουργίες που εκείνο παρουσιάζει.  

Ωστόσο, η κλινική διακυβέρνηση είναι στην ουσία της διαφορετική από τα 

ιεραρχικά (Ford-ιανά) µοντέλα γραφειοκρατίας. Εξίσου βέβαια, δεν αποτελεί 

και ένα µετά-Ford-ιανό, µετά-γραφειοκρατικό, -χωρίς παρεµβολές- µοντέλο 

οργανωσιακού µάνατζµεντ µε τόσο υψηλό βαθµό πλήρως ανεξάρτητων 

συνεργατικών δικτύων. Αντιθέτως, είναι ένα ιδιόµορφο υβρίδιο, που 

συνδυάζει, µε διαφορετικούς θεσµικούς τύπους, µια µίξη πρακτικών και 

στρατηγικών σχεδιαζόµενες να καθιερώσουν και να κωδικοποιήσουν 

εξαιρετικά κλινικά πρότυπα και να πετύχουν µια αυστηρή µέθοδο αξιολόγησης 

της απόδοσης, µέσω της επιβολής της στη φιλοσοφία των επαγγελµατιών 

υγείας. Και µάλιστα µε τρόπο που να τους  δίνει την αίσθηση της 
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εξουσιοδοτηµένης αυτονοµίας. Ως µηχανισµός παρουσιάζει πολλές οµοιότητες 

µε την Courpasson-ιανή ελαφρά γραφειοκρατία, παρουσιάζει όµως και 

στοιχεία που µοιάζουν στη γραφειοκρατία τύπου Lam-ιανής µηχανής [22]. 

Στη θεωρητική ανάλυση της κλινικής διακυβέρνησης µέσα από το πρίσµα της 

πολιτικής φιλοσοφίας και επιστήµης, κεντρικό ρόλο έχει η σχέση και 

αλληλεπίδραση εξουσίας (ηγεσίας) και αυτόνοµων µονάδων παροχής 

υπηρεσιών µε υψηλό επίπεδο αυθεντίας. Για να εφαρµοστεί στην υγεία αυτό 

το υβριδικού τύπου –ηµιαυτόνοµο / ιεραρχικό – µοντέλο διακυβέρνησης και 

να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του θα πρέπει οι ιατροί (που είναι οι 

«πρωταγωνιστές» του συστήµατος) να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να 

εφαρµόσουν τη φιλοσοφία αυτορρύθµισης και λογοδοσίας που η κλινική 

διακυβέρνηση επιβάλει. Όπως ήδη αναφέραµε η πρόκληση είναι ακόµη 

µεγαλύτερη σε ένα καθαρά ιατροκεντρικό σύστηµα, όπως το ελληνικό και το 

οποίο, ταυτόχρονα, δεν έχει ιδεολογικό και υποστηρικτικό υπόβαθρο από 

άλλες λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα. Αποκέντρωση µε χαρακτηριστικά 

στρατηγικής διοίκησης και στέρεων οργανωσιακών προτύπων δεν έχει 

υπάρξει, µέχρι τώρα, στη δηµόσια διοίκηση της χώρας, γεγονός που 

καταδεικνύει την έλλειψη αυτό-ρυθµιστικής και διακυβερνητικής νοοτροπίας 

σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου. Συνεπώς η πρόκληση εφαρµογής 

κλινικής διακυβέρνησης, θεωρητικά πάντα, αναµένεται να αντιµετωπίσει 

πολλές αντιδράσεις εντός του συστήµατος υγείας. Για το λόγο αυτό θεωρούµε 

επιβεβληµένη µια πιο λεπτοµερή ανάλυση της αντίληψης των γιατρών και 

άλλων κλινικών επιστηµόνων για την κλινική διακυβέρνηση, από τη Βρετανία 

στην οποία έχει εφαρµοστεί ο όρος για πάνω από µια δεκαετία.  

3.13. Η άποψη και ο ρόλος των γιατρών στην κλινική διακυβέρνηση 

Οι Hackett και συνεργάτες (1999) παρατήρησαν ότι η κλινική διακυβέρνηση  

αµφισβητεί την κυρίαρχη θέση / ισχύ των κλινικών ιατρών και σηµείωσαν ότι 

φραγµοί (ταµπού) σε θέµατα κουλτούρας και συµπεριφοράς των τελευταίων 

αποτελούν  πραγµατική απειλή για την εφαρµογή της από εκτελεστικά όργανα 

και επιτροπές. Κάτι που ενδόµυχα (αλλά όχι και απαραίτητα) θα αναµέναµε και 

στο ελληνικό ΕΣΥ. Στη Βρετανία, οι ιατροί αντιλήφθηκαν την κλινική 

διακυβέρνηση ως µία απειλή της επαγγελµατικής τους ελευθερίας, κάτι που 

είχε σαν αποτέλεσµα την αυξανόµενη σύγκρουση ανάµεσα στους τελευταίους 

και τους µάνατζερ [33].  

Μελέτες µεγαλύτερης κλίµακας (Latham και συνεργάτες 1999, Walshe και 

συνεργάτες 2000) κατέδειξαν το φάσµα των συµπεριφορών του υγειονοµικού 

προσωπικού. Ανάµεσα στους ενθουσιώδεις συγκαταλέγονται το 

νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό καθώς και οι ψυχολόγοι, ενώ 

στους σκεπτικιστές το ιατρικό προσωπικό, και κυρίως οι χειρουργικές 
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ειδικότητες. Ο  Wallace και συνεργάτες αργότερα (2001b) επιβεβαίωσαν την 

προαναφερόµενη διαφορετικότητα των αντιδράσεων. Ο Walshe (2000) 

διαπίστωσε µία σηµαντική µεταβλητότητα στην υιοθέτηση της κλινικής 

διακυβέρνησης, αλλά κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπήρξε µία 

µετατόπιση της εξουσίας από το ιατρικό προσωπικό στους µάνατζερ. 

Ο Nicholls και συνεργάτες περιέγραψαν την «κλινική διακυβέρνηση» ως  µία 

συστηµική αλλαγή κουλτούρας. «Ζητείται, πλέον, από τους γιατρούς να 

είναι πιο «ανοικτοί» και να λογοδοτούν περισσότερο για την κλινική τους 

απόδοση. Ο κάθε νοσοκοµειακός ιατρός θα µπορεί να συγκρίνει την απόδοσή 

του µε τους εθνικούς µέσους όρους και ταυτόχρονα θα πρέπει να µοιράζεται 

τα αποτελέσµατα µε τον Ιατρικό διευθυντή του συλλόγου στον οποίο ανήκει 

καθώς και στον επικεφαλής της κλινικής διακυβέρνησης. Αυτά τα δεδοµένα θα 

αξιολογούνται και ανεξάρτητα από γιατρούς του CΗΙ-HC-CQC. Αυτή η 

πρακτική βελτίωσης της ποιότητας και εκσυγχρονισµού της επαγγελµατικής 

λογοδοσίας  φέρεται εις πέρας µε ένα συστηµατικό και διεξοδικό τρόπο και 

είναι κανονικά θεσµοθετηµένη». (DH 1999.2001c) 

Σο πλαίσιο ενός κοινού ερευνητικού προγράµµατος για την κλινική 

διακυβέρνηση (ανάµεσα στο Nuffield Institute for Health και στο University of 

Durham) µεταξύ 1999 και 2001, ο καθηγητής Gray πραγµατοποίησε πολλές 

κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε κλινικούς γιατρούς και µάνατζερ, τόσο της 

πρωτοβάθµιας όσο και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, σε µια διοικητική 

περιφέρεια της Αγγλίας. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να αποκαλυφθούν οι 

αντιλήψεις και η στάση των ερωτηθέντων απέναντι στην καινούρια τάση που 

ήταν η κλινική διακυβέρνηση. Παρότι το δείγµα δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντικό για υιοθέτηση των ευρηµάτων σε πανεθνικό επίπεδο, οι αποκρίσεις 

ταξινοµήθηκαν σε 2 αναµενόµενες ευρύτερες οµάδες. Σε αυτούς που ήταν 

υπέρ και σε αυτούς που ήταν κατά. 

Οι αντιδρώντες (αντιρρησίες) έβλεπαν την κλινική διακυβέρνηση ως έναν 

µηχανισµό που θα «ρίχνει το φταίξιµο» στους γιατρούς (στο πλαίσιο µια 

ευρύτερης νοοτροπίας κατηγορητηρίου) και θα τους σπρώχνει –παρά τη 

θέλησή τους – σε νέους τρόπους συνεργασίας µε άλλους επαγγελµατίες υγείας 

και µάνατζερ. Την αντιλαµβάνονταν, επίσης, ως «πηγή εκφοβισµού» και 

«ανάγκη διασφάλισης». Η ίδια οµάδα αντιλαµβανόταν την κλινική 

διακυβέρνηση ως µια επίσηµη ρύθµιση, ένα µανατζίριαλ σχέδιο εταιρικών 

«πλάνων», «δοµών» και «διαδικασιών» αποµακρυσµένο από την κλινική 

πράξη και το οποίο ανατέθηκε σε διορισµένες επιτροπές και συγκεκριµένο 

προσωπικό. 

Οι αποδεχόµενοι (σύµµαχοι), εν αντιθέσει, την αναγνώρισαν ως έναν τρόπο 

ταυτοποίησης και πρόληψης ανεπιθύµητων περιστατικών και καταστάσεων και 

ως µια ευκαιρία να φανεί πως οι γιατροί έχουν καλές επιδόσεις και 
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λειτουργούν αποτελεσµατικά σε διεπιστηµονικές οµάδες, µέσω συλλογικής 

προσπάθειας. Οι σύµµαχοι αντιλαµβάνονταν την κλινική διακυβέρνηση πιο 

πολύ ως µέθοδο και λιγότερο ως δοµή και ως µέσο ανάπτυξης και εφαρµογής 

νέων τρόπων εργασίας (π.χ. οµαδική δουλειά, ιατρική βασισµένη σε δεδοµένα 

/ evidence based medicine) και συνεπώς ως ένα ζήτηµα αρκετά εστιασµένο 

στην κλινική ευθύνη. 

Ακόµη και στο συγκεκριµένο, περιορισµένο δείγµα ιατρών ο Andrew Gray 

αναγνώρισε «συµµάχους» που ήταν τυπολάτρες (αποδέχονταν την ανάγκη 

νέων, πιο ισχυρών διοικητικών δοµών) και «αντιρρησίες» που ήταν 

µεθοδολογιστές (αντιδρούσαν γιατί δεν υπήρχαν δεδοµένα 

αποτελεσµατικότητας της νέας µεθόδου). Το µίγµα τέτοιων αντιλήψεων 

µπορεί, σύµφωνα µε τον Gray, να αποδοθεί ίσως στην έλλειψη κατάλληλης 

επικοινωνίας από την κυβέρνηση, για τις προθέσεις της απέναντι στην κλινική 

πράξη και τους γιατρούς (µη ξεκάθαρη και σωστά επικοινωνηµένη πολιτική), 

αλλά και σε ιδιοτελή συµφέροντα του ιατρικού επαγγέλµατος που θα 

µπορούσαν να θιχτούν. Θα µπορούσαν, ωστόσο, να οφείλονται και στην 

κοινώς αναγνωρίσιµη και αποδεκτή έλλειψη επιτακτικής αποσαφήνισης των 

όρων «διακυβέρνηση» και «κλινική διακυβέρνηση» εν προκειµένω, από την 

Πολιτεία. 

Η κλινική διακυβέρνηση είναι συµπερασµατικά ένα συγκεκριµένο παράδειγµα 

εφαρµοσµένης διακυβέρνησης. Η δαηµοσύνη του ιατρικού επαγγέλµατος είναι 

το πλέον ουσιαστικό στοιχείο στη διαχείριση των κινδύνων της υγείας, αλλά η 

ρύθµισή της απαιτεί από τους ίδιους τους γιατρούς να συµπεριλάβουν σε 

αυτήν την αυτό-επιτήρηση και την αυτό-διαχείριση αυτής της υψηλής 

ειδίκευσής τους. Οι ρυθµίσεις που υιοθετούνται προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας και της λογοδοσίας ως προς την επίδοση, 

καταδεικνύουν τον προσανατολισµό προς τη διοίκηση ολικής ποιότητας 

και την αριστεία στους οργανισµούς. Αυτές, όµως, οι ρυθµίσεις και οι 

πρακτικές είναι διαφορετικές από γραφειοκρατική αντίληψη, ακριβώς γιατί 

συνεπάγονται διακριτική ευχέρεια, επιχειρηµατικότητα, ευελιξία, προσήλωση 

στον κανονισµό και αυτοπειθαρχία, παρά απλή υπακοή σε κανόνες και 

κατευθυντήριες οδηγίες από τη διοίκηση (Knights and McCabe 2000). Κατά 

ειρωνικό µάλιστα τρόπο τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι συµβατικά 

συνώνυµα µε την επαγγελµατική αυτονοµία. Παρόλα αυτά, στο ΕΣΥ του ΗΒ, η 

υποχρέωση του κράτους να ελέγχει τις συνολικές δαπάνες και τους κινδύνους 

για την υγεία καθώς και να εξασφαλίζει βελτιώσεις και διαρκή πρόοδο σε όλο 

το σύστηµα, έχει οδηγήσει σε αυξανόµενες προσπάθειες εντατικοποίησης του 

ελέγχου της απόδοσης των επαγγελµατιών υγείας, µε αυξανόµενη µάλιστα 

αποδοχή από τους ίδιους, µέσα στα χρόνια [22]. 
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Η επαγγελµατική νοοτροπία κοινωνικών και όχι ατοµικών επιδιώξεων και η 

νοοτροπία κοινωνικής συνοχής και συµµετοχικότητας ευρύτερα (αν βεβαίως 

έχει περάσει στο συλλογικό συνειδητό), µπορεί να διευκολύνει τη µετάβαση 

από ένα αυτόνοµο και εγωκεντρικό σύστηµα σε ένα ανοικτό και απόλυτα 

διαφανές σύστηµα, όπως η κλινική διακυβέρνηση. Από τη µια, δηλαδή, η 

κλινική διακυβέρνηση προϋποθέτει τα συγκεκριµένα ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά για να εφαρµοστεί, από την άλλη µε την εφαρµογή της οδηγεί 

και καθοδηγεί προς την καλλιέργεια τέτοιων κοινωνικοπολιτικών και 

επαγγελµατικών χαρακτηριστικών, που αναπτύσσουν το δηµόσιο βίο και 

εκσυγχρονίζουν τη φιλοσοφία της δηµόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών 

υγείας ειδικότερα.  

3.14. Οι αντιλήψεις και ο ρόλος των µάνατζερ για την κλινική 

διακυβέρνηση 

Εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον µε τις απόψεις των γιατρών και άλλων 

επαγγελµατιών υγείας για τη διακυβέρνηση, έχουν και οι αντιλήψεις των 

µάνατζερ. Μια ολοκληρωµένη και στατιστικά σηµαντική µελέτη 

πραγµατοποίησαν οι Freeman και Walshe στην Αγγλία, το 2002, για 

λογαριασµό της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου (National Audit Office, βλ. 

παράγραφο 3.6.) 4 περίπου χρόνια µετά την εφαρµογή των αρχών και δοµών 

κλινικής διακυβέρνησης στο ΕΣΥ του ΗΒ. Συγκεκριµένα, από 100 συλλόγους, 

ενώσεις και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επείγουσας 

ιατρικής, της άµεσης βοήθειας, της ψυχικής υγείας και των µαθησιακών 

δυσκολιών έλαβαν ολοκληρωµένα και απαντηµένα ερωτηµατολόγια από 

1.200 περίπου διευθυντικά στελέχη και µέλη Ανώτατων ∆ιοικητικών Αρχών 

και ∆ιοικητικών Συµβουλίων των παραπάνω δοµών14. Θέλησαν να 

αποτυπώσουν την αντίληψη που υπήρχε για τη σηµασία και την οργανωτική 

επίτευξη 54 συγκεκριµένων αντικειµένων κλινικής διακυβέρνησης σε 5 

συγκεντρωτικούς τοµείς [35] (σηµειώνουµε δίπλα τους τοµείς διοίκησης της 

υγείας που σχετίζονται µε τον αντίστοιχο τοµέα κλινικής διακυβέρνησης)15: 

1. Βελτίωση της ποιότητας (improving quality management), 

2. ∆ιαχείριση κινδύνων (risk management), 

                                                           
14 Στη µελέτη ανταποκρίθηκε το 61% των µάνατζερ που προσεγγίστηκαν και οι ερευνητές 

αναγνωρίζουν πως η επάρκεια αυτού του ποσοστού ανταπόκρισης είναι δύσκολο να 

υπολογιστεί, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά αυτών που 

απάντησαν και των µη αποκρινόµενων. 

15 Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας εργασίας παρουσιάζουµε τον πίνακα µε τα 54 

αντικείµενα των 5 τοµέων κλινικής διακυβέρνησης, καθώς θεωρούµε πως έχει σηµασία µια 

πιθανή –µελλοντική- αξιολόγηση των συγκεκριµένων αντικειµένων από τους µάνατζερ ή 

διευθυντές κλινικών του δικού µας συστήµατος. 
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3. Βελτίωση της επίδοσης του προσωπικού (performance management), 

4. Εταιρική λογοδοσία (corporate accountability), 

5. Ηγεσία και συνεργασία (leadership and collaboration management). 

 

Οι ερευνητές Freeman και Walshe εξέτασαν επίσης αν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική µεγαλύτερη διακύµανση στις απόψεις των µάνατζερ µεταξύ 

οργανισµών σε σχέση µε τις αντιλήψεις των µάνατζερ εντός του ίδιου 

οργανισµού. Προφανώς και για να είναι αποδεκτά τα αποτελέσµατα, θα 

έπρεπε να συµβαίνει κάτι τέτοιο και όντως συνέβαινε. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

µπορούσε να ελεγχθεί και το επίπεδο «συµµόρφωσης» ή «επίτευξης» κλινικής 

διακυβέρνησης καθενός από τους 100 οργανισµούς / δοµές / ενώσεις / 

συλλόγους / υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονταν οι µάνατζερ, βάσει των 

δικών τους αντιλήψεων. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα είχαν διττό στόχο. 

Καταρχήν να αποτυπώσουν (ποιοτικά –ανά αντικείµενο 1 ως 54 και τοµέα 1 

ως 5 και ποσοτικά –σε ποιο βαθµό µε διάφορες κλίµακες) τις απόψεις των 

µάνατζερ για τη σηµασία και αποδοτικότητα της κλινικής διακυβέρνησης και 

κατά δεύτερον να αποτυπώσουν ποιοι οργανισµοί και υπηρεσίες δούλευαν 

σωστά βάσει της άποψης των ίδιων τους των υπευθύνων. Και µάλιστα, σε 

ποιες από τις 5 κατηγορίες µάνατζµεντ κλινικής διακυβέρνησης πήγαιναν καλά 

και σε ποιες όχι. 

Συνολικά, οι µάνατζερ που απάντησαν (και όπως διευκρινίσαµε επιλέχτηκαν 

και ανώτατοι και µέσοι µάνατζερ ισόποσα από κάθε οργανισµό, εποµένως και 

συνολικά) αντιλαµβάνονταν, εκείνη την εποχή, όλα σχεδόν τα 54 

αντικείµενα κλινικής διακυβέρνησης ως µεγάλης σηµασίας (µέσος 

όρος των 54 5,1/6 και κανένα κάτω από 4,5/6).  

Ως προς την επίτευξή τους, όµως, υπήρχε διακύµανση στη βαθµολογία. Οι 

µάνατζερ θεωρούσαν ότι τα αντικείµενα που σχετίζονται µε τους τοµείς 

διαρθρωτικών αλλαγών και εταιρικής λογοδοσίας (που τους αφορούν και 

περισσότερο) είχαν συγκριτικά αρκετά µεγαλύτερη επιτευξιµότητα από τα 

αντικείµενα που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας της κλινικής 

φροντίδας και τις συνεργασίες (και που αφορούν περισσότερο τους κλινικούς 

επιστήµονες). Την υψηλότερη βαθµολογία έλαβαν τα αντικείµενα για τη 

διάρθρωση επιτροπών και συλλογής παραπόνων/πληροφοριών και 

χαµηλότερη η χρήση δεικτών στην κλινική πράξη, η συµµετοχή του χρήστη 

(Patient Public Involvement – γνωστό ως PPI στη Βρετανία) και η 

ενθαρρυντική νοοτροπία κλινικών οµάδων. Ελλείµµατα (αποτυχία) 

διαπίστωσαν ως προς τα αντικείµενα αναδιοργάνωσης εργασιακών 

διαδικασιών και συµµετοχής του χρήστη. 

Ως προς τη σηµασία των 5 τοµέων κλινικής διακυβέρνησης, οι µάνατζερ 

αναγνώριζαν τη σπουδαιότητα όλων, αλλά βαθµολόγησαν πιο υψηλά (8,8/10) 

τον τοµέα εταιρικής λογοδοσίας (που είναι κύρια δική τους ευθύνη) και πιο 

χαµηλά (7,7/10) τη βελτίωση της ποιότητας (που η ευθύνη µοιράζεται µεταξύ 
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ιατρών και όλων των υπολοίπων και ίσως γιατί αντικειµενικά είναι ένας 

πολύπλοκος και ευρύς όρος). 

Ως προς την εφαρµογή των 5 τοµέων η εταιρική λογοδοσία έλαβε 8,1/10 την 

υψηλότερη βαθµολογία (οι µάνατζερ θεωρούσαν προφανώς ότι τα 

καταφέρνουν στο οικονοµικό «νοικοκύρεµα» των οργανισµών και υπηρεσιών 

ευθύνης τους) και η ηγεσία και συνεργασία τη χαµηλότερη, 5,5/10 (προφανώς 

γιατί αντικειµενικά η ηγεσία τόσο σε κλινικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο δεν 

είναι συχνή αφενός και αφετέρου γιατί επίσης η συνεργατική νοοτροπία είναι 

δύσκολη και επιπλέον πιο δύσκολη η εφαρµογή της ακόµη και αν υπάρχει η 

θέληση, γεγονός που βαραίνει και µάνατζερ και ιατρούς) [αποτελέσµατα από 

35, ο σχολιασµός του συγγραφέα]. 

Τέλος, οι βαθµολογίες τοµέων και αντικειµένων ως προς την οργανωτική 

επίτευξη και τη σηµασία) αξιολογήθηκαν και κάτω από τις επικεφαλίδες 

«δοµή», «διαδικασία» και «αποτέλεσµα». Με αυτόν τον τρόπο οι µάνατζερ θα 

έδιναν και το στίγµα τους ως προς το πώς αντιλαµβάνονται ουσιαστικά τα 54 

αντικείµενα κλινικής διακυβέρνησης που ερεύνησαν οι Freeman και Walshe. 

Οι µάνατζερ, λοιπόν, θεωρούσαν πως καλύτερη οργανωτική επίτευξη έχουν 

δείξει µέχρι τότε τα αντικείµενα διακυβέρνησης που ανήκουν στην οµπρέλα 

διαρθρωτική αλλαγή (7,2/10 µέσος όρος) και λιγότερο καλή αυτά µε την 

ετικέτα διαδικασία (µέσος όρος 6/10) και αποτέλεσµα (5,7/10). Ενώ και πάλι 

αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα των αντικειµένων ως πολύ υψηλή ανεξάρτητα 

ποια ετικέτα κουβαλούν [35]. 

 

Σηµασία δεν έχει για εµάς ποιοι οργανισµοί και δοµές του ΕΣΥ στη ΜΒ 

αξιολογήθηκαν ψηλά και ποιοι όχι. Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον η διαφορά στην 

αντίληψη µεταξύ ανώτερου και µέσου µάνατζµεντ που µέτρησαν οι ερευνητές 

της µελέτης, εντός των οργανισµών. Τα µέλη διοικητικών συµβουλίων (που σε 

όλες τις ανεπτυγµένες χώρες έχουν, τουλάχιστον µερικά από αυτά, διοικητικό 

υπόβαθρο) βαθµολόγησαν σταθερά υψηλότερα την οργανωτική επίτευξη των 

5 τοµέων κλινικής διακυβέρνησης από τα στελέχη της διεύθυνσης των 

αντίστοιχων οργανισµών (οι οποίοι συγκαταλέγονται στο µεσαίο µάνατζµεντ). 

 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης των προαναφερθέντων ερευνητών συµφωνούν 

µε αυτά άλλων και µάλιστα από χώρες όπως οι ΗΠΑ και καταδεικνύουν ότι τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων έχουν 

µάλλον υπεραισιόδοξη αντίληψη για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο 

σύστηµα, τουλάχιστον σε σχέση µε τους διευθυντές υπηρεσιών, που είναι και 

πιο κοντά στο «πεδίο της µάχης» [36]. Επίσης, µπορεί να σηµαίνουν ότι οι 

επιτροπές κλινικής διακυβέρνησης των νοσοκοµείων16 διαδραµατίζουν µια 

                                                           
16

 Βλέπε παράγραφο 3.4. 
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«θεατρική» λειτουργία, διαβεβαιώνοντας το διοικητικό συµβούλιο ότι όλα 

καλά, επιτρέποντας από την άλλη να γίνεται η δουλειά όπως συνήθως στα 

κατώτερα επίπεδα εντός των οργανισµών [37]. 

Συµπερασµατικά, οι αποκρινόµενοι στη µελέτη έθεσαν ως προτεραιότητα τη 

σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας σε σχέση µε άλλα πεδία 

διακυβέρνησης (όπως η βελτίωσή της). Οι µελετητές σχολιάζουν πως κάτι 

τέτοιο είναι λογικό δεδοµένης της κυρίαρχης κουλτούρας µάνατζµεντ 

επιδόσεων στο βρετανικό ΕΣΥ. Μπορεί, όµως, να εξηγηθεί και ως κλίµα 

ανησυχίας στο διοικητικό προσωπικό, ως προς την ικανότητα του ΕΣΥ να 

ανταποκριθεί στην ατζέντα βελτίωσης της ποιότητας, ως συστατικού κλινικής 

διακυβέρνησης. Αφού, µάλιστα, οι ίδιοι εκφράζουν την αντίληψη ότι υπάρχουν 

ελλείµµατα µεταξύ σπουδαιότητας διακυβερνητικών τοµέων και επίτευξης 

αυτών. Αποκαλύπτεται, επίσης, πως τα διοικητικά στελέχη του ΕΣΥ στη 

Βρετανία αναγνωρίζουν πως το σύστηµα έχει δώσει βαρύτητα σε 

διαρθρωτικούς µηχανισµούς κλινικής διακυβέρνησης –επιτροπές, πολιτικές, 

πόρους- παρά στην ουσία των µεταρρυθµίσεων που είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο κλινικές οµάδες θα συνεργαστούν µεταξύ τους για να βελτιώσουν το 

επίπεδο της υπηρεσίας. Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος να εστιαστεί η 

προσοχή στα ίδια τα συστήµατα και όχι στα αποτελέσµατα τα οποία 

τα συστήµατα σχεδιάστηκαν για να επιτύχουν [35]. 

 

Άλλες εµπειρικές µελέτες στη Βρετανία που προσπάθησαν να διαπιστώσουν 

την πρώιµη πρόοδο στην εφαρµογή κλινικής διακυβέρνησης σε πρωτοβάθµιο, 

δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο επίπεδο υγείας διαπίστωσαν, επίσης, πως έχει 

γίνει πολύ σηµαντική πρόοδος στην καθιέρωση συστηµάτων και διαδικασιών 

διακυβέρνησης (π.χ. µεγάλη έµφαση και αυξηµένη προσοχή των διοικητικών 

συµβουλίων νοσοκοµείων και οργανισµών στην κλινική ποιότητα). Από την 

άλλη όµως, βρήκαν ελάχιστα δεδοµένα ότι έχει γίνει λογικός σχεδιασµός 

βελτίωσης της ποιότητας ή υπάρχει αντίκτυπος στην «πρώτη γραµµή» της 

ιατρικής και κλινικής πράξης, στην καρδιά δηλαδή του συστήµατος. Επίσης, 

υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία ότι η µακροπρόθεσµου χαρακτήρα στρατηγική 

βελτίωσης της ποιότητας χάνεται υπό την πίεση επίτευξης των απαιτήσεων 

διασφάλισης της ποιότητας [38]. 

 

Αναγνωρίζεται σε όλον τον κόσµο ότι το να σχεδιάσεις µια εθνική στρατηγική 

για ποιοτική υγεία δεν είναι τόσο δύσκολο όσο να την εφαρµόσεις στην πράξη 

και να την κάνεις να αποδίδει [35]. Στο ΗΒ είδαµε πως καθιερώθηκαν 

µηχανισµοί όπως το NICE που έθετε τα στάνταρντ ποιότητας και επίδοσης 

που προσδοκούσε η πολιτική ηγεσία ή η CHI (ή HC –Health Commission όπως 

καθιερώθηκε να λέγεται) που θα εφάρµοζε την αξιολόγηση ως προς τη 

συµµόρφωση µε τα εθνικά πρότυπα, «βάζοντας αστέρια» σε όσους τα 

κατάφερναν καλά. Οι αξιολογήσεις αυτές είχαν µεγάλη σηµασία, καθώς έδιναν 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

76 
 

το έναυσµα στην Επιτροπή Υγείας να επηρεάζει αποφάσεις σχετικά µε την 

αναδιάρθρωση των πόρων (π.χ. αυξοµειώσεις χρηµατοδότησης ή/και 

προσωπικού δοµών και υπηρεσιών) και την αντικατάσταση ατόµων της 

ανώτατης διοίκησης σε ορισµένες περιπτώσεις [39]. Ωστόσο, ευρύτερη 

βρετανική και διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει πως η αποτελεσµατικότητα 

τέτοιων εξωτερικών αξιολογήσεων στη βελτίωση της ποιότητας είναι υπό 

συζήτηση και αποφέρουν κόστη και ανεπιθύµητες συνέπειες, παράλληλα µε τα 

οφέλη που προσδίδουν στο σύστηµα [40]. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη 

µελέτη των Freeman και Walshe που παρουσιάσαµε, καθώς τα αποτελέσµατα 

των αντιλήψεων των µάνατζερ δε φάνηκε να επηρεάζονται στατιστικά από το 

αν οι οργανισµοί στους οποίους δουλεύουν έχουν υποστεί ad hoc αξιολόγηση 

από την Επιτροπή Υγείας. 

Η συγκεκριµένη µελέτη είναι η µεγαλύτερη που έγινε στη ΜΒ, κατά τη 

διάρκεια των πρώτων ετών εφαρµογής κλινικής διακυβέρνησης στο εκεί ΕΣΥ. 

Οι αντιλήψεις των µάνατζερ που παρουσιάσαµε και σχολιάσαµε κριτικά είναι 

πιο πρακτικές, πιο µετρήσιµες από τις απόψεις των ιατρών και τη στάση των 

ιατρών στο Βρετανικό ΕΣΥ, µε τις οποίες και ασχοληθήκαµε στην 

προηγούµενη παράγραφο αυτής της εργασίας. Ωστόσο, δεδοµένα από µελέτες 

παρόµοιου χαρακτήρα σε ιατρούς και άλλους κλινικούς επιστήµονες στην 

Αγγλία δείχνουν ότι οι µάνατζερ έχουν πιο αισιόδοξη αντίληψη από 

τους τελευταίους ως προς την πρακτική σηµασία και την 

εφαρµοσιµότητα της κλινικής διακυβέρνησης [41]. 

 

Από τη βρετανική εµπειρία, άλλες χώρες και συστήµατα υγείας µπορεί να 

µάθουν πώς µια αποφασισµένη κυβέρνηση µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη 

συστηµάτων βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία, αν σχεδιάσει προσεκτικά 

και εφαρµόσει µια συνεπή, αποφασιστική και λογική πολιτική. Θα 

συνειδητοποιήσουν, ωστόσο, ότι η νοοτροπία εξωτερικών υποδείξεων και 

εντολών στον πυρήνα µιας εσωτερικής διαδικασίας βελτίωσης, είναι 

προβληµατική και ότι υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι να παρατηρηθεί συµβολική 

συµµόρφωση µε τους στόχους της πολιτικής υγείας ή ακόµη και 

παραµόρφωση αυτών, από οργανισµούς και υπηρεσίες [35]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ποιότητα και οργανωσιακή κουλτούρα βελτίωσης 

της ποιότητας ως βασικά συστατικά κλινικής διακυβέρνησης ενός 

συστήµατος υγείας  

4.1. Λίγα λόγια για την ποιότητα και τις διαδικασίες συνεχούς 

βελτίωσής της 

Πολύς λόγος έχει ήδη γίνει για την ποιότητα της κλινικής φροντίδας και την 

ποιότητα συνολικά των υπηρεσιών ενός συστήµατος υγείας. Κατέστη, 

νοµίζουµε, κατανοητό πως πάνω στην ποιότητα στηρίχτηκε η µεταρρύθµιση 

του ΕΣΥ στη Βρετανία –µε όχηµα την κλινική διακυβέρνηση-, ενώ στις ΗΠΑ, 

στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία η ποιότητα στην περίθαλψη ήταν η 

πρώτη προτεραιότητα των συστηµάτων υγείας τη δεκαετία του 2000 [34]. 

Έλλειψη ποιότητας, όπως αφήσαµε να διαφανεί, δε σηµαίνει µόνο ιατρικά 

λάθη και αµέλειες. Μπορεί να σηµαίνει απλά µη θέσπιση εθνικών προτύπων 

και το να διεξάγεται η ιατρική πράξη έχοντας την υπηρέτηση των προτύπων 

ως προαιρετική και όχι ως προαπαιτούµενη διαδικασία, µπορεί να σηµαίνει 

ποικιλοµορφία –διαφορές δηλαδή- στον τρόπο περίθαλψης έσω- και έξω-

νοσοκοµειακά (ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα) και περιορισµένη λογοδοσία 

από τους επαγγελµατίες υγείας. Μέχρι πρόσφατα, στις χώρες που 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο, τα περισσότερα δεδοµένα χαµηλής 

ποιότητας προέρχονταν από το νοσοκοµειακό τοµέα, κυρίως λόγω της 

διαθεσιµότητας στοιχείων επίδοσης από αυτόν, του αυξηµένου κόστους 

νοσοκοµειακής φροντίδας, του αυξηµένου ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης 

και της εντυπωσιακής εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας. Ωστόσο, τα 

περισσότερα περιστατικά περιθάλπονται από την πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας στις προαναφερθείσες χώρες (στην Ελλάδα είναι συζητήσιµο ακόµη το 

τι είναι πρωτοβάθµια περίθαλψη και σίγουρα δεν υπάρχουν δεδοµένα για να 

γίνουν ασφαλείς τέτοιες συγκρίσεις), στην οποία υπάρχει πολύ µεγάλη 

ετερογένεια στην ιατρική πράξη και πολύ χαµηλή ποιότητα [34]. 

Θεωρούµε, συνεπώς, λογικό να προσδιορίσουµε τι είναι ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας και πώς αυτή µπορεί να βελτιώνεται µε στρατηγικό τρόπο17. 

«Αν δε µπορείς να περιγράψεις τι κάνεις ως µια διαδικασία, δεν ξέρεις τι 

κάνεις» 

W.Edwards Deming 1900-1993, Αµερικάνος γκουρού του µάνατζµεντ 

συνεχούς βελτίωσης. 

 

                                                           
17NHS Scotland, Educational Resources, “Clinical Governance” (πρόσβαση ∆εκέµβριος 2011 – 

Ιανουάριος 2012) http://www.clinicalgovernance.scot.nhs.uk/section1/qualityinhealthcare.asp  
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«Αν και η ποιότητα είναι δύσκολο να οριστεί, ξέρεις τι είναι ποιότητα» 

Robert M. Pirsig 1928- , Αµερικάνος φιλόσοφος. 

 

Η βελτίωση της ποιότητας είναι ένας όρος που ανακεφαλαιώνει ένα µεγάλο 

εύρος προσεγγίσεων που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις και η βιοµηχανία για 

να βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η 

κλινική διακυβέρνηση χρησιµοποιεί έναν αριθµό τέτοιων εργαλείων και 

τεχνικών για να επηρεάζει και να ενισχύει τις αλλαγές στην περίθαλψη των 

ασθενών. Το να οριστεί η ποιότητα στη φροντίδα υγείας είναι δύσκολο και 

πάντως δε γίνεται µε άµεσο τρόπο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το 

νόηµά της και πολύς λόγος γίνεται διεθνώς για το κατά πόσο µπορούµε ή 

πρέπει να µετράµε την ποιότητα στην υγεία17. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (2000) : «ποιότητα είναι η 

διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και του 

προσωπικού των υπηρεσιών υγείας»,  

ενώ σύµφωνα µε τον Αµερικανικό Ιατρικό Σύλλογο (1991) : «ποιότητα είναι ο 

βαθµός στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν την πιθανότητα για 

βέλτιστο αποτέλεσµα στο πρόβληµα του ασθενή». 

Ο Gronroos πρότεινε το 1984 ότι η ποιότητα στην υγεία έχει δύο διακριτά 

χαρακτηριστικά: 

- τη λειτουργική ποιότητα > πώς ένας ασθενής λαµβάνει µια υπηρεσία 

(ποιότητα φαγητού, πρόσβαση στην υπηρεσία κ.λπ.) 

- την τεχνική ποιότητα > η ποιότητα στην παροχή της φροντίδας υγείας (π.χ. 

επάρκεια και αποτελεσµατικότητα θεραπείας).  

Άλλοι ορισµοί στην ποιότητα έχουν να κάνουν µε τη σχέση της µε την 

αντίληψη εµπιστοσύνης του κοινού προς τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους 

που τις παρέχουν, και άλλοι ορισµοί µε την αποδοτικότητα των πόρων 

(cost/effectiveness ή cost/benefit προσεγγίσεις). Το σίγουρο είναι πως οι 

αντιλήψεις του κοινού για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας επηρεάζουν τις 

προσδοκίες από και την εµπιστοσύνη προς το σύστηµα υγείας. Τα ιατρικά 

λάθη, η ταλαιπωρία των ασθενών (ράντζα, αναµονές, ελλείψεις σε 

προσωπικό), το κλείσιµο και η υπολειτουργία µονάδων προσελκύουν την 

προσοχή των ΜΜΕ, αντιθέτως οι νέες υπηρεσίες, κλινικές και µηχανήµατα, οι 

νέες θεραπείες και οι ιατρικές ιστορίες µε θετική κατάληξη δύσκολα 

δηµοσιεύονται. 

 

Το Picker Institute στη Μεγάλη Βρετανία, αναλύοντας τις τάσεις από τις 

εµπειρίες των ασθενών από το δικό τους ΕΣΥ, αποτύπωσε το 2005 8 

διαστάσεις της λεγόµενης ασθενο-κεντρικής φροντίδας: 

• Γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστη ιατρική συµβουλή, 

• Αποτελεσµατική θεραπεία παρεχόµενη από έµπιστους επαγγελµατίες, 
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• Ξεκάθαρη, εύκολα κατανοητή πληροφορία και υποστήριξη για φροντίδα 

του εαυτού µας, 

• Περιθώριο για συµµετοχή του ασθενή στις αποφάσεις υγείας του και 

σεβασµός των προτιµήσεών του, 

• Προσοχή στις φυσικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, 

• Συναισθηµατική υποστήριξη, συµπάθεια και σεβασµός, 

• Περιθώριο για συµµετοχή και υποστήριξη της οικογένειας και των 

κοινωνικών επιστηµόνων των ασθενών, και 

• Εξασφάλιση αδιάλειπτης φροντίδας και οµαλές µεταβάσεις και αλλαγές 

στη θεραπεία. 

 

Αν και είναι απλοϊκές, αυτές οι 8 πολύ σηµαντικές διαστάσεις υπογραµµίζουν 

το συντονισµό που απαιτείται για να βελτιωθεί η ποιότητα στην περίπτωση 

του κάθε ασθενή. Λαµβάνοντας παρόµοια δεδοµένα υπόψη, το Ιατρικό 

Ινστιτούτο στη Μεγάλη Βρετανία, το 2001, πρότεινε µια ατζέντα (βαφτίζοντάς 

την “Crossing the Quality Chasm”) πάνω στην οποία θα στηριχτεί η βελτίωση 

της ποιότητας στο ΕΣΥ, που αποτελείται από 6 κύρια συστατικά : 

 

1. Την ασφάλεια. Αποφυγή δηλαδή τραυµατισµών ή επιπλοκών από τη 

θεραπεία και την περίθαλψη που επιλέγονται για τους ασθενείς. 

2. Την αποτελεσµατικότητα. Παροχή δηλαδή υπηρεσιών, που 

βασίζονται σε τεκµηριωµένη επιστηµονική γνώση, σε αυτούς που τη 

χρειάζονται και θα επωφεληθούν και αποφυγή παροχής των υπηρεσιών 

σε αυτούς που µάλλον δε θα επωφεληθούν (αποφεύγονται συνεπώς 

υπό-παροχή και υπέρ-παροχή αντιστοίχως)18.   

3. Την ασθενο-κεντρική νοοτροπία. Παροχή περίθαλψης που σέβεται 

και ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις, τις ανάγκες και τις αξίες του 

ασθενή και διασφάλιση ότι οι αξίες του ασθενή καθοδηγούν όλες τις 

κλινικές αποφάσεις. 

4. Την αµεσότητα. Ελάττωση των αναµονών και σε ορισµένες 

περιπτώσεις των επιβλαβών καθυστερήσεων που αφορούν τόσο 

αυτούς που λαµβάνουν όσο και αυτούς που παρέχουν περίθαλψη. 

                                                           
18 Σηµαντική αυτή η παρατήρηση του Βρετανικού Ιατρικού Ινστιτούτου, µε καίρια εφαρµογή 

στην Ελλάδα. Στο ελληνικό ΕΣΥ είναι πολύ συχνότερο το φαινόµενο να προσφέρεται θεραπεία 

εκεί που δε χρειάζεται (διαγνωστικές εξετάσεις αφειδώς, φαρµακευτικές αγωγές εκτός 

ένδειξης, υπέρ-δοσολογία, υπερκατανάλωση αντιβιοτικών κ.λπ., καλά τεκµηριωµένα ή 

αυταπόδεικτα ως ένα σηµείο, όλα τα παραπάνω), παρά να µη δίνεται ή να µη διενεργείται η 

ενδεδειγµένη θεραπεία εκεί που απαιτείται. Το φαινόµενο αυτό θα το χαρακτηρίζαµε 

ανασφάλεια και «πληθωριστική» νοοτροπία του προσωπικού του ελληνικού ΕΣΥ. 
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5. Την αποδοτικότητα. Αποφυγή σπατάλης18, συµπεριλαµβανοµένης 

σπατάλης εξοπλισµού, προµηθειών, ιδεών και ενέργειας19. 

6. Την ισότητα. Παροχή φροντίδας που δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις 

στην ποιότητα λόγω διακρίσεων (διακρίσεις στο φύλο, την εθνικότητα, 

τη γεωγραφική θέση και το οικονοµικό-κοινωνικό επίπεδο). 

 

Αυτοί οι 6 στόχοι ή συστατικά (ανάλογα µε το αν σχεδιάζεται ή έχει ήδη 

εφαρµοστεί σύστηµα βελτίωσης) χρειάζεται να υποστηρίζονται από 

συστήµατα ποιότητας και διαδικασίες που καλλιεργούν µια νοοτροπία 

εκµάθησης και συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης, όπως έχουµε επισηµάνει και 

αλλού. Οι περισσότερες θεωρίες βελτίωσης της ποιότητας υπογραµµίζουν τη 

σηµασία που έχει η έµφαση στις διαδικασίες που σχετίζονται µε το προϊόν, τον 

πελάτη ή την έκβαση της κατάστασης του ασθενή. Ειδικά την πρώτη ή τις 

πρώτες φορές που υλοποιούνται. Η βελτίωση της ποιότητας έχει να κάνει µε 

την κριτική θεώρηση και αλλαγή των διαδικασιών, σε συνεχή βάση, 

για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος17. 

 

Η βελτίωση συστηµάτων και διαδικασιών εξαρτάται από την αποτελεσµατική 

λήψη αποφάσεων και το ορθό µάνατζµεντ σε όλα τα επίπεδα ενός 

οργανισµού. Συχνή είναι η αντίδραση σε ατυχή περιστατικά και διαµαρτυρίες 

µε νοοτροπία «γρήγορων λύσεων» που δεν ανταποκρίνονται στη ρίζα του 

προβλήµατος. Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος καλλιέργειας ενός κλίµατος 

παραπόνων που αποτρέπει το προσωπικό από την αναφορά λαθών και 

απόκρυψης της πληµµελούς πρακτικής. Οι διαδικασίες βελτίωσης της 

ποιότητας, όµως, ενθαρρύνουν17 : 

- τον ξεκάθαρο σχεδιασµό και υποστήριξη ενός συνεχούς κύκλου 

αναθεώρησης και βελτίωσης θεραπειών και υπηρεσιών, 

- την ηγεσία και τη δέσµευση στη βελτίωση από το ανώτερο µάνατζµεντ, 

- την ανάθεση ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριµένο προσωπικό, 

µε υποστήριξη από το µάνατζµεντ για τη βελτίωση της ποιότητας, 

- την κατανόηση από το προσωπικό πώς λειτουργεί η διαδικασία βελτίωσης 

και ποια οφέλη αποφέρει στην περίθαλψη των ασθενών, 

                                                           
19 Πολύ σωστά επισηµαίνεται πως η αποφυγή σπατάλης ενέργειας είναι βασική απαίτηση στο 

σύστηµα υγείας. Από πολυάριθµες (µικρής εµβέλειας) µελέτες για το ελληνικό ΕΣΥ έχει 

διαπιστωθεί ύπαρξη «burn-out syndrome” στους Έλληνες επαγγελµατίες υγείας και ειδικά 

γιατρούς και νοσηλευτές. Γεγονός που καταδεικνύει πως η ανάγκη διασφάλισης και συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας δεν είναι µόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική απαίτηση του 

συστήµατος. Εφόσον η κλινική διακυβέρνηση είναι ο µηχανισµός που εξασφαλίζει την 

απαίτηση αυτή, µπορεί να γίνει ευκολότερα αντιληπτή, αποδεκτή και εφαρµόσιµη από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς θα αυξάνει το βαθµό ικανοποίησης από την εργασία και 

το βαθµό επιτυχίας στη δουλειά του. 
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- τη συνειδητοποίηση της ασθενο-κεντρικής προσέγγισης και των προοπτικών 

που προσδίνει στη βελτίωση των θεραπευτικών υπηρεσιών, 

- την οµαδική δουλειά ανάµεσα σε διάφορους επαγγελµατίες υγείας και 

οργανισµούς, 

- την κατάλληλη συλλογή και χρήση δεδοµένων για ενηµερωµένη λήψη 

αποφάσεων, 

- την αξιολόγηση των επιπέδων επίδοσης στην εφαρµογή συγκεκριµένων 

µέτρων. 

 

Για να επιτευχθεί πραγµατική και µετρήσιµη ποιότητα και για να 

προσανατολιστεί ένα σύστηµα υγείας στη συνεχή βελτίωσή της, πρέπει να 

θεσπιστούν και να εφαρµόζονται οι παραπάνω διαδικασίες δηλαδή, θα πρέπει 

να αλλάξει και να προσαρµοστεί η επαγγελµατική νοοτροπία του προσωπικού, 

όλων των ειδικοτήτων και βαθµίδων. Να υπάρχει «οργανωσιακή νοοτροπία» ή 

«οργανωσιακή κουλτούρα», όπως συνηθίζεται να λέγεται από τον κόσµο των 

επιχειρήσεων, εστιασµένη στο βασικό σκοπό της κλινικής διακυβέρνησης. 

∆εδοµένου, µάλιστα, πως παγκοσµίως αναγνωρίζεται ο ιατρικός κλάδος ως 

ένας µε την ισχυρότερη και πιο συµπαγή επαγγελµατική κουλτούρα, η 

ανάλυση της οργανωσιακής κουλτούρας ως έννοια και συγκεκριµένα υπό το 

πρίσµα της υγείας αποκτά κοµβική σηµασία στη µελέτη της κλινικής 

διακυβέρνησης. Και σε αυτήν την ανάλυση θα εστιάσουµε στην παράγραφο 

που ακολουθεί. 

 

4.2. Οργανωσιακή κουλτούρα και ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

«Οι οργανωσιακές αλλαγές στο σύστηµα υγείας είναι το κλειδί για τη 

βελτίωση της ποιότητας» [42]. 

Αν και η έννοια «κουλτούρα» έχει πολύ παλιές ρίζες, έγινε δηµοφιλής σε 

σχέση µε τον κόσµο των εταιριών και την οργάνωσή τους στη δεκαετία του 

’80. Σπουδαίοι επιστήµονες της διοίκησης εξέδωσαν «best sellers» µιλώντας 

για το πόσο σηµαντική και κρίσιµη παράµετρος είναι η οργανωσιακή 

κουλτούρα στο µάνατζµεντ επιδόσεων για µια εταιρία ή έναν οργανισµό. 

Πολλές και διαφορετικές περιγραφές, πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί είναι 

διαθέσιµοι στη βιβλιογραφία για τον όρο, αποδεικνύοντας την ασαφή και 

ορισµένες φορές υποκειµενική έννοια και διάστασή του. Αν προσπαθήσουµε 

να οµαδοποιήσουµε τις ποικίλες αυτές προσεγγίσεις, θα καταλήξουµε σε 2 

µεγάλες οικογένειες: στην πρώτη η εταιρική – επιχειρηµατική – οργανωσιακή 

κουλτούρα θεωρείται ως κάτι που είναι ο οργανισµός (άρα ο όρος 

χρησιµοποιείται µεταφορικά για να περιγράψει ουσιαστικά τον οργανισµό και 

δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτόν). Στη δεύτερη οικογένεια προσεγγίσεων, 

ο όρος θεωρείται ως κάτι που έχει ένας οργανισµός (άρα µπορεί να 

αποµονωθεί, να περιγραφεί και να µεταβάλλεται µερικώς ανεξάρτητα από 
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αυτόν) [44]. Η διάκριση σε αυτές τις 2 εννοιολογικές τοποθετήσεις έχει 

µεγάλη σηµασία. Γιατί σύµφωνα µε τη δεύτερη είναι πιθανό να δηµιουργήσεις, 

να αλλάξεις ή να προσαρµόσεις την οργανωσιακή κουλτούρα ενός οργανισµού 

ανάλογα µε τις επιδιώξεις των ευρύτερων οργανωτικών στόχων. Αν, όµως, η 

κουλτούρα θεωρηθεί ως µια ενιαία οντότητα µε τον οργανισµό, τότε η µελέτη 

της (ή η µελέτη του οργανισµού) µπορεί µεν να βοηθήσει στην κατανόηση 

των διαδικασιών κοινωνικής διάρθρωσης στην εργασία, αλλά προσφέρει 

λιγότερα στην κατανόηση της διαµόρφωση της αλλαγής και του διοικητικού 

ελέγχου εντός του οργανισµού. Χωρίς να µακρηγορήσουµε σε περαιτέρω 

ανάλυση θα δεχτούµε πως η κουλτούρα είναι ένα χαρακτηριστικό ενός 

οργανισµού που αναδύεται από τα θεµελιώδη στοιχεία του (µπορεί πιθανόν να 

αναδυθεί και ως ένα απρόβλεπτο χαρακτηριστικό στον οργανισµό, οπότε τότε 

είναι δύσκολο να ελεγχθεί) και τα γνωρίσµατά της περιγράφονται και 

αξιολογούνται στο πλαίσιο της λειτουργικότητάς τους σε σχέση µε τους 

σκοπούς του οργανισµού [43]. 

Όλοι οι οργανισµοί αναπτύσσουν (ή σε όλους τους οργανισµούς 

αναπτύσσεται) µια συγκεκριµένη –δική τους – κουλτούρα που είναι κοινή 

µεταξύ των εργαζοµένων του οργανισµού. Περιλαµβάνει τις κοινές αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις, τις κοινές αξίες και τους κοινούς τρόπους συµπεριφοράς. Σ’ 

έναν τεράστιο χώρο όπως είναι το σύστηµα υγείας η κουλτούρα που 

σχετίζεται µε την ποιότητα και την επίδοση έχει µεγάλη επίδραση στο 

µάνατζµεντ των αποφάσεων σχετικά µε το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και 

πώς και ποια θα είναι η ανταπόκριση από το προσωπικό. Το πρότυπο των 

κοινών εκτιµήσεων που ανακαλύπτει και αναπτύσσει µια δεδοµένη οµάδα 

εργαζοµένων στο σύστηµα υγείας προέρχεται από την καθηµερινή 

αντιµετώπιση προβληµάτων, η οποία έχει δουλέψει τόσο καλά ώστε να 

θεωρείται η κατάλληλη και συνεπώς πρέπει να «διδάσκεται» στα νέα µέλη ως 

ο σωστός τρόπος αντίληψης σε σχέση µε αυτά τα προβλήµατα [44].  

Οι ερµηνείες για την οργανωσιακή κουλτούρα σε ένα σύστηµα υγείας 

εστιάζονται σε 3 κύρια αλληλοσυνδεόµενα επίπεδα [προσαρµογή από 45]: 

• Το επίπεδο των πεποιθήσεων. Είναι το πιο βασικό και 

αντιπροσωπεύει το υποσυνείδητο των εργαζοµένων (ή οµάδων) και τις 

«δεδοµενοποιηµένες» υποθέσεις ή και προσδοκίες τους, που 

διαµορφώνουν τη σκέψη και τη συµπεριφορά του κάθε ατόµου του 

κλάδου. Για παράδειγµα, η ιατρική έρευνα έχει παραδοσιακά βασιστεί 

στη χρήση λογικών επιστηµονικών µεθόδων, οι οποίες παράγουν και 

συσσωρεύουν τη γνώση (συγκριτικές µελέτες µαρτύρων 

χρησιµοποιούνται ευρύτερα για να θεµελιωθεί κάποιο αξίωµα, σε σχέση 

µε ποιοτικές ή ερµηνευτικές µεθόδους). Παρόλα αυτά υποθέσεις στη 

µετρησιµότητα, τη συλλογή και τη µεταβίβαση της γνώσης είναι βαθιά 

ποτισµένες στη νοοτροπία της ιατρικής περίθαλψης. 
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• Το επίπεδο των αξιών. Οι «αξίες» του ιατρικού και συναφών 

επαγγελµάτων συνιστούν το βασικό υπόβαθρο στη διαδικασία κρίσης 

και λήψης κλινικών αποφάσεων και διαχωρίζουν την «καλή» από την 

«κακή» συµπεριφορά. Είναι (κατά κύριο λόγο) άγραφοι κανόνες 

σχετικά µε την αναµενόµενη συµπεριφορά και την αναµενόµενη στάση 

των λειτουργών του κλάδου. Στο ιατρικό επάγγελµα η πράξη στηρίζεται 

παραδοσιακά στις αρχές του Ιπποκράτη, οι οποίες θέτουν τις ανάγκες 

των ασθενών πάνω από ευρύτερες οικονοµικές και επιχειρηµατικές 

επιδιώξεις. Το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, καθιστά την ελευθερία 

στην κλινική πράξη πρωταρχική «αξία» που καθορίζει την κουλτούρα, 

τη νοοτροπία δηλαδή άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. 

• Το επίπεδο των τεχνουργηµάτων. Σε αυτό περιλαµβάνονται 

πράγµατα και στάσεις όπως τα κτίρια, το ντύσιµο (π.χ. είθισται οι 

γιατροί να φορούν την ιατρική µπλούζα και συνηθέστατα γραβάτα), 

καθιερωµένες συµπεριφορές και καθηµερινές συνήθειες (που αφορούν 

π.χ. πώς δίνονται τα κρεβάτια στις κλινικές, πώς τηρούνται οι λίστες 

στα χειρουργεία, πώς προσκολλούνται οι νεώτεροι – ειδικευόµενοι 

ιατροί στους µεγαλύτερους κ.ά.) και µέθοδοι για την αξιολόγηση του 

προσωπικού (π.χ. η κυριαρχία της εµπιστευτικής αξιολόγησης από το 

διευθυντή της κλινικής, η εξάρτηση στην «αυτορρύθµιση» κ.λπ.). 

 

Στην υγεία, αυτή η διάκριση σε επίπεδα κουλτούρας βοηθά καθοριστικά στην 

κατανόηση της νοοτροπίας ως παράγοντα προσδιορισµού της κλινικής 

διακυβέρνησης. Ενώ τα προφανή στοιχεία π.χ. του επιπέδου των 

τεχνουργηµάτων µπορούν σχετικά εύκολα να µεταβληθούν ή, έστω, να 

ελέγχονται (η λίστα αναµονής για χειρουργείο ας πούµε), οι βαθιά ριζωµένες 

πεποιθήσεις αποδεικνύονται πιο ανθεκτικές σε εξωτερικές επιρροές [43]. Μια 

µεταρρύθµιση, δηλαδή, µπορεί ενδεχοµένως να πετύχει την εισαγωγή και την 

ανάπτυξη νέων εννοιών όπως τον οικονοµικό προϋπολογισµό σε µια κλινική, 

ωστόσο η κλινική πράξη µένει µάλλον ανεπηρέαστη – η ιατρική «αυτονοµία» 

παραµένει αµετάβλητη [46]. 

Θα πρέπει, επίσης, να σηµειώσουµε ότι οι οργανισµοί δέχονται πολλές 

επιρροές κουλτούρας από το εξωτερικό περιβάλλον τους, οι οποίες µερικές 

φορές είναι αντίθετες µε την οργανωσιακή νοοτροπία του οργανισµού. Η 

ιατρική κουλτούρα σε έναν οργανισµό δεν επηρεάζεται κυρίως από την 

κουλτούρα του, αλλά περισσότερο από την τρέχουσα κυρίαρχη νοοτροπία του 

ιατρικού επαγγέλµατος εθνικά και πλέον διεθνώς. Ο χειρισµός της παραφωνίας 

µεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισµού και επαγγελµατικής 

νοοτροπίας είναι εξαιρετικά δύσκολος [43]. Όπως επίσης, ιδιαίτερα δύσκολος 

είναι και ο χειρισµός της αντιπαλότητας που µπορεί να υπάρξει µεταξύ των 

νοοτροπιών διαφορετικών υποοµάδων µέσα στους οργανισµούς (π.χ. η 

αντιπαλότητα στην κουλτούρα ιατρών και µάνατζερ που ήδη συζητήσαµε). 
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Συνεπώς, πρωταρχικοί στόχοι για την εφαρµογή κλινικής διακυβερνητικής 

πολιτικής σε ένα σύστηµα υγείας είναι η βαθιά αντίληψη και κατανόηση της 

επαγγελµατικής νοοτροπίας και της ευρύτερης υφιστάµενης οργανωσιακής 

κουλτούρας και ο χειρισµός διαφορετικών νοοτροπιών προωθώντας 

συνέργειες παρά υποδαυλίζοντας τις αντιπαλότητες. 

Οι Robbins (1996) και Newman (1996) προσδιόρισαν κάποιους τρόπους 

προσέγγισης της κουλτούρας ενός οργανισµού ή συστήµατος υπηρεσιών 

υγείας, οι οποίοι θα µπορούσαν να την επηρεάσουν, αλλά µε οµαλό τρόπο. 

Καταρχήν ένας οργανισµός, ένα νοσοκοµείο, µια δοµή κ.λπ. θα πρέπει να 

προσδιορίσει τη στάση του ως προς το βαθµό πρωτοπορίας και τα ρίσκα που 

θέλει να έχει και να παίρνει, αντίστοιχα. Αν θα ενθαρρύνει και ανταµείβει 

νέους πιο αποδοτικούς τρόπους για να γίνονται τα πράγµατα ή θα δίνει 

µεγαλύτερη αξία στη διατήρηση κείµενων προσεγγίσεων. Ο καθορισµός αυτής 

της προτεραιότητας σχετίζεται και µε τη στάση απέναντι στις αλλαγές. Θα 

εστιάζει στη σταθερότητα των διαδικασιών ή στην ανταγωνιστικότητα και 

στην αύξηση του µεγέθους. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να αποφασίσει 

εσωτερικά ή να καθοριστεί θεσµικά ο βαθµός καθοδήγησης από την κεντρική 

εξουσία (ή την ηγεσία του Υπουργείου), κατά πόσο δηλαδή οι προσδοκίες 

βελτίωσης της ποιότητας και επιδόσεων καθορίζονται κεντρικά ή θα υπάρχει 

το περιθώριο για µερική αυτονοµία. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζονται από 

τους τρόπους επικοινωνίας και αναφοράς πεπραγµένων µε την ιεραρχία της 

εξουσίας. Τέλος, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση, 

ανάπτυξη και υποστήριξη του προσωπικού, για την ενίσχυση των 

συνεργασιών και του οµαδικού πνεύµατος καθώς και για την καλλιέργεια 

ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε άλλους ανάλογους οργανισµούς τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του υπόλοιπου δηµόσιου τοµέα, καθορίζονται από το βαθµό 

στον οποίο ο οργανισµός δίνει έµφαση στους χρήστες του –ασθενείς και 

κοινότητα- σε σχέση µε την έµφαση που δίνει σε εσωτερικά οργανωτικά 

θέµατα. 

Συµπερασµατικά, η αλλαγή της νοοτροπίας σε έναν οργανισµό, ώστε να 

υπάρξει σαφής και µετρήσιµη βαρύτητα στη βελτίωση της κλινικής φροντίδας 

είναι δύσκολη διαδικασία και διεθνώς αναγνωρίζεται πως παίρνει αρκετό χρόνο 

µέχρι να πραγµατοποιηθεί. Η µελέτη της βιβλιογραφίας και η χρήση 

παραδειγµάτων, σχετικά µε την οργανωσιακή κουλτούρα και αλλαγή, από 

άλλους χώρους της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων θα µπορούσε να 

βοηθήσει θεαµατικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Άσχετα µε το γεγονός ότι 

µέχρι και πριν 10 χρόνια υποστηριζόταν πως ελάχιστα είχε χρησιµοποιηθεί η 

σκέψη και η γνώση της επιστήµης του µάνατζµεντ στη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας [49]. Είναι λογικό να υπάρξουν παθητικές και 

ενεργητικές αντιδράσεις στην προσπάθεια ήπιας επιβολής µεταστροφής στην 

κουλτούρα, είτε από την εγγενή νωθρότητα οργανισµών και συστήµατος είτε 

από τη σθεναρή αντίδραση υπο-οµάδων του κλάδου της υγείας, εντός και 
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εκτός του οργανισµού, στις οποίες ενδεχοµένως µπορεί να θίγονται κάποια 

παραδοσιακά συµφέροντα ή οι οποίες νοµίζουν ότι οι αλλαγές µπορεί να 

θίξουν τα συµφέροντά τους, εφόσον οι νέες πολιτικές πάνε κόντρα σε 

καθιερωµένες πεποιθήσεις τους. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση, 

παρακολούθηση και αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας ενός οργανισµού 

παίζει η ηγεσία. Γενικότερα, κοµβική σηµασία για την πραγµατοποίηση 

κλινικής και διοικητικής διακυβέρνησης στο σύστηµα υγείας έχουν τα 

διοικητικά και επιστηµονικά συµβούλια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ρόλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων και Επιστηµονικών 

Επιτροπών στην κλινική διακυβέρνηση 

5.1. Το διοικητικό συµβούλιο ενός οργανισµού υγείας ως 

εκφραστής και επιτηρητής πολιτικής κλινικής διακυβέρνησης 

Αυτά που θα αναλύσουµε στη συνέχεια και θα στηρίξουµε βιβλιογραφικά είναι 

διεθνώς καθιερωµένα, αλλά ταυτόχρονα έχουν –αυταπόδεικτα- θεωρητική 

ισχύ για τη χώρα µας. Η σύνθεση, η πολιτική, η λειτουργία, η αξιολόγηση του 

έργου και η λογοδοσία ενός διοικητικού συµβουλίου θεσπίζονται κεντρικά 

(αποτελούν δηλαδή ειδικό θεσµικό κεφάλαιο στην πολιτική υγείας) και 

ταυτόχρονα διατηρούν µια αυτονοµία, ανάλογα µε το χαρακτήρα του 

οργανισµού και τις εξωτερικές επιδράσεις που αυτός δέχεται.  

«Η καλή διακυβέρνηση ξεκινά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο» [9]. 

Ένα συµβούλιο που διακυβερνά και διακυβερνάται µε ορθό τρόπο προωθεί 

ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα υπηρετεί άριστα τους 

σκοπούς του οργανισµού. Ξεκινώντας την ανάλυση από ευρύτερη σκοπιά, ένα 

συµβούλιο υπάρχει για να εξασφαλίζει στον οργανισµό του 4 βασικές αρετές 

[9]: 

1. Αντιπροσωπευτικότητα. Το ∆Σ αντιπροσωπεύει τον οργανισµό σε 

τουλάχιστον 3 µέτωπα. Στους χρήστες των υπηρεσιών, στα 

κυβερνητικά κλιµάκια που τον χρηµατοδοτούν και στην κοινότητα. Τα 

µέλη του ∆Σ αναγνωρίζονται ως οι εκπρόσωποι για να µιλούν 

αναφορικά µε ό,τι συµβαίνει στον οργανισµό. 

2. Ηγεσία, οπλίζοντας τους οργανισµούς µε όραµα και συγκεκριµένη 

αποστολή, προσδίνοντας τους, µάλιστα, κάποια διακριτή «ταυτότητα». 

Τα ∆Σ αποφασίζουν για θέµατα στρατηγικών κατευθύνσεων και 

σχεδιασµού και καθορίζουν την εσωτερική διάρθρωση και τις επιµέρους 

πολιτικές. Αυτός ο κεντρικός ρόλος δίνει στο ∆Σ µεγάλη δύναµη πάνω 

στον οργανισµό που διοικεί. 

3. Επιστασία. Ταυτόχρονα, από τη δύναµη που έχει το ∆Σ πηγάζει η 

πολύ σπουδαία ευθύνη που αποκτά απέναντι στον ίδιο τον οργανισµό 

και την κοινωνία. Ο ρόλος της επιστασίας σηµαίνει, µε άλλα λόγια, ότι 

τα ∆Σ οφείλουν να ενεργούν πάντα και µόνο προς το συµφέρον του 

οργανισµού και κατ’ επέκταση προς το συµφέρον των µεριδιούχων που 

ωφελούνται από αυτόν. Επιστασία, δηλαδή, είναι η διασφάλιση 

επαρκούς προσωπικού και οικονοµικών πόρων αφενός, και αφετέρου η 

αναγνώριση των κινδύνων που µπορεί να απειλήσουν την οµαλή 

λειτουργία του και η επιτυχής αντιµετώπισή τους. 

4. Ο απώτερος ρόλος των ∆Σ είναι να εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

λογοδοσία µε τρόπους όπως η καθηµερινή επίβλεψη, η αξιολόγηση 

προσωπικού και διαδικασιών και η τακτική αναφορά και δηµοσίευση 
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των δραστηριοτήτων. Το ∆Σ αν και πρέπει να σέβεται και να τηρεί το 

διακριτό του ρόλο σε σχέση µε το υπόλοιπο προσωπικό, θα πρέπει 

συνεχώς να προσπαθεί για την ύπαρξη πλήρους διαφάνειας σε όλες τις 

λειτουργίες του οργανισµού. 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως οι 4 αυτές αρετές είναι ένας κώδικας 

δεοντολογίας που υπηρετεί και διαµορφώνει ένα γενικότερο «ήθος» 

επαγγελµατισµού και λογοδοσίας εντός του Συµβουλίου και συνολικά εντός 

του οργανισµού. Αλληλεπιδρά µε τη νοοτροπία των διακριτών 

επαγγελµατικών οµάδων και επηρεάζει (και επηρεάζεται από) την 

οργανωσιακή κουλτούρα. 

Ένα Συµβούλιο που διοικεί σωστά προφανώς υλοποιεί στην πράξη τις 4 

προαναφερόµενες αρετές. Τα µέλη του ∆Σ, συνεργαζόµενα αγαστά µε τον 

Πρόεδρο οφείλουν να παρέχουν πραγµατική και όχι τυπική ηγεσία. Θέτοντας 

ένα προαπαιτούµενο και όσο το δυνατόν υψηλότερο πρότυπο επίδοσης και 

ποιότητας, το ∆Σ οφείλει, κυρίως µέσω του Προέδρου του, να επικοινωνήσει 

το πρότυπο αυτό µε το προσωπικό και να το εµπνέει σε όλους τους 

εργαζοµένους. Οφείλει, επίσης, να καθιερώνει ξεκάθαρες πολιτικές και 

διαδικασίες για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων. Και να στηρίζει τις κύριες 

αποφάσεις του σε σχετική, καθαρή και διαχεόµενη πληροφόρηση την οποία 

αποκτά από τους διευθυντές και τµηµατάρχες ή επιτροπές εντός του 

οργανισµού που έχουν αναλάβει συγκεκριµένα καθήκοντα. 

Τα ∆Σ που λειτουργούν σωστά χτίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και την 

οµαδική δουλειά [9]. Αν και εφόσον είναι αδέσµευτα από ιδία συµφέροντα και 

επιδιώξεις και λειτουργούν έξω από κοµµατικά πλαίσια, αποκτούν ρόλο 

θεµατοφύλακα του οργανισµού. Αυτόµατα, τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

είναι ανταποδοτικά, καθώς χτίζουν την αξιοπιστία του οργανισµού και του 

επιτρέπουν να διαχειρίζεται τους κινδύνους και να προάγει την οικονοµική του 

βιωσιµότητα µε επιτυχία και διαχρονικότητα.  

 

5.2. Παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική του ∆Σ στην υγεία 

και τρόποι για να εφαρµοστεί αυτή η πολιτική 

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του ∆Σ οποιουδήποτε οργανισµού στην υγεία 

είναι να αναπτύσσει ή/και να εφαρµόζει πολιτικές. Η πολιτική (policy) στην 

υγεία και γενικότερα ως έννοια γίνεται αντιληπτή µε διάφορους τρόπους, 

όπως: 

- ένα φάσµα κυβερνητικών αποφάσεων πάνω σε ένα δεδοµένο ζήτηµα, 

- ένα σύνολο οδηγιών που ρυθµίζουν τη λειτουργία των µελών του ∆Σ και του 

προσωπικού του οργανισµού (π.χ. τα Εθνικά Πρότυπα στην Υγεία20), 

                                                           
20 Βλέπε παράγραφο 2.8. 
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- πλαίσια και σχέδια δράσης (π.χ. Εθνικά Σχέδια δράσης21) που παρουσιάζουν 

συγκεκριµένους στόχους, πώς αυτοί θα επιτευχθούν και από ποιους. 

 

Βασικός σκοπός µιας εσωτερικής πολιτικής υγείας είναι να ξεκαθαρίσει ρόλους, 

υπευθυνότητες και διαδικασίες. Οι πολιτικές δε µπορούν, φυσικά, να 

προβλέψουν και να καλύψουν ο,τιδήποτε µπορεί να συµβεί στην πράξη, αλλά 

µπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των εργαζοµένων και κατ’ επέκταση των 

χρηστών των υπηρεσιών προσφέροντας γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες. Οι 

οργανισµοί υιοθετούν πολιτικές για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά 

αναφέρουµε, για να γλυτώνουν χρόνο, να διαµορφώνουν συνοχή, να 

καθιερώνουν συνέπεια και να περιορίζουν την πιθανότητα νοµικών ευθυνών22. 

Για να διευκρινίζουν µε σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος για τι, να 

διαµορφώνουν το κατάλληλο κανάλι παραποµπής του υπαίτιου στην 

περίπτωση παραπόνων και διαµαρτυριών και για την παροχή ενός ακριβούς 

πλαισίου αξιολόγησης της προόδου, σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, οι πολιτικές 

και οι διαδικασίες διασφάλισής τους είναι δαπανηρές, ειδικά στην εφαρµογή, 

οπότε οι οργανισµοί αναπτύσσουν καινούριες πολιτικές, συνηθέστερα για να 

αποκριθούν σε θέµατα που συµβαίνουν συχνότερα [9] ή υπό την πίεση 

ευρύτερης µεταρρυθµιστικής πολιτικής (όπως µπορεί να θεωρηθεί στην εποχή 

µας –για την Ελλάδα- η αναγκαιότητα δραστικής µείωσης των δαπανών και 

της σπατάλης στο δηµόσιο τοµέα υγείας). Είναι, επίσης, σηµαντικό να έχουµε 

κατά νου πως µια πολιτική δε µπορεί ξαφνικά να εξαφανίσει κάποιο πρόβληµα 

ή να εφαρµοστεί σε όλες τις τις διαστάσεις από τη µια µέρα στην άλλη. Εδικά 

στον τοµέα της περίθαλψης καινούρια προβλήµατα προκύπτουν, συνεχώς. 

Οι προτεραιότητες στην πολιτική υγείας που µπορεί να προτείνει ένα ∆Σ 

καθορίζονται (λογικά) µέσα από έναν αγωγό παροχής πληροφοριών και 

δεδοµένων και ένα δίαυλο επικοινωνίας και καθοδήγησης από την κεντρική 

εξουσία, όπως ήδη έχουµε πει.  

 

«Τα αποτελεσµατικά ∆Σ (στο σύστηµα υγείας) είναι εκείνα που έχουν 

τη σωστή πληροφορία στη σωστή στιγµή». 

Sir William Wells, Chairman, NHS Appointments Commission (2006). 
 

Συνεπώς –ιδανικά- οι προτεραιότητες στην πολιτική των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων αναδύονται µέσα από17 : 

• Εκτίµηση των αναγκών του τοπικού πληθυσµού ή ευαίσθητων 

πληθυσµιακών οµάδων (π.χ. ηλικιωµένων, χρόνιων καρδιοπαθών), 
                                                           
21 Βλέπε παράγραφο 3.9.5. 
22 Προφανώς σε κοινωνίες µε νοοτροπία λογοδοσίας. Στις χώρες µε αγγλοσαξονικά µοντέλα 
κοινωνικής διάρθρωσης και φιλοσοφίας, καλές πολιτικές για οργανισµούς στην υγεία είναι 
εκείνες που διασφαλίζουν ένα τόσο υψηλό επίπεδο αποτελεσµατικότητας στην περίθαλψη, 
ώστε να προστατεύουν τους οργανισµούς και τους επαγγελµατίες υγείας από αγωγές ασθενών 
και κοινότητας [9]. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

89 
 

• Τοµείς που επιδέχονται βελτίωσης και προσδιορίζονται από εκτιµήσεις 

πάνω στα Εθνικά Πρότυπα Υγείας, 

• Εθνικές και τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες, 

• ∆ραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένου του 

Εθνικού Αρχείου Καταγραφής Κινδύνων, 

• Τα πεδία δράσης που καθορίζονται στις ετήσιες αναφορές και 

• ∆είκτες επίδοσης που µετρούν τα επιτεύγµατα σε σχέση µε τους 

στόχους. 

 

Στο βρετανικό ΕΣΥ, η Ανώτατη Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας διαµορφώνει 

ένα συγκεκριµένο budget για κάθε οργανισµό και δοµή και το κατανέµει στο 

αντίστοιχο ∆Σ. Τα ∆Σ, στη συνέχεια, µέσω ενδιάµεσων ελέγχων και συνολικά 

κατά τον ετήσιο απολογισµό που αποδίδουν, λογοδοτούν θεσµικά για το πώς 

αξιοποίησαν τα χρήµατα του προϋπολογισµού και κυρίως οφείλουν να 

αποδείξουν την ποιότητα της περίθαλψης που παρείχαν οι οργανισµοί που 

διοικούν. Η σηµαντικότερη επιτροπή σοφών στην Υγεία “Appointments 

Commission” σε συνεργασία µε το κοινωφελές, µη κερδοσκοπικό, ακαδηµαϊκό 

ίδρυµα “Dr Foster” πρότειναν µια σειρά από µέτρα και τόνισαν τη βαρύτητα 

συγκεκριµένων παραγόντων, προκειµένου να µπορούν να πετύχουν τα ∆Σ το 

δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί. Αυτά βρίσκονται σε µια έκδοση που 

ονόµασαν το «Έξυπνο Συµβούλιο» (“The Intelligent Board”, February 2006)23, 

στην οποία µεταξύ άλλων υπογραµµίζεται η σηµασία που έχει: 

• Ο ακριβής προσδιορισµός του ρόλου και της υπευθυνότητας του 

προέδρου, των µελών και των εκτελεστικών διευθυντών του ∆Σ. 

• Η πιο αυστηρή και σχολαστική διαδικασία πρόσληψης ή ανάθεσης 

καθηκόντων στους διευθυντές γραµµής, µε βάση τα προσόντα τους και 

ο ανεξάρτητος διορισµός τους. 

• Η πιο προσηλωµένη έµφαση σε ισχυρά συστήµατα εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Η αυξηµένη απαίτηση για µηχανισµούς διαφάνειας και λογοδοσίας. 

• Ο εξορθολογισµός του µεγέθους του ∆Σ και των δοµών και διαδικασιών 

των υποεπιτροπών που αναφέρονται στο ∆Σ. 

• Η µεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση της επίδοσης των ∆Σ 

συνολικά αλλά και κάθε µέλους του, ειδικότερα. 

• Η συνεχής πίεση για τροφοδότηση µε τη σωστή πληροφορία, που θα 

είναι διαθέσιµη την ώρα που χρειάζεται, χωρίς να υπερφορτώνει µε 

στοιχεία τα µέλη. 

Όπως είπαµε και στην εισαγωγή της παραγράφου, καµία από τις αρχές 

λειτουργίας και τις προδιαγραφές ενός ∆Σ δεν εφαρµόζεται στη χώρα µας. 

                                                           
23http://drfosterintelligence.co.uk/wp-content/uploads/2011/06/Intelligent-Board-2006.pdf 
(πρόσβαση ∆εκέµβριος 2011) 
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Μπορεί οι νόµοι να προβλέπουν το αριθµητικό µέγεθος των ∆Σ των 

νοσοκοµείων του ΕΣΥ και την «προέλευση» ορισµένων µελών, για 

παράδειγµα, δε γίνεται, ωστόσο, καµία πρόβλεψη για το ρόλο που µπορεί να 

έχουν στο στρατηγικό σχεδιασµό, στην παροχή ουσιαστικής ηγεσίας, είτε και 

σε πιο παραδοσιακές έννοιες όπως οικονοµική λογοδοσία. Φυσικά, δε γίνεται 

καµία αναφορά στην προάσπιση και συνεχή βελτίωση του κλινικού έργου. 

Ακόµη και εκεί που οι νόµοι και οι διατάξεις προβλέπουν και αναφέρουν τις 

αρµοδιότητες και το ρόλο των ∆Σ, αυτά δεν εφαρµόζονται στην πράξη, αφού 

δεν υπάρχουν οι θεσµοθετηµένες και εφαρµόσιµες διαδικασίες για κάτι τέτοιο. 

Για την όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική παρουσίαση των απόψεών µας, 

παραθέτουµε, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ενδεικτικά σηµεία του Νόµου 3868/3-8-

2010 σχετικού µε την αναβάθµιση του ΕΣΥ στην Ελλάδα. Εκεί 

αποκαλύπτονται, πολλά από αυτά που σχολιάζουµε σε διάφορες παραγράφους 

της παρούσας εργασίας. 

 
Ο συνδυασµένος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης24 θέτει σαφώς την αρχή, 

σύµφωνα µε την οποία κάθε ∆Σ πρέπει να υποβάλει µια επίσηµη και 

σχολαστική ετήσια αξιολόγηση της επίδοσής του και των επιτροπών που 

ελέγχονται από αυτό. Πεδία ετήσιας αξιολόγησης για ∆Σ και επιτροπές υπό 

αυτών είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα τα εξής25 [50]: 

 

• Ο βαθµός στον οποίο επαλήθευσε τις ιδρυτικές του (της) διακηρύξεις 

και υπηρέτησε το πρόγραµµα (πολιτική) εργασίας που του (της) έχει 

ανατεθεί. 

• Ο βαθµός στον οποίο εργάστηκε στοχευµένα και µεθοδικά για να 

πετύχει τα αντικείµενα που του (της) ανατέθηκαν. 

• Η περιοδικότητα και συνέπεια στις αναφορές προς την ανώτερη αρχή 

και το ∆Σ αντίστοιχα, αλλά και ο βαθµός που διευκόλυναν αυτές οι 

αναφορές το έργο και τη χάραξη πολιτικής των τελευταίων. 

• Ο βαθµός στον οποίο καθοδηγήθηκαν (από τους αντίστοιχους 

προέδρους) ικανοποιητικά. 

• Η συχνότητα των συναντήσεων και η πληρότητα συµµετοχής των 

µελών σε αυτές. 

• Η σύνθεση µε το σωστό αριθµό κατάλληλα καταρτισµένων, έµπειρων 

και υποστηρικτικών µελών και ο βαθµός στον οποίο συνεισέφερε το 

κάθε µέλος αποτελεσµατικά. 

• Η έγκαιρη λήψη δεδοµένων που είχαν ακρίβεια και βοήθησε τα µέλη να 

επιτελέσουν το καθήκον τους. 

                                                           
24 Βλέπε παράγραφο 3.2. 
25 Λήψη και προσαρµογή από: 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digita
lasset/dh_4129615.pdf 
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β παρουσιάζουµε ένα ενδεικτικό ερωτηµατολόγιο 

«Βαθµολόγησης του ∆Σ» ή «Βαθµολόγησης Επιτροπών Εργασίας υπό 

το ∆Σ» [προσαρµογή από 9]. Απευθύνεται στα ίδια τα µέλη του ∆Σ ή της 

Επιτροπής και σε ∆ιευθυντικά και κλινικά στελέχη που συνεργάζονται άµεσα ή 

έµµεσα ή αλληλεπιδρούν µε τα πρώτα και τους ζητείται να σχολιάσουν 

σχετικά µε το βαθµό επίτευξης των στόχων που παρουσιάσαµε παραπάνω. 

 

5.3. Ο ρόλος των Επιστηµονικών Επιτροπών των νοσοκοµείων στην 

κλινική διακυβέρνηση 

∆ιαβάζοντας το Νόµο 3329/2005 σχετικά µε το ΕΣΥ και τα νοσοκοµεία και 

ιδιαίτερα για την αποσαφήνιση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων των 

Επιστηµονικών Συµβουλίων26, προκαλούν εντύπωση τα παρακάτω πεδία: 

«Το Επιστηµονικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για κάθε θέµα το οποίο σχετίζεται µε 

την αποτελεσµατική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόµενους και 

τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκοµείου». Και « Έχει τις αρµοδιότητες 

της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας». Και  «Έχει αρµοδιότητα την 

εισήγηση, προς τον ∆ιοικητή, µέτρων που αφορούν στη βελτίωση της 

λειτουργίας των επί µέρους µονάδων του Νοσοκοµείου, στη θέσπιση 

προτεραιοτήτων κατά τον προγραµµατισµό της προµήθειας εξοπλισµού ή 

υγειονοµικού υλικού και σε ο,τιδήποτε κριθεί, από τον ∆ιοικητή, ότι δύναται 

να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών». 

Είναι προφανές ότι ακόµη και στην ελληνική νοµοθεσία, ο ρόλος των 

Επιστηµονικών Συµβουλίων (ΕΣ) είναι σε θεωρητικό επίπεδο άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε την ποιότητα της περίθαλψης. Εάν αποδεχτούµε πως σε ένα 

σύστηµα υγείας στο οποίο υιοθετείται και εφαρµόζεται κλινική διακυβέρνηση, 

οι µηχανισµοί διασφάλισης και ενίσχυσης της ποιότητας εντάσσονται σε αυτό 

το πλαίσιο, οι επιστηµονικές επιτροπές δεοντολογίας θα µπορούσαν να 

παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο κλινικής διακυβέρνησης. Αρκεί να είναι 

κατανοητός και προσδιορισµένος ο ρόλος τους. 

Είδαµε ότι η κλινική διακυβέρνηση σχετίζεται µε το µάνατζµεντ του κλινικού 

έργου, εντός ενός συµφωνηµένου και καθορισµένου πλαισίου σκοπών και 

στόχων. Από την άλλη, τα καθήκοντα των Επιστηµονικών Συµβουλίων είναι 

µάλλον «Σωκρατικά» (αποφασίζουν για τον ηθικό και χρηστό προσανατολισµό 

κλινικών µελετών) ή τελείως πρακτικά σε άλλα σηµεία (βγάζουν το πρόγραµµα 

εφηµεριών), παρά διοικητικά. Θα µπορούσαν, ωστόσο, να θέτουν βασικά 

ερωτήµατα σχετικά µε τη δεοντολογική επιτέλεση των υπηρεσιών και να 

πραγµατοποιούν κριτική αξιολόγηση του ηθικού χαρακτήρα των θεσµικών 

πολιτικών που ακολουθεί ο οργανισµός. Αν όντως επιτελούσαν αυτό το έργο, 

                                                           
26 Ο Νόµος παρουσιάζεται αυτούσιος, στην πρωτότυπη µορφή, στο Παράρτηµα Γ. 
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τότε η κλινική διακυβέρνηση θα γινόταν ένα ουσιαστικό σύνθηµα και όχι ένα 

ακόµη τσιτάτο που θα πιπίλιζαν αυτοί που το εµπνεύστηκαν [51]. 

Εάν τα Επιστηµονικά Συµβούλια των νοσοκοµείων ασχολούνταν πραγµατικά 

µε τα επίπεδα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και εξασφάλιζαν µε το 

θεσµικό τους ρόλο µεγαλύτερη προστασία των ασθενών από ιατρικές και 

άλλες αµέλειες και µη επαρκείς κλινικές πρακτικές, θα έπαιζαν ένα σπουδαίο 

ρόλο ηθικής υποστήριξης και κριτικής αξιολόγησης του συστήµατος. Βέβαια, 

τότε, θα µπορούσαν να υπάρξουν και παρεξηγήσεις. Οι µάνατζερ, ας πούµε, 

θα έβλεπαν ίσως τις επιστηµονικές αυτές επιτροπές ως µέρος της διαχείρισης 

κινδύνου, οπότε θα περίµεναν από τις επιτροπές να ελαττώσουν τη συχνότητα 

ανεπιθύµητων συµβάντων ή σφαλµάτων. ∆εν υπάρχει, όµως, τουλάχιστον 

προς το παρόν, τέτοια προοπτική. Τα ΕΣ επιτελούν ένα συµβουλευτικό και όχι 

ένα διοικητικό ρόλο. Εποµένως, η προσδοκία να ανιχνεύουν και 

συνεπακόλουθα να µειώνουν τις πληµµελείς κλινικές πρακτικές είναι φρούδα. 

Αντίθετα, αναµένεται οι πιο ευσυνείδητοι ιατροί και άλλοι επαγγελµατίες 

υγείας να συµβουλεύονται και να ζητούν καθοδήγηση από αυτές τις 

επιτροπές. Ενώ, εκείνοι των οποίων οι πρακτικές τίθενται υπό δεοντολογική 

αµφισβήτηση, αποκλείεται να υποβάλλουν τις ιατρικές τους αποφάσεις σε 

έλεγχο (από το ΕΣ ή αλλού) [51]. 

Για να συνδέσουµε κάπως το ρόλο των Επιστηµονικών Συµβουλίων µε το 

ζήτηµα της επαγγελµατικής νοοτροπίας και οργανωσιακής κουλτούρας που 

αναλύσαµε νωρίτερα, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως σε ένα κλινικά 

διακυβερνώµενο σύστηµα υγείας οι επαγγελµατίες υγείας ίσως παρεξηγούσαν 

και αυτοί το ρόλο των ΕΣ. Θα µπορούσαν, δηλαδή, να βλέπουν τα ΕΣ ως 

καταφύγια ή ως «ευήκοα ώτα» στην περίπτωση που η εµµονή του 

µάνατζµεντ για τήρηση των εθνικών κλινικών προτύπων, εφαρµογή 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και περιοδικής αξιολόγησης του έργου και 

της επίδοσής τους αµφισβητεί την ικανότητά τους να παρέχουν στους 

ασθενείς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. 

Μια γνήσια ανεξάρτητη και ποτισµένη µε τις αρχές της υπευθυνότητας και 

λογοδοσίας επιστηµονική επιτροπή δεν υποστηρίζει λύσεις που ταιριάζουν 

στην πρακτική συγκεκριµένης επαγγελµατικής οµάδας και δεν ευνοεί τους 

ασθενείς των πιο πολιτικά ισχυρών ιατρικών ειδικοτήτων.  

Βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουµε πως ο ρόλος των ΕΣ είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος, δεδοµένης της ασάφειας σχετικά µε την ποιότητα της περίθαλψης 

στο χώρο της υγείας. Η ισορροπία µεταξύ της παροχής µιας υπηρεσίας και της 

επί τόπου επαρκούς αξιολόγησής της είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ειδικά όταν 

υπάρχουν περιορισµένοι πόροι που διατίθενται και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Παράλληλα, ακόµη και εκεί που θεσπίζονται εθνικά κριτήρια και πρότυπα 

λειτουργίας και κλινικής πράξης (όπως στο βρετανικό ΕΣΥ από το NICE27), 
                                                           
27 Βλέπε παράγραφο 3.5. 
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αυτά δεν είναι πάντα αυστηρά αντικειµενικά και αυταπόδεικτα [51]. Για να 

περιγράψεις µια θεραπεία ως αποτελεσµατική, για παράδειγµα, συνεπάγεται 

µια υπόθεση σε σχέση µε την προσδοκώµενη έκβαση και δεδοµένου ότι οι 

ιατρικές θεραπείες δεν επιφέρουν µοναχά ευεργετικά αποτελέσµατα, πρέπει 

πάντα να υπολογίζεται ένα ισοζύγιο «καλού» και «ανεπιθύµητου κακού» στην 

ιατρική πράξη. Ανάλογα, ο προσδιορισµός της βελτίωσης στην υγεία σε ένα 

στοχευµένο πλαίσιο συνεπάγεται πάλι υπόθεση για τη σχετική βαρύτητα 

µεταξύ παρεµβάσεων που σώζουν ή επιµηκύνουν τη ζωή και εκείνων που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής [51]. 

Εκεί που δεν υπάρχουν εθνικά πρότυπα, το έργο των επιστηµονικών 

συµβουλίων στην ενίσχυση της ποιότητας της περίθαλψης γίνεται σχεδόν 

διακοσµητικό, παρά τις νοµικές εξαγγελίες. Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη 

των ασθενών και µόνο, θα διαπιστώσουµε πολλές περιπτώσεις που ασθενείς 

δε θεραπεύτηκαν σωστά από αδίστακτους ή ανίδεους επαγγελµατίες και όµως 

εκείνοι ήταν εντελώς ευχαριστηµένοι και ευγνώµονες αφού δεν ήξεραν ούτε 

κατά διάνοια να εκτιµήσουν το πόσο ελλιπής ήταν η φροντίδα που έλαβαν. Οι 

στόχοι των υπηρεσιών υγείας δεν κατευθύνονται µονάχα από τα θέλω και τις 

απαιτήσεις των ασθενών αλλά και από τις πραγµατικές τους ανάγκες [51], τις 

οποίες (και παρά την αυξηµένη ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους στην 

εποχή µας) δε γνωρίζουν συνήθως.  

 

Συµπερασµατικά, η σχέση των ΕΣ ή παρόµοιων επιστηµονικών επιτροπών µε 

την κλινική διακυβέρνηση είναι έµµεση και δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε ως 

εργαλεία που δίνουν έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας, ούτε ως 

προµαχώνες υπεράσπισης επαγγελµατικών δυνάµεων. Θα µπορούσαν, τόσο 

θεσµικά (αν η κεντρική εξουσία κατοχύρωνε θεσµικά και µε σαφήνεια έναν 

τέτοιο ρόλο), όσο και µέσα από ιδία καλλιέργεια ανάλογης νοοτροπίας να 

βελτιώνουν έµµεσα την ποιότητα της φροντίδας. Παρέχοντας υποστήριξη σε 

γιατρούς και µάνατζερ στην αντιµετώπιση δύσκολων και πολύπλοκων 

περιπτώσεων και βοηθώντας στη δηµιουργία ενός κλίµατος αυτοκριτικής και 

συνεχούς αυτό-αξιολόγησης του επιστηµονικού προσωπικού θα στήριζαν 

ενεργά και όχι διακοσµητικά αλλαγές προς µια φιλοσοφία κλινικής 

διακυβέρνησης. Για να το πετύχουν, βέβαια, αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς 

ανεξάρτητες από το µάνατζµεντ και από το ιατρικό προσωπικό και ταυτόχρονα 

να έχουν ήπια εξουσία πάνω και στα δύο. Κάτι που δεν είναι καθόλου µα 

καθόλου εύκολο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Βιβλιογραφικά δεδοµένα αποτελεσµατικότητας 

κλινικής διακυβέρνησης, συµπεράσµατα και συζήτηση 

6.1. Σύντοµη ανακεφαλαίωση 

Η κλινική διακυβέρνηση είναι µια καινούρια σχετικά φιλοσοφία στην υγεία µε 

ιστορία µιας δεκαπενταετίας. Συνδυάζει ως έννοια τη διάσταση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και της κλινικής αποτελεσµατικότητας ή πιο σωστά της 

διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της περίθαλψης συνολικά και 

απαιτεί 3 κύρια χαρακτηριστικά : 

1. Εθνικά Πρότυπα και Κριτήρια, που αφορούν σε επιθυµητά 

γνωρίσµατα που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι (π.χ. επάρκεια / 

πιστοποίηση ότι είναι ικανοί να ανταπεξέρθουν στις απαιτήσεις της 

δουλειάς τους) και οι πρακτικές τους (διαπίστευση διαδικασιών και 

επίτευξη µετρήσιµων κλινικών στόχων βάσει δεικτών), 

2. Κατάλληλες δοµές (π.χ. κεντρικές υπηρεσίες και τοπικές επιτροπές) 

και διαδικασίες (π.χ. σύστηµα αξιολόγησης επαγγελµατιών και 

ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατός τους28 ή συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου –clinical audit procedures), 

3. Ηγεσία από ∆ιοικητικά Συµβούλια οργανισµών και υπηρεσιών αλλά και 

από τις τοπικές κεφαλές των ιατρικών ειδικοτήτων και κλινικών που θα 

εµπνέει, προωθεί και επιτηρεί την εφαρµογή των στόχων κλινικής 

διακυβέρνησης και θα διαµορφώνει ευρύτερη διακυβερνητική 

νοοτροπία (οργανωσιακή κουλτούρα κλινικής διακυβέρνησης) στο 

σύστηµα υγείας. 

Άλλα συστήµατα υγείας είναι έτοιµα να περάσουν και να εφαρµόσουν ένα 

τέτοιο µοντέλο, άλλα –όπως το δικό µας – όχι. Η πολιτική βούληση και 

στρατηγική και η αναγκαιότητα της εποχής είναι τελικά αυτά τα στοιχεία που 

θα την επιβάλουν ή όχι. 

Επειδή διεθνώς αναγνωρίζεται πως είναι µια ρηξικέλευθη αντίληψη στην υγεία 

που συναντά αντιδράσεις και έχει σίγουρα κάποιο κόστος (όχι τόσο 

οικονοµικό, αλλά πιέζει σε χρόνο και φόρτο εργασίας τα συστήµατα), είναι 

σκόπιµο να µελετήσουµε τον αντίκτυπο που είχε στις χώρες που 

εφαρµόστηκε, πριν προτείνουµε την υιοθέτηση και ενσωµάτωση της 

φιλοσοφίας και των διαδικασιών της στο ελληνικό σύστηµα. 

                                                           
28 Στη Μεγάλη Βρετανία ΟΛΟΙ οι γιατροί του ΕΣΥ (και κάποιοι άλλοι κλινικοί επιστήµονες π.χ. 

ειδικοί νοσηλευτές) αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Επίσης, µε βάση αυτήν την ετήσια 

αξιολόγηση, καθώς και µέσω άλλων διαδικασιών και δεδοµένων επίδοσης διενεργούνται κάθε 

5 χρόνια σε ΟΛΟΥΣ τους (ειδικευµένους) γιατρούς εξετάσεις, ώστε να ανανεώσουν την άδεια 

άσκησης του επαγγέλµατός τους (ή όχι) και να έχουν δικαίωµα να εξασκούν την ειδικότητά 

τους εκεί. Η ανά 5αετία δοκιµασία εντάσσεται στο πλαίσιο της κλινικής διακυβέρνησης 

(διασφάλιση της ποιότητας περίθαλψης µέσω πιστοποίησης της επάρκειας του προσωπικού). 
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6.2. ∆εκαετή αποτελέσµατα εφαρµογής κλινικής διακυβέρνησης 

στη Μεγάλη Βρετανία 

Το 2007, 10 χρόνια µετά την ενσωµάτωση κλινικής διακυβέρνησης στο 

βρετανικό ΕΣΥ (ή NHS όπως έχουµε πει), η Κυβέρνηση ανέθεσε σε 

ανεξάρτητους φορείς, επιτροπές σοφών (αποτελούµενες από ακαδηµαϊκούς 

του µάνατζµεντ και άλλων κλάδων και εξέχουσες µορφές του ιατρικού 

επαγγέλµατος) και κεντρικές-κυβερνητικές υπηρεσίες να περιγράψουν την 

κατάσταση στο σύστηµα υγείας, ως προς την εφαρµοσιµότητα, 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των µηχανισµών κλινικής 

διακυβέρνησης. Το συµπέρασµα, µε λίγα λόγια, ήταν κοινό: συστήµατα και 

δοµές κλινικής διακυβέρνησης υπήρχαν και ήταν παρόντα σε όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές και σε όλους του τοµείς υπηρεσιών της χώρας [52]. 

Στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας όλα τα PCTs (Primary Care Trusts) τους 

είχαν αναπτύξει ανάλογες δοµές και διαδικασίες, µε συγκεκριµένα άτοµα σε 

θέσεις κλειδιά που ήταν υπεύθυνα για την πρόοδο του εγχειρήµατος. Ωστόσο, 

η πρόοδος αυτή διέφερε σηµαντικά µεταξύ των Ενώσεων Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας. Αν και η ποιότητα των υπηρεσιών και η ασφάλεια των ασθενών 

διαχειριζόταν και επιτηρούνταν επισταµένα πλέον και µε µεγαλύτερη 

λογοδοσία από πλευράς γιατρών και µάνατζερ, αναγνωρίστηκε πως υπάρχουν 

πολλά ακόµη να γίνουν για να διασφαλιστεί η επίδοση των γιατρών προς 

όφελος της ασφάλειας των ασθενών [53]. 

Η εικόνα από τη νοσοκοµειακή φροντίδα ήταν πιο θετική, καθώς όλα τα 

νοσοκοµεία και οι δευτεροβάθµιες δοµές υγείας τους είχαν επαρκώς 

καθιερώσει την κατάλληλη οργανωτική διάρθρωση κλινικής διακυβέρνησης 

[52]. 

Πάντως, τα ευρήµατα συνέτειναν στο ότι η σχετική ελευθερία που δόθηκε 

στους οργανισµούς να αναπτύξουν τα συστήµατα κλινικής διακυβέρνησης 

οδήγησε µεν στη συνολική εφαρµογή της έννοιας, αλλά µε διαφοροποίηση 

στην επίτευξη επιτυχών αποτελεσµάτων από πλευράς ποιότητας. Με άλλα 

λόγια κάποιοι οργανισµοί δεν πέτυχαν πλήρως να ενσωµατώσουν τις 

διακυβερνητικές διαδικασίες στην πλήρη εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών 

υγείας. Στα µεγάλα ιδιωτικά νοσοκοµεία, µάλιστα, η κλινική διακυβέρνηση 

ήταν εντονότερα παρούσα (αν και µε πιο εταιρική διάσταση ίσως), λόγω του 

ότι τα τελευταία έχουν πολύ σφιχτό µάνατζµεντ και γιατί λειτουργούν µε 

τρόπους που είναι ευθέως εξαρτηµένοι από εµπορικές πιέσεις [52]. 

Το National Audit Office, πάντως, αποτύπωσε την εικόνα στον πρωτοβάθµιο 

τοµέα ως εξαιρετικά επιτυχή, αναφέροντας πως: «82% των PCTs αποκρίθηκε 

πως η εφαρµογή των µηχανισµών κλινικής διακυβέρνησης επέφερε ξεκάθαρα 

οφέλη στην ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και καµιά από αυτές τις 

Ενώσεις Πρωτοβάθµιας Φροντίδας δεν ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε κάποιος 

θετικός αντίκτυπος» [54]. 
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Ένα χρόνο νωρίτερα, ο επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας της ΜΒ, στην 

αναφορά του για την κλινική διακυβέρνηση και το ΕΣΥ δήλωνε: «η κλινική 

διακυβέρνηση έχει ενσωµατωθεί σαφώς σε κάποιες υπηρεσίες, ενώ λείπει 

εντελώς σε άλλες» [55]. Η KPMG µέσω εκτενών συνεντεύξεων και 

ερωτηµατολογίων διαπίστωσε παραδείγµατα τοµέων που επεδείκνυαν καλή 

και κακή κλινική πρακτική. 

 

Τοµείς που ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί ήταν εκείνοι που [52]: 

• Οι οργανισµοί τους όφειλαν να αποκρίνονται σε πολύ σοβαρά 

περιστατικά και υφίσταντο εξωτερικές επιθεωρήσεις. 

• Οι θεραπευτικές επιδόσεις και η κλινική αποτελεσµατικότητα µπορούν 

να µετρηθούν εύκολα (για παράδειγµα δείκτες θνησιµότητας σε 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, σε αντίθεση µε άλλους κλάδους που 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο να συλλεχτούν και αναλυθούν τα δεδοµένα 

αποτελεσµατικότητας). 

• Υπάρχει υγιής ανταγωνισµός µέσα στο σύστηµα µεταξύ διαφορετικών 

πεδίων πρακτικής (όπως µεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων στην 

ψυχιατρική). 

 

Αντίθετα, τοµείς λιγότερο ανεπτυγµένοι ως προς την αποτελεσµατικότητα της 

κλινικής διακυβέρνησης αν και οι µηχανισµοί ήδη υπήρχαν και εφαρµόζονταν 

ήταν [52] : 

• Ο τοµέας της συµµετοχής ασθενών και κοινού στον καθορισµό της 

στρατηγικής και στη λήψη αποφάσεων (κάτι που συµφωνούσε και µε 

τη διαπίστωση του NAO29 επί του θέµατος, το οποίο ανέφερε πως είναι 

το «λιγότερο ανεπτυγµένο συστατικό της κλινικής διακυβέρνησης» 

[54]). 

• Ο τοµέας της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας, ειδικά στις περιπτώσεις που τα 

PCTs πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους και οι αποφάσεις για την 

περίθαλψη των πολιτών λαµβάνονται σε συνεργασία µε επιτροπές. 

 

Ως πρώτο συµπέρασµα, οι διαπιστώσεις συµφωνούσαν στο ότι υπάρχουν λίγα 

δεδοµένα περί βελτίωσης της κλινικής αποτελεσµατικότητας σε πρακτικό 

επίπεδο και ότι οι σύνδεσµοι κλινικής διακυβέρνησης µεταξύ Πρωτοβάθµιων 

Ενώσεων και ανεξάρτητων συνεργαζόµενων εργολάβων είναι υποανάπτυκτοι. 

Ωστόσο, όλοι παραδέχονταν ότι έχει βελτιωθεί αρκετά το επίπεδο συλλογής 

πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατίθενται στο γιατρό, προκειµένου 

εκείνος να βελτιώνει ή να προσαρµόζει την πρακτική του, για το καλό των 

ασθενών του. Οι συγκεκριµένες πληροφορίες αποσκοπούν, δηλαδή, στο να 

                                                           
29

 National Audit Office 
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δίνουν ένα στίγµα της επίδοσης ατόµων και διαδικασιών, έτσι ώστε να 

αναγνωρίζονται ταχύτατα οι παρεκκλίσεις από τα προσδοκώµενα πρότυπα. 

Βέβαια, η ανάπτυξη των συστηµάτων πληροφόρησης στην υγεία και η χρήση 

δεδοµένων κλινικής διακυβέρνησης παρέµενε σχετικά πρώιµη συγκρινόµενη 

µε τη χρήση στατιστικών δεδοµένων σε άλλες βιοµηχανίες υψηλού κινδύνου 

[52] (π.χ. βιοµηχανία αεροσκαφών και αεροπορικές εταιρίες). Επισηµάνθηκε 

µάλιστα πως η χρήση τέτοιων δεδοµένων δεν είχε ακόµη συνδεθεί µε την 

αξιολόγηση των γιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας, αξιολόγηση που 

ήδη είχε αρχίσει να εφαρµόζεται σε ετήσια βάση. 

Ως δεύτερο συµπέρασµα, επιβεβαιώθηκε η αίσθηση ότι όσο σηµαντική είναι η 

ύπαρξη µηχανισµών και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας για την 

κλινική διακυβέρνηση, άλλο τόσο είναι και η κουλτούρα που έπρεπε να 

διαµορφωθεί σχετικά µε αυτές τις δοµές. Στη Βρετανία, λοιπόν, καθολική ήταν 

η άποψη ότι η αποτελεσµατική κουλτούρα διακυβέρνησης είναι σαφής 

απαιτητή λειτουργία µιας καλής ηγεσίας. Η ξεκάθαρη δέσµευση από τα ∆Σ 

προς το σκοπό της κλινικής διακυβέρνησης είναι δέσµευση ολόκληρου του 

οργανισµού στην ποιότητα. Η θεσµοθέτηση της υπευθυνότητας σε επίπεδο ∆Σ 

και η επιταγή της ποιότητας ως νοµικό του καθήκον, καθώς και η προώθηση 

των ενδιάµεσων µάνατζερ και διευθυντών κλινικών και υπηρεσιών στην 

ατζέντα διαχείρισης κινδύνου, ισχυροποίησε την ευαισθησία και την 

ενηµέρωση του προσωπικού για διάφορα ζητήµατα κλινικά και µη και 

ενδυνάµωσε την ευθύνη του να προσπαθεί να λύνει αυτά τα ζητήµατα. 

∆εδοµένου, µάλιστα, της θέσης που εκφράσαµε παραπάνω, πως υπάρχει 

δηλαδή κόστος ευκαιρίας σχετιζόµενο µε το χρόνο και την προσπάθεια που 

πρέπει να επενδυθεί για να «δουλέψει» σωστά η κλινική διακυβέρνηση, η 

υποστήριξη από τα ανώτατα διοικητικά κλιµάκια της υγείας και η θέσπιση της 

κλινικής διακυβέρνησης ως κατανοητής προτεραιότητας από αυτά, ενισχύουν 

µέρα µε τη µέρα τις αποτελεσµατικές πρακτικές και τα συστήµατα διαχείρισης 

κινδύνου. 

Τέλος, επισήµαναν ότι η επένδυση στην κλινική διακυβέρνηση για τη 

βελτίωση της οργανωτικής και κλινικής λειτουργίας απαιτεί µακροπρόθεσµο 

σχεδιασµό και δέσµευση. Άρα στους οργανισµούς που τελούν υπό ασφυκτική 

οικονοµική πίεση, η ανάπτυξη και εφαρµογή κλινικής διακυβέρνησης 

καθίσταται µάλλον χαµηλότερης προτεραιότητας [52]. 

 

6.3. Αποτελέσµατα εφαρµογής κλινικής διακυβέρνησης στην 

Αυστραλία 

Στην Αυστραλία, τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, 

µελετήθηκε και αναλύθηκε αρκετά, τα τελευταία χρόνια, η 

αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης στην υγεία. Ήταν από τις πρώτες 

χώρες που προσπάθησαν να ενσωµατώσουν τις αρχές του Βρετανικού 
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µοντέλου διακυβέρνησης στο σύστηµά τους και όντας πιο ανοιχτοί σε άλλες 

επιρροές, το προσάρµοσαν αρκετά ικανοποιητικά στα δεδοµένα του αχανούς 

γεωγραφικά κράτους τους. Οι προσπάθειες εκεί ξεκίνησαν πριν ακριβώς 10 

χρόνια. Στις µελέτες που δηµοσιεύτηκαν την τελευταία τριετία φαίνεται 

σαφώς το εξής. Τα δεδοµένα από την εφαρµογή της κλινικής διακυβέρνησης 

εστιάζουν και είναι ικανοποιητικά ως προς την ύπαρξη διαδικασιών, αλλά είναι 

φτωχά και περιορισµένα ως προς την αποτελεσµατικότητα αυτών [56,57].  

Καταρχήν και στην Αυστραλία διαφαινόταν στις αρχές της προηγούµενης 

δεκαετίας ότι η συχνότητα ιατρικών λαθών, οι αστοχίες στη θεραπεία και 

κάποιοι απροσδόκητοι θάνατοι, όπως επίσης και η συχνότητα ανεπιθύµητων 

συµβάντων ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και µάλιστα τα γεγονότα αυτά 

εµφάνιζαν αξιοπερίεργη αντίσταση σε πολιτικές και προσπάθειες του 

µάνατζµεντ να τα µειώσουν [58,59]. Εποµένως και εκεί οι περιστάσεις τους 

οδήγησαν στην εφαρµογή συστηµάτων κλινικής διακυβέρνησης ως 

θεµατοφύλακα της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της φροντίδας 

[57]. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως µελετητές µέτρησαν ότι συνέβαιναν λάθος 

διαγνώσεις και θεραπευτικές παρεµβάσεις σε 1 στις 1.000 περιπτώσεις από 

τους γενικούς ιατρούς. Το 70% των λαθών αποδίδονταν σε ελλιπείς 

διαδικασίες περίθαλψης και το 30% σε ελλιπή γνώση και ελλιπείς δεξιότητες 

του γενικού ιατρού [56]. 

Λίγα είναι τα µοντέλα κλινικής διακυβέρνησης στην Αυστραλία που 

κατόρθωσαν να ενσωµατώσουν διαδικασίες και να πετύχουν ταυτόχρονα 

βέλτιστη ασφάλεια, κλινική αποτελεσµατικότητα, αειφορία και καλά 

οικονοµικά αποτελέσµατα. Οι οργανισµοί που τα κατάφεραν καλύτερα µέχρι 

τώρα είναι εκείνοι που χρησιµοποιούν κλινικούς δείκτες σχετικούς µε την 

περιφέρεια στην οποία βρίσκονται (άρα τα κλινικά τους κριτήρια είναι άµεσα 

συνδεόµενα µε τους τοπικούς πληθυσµούς), χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 

φάκελο ασθενούς και αξιοποιούν αρχές της κλινικής διακυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο (επιτυχείς συνεργασίες, συµµετοχή ασθενών κ.λπ.) [56]. 

Αναγνωρίζουν πως περισσότερη και καλύτερη δουλειά στον τοµέα της κλινικής 

διακυβέρνησης έχει γίνει στα νοσοκοµεία και λιγότερο στην πρωτοβάθµια 

περίθαλψη [57]. Παράλληλα, καταλήγουν και εκεί στο συµπέρασµα ότι µια 

ολοκληρωµένη και κυρίως αποτελεσµατική προσέγγιση στην κλινική 

διακυβέρνηση βασίζεται στην ενεργό και ηγετική συµµετοχή των ∆Σ και 

άλλων ανώτατων διοικητικών στελεχών που θα προωθήσουν της έννοια 

κατανοητά ως στρατηγική ποιότητας και ασφάλειας . 

Από το 2004 εφαρµόζεται στην Αυστραλία ο θεσµός της περιοδικής 

πιστοποίησης της επάρκειας των ειδικευµένων γιατρών. Σύµφωνα µε την 

κυβέρνησή τους, σκοπός της περιοδικής πιστοποίησης είναι να διασφαλιστεί 

πως η περίθαλψη παρέχεται µόνο από επαγγελµατίες µε τα κατάλληλα 

προσόντα και των οποίων η επίδοση διατηρείται σε επιθυµητό επίπεδο. Οι 

διαδικασίες πιστοποίησης πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
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και να εκσυγχρονίζονται προκειµένου οι οργανισµοί και υπηρεσίες υγείας να 

έχουν εµπιστοσύνη στο προσωπικό τους, εµπιστοσύνη ότι µπορεί να κάνει τη 

δουλειά του σε εξαιρετικό επίπεδο. Τα ∆Σ και οι ανώτατοι διοικητικοί 

υπάλληλοι έχουν σαφή ευθύνη να παρέχουν υποστήριξη και να εξασφαλίζουν 

ότι τα συστήµατα πιστοποίησης πληρούν τις απαιτήσεις. Παράλληλα, η ευθύνη 

των συµβουλίων και ανωτάτων στελεχών δεν περιορίζεται στο επίπεδο του 

προσωπικού αλλά επεκτείνεται και στο επίπεδο των υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση όλου του οργανισµού. Εννοώντας πως έχουν την ευθύνη της 

διαπίστευσης οργανισµών και υπηρεσιών που προΐστανται [57].   

Συµπερασµατικά, τα περισσότερα δεδοµένα από την Αυστραλία υποστηρίζουν 

πως τα πλέον πετυχηµένα µοντέλα κλινικής διακυβέρνησης είναι αυτά που 

στηρίζονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη «βαθµολόγηση» της κλινικής 

επίδοσης βάσει δεικτών και στην ανατροφοδότηση των 

επαγγελµατιών από την ηγεσία (π.χ. συµβούλια, ειδικές επιτροπές) µε 

δεδοµένα της ίδιας τους της δουλειάς [56]. ∆ηλαδή εκεί που δουλεύει ο 

αγωγός πληροφόρησης:  

γιατρός �(δεδοµένα)�ανώτερη αρχή�(ενηµερωµένη 

καθοδήγηση30)�γιατρός 

6.4. Συµπεράσµατα. Τι καινούριο φέρνει η διακυβέρνηση και η 

διακυβέρνηση στην υγεία. Συζήτηση 

Σύµφωνα µε την αντίληψη που διαµορφώσαµε για τη διακυβέρνηση, θα 

µπορούσαµε να πούµε πως είναι θεωρητικά ένα πιο αποµακρυσµένο από την 

ιεραρχία και τον ανταγωνισµό, εναλλακτικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών προς 

δίκτυα, οµάδες και συνεργατικές οµάδες, το οποίο θα αποτελέσει µετάβαση 

των καθιερωµένων πρακτικών στο δηµόσιο, ιδιωτικό τοµέα και στον τοµέα 

του εθελοντισµού. 

Η Janet Newman (2001) συνοψίζει αρκετά ικανοποιητικά ποιες θεωρητικές 

προσδοκίες ικανοποιεί η διακυβέρνηση, εισάγοντας σε µια σύγχρονη κοινωνία 

άρα και στα συστήµατα υγείας τις εξής αντιλήψεις [60]: 

1. Την αναγνώριση των θολών διαχωριστικών γραµµών µεταξύ δηµόσιου 

και ιδιωτικού, κρατικού και κοινωνικού, εθνικού και διεθνούς καθώς και 

της ασάφειας των υπευθυνοτήτων ως προς την αντιµετώπιση 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών θεµάτων. 

2. Την αποδοχή και την ενσωµάτωση των κοινωνικών και πολιτικών 

δικτύων στις διαδικασίες λήψης και εφαρµογής αποφάσεων. 

3. Την αντικατάσταση των παραδοσιακών τρόπων ιεραρχικού ελέγχου και 

διοίκησης από τη λεγόµενη «διακυβέρνηση από απόσταση». 
                                                           
30

 επεξεργασία δεδοµένων και καθοδήγηση µε βάσει την ουσιαστική πληροφορία. 
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4. Την ανάπτυξη πιο ευέλικτων και ανταποδοτικών εργαλείων πολιτικής. 

5. Τη συνειδητοποίηση ότι ρόλος της κυβέρνησης αλλάζει, εστιάζοντας 

στην προοπτική ηγεσίας, στο χτίσιµο συνεργασιών, στη στήριξη και 

στο συντονισµό και στην ευρεία εφαρµογή των αρχών και ρυθµίσεων 

αυτών  εντός του συστήµατος. 

6. Την ανάδειξη της δυνατότητας διαπραγµάτευσης «αυτό-

διακυβέρνησης» στην κοινότητα, σε πόλεις και σε γεωγραφικά ή 

διοικητικά διαµερίσµατα, βασιζόµενη σε νέες πρακτικές συντονισµού 

µέσω δικτύων και συνεργασιών. 

7. Το «άνοιγµα» στη λήψη αποφάσεων µε µεγαλύτερη συµµετοχή από το 

κοινό. 

8. Την υιοθέτηση πρωτοποριακών αντιλήψεων στη δηµοκρατική πρακτική 

ως απάντηση στο πρόβληµα της πολυπλοκότητας και του 

κατακερµατισµού των αρχών και τις προκλήσεις που αυτές οι 

αντιλήψεις εγκυµονούν για τα παραδοσιακά δηµοκρατικά µοντέλα. 

9. Τη διεύρυνση του πεδίου εστίασης της κυβέρνησης πέρα από θεσµικά 

θέµατα, ώστε να περικλείει πλέον ξεκάθαρα τη συµµετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών στη διακυβέρνηση, άρα και στη διακυβέρνηση 

της υγείας. 

Η παραπάνω θεώρηση αν και αρκετά εµπεριστατωµένη έχει ένα αδύνατο 

σηµείο. Προϋποθέτει καλλιεργηµένους πολίτες και καλλιεργηµένη εξουσία. 

Καλλιέργεια ή όπως πολλές φορές αναφέρουµε στην επιστήµη του µάνατζµεντ 

κουλτούρα των πολιτών, σηµαίνει πως αυτοί πρέπει να ξεφεύγουν από τις 

ατοµικές επιδιώξεις αποκλειστικά, αφενός και αφετέρου να γνωρίζουν µε 

σαφήνεια ποιες είναι οι ατοµικές τους αλλά και οι συλλογικές επιδιώξεις. 

Καλλιέργεια της εξουσίας από την άλλη σηµαίνει έντιµη και συνεχής 

εξυπηρέτηση των συλλογικών επιδιώξεων µε συµβιβασµό προς την εκχώρηση 

εξουσιαστικών προνοµίων. Εάν µεταφέρουµε τη συζήτηση στον τοµέα της 

υγείας, τότε καλλιέργεια των πολιτών σηµαίνει πως γνωρίζουν µε σχετική 

σαφήνεια (µε σαφήνεια είναι προφανώς αδύνατο) ποιες είναι οι ανάγκες υγείας 

τους και παράλληλα συνεχίζουν να συµµετέχουν στην τροφοδότηση του 

συστήµατος υγείας αφού τις ικανοποιήσουν σε κάποιο βαθµό. Ενώ κουλτούρα 

της εξουσίας του συστήµατος υγείας είναι ο αυστηρός προσανατολισµός στη 

βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών υγείας ασθενών και κοινού µε µερικό 

συµβιβασµό της δαηµοσύνης, συµβιβασµό ως προς την εγωιστική θεώρηση 

του «αλάθητου» και µε άνοιγµα προς το περιβάλλον31 του συστήµατος υγείας, 

για τη λήψη ακόµη και κλινικών αποφάσεων. 

 

                                                           
31

 βλέπε οµάδες πίεσης παράγραφος 2.6. 
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Στον πολύπλοκο χώρο της υγείας, η εφαρµοσµένη διακυβέρνηση έχει τριπλή 

υπόσταση. Την εταιρική διακυβέρνηση που εξασφαλίζει την οικονοµική 

αποδοτικότητα, διαφάνεια και βιωσιµότητα του συστήµατος και των 

υπηρεσιών του, την κλινική διακυβέρνηση που διασφαλίζει την ποιότητα 

στην περίθαλψη και σε πιο προηγµένα συστήµατα τη συνεχή βελτίωσή της και 

τη διακυβέρνηση στην έρευνα που εξασφαλίζει τον ηθικό και νόµιµο 

χαρακτήρα της τελευταίας. Οι 2 πρώτες διαστάσεις (όπως αναλύσαµε εκτενώς 

και αναγνωρίζεται διεθνώς και καθολικά) αλληλοσυνδέονται, 

αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθµό που πολλές 

φορές εντάσσονται κάτω από την ίδια οµπρέλα που λέγεται κλινική 

διακυβέρνηση. Αυτή η ενοποιηµένη έννοια επιτελεί προγραµµατικά (όπου 

εφαρµόζεται) τις εξής λειτουργίες [προσαρµογή από 57]:  

• Προωθεί την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας υγείας, 

εστιάζοντας στη διασφάλιση κλινικής αποτελεσµατικότητας και 

συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών, 

• Εφαρµόζει δοµές και διαδικασίες που ελαττώνουν τους κινδύνους για 

τους ασθενείς και βελτιώνουν τις επιδόσεις των εργαζοµένων, 

• Αναπτύσσει στρατηγικές πολύπλευρης συλλογής και διάχυσης 

ουσιαστικών και καίριων πληροφοριών, 

• Επενδύει στη γνώση και στην τεχνογνωσία µε στοχευµένο, µετρήσιµο 

και όχι θεωρητικό τρόπο, 

• Εισάγει και ενισχύει την ασθενο-κεντρική προσέγγιση στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας, και 

• Αναλαµβάνει την κατάλληλη και δίκαιη διανοµή των πόρων για να 

καταστούν επιτεύξιµα τα παραπάνω, χωρίς σπατάλες και χωρίς 

σηµαντική επιβάρυνση του προϋπολογισµού του συστήµατος. 

 

∆ιαβάζοντας κάποιος τα παραπάνω και µόνο (χωρίς την ανάλυση που 

προηγήθηκε) θα µπορούσε να διερωτηθεί : δηλαδή η κλινική διακυβέρνηση 

είναι η πανάκεια των προβληµάτων για κάθε σύστηµα υγείας ? Τα κάνει όλα 

και συµφέρει µε µηδενικό κόστος ? Ή µήπως είναι ένα ακόµη θεωρητικό, 

δηµοκρατικό, εκσυγχρονιστικό και παραπλανητικό τελικά σύνθηµα εκείνων 

που την ευαγγελίζονται ? 

 

Καταρχήν, µια έντιµη και ακριβής απάντηση στο πλαίσιο αυτής της εργασίας 

είναι ότι ενώ η ισχυροποίηση της διακυβέρνησης στην υγεία, µέσω µιας σειράς 

προγραµµατικών επιλογών, φαίνεται πως µάλλον βελτιώνει τις επιδόσεις του 

τοµέα υγείας, η διακυβέρνηση ως έννοια είναι αρκετά πολύπλοκη και οι 

ευεργετικές της επιδράσεις εξαρτώνται από αρκετούς και ευµετάβλητους 

παράγοντες. Η έρευνα που συνδέει τη διακυβέρνηση µε την επίδοση ενός 

συστήµατος υγείας είναι ανέκδοτη ακόµη και όχι συστηµατική. Υπάρχει 
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ανάγκη να επενδύσουµε περισσότερο στην έρευνα για να δείξουµε πιο 

στέρεες συστάσεις [20]. 

 

Κατά δεύτερον, ενώ η κλινική διακυβέρνηση, έχοντας συγκεκριµένες αρχές και 

διακριτές διαδικασίες, αποτελεί µια ισχυρή απόκριση του συστήµατος υγείας 

στην απαίτηση των καιρών για όλο και καλύτερη και πιο αποδοτική εστίαση 

στην ποιότητα και ισότητα των υπηρεσιών περίθαλψης, δεν είναι το µαγικό 

ραβδί που επιλύει όλα τα προβλήµατα ασφάλειας, διαρκούς βελτίωσης της 

φροντίδας και οικονοµικής αειφορίας του συστήµατος. Για να επιβιώνουν 

οικονοµικά τα συστήµατα υγείας και να αλλάζουν προς το καλύτερο 

απαιτούνται µακροπρόθεσµες στρατηγικές, υποµονή και επιµονή και πολύ 

ισχυρή θέληση από την εξουσία και την κοινότητα. Η κλινική διακυβέρνηση, 

συνεπώς, θεωρείται µια ευρεία διαδικασία, µε πολλά παρακλάδια, που παίρνει 

µάλλον µια γενιά για να πραγµατοποιηθεί [57]. Και µάλιστα µε συνεχή 

προσανατολισµό προς την κατεύθυνση αυτή από όλους τους «µεριδιούχους» 

του συστήµατος. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Άλλωστε δεν είναι απαίτηση να 

αλλάξει το σύστηµα υγείας, ριζικά, από τη µια µέρα στην άλλη. Οι άνθρωποι 

τραυµατίζονται ή αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν ένας – ένας και ακόµη και στην 

Ελλάδα δεν έχει συµβεί κάποια µαζική κρίση υγείας για να αποτελέσει αφορµή 

για ριζική «ανακαίνιση» του ΕΣΥ και των υπολοίπων δοµών και υπηρεσιών 

υγείας. Η υγεία δεν είναι όπως η αεροπορική βιοµηχανία που αν κάτι πήγαινε 

τόσο στραβά και έπεφτε ένα γεµάτο αεροπλάνο κάθε βδοµάδα θα είχαµε 

γενική κατακραυγή [61]. Το κοινό όραµα για αλλαγή και επιτυχία εξασφαλίζει 

την ήπια, σταδιακή και ουσιαστική προσαρµογή. 

 

6.5. Συµπεράσµατα. Η κλινική διακυβέρνηση ως οµπρέλα 

προστασίας και συνοχής του ευρύτερου συστήµατος υγείας. 

Εµπόδια 

Οι κοινωνίες, οι κυβερνήσεις και οι επαγγελµατίες υγείας αναζητούν νέους 

τρόπους παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας µέσα σε παραδοσιακά – 

ιεραρχικά – και πολύ πιεσµένα µοντέλα συστηµάτων υγείας. Συστήµατα που 

πιέζονται εξαιρετικά, σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, από τη συνεχή αύξηση 

και κυρίως γήρανση του πληθυσµού, από την υψηλότατη επίπτωση χρόνιων 

νοσηµάτων και από την αβεβαιότητα που γεννούν οι ευπαθείς στην υγεία 

µεταναστευτικές ροές και οι µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών γενικότερα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν και στον ελληνικό χώρο της υγείας, στον οποίο 

έχει προστεθεί η ασφυκτική πίεση των περιορισµένων πόρων και η 

συνεπακόλουθη µείωση της κρατικής και ιδιωτικής χρηµατοδότησης αλλά και 

η απουσία ουσιαστικών σχέσεων και συνοχής µεταξύ των πολυάριθµων 

οργανισµών υγείας, που αναπτύχθηκαν µέσα στα χρόνια. 
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Μια λύση θα µπορούσε να είναι µια ενοποιηµένη και συνεκτική περίθαλψη που 

θα άλλαζε τον προσανατολισµό από την παροχή φροντίδας από διαφορετικές-

ξεχωριστές µονάδες, στην παροχή φροντίδας από όλους τους οργανισµούς 

εστιασµένης σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες ή οµάδες ασθενών [62]. 

Αυτό απαιτεί οι ιδιώτες/συµβεβληµένοι µε τα ταµεία γιατροί, τα νοσοκοµεία 

και κέντρα υγείας, οι κοινοτικές και προνοιακές δοµές, µαζί µε ενώσεις 

ασθενών και µη κυβερνητικές οργανώσεις ,να χτίσουν αποτελεσµατικές, 

µακροπρόθεσµες συνεργατικές σχέσεις και να µετακινηθούν οριστικά από τις 

µέχρι τώρα περιστασιακές και ανεπίσηµες συνεργασίες σε µια σοβαρή και 

θεσµοθετηµένη δέσµευση για ολιστική και ποιοτική περίθαλψη.  

Πώς όµως θα µπορούσε να επιτευχθεί µια τέτοια βαθιά και θεσµική αλλαγή ; Η 

απάντηση θα µπορούσε να είναι µέσω της ανάπτυξης, καλλιέργειας και 

διάχυσης των αρχών της κλινικής διακυβέρνησης στην οργάνωση και διοίκηση 

όλων των παραπάνω µονάδων, δοµών και οργανισµών [63, 64]. Η κλινική 

διακυβέρνηση φεύγει, δηλαδή, από τα στεγανά µιας συγκεκριµένης δοµής 

(π.χ. µιας κλινικής, µιας µονάδας υγείας, ενός νοσοκοµείου ή ενός οργανισµού 

όπως του ΙΚΑ) και γίνεται ευρύτερη απαίτηση στο χώρο της υγείας, υπό την 

έννοια ότι στην προσπάθεια να υπηρετήσει το σύστηµα τις βασικές 

προγραµµατικές αρχές της διακυβέρνησης θα πρέπει να εντάξει όλους τους 

παρόχους υγείας για να βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητά του. 

Η συνεκτική κλινική διακυβέρνηση, συνεπώς, περιγράφει τις επίσηµες σχέσεις 

µεταξύ των οργανισµών υγείας που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται τους 

κινδύνους και να υπηρετούν τις ανάγκες υγείας µέσω συµφωνηµένων 

διαδικασιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνεργατικού τύπου 

επιχειρηµατικές προσεγγίσεις [62]. Οι δοµές συνέργειας θα υπάρχουν µεταξύ 

των κυβερνητικών υπουργείων (δεδοµένης της διασποράς υπηρεσιών υγείας 

σε διάφορα υπουργεία –υγείας, εργασίας, εθνικής άµυνας, οικονοµικών κ.λπ.-

), µεταξύ διαφόρων επιπέδων της κρατικής οργάνωσης (κεντρικό, περιφέρεια, 

τοπική αυτοδιοίκηση) και µεταξύ ιδιωτικού και µη κυβερνητικού τοµέα. 

Βεβαία, προκύπτει µια τεράστια πρόκληση: η διοίκηση και η διαχείριση όλων 

αυτών των αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών στη νοοτροπία και 

φιλοσοφία µονάδων. Η αυταπόδεικτη διαφορετικότητα µπορεί σε πολλές 

περιπτώσεις να επιφέρει συγκρούσεις και ανταγωνισµό και να δηµιουργεί 

ρήγµατα στο όλο εγχείρηµα. 

Θεωρώντας τη συνέργεια, τη συµµετοχικότητα και την κοινή δέσµευση στο 

στόχο ως βασικά συστατικά της διακυβέρνησης στην υγεία, αναγνωρίζονται 

από τη διεθνή βιβλιογραφία συγκεκριµένα εµπόδια για την εφαρµογή της ως 

προς τα παραπάνω. 

Μπορούµε να παρουσιάσουµε αυτά τα κοινώς αναγνωρισµένα εµπόδια 

[προσαρµοσµένα από 62] στον παρακάτω Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Εµπόδια στην ενοποιηµένη εφαρµογή κλινικής διακυβέρνησης 

στο ευρύτερο σύστηµα υγείας 

Εµπόδια επικοινωνίας • Ασάφεια του όρου διακυβέρνηση 

• Αδυναµία διάχυσης πολιτικής 

βούλησης 

• Έλλειψη πληροφόρησης και 

συστήµατος παροχής δεδοµένων 

• Συγκεχυµένες προσδοκίες 

• Μη κατανόηση του ρόλου 

• Επικαλύψεις στο έργο 

 

∆οµικά εµπόδια • Ανεπάρκεια πόρων 

• Εξάντληση του προσωπικού 

• Οικονοµικοί περιορισµοί 

 

Εµπόδια κουλτούρας • Έλλειψη εµπιστοσύνης 

• ∆ιαβρωµένη αξιοπιστία 

• Φόβος για αλλαγή 

• Απροθυµία για πρωτοβουλίες 

• Ανεπάρκεια πρωτοπορίας από 

ακατάλληλη (ανύπαρκτη) ηγεσία 

 

 

6.6. Συµπεράσµατα. Κλινική διακυβέρνηση στην Ελλάδα ; Όνειρο 

θερινής νύχτας ή σύγχρονη αναγκαιότητα. Συζήτηση 

Η συγκεκριµένη ενότητα ήταν η πιο δύσκολη κατά τη συγγραφή αυτής της 

εργασίας. Όχι µόνο λόγω τη έλλειψης δεδοµένων και ερευνητικών εργασιών 

που θα µπορούσαν να στοιχειοθετήσουν µια τεκµηριωµένη εικόνα της 

ελληνικής πραγµατικότητας. Περισσότερο γιατί η κοινωνικοπολιτική 

κατάσταση στη χώρα µας και εποµένως η κουλτούρα των πολιτών συνολικά 

και συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων ειδικά, είναι συγκεχυµένη, 

πολύπλοκη, εξαιρετικά ιδιάζουσα και τελικά δύσκολη στο να αναλυθεί και να 

περιγραφεί µε επιστηµονική ακρίβεια. 

Πάντως, όπως αναφέραµε στην εισαγωγή, η τρέχουσα κατάσταση προσφέρει 

µια ιστορική ευκαιρία. Η οικονοµία έχει βουλιάξει. (Το δεδοµένο δυστυχώς δεν 

είναι κινδυνολογικό, είναι πραγµατικό καθώς το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας 

για το 2011 ανέρχεται περίπου στο 160% του ΑΕΠ -2ο χειρότερο στην ΕΕ, 4ο 

χειρότερο στον κόσµο- µε ανοδική δυστυχώς τάση σύµφωνα µε όλες τις 

επίσηµες πηγές της Eurostat32, της Commission και του ΟΟΣΑ33, ενώ η χώρα 

εµφανίζει την 3η µεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά την τετραετία 2010-

                                                           
32 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-26042011-AP-EN.PDF 
33 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-greece_20752288-table-grc 
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2013 παγκοσµίως). Με αυτήν την κατάσταση, µία είναι η λύση. Θεαµατική 

στροφή προς ουσιαστικές στρατηγικές και όχι συνθηµατολογικές, λαϊκίστικες 

πολιτικές. Η νοοτροπία της πολιτικής ηγεσίας, µέχρι τώρα, ήταν η λήψη 

βραχυπρόθεσµων µέτρων για να «σώσει το τοµάρι της» και να περιορίσει το 

πολιτικό κόστος από ενδεχόµενες αντιλαϊκές αποφάσεις. Ήταν µια νοοτροπία 

του στυλ: «εδώ ο κόσµος χάνεται και θα συζητάµε για εξεζητηµένες «λύσεις» 

στην υγεία τύπου κλινικής διακυβέρνησης…». Η κλινική διακυβέρνηση, 

ωστόσο, είναι κάτι πέρα από λύση ή βραχυπρόθεσµο µοντέλο επιβίωσης του 

συστήµατος υγείας. Είναι µια νέα φιλοσοφία οργάνωσης και διοίκησης µε 

µακρόπνοο όραµα και µακροπρόθεσµο όφελος. Αυτό που χρειάζεται κάτι που, 

νοσώντας, πνέει τα λοίσθια. Γιατί από όποια σκοπιά και αν εξετάσει το 

σύστηµα υγείας ακόµη και ο πιο καλοπροαίρετος αναλυτής θα διαπιστώσει το 

τέλµα, δεδοµένου ότι: 

• Η άµεση χρηµατοδότηση περιορίζεται λόγω περικοπής των δαπανών 

στον προϋπολογισµό. 

• Η έµµεση χρηµατοδότηση περιορίζεται λόγω της χρεοκοπίας των 

ταµείων και της συνεχούς επιδείνωσης της κατάστασης τους λόγω της 

αυξηµένης ανεργίας και της γήρανσης του πληθυσµού. 

• Η απευθείας πληρωµή δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο λόγω του 

περιορισµού των εισοδηµάτων των πολιτών – ασθενών. 

• Οι συνθήκες εργασίας και η ικανοποίηση από την εργασία των παρόχων 

– επαγγελµατιών υγείας χειροτερεύουν λόγω της καθυστέρησης 

πληρωµών (π.χ. εφηµεριών) και περιορισµού των µισθών (κατάργηση 

επιδοµάτων, µείωση βασικού µισθού κ.λπ.). 

• Οι πόροι περιορίζονται τόσο σε υλικά αγαθά όσο και σε έµψυχο 

δυναµικό (πάγωµα προσλήψεων). 

• Το επίπεδο των υπηρεσιών µεταβάλλεται. Το επίπεδο δε θα 

εκσυγχρονίζεται πλέον µε τον ίδιο ρυθµό, λόγω µεγαλύτερης 

παραµονής του προσωπικού (παράταση των συνταξιοδοτικών ορίων), 

εποµένως θα µένουν οι γηραιότεροι που είναι µεν πιο έµπειροι, αλλά 

δεν προσαρµόζονται εύκολα σε νέες – υψηλές - τεχνολογίες, 

αδυνατούν να εξοικειωθούν µε τα νέα θεραπευτικά δεδοµένα και δεν 

έχουν τις βιολογικές δυνάµεις να ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται µε 

τους ίδιους ρυθµούς, όπως οι νεότεροι συνάδερφοί τους. 

 

Γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό ότι σε αυτήν την πραγµατικότητα για κάποιους 

είναι ίσως και σαρκαστικό να τεθεί ως προτεραιότητα η ποιότητα στην 

περίθαλψη. Όµως, εν έτη 2012, η ποιότητα στη φροντίδα υγείας είναι 

αναφαίρετο δικαίωµα και κοινωνική απαίτηση. Πώς η κλινική διακυβέρνηση 

κατορθώνει να συµβιβάζει το «έλλειµµα» µε την προσδοκία (το δικαίωµα) ;  
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Γιατί φέρνει επιτέλους όλους τους µεριδιούχους του συστήµατος 

υγείας προ των ευθυνών τους 

 

• Αναγκάζει την πολιτική ηγεσία να αφήσει τις λαϊκίστικες, αναχρονιστικές 

αντιλήψεις και τις ατοµικές επιδιώξεις και να θέσει ξεκάθαρους στόχους. 

Μετρήσιµους στόχους, απλούς, κατανοητούς, χωρίς δογµατικές 

αγκυλώσεις και κοµµατικές προκαταλήψεις. Και πώς θα πετύχει τους 

στόχους αυτούς ; Με τον πιο αυτονόητο και ηθικό τρόπο: 

δίκαιους/αξιοκρατικούς διορισµούς σε θέσεις ευθύνης µε βάση 

τα προσόντα και εφαρµογή των νόµων. Οι νόµοι, όπως δείξαµε, 

«πιπιλίζουν σαν καραµέλα» την ποιότητα στην υγεία, αλλά δεν 

προβλέπουν καµία διαδικασία διασφάλισής της. Αυτό το κεντρικό 

µήνυµα της κλινικής διακυβέρνησης επιτυγχάνεται (όπως διεθνώς 

υποστηρίζεται και καταγράφεται) όταν βάζεις έναν απλό στόχο και µετά 

παρακολουθείς αν θα επιτευχθεί. Αν δεν επιτευχθεί αλλάζεις ή/και 

τιµωρείς τους υπεύθυνους ή/και τροποποιείς τις διαδικασίες. ∆ηλαδή η 

πολιτική ηγεσία οφείλει να επιβάλει τη λογοδοσία, να ενισχύει τη 

λογοδοσία, να εφαρµόζει τη λογοδοσία, να διακηρύττει τη 

λογοδοσία απέναντι στους νόµους που η ίδια ψηφίζει. (Βέβαια πώς 

είναι δυνατόν µια πολιτική εξουσία να επιβάλει τη λογοδοσία όταν η 

ίδια δε λογοδοτεί ποτέ στου πολίτες ; Αυτό είναι ένα ερώτηµα που 

ξεφεύγει από το αντικείµενο και το σκοπό αυτής της εργασίας. Είναι 

πάντως καίριο.).  

 

Να γιατί η δύσκολη έως τελµατική κατάσταση της σύγχρονης Ελλάδας 

προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία στροφής προς την ουσία της 

διακυβερνητικής προσέγγισης σε όλες τις πτυχές και δραστηριότητες της 

πολιτείας. Γιατί, απλά, πολλά από αυτά που γίνονται ως σήµερα έχουν 

αποτύχει. 

 

• Αναγκάζει τους επαγγελµατίες υγείας να ξεφεύγουν από την 

εσωστρέφεια και την ιδιοτέλεια της καθηµερινής πρακτικής τους. 

Προβάλλοντας την ποιότητα της φροντίδας και τη συνεχή βελτίωσή της 

ως µετρήσιµο και καθηµερινό στόχο, οδηγεί σε ουσιαστική 

αυτορρύθµιση και µετακίνηση από τα παραδοσιακά στεγανά των 

κλινικών επαγγελµάτων τύπου «Άπαξ γιατρός – πάντα καλός γιατρός». 

Αυτή η αντίληψη, βέβαια, είναι κοινή για όλους τους δηµόσιους 

λειτουργούς της χώρας (όπως ακαδηµαϊκών κ.ά.). Η περιοδική 

αξιολόγηση των ιατρών και η δίκαιη πιστοποίησή της επάρκειας 

της δαηµοσύνης και της βιολογικής ικανότητάς τους να φέρουν εις 

πέρας τη δουλειά τους σε άριστο επίπεδο, είναι ένα σηµαντικό βήµα 

προόδου της περίθαλψης και διασφάλισης των συµφερόντων των 
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ασθενών. Ταυτόχρονα, µέσω της διάχυσης πληροφοριών υγείας και 

κλινικής αποτελεσµατικότητας, ο κάθε επαγγελµατίας θα µπορεί να 

αυτορυθµίζεται πραγµατοποιώντας «benchmarking»34 µε ανάλογες 

πρακτικές συναδέρφων ή κλινικών, τόσο του δηµόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τοµέα, γεγονός που διεθνώς καταγράφεται ως µέσο 

καλλιέργειας υγιούς ανταγωνισµού στην υγεία και µέσο καθηµερινής 

επαγγελµατικής αυτό-βελτίωσης. 

 

Ας  µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Η αξιολόγηση του 

προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα αντιµετωπίζεται ως «µπαµπούλας» µε αστεία 

επιχειρήµατα που πηγάζουν από (δίκαια µεν αλλά αρχαϊκά δε) συµπλέγµατα 

άλλων εποχών, όταν η πολιτική ιδεολογία π.χ. καθόριζε τη σταδιοδροµία και 

τις τύχες του επιστήµονα και του επαγγελµατία. Στην εποχή µας όµως, η µη 

εφαρµογή της εξυπηρετεί µόνο τα συµφέροντα των προνοµιούχων, της 

εξουσίας που δεν επιθυµεί να χάσει τα προνόµιά της, των συνδικαλιστών που 

καπηλεύονται τον αντιπροσωπευτικό τους ρόλο για ιδία οφέλη και των 

επαγγελµατιών που βρέθηκαν στις θέσεις τους µε αναξιοκρατικό τρόπο. Η 

νοοτροπία κλινικής διακυβέρνησης, µε προγραµµατικό όπλο την εξυπηρέτηση 

του συλλογικού συµφέροντος (καλή ποιότητα υγείας για όλους), ανατρέπει 

την παλαιολιθική επαγγελµατική κουλτούρα και αποτελεί βήµα προόδου. 

Είναι περιττό να κάνουµε οποιαδήποτε σύγκριση µε τον (σοβαρό) ιδιωτικό 

τοµέα, στον οποίο το ετήσιο appraisal π.χ. είναι επιβεβληµένη (και 

παγκοσµίως καθιερωµένη) διαδικασία και τα αποτελέσµατά του οδηγούν στην 

υποστήριξη και ανάπτυξη του προσωπικού για το εταιρικό και ατοµικό 

συµφέρον. 

 

• Αναγκάζει τους µάνατζερ, τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων και τα 

µέλη των επιστηµονικών επιτροπών να συνειδητοποιούν τον πολύ 

σοβαρό, θεσµικό και σπουδαίο ρόλο που έχουν [65]. Ρόλο 

στρατηγικού προγραµµατισµού, καθοδήγησης, συµβουλής, 

διασφάλισης διαδικασιών, επιτήρησης της κλινικής πράξης, 

διορθώσεων (διαχείρισης κινδύνου) και πηγής έµπνευσης για 

όλο το προσωπικό των οργανισµών και υπηρεσιών που προΐστανται. 

Ρόλο ηγεσίας. 

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των οργανισµών και δοµών του ελληνικού ΕΣΥ είναι 

από τα πιο παρεξηγηµένα και εκτός πραγµατικότητας στοιχεία στην υγεία. Ο 

πρόεδρος και τα µέλη τους περιορίζονται (στις περισσότερες περιπτώσεις) στο 

να εξαργυρώνουν µικροκοµµατικές υπηρεσίες και στην καλύτερη των 

                                                           
34

 Ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως «συγκριτική προτυποποίηση». 
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περιπτώσεων την κοινωνική ή την επιστηµονική τους φήµη. Για οικονοµικά 

οφέλη ή/και µαταιοδοξία. 

Εκτενώς αναλύσαµε την κοµβικής σηµασίας σχέση κλινικής διακυβέρνησης και 

συµβουλίων. Στην πιθανή µετεξέλιξη αυτής της εργασίας σε διδακτορική 

διατριβή θα καταβληθεί προσπάθεια να «µετρηθεί» το επίπεδο και η 

σύµπλευση των ∆Σ του χώρου της υγείας της χώρας µας µε τις αρχές και τους 

µηχανισµούς κλινικής διακυβέρνησης, µε βάση τα ερωτηµατολόγια του 

Παραρτήµατος 2 και πάνω στα αντικείµενα του Παραρτήµατος 1, ώστε να 

αποκτηθεί µια ερευνητική και όχι φιλολογική εικόνα για την παρούσα 

κατάσταση. 

 

• Τέλος, αναγκάζει τους πολίτες να συµµετέχουν ενεργά στη 

διαµόρφωση των υπηρεσιών υγείας και στον προσανατολισµό τους 

στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και της κοινότητας. Και 

µάλιστα µε τρόπο πρωτοποριακό. Μέσω καταγραφής των αναγκών 

και καταγραφής του βαθµού ικανοποίησης και των 

παρατηρήσεών τους από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

Όχι µε τρόπο αποσπασµατικό. Στο πλαίσιο δηλαδή ερευνητικών εργασιών από 

καθηγητές και ερευνητές. Αλλά µε τρόπο θεσµικό. Όταν η κεντρική εξουσία 

της υγείας, στο ρυθµιστικό πλαίσιο κλινικής διακυβέρνησης, επιβάλει κατά 

κάποιον τρόπο τη θεσµοθετηµένη τροφοδότηση του συστήµατος υγείας από 

αυτά τα δεδοµένα και κυρίως την ουσιαστική αξιοποίησή τους στην κατάλληλη 

προσαρµογή των υπηρεσιών. 

Αυτό έχει πολύ µεγάλη και ευρύτερη σπουδαιότητα για την καλλιέργεια 

διακυβερνητικής νοοτροπίας στην κοινωνική ζωή του τόπου. Οι πολίτες 

αισθάνονται «χαµένοι» και ανίκανοι να συµµετέχουν στα κοινά, σε µια στιγµή 

που οι θεσµοί καταρρέουν. Οι παραδοσιακοί χώροι έκφρασης που ήταν τα 

κόµµατα ιδεολογίας (και εξουσίας) τους έχουν απογοητεύσει. Η Υγεία όµως 

είναι κάτι πιο συγκεκριµένο. Πιο απτό. Αν, λοιπόν, το σύστηµα δώσει τη 

δυνατότητα καταγραφής της άποψης στους ασθενείς και στην κοινότητα, 

ταυτόχρονα τους δίνει και µια αληθινή διέξοδο, πρακτική και ψυχολογική, 

στην ανάγκη που έχουν για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέµατα που 

τους αφορούν και τους διδάσκει έµµεσα ότι έχουν και αυτοί ευθύνη άρα και 

λογοδοσία για την πρόοδο ή όχι των υπηρεσιών περίθαλψης. 

 

Επαναλαµβάνουµε πως η κλινική διακυβέρνηση δεν είναι πανάκεια για τα 

προβλήµατα του τοµέα υγείας. Είναι µια σύγχρονη τάση, µια έντιµη και 

«έξυπνη» προσέγγιση για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην υγεία, εν 

µέσω οικονοµικής στενότητας και κλίµατος απογοήτευσης εργαζοµένων και 

ασθενών. 
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6.7. Βήµατα προόδου στο ελληνικό σύστηµα υγείας, προς την 

κατεύθυνση των αρχών κλινικής διακυβέρνησης 

Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να συνοψίσουµε, από τη µελέτη της 

νοµοθεσίας στην υγεία των τελευταίων 10 ετών, τα βήµατα που έχουν 

πραγµατοποιηθεί προς την κατεύθυνση των αρχών κλινικής διακυβέρνησης. 

Αυτά, σε γενικές γραµµές, είναι: 

 

• Η θέσπιση Κεντρικών Συµβουλίων Υγείας και ∆ηµόσιας Υγείας. ΚΕΣΥ – 

ΚΕΣΥ∆Υ (2001-2005). Ο θεωρητικός τους ρόλος είναι να αποτελούν την 

εµπειρογνώµονα ηγεσία που θα χαράσσει τις στρατηγικές γραµµές στην 

υγεία, υποστηρίζοντας το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου 

Υγείας. 

• Η δηµιουργία και λειτουργική συγκρότηση των Υγειονοµικών 

Περιφερειών -ΥΠΕ (2001-2003-2005-2007-2009-2010)-, οι οποίες 

αναλαµβάνουν να ενισχύσουν τον αποκεντρωµένο χαρακτήρα 

διοίκησης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

• Η δηµιουργία Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας & Πρόνοιας - ΣΕΥΠ (2001)- 

που επιτελεί ρόλο National Audit Office. Ενδεικτικά παραθέτουµε την 

προγραµµατική διακήρυξη του ΣΕΥΠ.  

«Η ελεγκτική παρέµβαση του συνιστώµενου Σώµατος προβλέπεται να είναι 

ουσιαστική. Ο νέος ελεγκτικός µηχανισµός έχει ως ευρύτερο στόχο την 

αξιολόγηση της δραστηριότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ως 

προς την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, αλλά και την αποτίµηση 

του παραγόµενου έργου. Ο ρόλος του Σώµατος είναι να καταγράφει 

παθογόνα αίτια, να διατυπώνει τα προβλήµατα και να εισηγείται 

πρόσφορες και κυρίως βιώσιµες λύσεις για την αντιµετώπισή τους. 

Εποµένως, βασικός στόχος τους Σώµατος είναι να καταστεί συµµέτοχος και 

συντελεστής αλλαγής στην προσπάθεια για την αναδόµηση του 

συστήµατος υγείας και πρόνοιας και την αναβάθµιση της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη»35. 

• Η ανάπτυξη και δηµοσίευση του Νέου Κώδικα ∆εοντολογίας Ιατρικού 

Επαγγέλµατος (2005), που δε θεσπίζει µεν εθνικά πρότυπα λειτουργίας 

και κλινικής πράξης, αλλά είναι ένα µικρό βήµα ευαισθησίας και 

εκσυγχρονισµού. 

• Η ανάπτυξη και εφαρµογή Προτυποποίησης  Εντύπων Ενιαίας 

Λειτουργίας των Νοσοκοµείων (2008), ένας τρόπος ενοποίησης 

κάποιων βασικών διαδικασιών στο ΕΣΥ, που θα µπορούσε µελλοντικά 

                                                           
35

 Το ΣΕΥΠ ιδρύθηκε µε το Ν. 2920/2001 τεύχος Α΄ ΦΕΚ 131/27.6.2001 και άρχισε να 

λειτουργεί στις 16/09/2002. 
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να βοηθήσει στην ενιαία συλλογή δεδοµένων µε την κατάλληλη χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων.    

• Άνοιγµα σε πιο διαφανή τρόπο πρόσληψης των διοικητών – 

υποδιοικητών (2009), µέσω δηµοσίευσης των βιογραφικών των 

υποψηφίων στο διαδίκτυο, µέτρο που έχει ατονίσει και ξεχαστεί, 

δεδοµένου ότι δεν επισηµοποιήθηκε θεσµικά. 

• Η ανάπτυξη και δηµοσίευση των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης ∆ηµόσιας 

Υγείας (2008),  που όπως είδαµε στην παράγραφο 3.9.5., επιχείρησαν 

να θέσουν κάποιες κατευθυντήριες γραµµές και να σηµατοδοτήσουν 

κάποιες προτεραιότητες στη δηµόσια υγεία.  

• Η ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία του Υγειονοµικού Χάρτη (2009) 

ή Χάρτη Υγείας, σύστηµα συλλογής και ηλεκτρονικής διάχυσης όλων 

των δεδοµένων της λειτουργίας του συστήµατος υγείας. 

• Η νοµική πρόβλεψη λειτουργίας Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολίτη στα 

Νοσοκοµεία (2010), για να ενισχύσει τη συµµετοχή κοινού και ασθενών 

στις υπηρεσίες υγείας. 

• Η θέσπιση Συµβουλίων ∆ιαβούλευσης – ∆ιαφάνειας και Λογοδοσίας 

(2010) σε κάθε ∆ήµο και η Θέσπιση Περιφερειακών Συµβουλίων 

Προγραµµατισµού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (2010) που έχουν 

σαν στόχο την εκτίµηση των τοπικών αναγκών υγείας και τη µεταφορά 

αυτών των αναγκών στην Κεντρική εξουσία. 

∆εν κατορθώσαµε να βρούµε (δηµοσιευµένα) δεδοµένα είτε 

αποτελεσµατικότητας, είτε αποδοχής από κοινό και επαγγελµατίες υγείας των 

παραπάνω µέτρων. Συνεπώς, δε µπορεί να γίνει επιστηµονικά αποδεκτή 

συζήτηση για το βαθµό επίτευξης των προσδοκιών που έχουν υπηρετήσει οι 

δοµές, υπηρεσίες και διαδικασίες αυτές. Οι προγραµµατικές διακηρύξεις που 

τα αφορούν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και µένει να ερευνηθεί κατά 

πόσο εφαρµόζεται στην πράξη ο σχεδιασµός και η νοµική επιταγή του έργου 

τους. 

 

6.8. Συµπεράσµατα. ∆ιακυβέρνηση στην υγεία / κλινική 

διακυβέρνηση και επιστήµη του µάνατζµεντ. Οι «2 όψεις» του 

ίδιου νοµίσµατος. Επίλογος 

Για λόγους που αναλύσαµε εκτενώς, οι Βρετανοί Εργατικοί πριν 15 χρόνια 

θέλησαν να µεταρρυθµίσουν το ΕΣΥ τους και να εισάγουν διοικητική 

φιλοσοφία από τον κόσµο των επιχειρήσεων στην υγεία. Με σκοπό να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και κυρίως την ποιότητα του 

συστήµατος. Είχαν µια εξαιρετική ιδέα. Τη βάφτισαν κλινική διακυβέρνηση. 

Γιατί αυτή η ιδέα ήταν εξαιρετική ; Επειδή χρησιµοποίησαν όλη τη γνώση και 

την αυθεντία από το ραγδαία αναπτυσσόµενο χώρο του µάνατζµεντ, 

µεταφρασµένες σε ιατρική γλώσσα. Πώς αλλιώς θα µπορούσαν να εισάγουν 
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σε έναν τόσο τεράστιο, παραδοσιακό και πανίσχυρο επιστηµονικό κλάδο µε 

ιστορία και αίγλη αιώνων, ένα πολύ πιο καινούριο και αµφιλεγόµενο ίσως για 

κάποιους επιστηµονικό παρακλάδι, το µάνατζµεντ της υγείας, χωρίς να 

επαναστατήσει ο ιατρικός και συναφής κόσµος.  

Η κλινική διακυβέρνηση εµπεριέχει ουσιωδώς, συστηµικά και δεν υπαινίσσεται 

τους όρους «Quality management» (διοίκηση ποιότητας, παράγραφος 3.11.), 

«Quality improvement» (βελτίωση της ποιότητας 4.1.), «Quality assurance» 

(διασφάλιση της ποιότητας 3.10.), «Total quality management» (διοίκηση 

ολικής ποιότητας 3.13.), «Performance ranking» (βαθµολόγηση της επίδοσης 

2.9.), «Performance management (µάνατζµεντ επιδόσεων 3.4.), 

«Organizational development» (οργανωσιακή ανάπτυξη 3.8.), «Organizational 

culture» (οργανωσιακή κουλτούρα 4.2.),  «Leadership» (ηγεσία 5.1.), 

«Integrated management» (συνεκτικό µάνατζµεντ 3.9.5.), «Information 

management» (διοίκηση της πληροφορίας –διάφορα σηµεία) και «Strategic 

management» (στρατηγικό µάνατζµεντ 3.12.3.). 

Με διάφορους τρόπους και διαδικασίες συνδυάζει τις παραπάνω έννοιες και τις 

εντάσσει στην καθηµερινή ιατρική και κλινική πράξη, µε όχηµα τον απώτερο 

σκοπό και τους επιµέρους στόχους του συστήµατος υγείας.  

Στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιάσουµε αυτούς 

τους τρόπους, µε τους οποίους οι προαναφερθέντες βασικοί όροι της 

διοικητικής επιστήµης βρίσκουν εφαρµογή στις υπηρεσίες υγείας και 

παράλληλα να καταδείξουµε πώς και γιατί οι όροι αυτοί δίνουν ώθηση στο 

σύστηµα υγείας και τι νόηµα έχουν στη γλώσσα και στο χώρο της υγείας, 

κάτω από την οµπρέλα της κλινικής διακυβέρνησης και ευρύτερα της 

διακυβέρνησης. 

Τελικά, η δουλειά που κάναµε, άνοιξε απλά δρόµους για περαιτέρω έρευνα, 

περισσότερη µελέτη και έδωσε ιδέες για ερευνητικά πειράµατα που θα 

διερευνήσουν τις προοπτικές ανάλογων µοντέλων στο ελληνικό σύστηµα και 

θα δώσουν, πιθανόν, ώθηση στο µάνατζµεντ της υγείας στη χώρα µας . 

 

 

 

 

 

Για το Πανεπιστήµιο Πειραιά και ΤΕΙ Πειραιά, 

Φίλιππος Κουκουριτάκης, 

Βιολόγος –Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης Κοινού & Επαγγελµατιών 

Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ, 

philipkouk@gmail.com, +30-6946-008534 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Απαραίτητα αντικείµενα οργανωτικής προόδου κλινικής διακυβέρνησης 
                                                                Αντικείµενο Τοµέας Λειτουργικό 

χαρακτηριστικό 

1 Το προσωπικό προσδιορίζει την καλύτερη κλινική πρακτική, µέσω «benchmarking» 
έναντι άλλων παρόχων 

1 β 

2 Το προσωπικό τροποποιεί, όπου χρειάζεται, τη διαδικασία φροντίδας µιµούµενο την 
καλύτερη πρακτική άλλων 

1 γ 

3 Τακτική επισκόπηση και συζήτηση γύρω από τα αποτελέσµατα της έρευνας  1 β 
4  Ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικά µε την κλινική πράξη βασιζόµενη σε 

δεδοµένα και την κριτική αξιολόγηση του προσωπικού 
1 α 

5 Συστηµατική χρήση των αποτελεσµάτων ερευνητικών µελετών για τη διαρκή 
βελτίωση τη ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

1 γ 

6 Καµία ειδικότητα δεν είναι κυρίαρχη στις συζητήσεις πάνω στα ιατρικά θέµατα. 1 β 
7 Το προσωπικό συµµετέχει στον κλινικό έλεγχο και αποτίµηση του ιατρικού έργου 1 α 
8 Ύπαρξη εκπαιδευτικού προγράµµατος για τη συµµετοχή του προσωπικού στον 

κλινικό έλεγχο και αποτίµηση του ιατρικού έργου  
1 α 

9 Οι τοµείς κλινικού ελέγχου επιλέγονται ανάλογα µε την εκτιµώµενη επιρροή τους 
στη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας 

1 β 

10 Υπάρχει επαρκής πρόσβαση στους προσυµφωνηθέντες δείκτες ιατρικής 
αποτελεσµατικότητας 

1 α 

11 Η αποτίµηση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών βασίζεται στους δείκτες κλινικής 
αποτελεσµατικότητας  

1 γ 

12 Γίνονται συζητήσεις επάνω σε δύσκολες ιατρικές υποθέσεις  2 β 
13 ∆ιενεργείται τακτικός απολογισµός και συζήτηση επάνω στα δεδοµένα από τη 

διαχείριση κινδύνου 
2 β 

14 Ο εντοπισµός προβληµάτων από τα δεδοµένα διαχείρισης κινδύνου οδηγεί σε 
βελτίωση της ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών 

2 γ 

15 Καταστρώνονται σαφή σχέδια αντιµετώπισης των ιατρικών κινδύνων που 
αποδείχτηκε πως προκύπτουν 

2 β 

16 Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί να χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης κινδύνου 2 β 
17 Γίνεται τακτικός απολογισµός και συζήτηση αναφορικά µε τα ανεπιθύµητα συµβάντα 2 β 
18 Καταστρώνονται σαφή σχέδια αντιµετώπισης των ανεπιθύµητων συµβάντων 2 β 
19 Ο εντοπισµός προβληµάτων στην αντιµετώπιση ανεπιθύµητων συµβάντων οδηγεί σε 

βελτίωση της ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών 
2 γ 

20 Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί να χρησιµοποιεί το σύστηµα καταγραφής 
ανεπιθύµητων συµβάντων 

2 β 

21 Οποιαδήποτε παράπονα υπάρχουν καταγράφονται 2 α 
22 Ο εντοπισµός προβληµάτων από τα καταγεγραµµένα παράπονα οδηγεί σε βελτίωση 

της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών 
2 γ 

23 Καλλιεργείται νοοτροπία «µη κατηγορητική» σε σχέση µε τα συστήµατα αναφοράς 
ανεπιθύµητων συµβάντων και κλινικών αστοχιών 

2 β 

24 Το προσωπικό µπορεί να αµφισβητήσει τις ιατρικές πρακτικές συναδέλφων µε 
εχεµύθεια 

2 β 

25 Το προσωπικό αναπτύσσει σχέδια για την αξιοποίηση ευκαιριών µετεκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής εξέλιξής του 

3 β 

26 Η µετεκπαίδευση του προσωπικού αντιστοιχίζει τις επιθυµίες των ατόµων µε τις 
ανάγκες του οργανισµού 

3 β 

27 Οι καινούριες δεξιότητες που αποκτώνται εφαρµόζονται στην παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών 

3 γ 

28 Η πλειονότητα του προσωπικού επαναξιολογείται σε ετήσια βάση 3 α 
29 Η αξιολόγηση του προσωπικού βασίζεται σε προσυµφωνηθέντα κριτήρια εργασίας 

και προόδου 
3 β 

30 Η αξιολόγηση του προσωπικού χρησιµοποιείται και ως ευκαιρία για να εκτιµηθεί η 
πρόοδος και να σχεδιαστεί η µελλοντική πορεία της περίθαλψης 

3 β 

31 Ο Γενικός ∆ιευθυντής (π.χ. ∆ιοικητής Νοσοκοµείου – ∆ιοικητής ΥΠΕ) οφείλει να 
καθορίσει τις κατευθυντήριες γραµµές της κλινικής διακυβέρνησης  

4 α 

32  Συγκεκριµένοι ιατρικοί και άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι έχουν έναν δι-ορισµένο 
υπεύθυνο κλινικής διακυβέρνησης  

4 α 

33 Υπάρχει επιτροπή κλινικής διακυβέρνησης (π.χ. το Επιστηµονικό Συµβούλιο ή υπό-
επιτροπή του) που δίνει αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

4 α 

34 Σε κάθε τοµέα, υπάρχουν διαδικασίες συλλογής δεδοµένων για την επιτροπή 
κλινικής διακυβέρνησης 

4 α 

35  Τα συστήµατα κλινικής διακυβέρνησης συνδέονται και υποστηρίζονται από 
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που υπάρχουν σε διάφορους τοµείς του 
οργανισµού 

4 α 

36 Οµάδες επιστηµόνων και εργαζοµένων από διαφορετικούς τοµείς 5 β 
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συνεργάζονται, ξεπερνώντας στεγανά και προκαταλήψεις, για να 
βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

37 Ο σχεδιασµός παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνει δράσεις βελτίωσης της ποιότητάς 
τους 

5 β 

38 Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη ή κατάργηση ορισµένων υπηρεσιών βασίζονται σε 
ξεκάθαρα, προκαθορισµένα κριτήρια 

5 γ 

39  Οι τοπικές και διεθνείς προτεραιότητες που σηµατοδοτούνται στα Εθνικά Σχέδια 
∆ράσης αντανακλώνται στην παροχή υπηρεσιών εντός του οργανισµού 

5 β 

40 Τα προγράµµατα των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης ενσωµατώνουν χαρακτηριστικά 
επιχειρηµατικού σχεδιασµού (business planning) και διαστάσεις συνεχούς βελτίωσης 
της ποιότητας 

5 β 

41 Οι έξωθεν οδηγίες (π.χ. Εθνικά Πρότυπα) αξιολογούνται προτού υιοθετηθούν ή 
εφαρµοστούν, µε βάση τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

5 β 

42 Τα ιατρικά και άλλα κλινικά πρωτόκολλα είναι διαθέσιµα σε όλους τους επιστήµονες 
εκτός οργανισµού, οι οποίοι θα τα χρειαστούν και θα τα ζητήσουν 

5 γ 

43 Υπάρχει ένα κοινό όραµα κλινικής διακυβέρνησης που διατρέχει όλες τις βαθµίδες 
του οργανισµού 

5 β 

44 Οι ηγετικές ικανότητες εντοπίζονται και αναπτύσσονται µέσα από 
προγράµµατα εκπαίδευσης ηγετών 

5 β 

45 Οι κλινικές οµάδες επανατροφοδοτούνται µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της 
απόδοσής τους 

5 β 

46 Οι ιατρικές οµάδες αναθεωρούν τις εργασιακές τους πρακτικές ανταποκρινόµενες σε 
αλλαγές και νέες συνθήκες που µπορεί να διαµορφώνονται 

5 γ 

47 Όλο το προσωπικό έχει κοινές επιδιώξεις που είναι γνωστοί σε όλους 5 β 
48  Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες που προωθούν τη συµµετοχή των αποδεκτών των 

υπηρεσιών (ασθενών) και κοινού στην ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών 
5 β 

49  Υπάρχουν σαφή κριτήρια για τη συµµετοχή οµάδων ασθενών και κοινού στις 
παραπάνω διαδικασίες 

5 β 

50 Οι λειτουργικές διεργασίες βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών 
εστιάζονται στις καταγεγραµµένες εµπειρίες των ασθενών 

5 Β 

51 Οι τοπικές ιατρικές, κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και σύλλογοι 
συνεργάζονται στενά στα θέµατα κλινικής διακυβέρνησης 

5 β 

52 Οι συνεργασίες µε τις προαναφερθείσες τοπικές υπηρεσίες και συλλόγους έχουν 
σαφείς και αµοιβαία αποδεκτούς σκοπούς 

5 β 

53 Το προσωπικό αποκτά νοοτροπία αυτοκριτικής, µέσω της οποίας προτείνει την 
ανάπτυξη νέων µορφών παροχής υπηρεσιών 

5 γ 

54 Το προσωπικό αξιολογεί τις µεθόδους εκπαίδευσης και απόκτησης εµπειρίας 5 β 

Τοµείς: 1=βελτίωση ποιότητας, 2=διαχείριση κινδύνων, 3=βελτίωση επιδόσεων, 4=εταιρική λογοδοσία, 
5=ηγεσία και συνεργασία 
Λειτουργικά αντικείµενα: α= δοµή, β= διαδικασία, γ= αποτέλεσµα  

 

 

Οι 54 δείκτες ή αντικείµενα που παρουσιάζονται στο παράρτηµα αυτό 

αποτελούν το βασικό µέρος του Προγράµµατος Οργανωτικής Προόδου της 

Κλινικής ∆ιακυβέρνησης. Το πρόγραµµα αυτό αναπτύχθηκε στις αρχές της 

προηγούµενης δεκαετίας από το “Health Services Management Centre” του 

Πανεπιστηµίου του Birmingham στην Αγγλία, για να προσδιορίσει αφενός 

καθήκοντα που ορίζουν την «καλή πρακτική» στην κλινική διακυβέρνηση 

(µέσω ενδελεχούς επισκόπησης της βιβλιογραφίας) και για να µετουσιώσει τα 

καθήκοντα αυτά σε διαδικασίες, δηλαδή να τους προσδώσει συγκεκριµένη 

λειτουργική διάσταση, καθορίζοντας ταυτόχρονα το βαθµό δυσκολίας αυτών 

των διαδικασιών (µέσω ποιοτικής έρευνας µε οµάδες ειδικών). Οι ενέργειες 

αυτές «παρήγαγαν» τα 54 αντικείµενα τα οποία αντανακλούν την επάρκεια 

µιας ολοκληρωµένης και εφαρµοσµένης κλινικής διακυβέρνησης. Να σηµειωθεί 

ότι το πρόγραµµα οργανωτικής προόδου παραγγέλθηκε και υιοθετήθηκε από 

την Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου (National Audit Office) του ΕΣΥ της ΜΒ. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

114 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (α) 

Βαθµολογείστε το Συµβούλιό σας 
Παρακαλώ σχολιάστε και βαθµολογείστε πόσο καλά το Συµβούλιό σας 

ανταποκρίνεται σε κάθε έναν από τους παρακάτω τοµείς. 

Κλίµακα βαθµολογίας 

∆ιαφωνώ 
πλήρως 

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ 
µερικώς 

Συµφωνώ 
µερικώς 

Συµφωνώ 
 

Συµφωνώ 
πλήρως 

1 2 3 4 5 6 

Το Συµβούλιό σας:  
 
1. Αναπτύσσει µακροχρόνιο όραµα και έχει ξεκάθαρους στόχους 

1 2 3 4 5 6  
 

2. Σέβεται τα τοπικά ήθη και αρχές 
1 2 3 4 5 6  
 

3. ∆ιασφαλίζει και προωθεί ηθικές αξίες 
1 2 3 4 5 6  
 

4. Στηρίζει την αποτελεσµατική του λειτουργία µέσω έγκυρης  
    πληροφόρησης 

1 2 3 4 5 6  
 

5. ∆ιασφαλίζει οικονοµική και οργανωτική εξυγίανση στον οργανισµό 
1 2 3 4 5 6  
 

6. ∆ηµιουργεί σταθερές σχέσεις µε σηµαντικούς εξωτερικούς  
    οργανισµούς και θεσµούς 

1 2 3 4 5 6  
 

7. Στηρίζει τις ξεκάθαρες σχέσεις µε τους χρήστες των υπηρεσιών και  
    την κοινότητα 

1 2 3 4 5 6  
 

8. Αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τους κινδύνους και τις προκλήσεις 
1 2 3 4 5 6  

 
9. Αποδίδει σωστά τις ευθύνες και λογοδοτεί το ίδιο συστηµατικά 

1 2 3 4 5 6  
 

10. Εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία συστήµατος διακυβέρνησης 
1 2 3 4 5 6  
 

11. Επανδρώνει αποτελεσµατικά το ίδιο και τις επιτροπές που εποπτεύει 
1 2 3 4 5 6  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (β) 

Βρίσκοντας ικανά µέλη για τα συµβούλια 

1. Προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά κάθε µέλους 

Χαρακτηριστικό Ναι  Όχι 

 
• Εµπειρία µε τα Συστήµατα Υγείας 
• Εντιµότητα, ακεραιότητα 
• Συµπόρευση µε τους στόχους του οργανισµού 
• Κατανόηση και υπηρέτηση των αναγκών της 

κοινότητας 
• Οµαδικότητα, ικανότητα να συνεργάζεται 
 
• Άλλο 

  

 

2. Προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά συνολικά για το συµβούλιο 

Μέλος συµβουλίου: 
Εµπειρία ή δεξιότητα 

1 2 3 4 5 6 7 8 

•   Ολιστική προσέγγιση της υγείας 
 

• Συµβατική αντιµετώπιση της υγείας 
 

• Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών 
 

• Στρατηγικός σχεδιασµός 
 

• Εµπειρία στην οργάνωση και διοίκηση  
   προσωπικού 
 

• Εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση 
 

• Γνώση του νοµικού πλαισίου 
 

• Θητεία σε άλλα συµβούλια 
 

• Θητεία σε άλλα συµβούλια ή επιτροπές ως     
   πρόεδρος 
 

• Προηγούµενη συνεργασία µε κυβερνητικούς  
   θεσµούς και οργανισµούς 
 

• Προηγούµενη συνεργασία µε επίσηµους φορείς  
   και θεσµούς του εξωτερικού 
 

• Εµπειρία στη συνεργασία µε το κοινό και 
   οµάδες πολιτών ή επαγγελµατιών υγείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

 

5. Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το µήνα και 

έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 

και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.   

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες:  

1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του 

Νοσοκοµείου και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας προς τελική έγκριση 

και ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της 

Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

 
2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών του 
Νοσοκοµείου και το υποβάλλει προς τελική έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
3. Εγκρίνει τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων του Νοσοκοµείου και υποβάλλει 
τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
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4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των κτιριακών και λοιπών 
υποδοµών του Νοσοκοµείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον ∆ιοικητή 
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
5. Εγκρίνει τον οργανισµό του Νοσοκοµείου και τις τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει προς 
έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων του Νοσοκοµείου και τον 
υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
7. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου, τις αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, 
όπως και τον ισολογισµό και τον απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους και τον 
υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου, καθώς και τις τροποποιήσεις 
του και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
9. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση 
µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού 
και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσό άνω των 15.000 ευρώ και µέχρι 
45.000 ευρώ ετησίως.  
10. Εισηγείται τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, 
υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου 
αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 
45.000 ευρώ ετησίως στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
11. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της δαπάνης που αφορά στις εφηµερίες του ιατρικού 
προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 
εξαιρέσιµες ηµέρες του λοιπού προσωπικού και τον υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της 
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
12. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία αποστέλλει στον ∆ιοικητή της οικείας 
Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
13. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκοµείου 
και υποβάλλει στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας εισήγηση για την εκποίηση τους.  
14. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού 
προσωπικού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
15. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ του Νοσοκοµείου.  
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ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΗ (2010) 
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ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑΣ (2010) 
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ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Άρθρο 9  
Επιστηµονικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.  
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται εννεαµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο που 
αποτελείται από:  
α) ∆ύο ιατρούς µε βαθµό ∆ιευθυντή, που εκλέγονται από όλους τους ∆ιευθυντές ιατρούς του 
Νοσοκοµείου, µε τους αναπληρωτές τους.  
β) Έναν ιατρό µε βαθµό Αναπληρωτή ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους Αναπληρωτές 
∆ιευθυντές ιατρούς του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.  
γ) Εναν ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Α', που εκλέγεται από όλους τους Επιµελητές Α' του 
Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.  
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δ) Εναν ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Β', που εκλέγεται από όλους τους Επιµελητές Β' του 
Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.  
ε) Έναν επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και έναν επιστήµονα 
της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας TE, µε βαθµό τουλάχιστον Α', που εκλέγονται 
από όλους τους µη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π Ε και TE αντίστοιχα, που υπάγονται 
στην Ιατρική Υπηρεσία.  
στ) Εναν ειδικευόµενο ιατρό, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόµενους ιατρούς του 
Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.  
ζ) Έναν Νοσηλευτή ΠΕ µε βαθµό Α', και ελλείψει αυτού έναν Νοσηλευτή TE ή µαία ή 
επισκέπτρια υγείας µε βαθµό Α', που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και µαίες του 
Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.  
Αν οποιοδήποτε µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου χάσει την ιδιότητα µε την οποία έχει 
εκλεγεί, παύει αυτόµατα να είναι µέλος και ορίζεται νέο µε την αρχική διαδικασία, για το 
υπόλοιπο της θητείας. Αντικατάσταση µέλους, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται και στην 
περίπτωση κατά την οποία το µέλος απουσιάζει από περισσότερες από τρεις συνεχόµενες 
συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου.  
2. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το µήνα και έκτακτα όταν αυτό 
ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον µέλη του.  
Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, 

τον Πρόεδρό του. Υποψήφιοι για το αξίωµα αυτό δύνανται να είναι µόνο ιατροί που κατέχουν 

το βαθµό του ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή ∆ιευθυντή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο ∆ιοικητής του 

Νοσοκοµείου διενεργεί κλήρωση µεταξύ των ισοψηφισάντων, για την ανάδειξη του 

Προέδρου. 

Στις συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο 
πρακτικών θεωρηµένο από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. Η γραµµατειακή υποστήριξη του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου ανατίθεται σε υπάλληλο της ∆ιοικητικής ∆ιεύθυνσης του 
Νοσοκοµείου, οριζόµενο από τον ∆ιοικητή.  
Η θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι διετής και η συγκρότηση του γίνεται µε 
απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.  
3. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για κάθε θέµα το οποίο σχετίζεται µε την 
αποτελεσµατική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόµενους και τους εξωτερικούς 
ασθενείς του Νοσοκοµείου.  
Στις αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται:  
α) Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και µηνιαίου προγράµµατος εφηµερίων των ιατρών 
των Τοµέων και Τµηµάτων του Νοσοκοµείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή 
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον ∆ιοικητή. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα των εφηµεριών γίνεται µόνο µε γραπτή και 
αιτιολογηµένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου και έγκριση από τον 
Αναπληρωτή ∆ιοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον ∆ιοικητή.  
β) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστηµονικών επιτροπών του 
Νοσοκοµείου και όποιων άλλων επιτροπών ή οµάδων εργασίας όταν η σύστασή τους 
αποφασιστεί από τον ∆ιοικητή.  
γ) Η οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων, µε συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων εκτός 
Νοσοκοµείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
δ) Η οργάνωση και η ενηµέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του 
Νοσοκοµείου.  
ε) Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας.  
στ) Η εισήγηση, προς τον ∆ιοικητή, µέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των 

επί µέρους µονάδων του Νοσοκοµείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον 

προγραµµατισµό της προµήθειας εξοπλισµού ή υγειονοµικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, 

από τον ∆ιοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων προς τους 

ασθενείς υπηρεσιών. 
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Η παραπάνω βιβλιογραφία χρησιµοποιήθηκε για τη διπλωµατική εργασία του 

µεταπτυχιακού φοιτητή Φίλιππου Κουκουριτάκη, µε θέµα: 

«Η κλινική διακυβέρνηση ως το σύγχρονο και αποτελεσµατικό µοντέλο 

διοίκησης της υγείας. Οι ρίζες της, οι λόγοι που την καθιστούν 

αναγκαιότητα στην εποχή µας και οι προοπτικές εφαρµογής της στην 

Ελλάδα» 

“Clinical governance ; the modern, effective model of health management. 

Searching for the roots and the reasons which make it a necessity in 

health systems. The perspectives of a possible implementation in Greece” 
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