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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η έννοια της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες είναι πολυσήμαντη, πόσο μάλλον στις 

υπηρεσίες υγείας, καθώς η πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί 

συντονισμό και σωστή οργάνωση, ενώ οι απαιτήσεις ειδικά από τη πλευρά των 

ασθενών είναι συνεχώς αυξανόμενες.  

Η βελτίωση της ποιότητας στους υγειονομικούς τομείς, φαίνεται μέσα από την 

ικανοποίηση του ασθενούς. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής 

διεργασιών και διασφάλισης καθώς και μέτρησης της ποιότητας που εντάσσονται 

μέσα στα συστήματα ποιότητας. Ένας από τους ευρύτερα εφαρμοζόμενους 

μηχανισμούς αποτελεί η διαπίστευση των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα η πιο 

εξελιγμένη της μορφή αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα 

ειδικά έχουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, ως εκ τούτου 

απαιτείτο να βελτιώνονται, να αναβαθμίζονται προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις 

προκλήσεις του υγειονομικού περιβάλλοντος και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των χρηστών των υπηρεσιών τους. Η διαπίστευση παρέχει τη δυνατότητα για 

ανασχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών του υγειονομικού φορέα 

συνταιριάζοντας την εφαρμογή των προτύπων με τη συνοχή της περίθαλψης και 

επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών και της απόδοσης 

του οργανισμού. 

Για τη διαδικασία βελτίωσης κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση και ο στατιστικός 

και ποιοτικός έλεγχος διεργασιών των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας, 

προκειμένου να επισημανθούν οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της ποιότητας καθώς και η 

σημαντικότητα και μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων για τη ποιότητα του 

κόστους και την βελτίωση των υπηρεσιών και κόστους στα νοσοκομεία. 
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ABSRACT  

 

The concept of quality in all services is ambiguous, much less for healthcare services 

as a variety of services requires proper coordination and organization, while the 

specific requirements of the side of patients is constantly increasing. 

Improving quality in healthcare fields is seen through patient satisfaction. This 

improvement is achieved through the application process and assurance and quality 

measurement included within the quality systems. The constitution of accreditation in 

health services remains a common worldwide applicable mechanism and more 

specifically the evolved form regarding the hospital accreditation. The determining 

role of nursing institutions specifically in the sector of health services requires their 

improvement and evolution, in order to meet the challenges of the healthcare 

environment and respond to the needs of the users of the services. The accreditation 

provides the healthcare organization with the ability for internal reconstruction by 

matching the implementation of the standards in accordance to the continuity of care 

and focuses on the evaluation of quality in procedures and the output of the 

organization. 

For the improvement process is necessary evaluation and statistical process control 

and quality of health services offered in order to identify the areas that need 

improvement. The aim of this thesis is to analyze the quality and the significance and 

methodology of data collection, cost quality framework for the improvement of services 

and costs in hospitals. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Ο προσδιορισμός του μέλλοντος της φροντίδας υγείας εξαρτάται από όλους. Στη 

σύγχρονη εποχή, η φροντίδα υγείας χαρακτηρίζεται από ριζικές μεταβολές στους 

μηχανισμούς πληρωμής και κινήτρων, τάση για οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση, 

και ζήτηση μεγαλύτερης υπευθυνότητας σχετικά με την απόδοση και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η αλλαγή που αντιμετωπίζει το σύστημα είναι 

επικείμενη, αλλά υπάρχει επιλογή σχετικά με τη θέση που επιλέγει ο καθένας να 

υποστηρίξει. Σε καμία προηγούμενη χρονική περίοδο η ιατρική δεν παρουσίασε 

τέτοια βαθειά μεγέθυνση γνώσης και τεχνολογιών. Καθώς η ιατρική και η τεχνολογία 

προοδεύουν με γοργό ρυθμό, το σύστημα υγείας αδυνατεί να μεταφράσει τη γνώση 

σε πράξη, δε συμβάλλει στην άριστη αξιοποίηση των πόρων και μαστίζεται από την 

ανικανότητα του να παράσχει με συνέπεια με συνέπεια φροντίδα υψηλής ποιότητας 

για όλους τους Έλληνες. Υπάρχει απουσία πραγματικής προόδου στην 

αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας με σκοπό τη μείωση του κόστους, τη 

βελτίωση της ποιότητας και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορικής στη 

βελτίωση των διοικητικών και κλινικών διαδικασιών. Η εξελικτική πορεία των 

υγειονομικών συστημάτων δεν είναι δυνατόν να προσομοιωθεί μόνο στη βάση των 

δυνάμεων της αγοράς και του εύρους της κυβερνητικής δραστηριότητας (με έμφαση 

στην αποδοτικότητα), αλλά σκιαγραφείται κυρίως από μια αυξανόμενη στροφή στην 

ποιότητα. (Barnett & Kemp, 1994). 

Για να πετύχει μια ασφαλέστερη και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας, χρειάζεται 

να επανασχεδιάσουμε το σύστημα υγείας στη βάση της ασφάλειας του ασθενή, της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασθενοκεντρικής προσέγγισης. 

Επιπλέον, το σύστημα πρέπει να παρέχει ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα 

υγείας. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών, αλλά και 

των επαγγελματιών υγείας. Οι ασθενείς θα βιώνουν ασφαλέστερη, αξιόπιστη και 

ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας και οι επαγγελματίες υγείας την ικανοποίηση της 

προσφοράς. Οι ειδικοί στο χώρο της υγείας μιλάνε για την ύπαρξη κρίσης γύρω από 

τα θέματα υγείας όσον αφορά τόσο στην αντιμετώπιση των βασικών νόσων της 

εποχής μας και τις υγειονομικές ανισότητες, όσο και στον έλεγχο του διαρκούς 

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η καταγραφή των διαδικασιών και η 
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[2] 

 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλινικής πρακτικής, εκτός από την πειθαρχία 

που επιβάλλει, μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων. H τήρηση κοινής μεθοδολογίας από τα τμήματα 

επιτρέπει πιο αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων τους και παρέχει χρήσιμο 

υλικό για μελέτες.
1
 Η διαφαινόμενη διαφοροποίηση του γνωστικού περιεχομένου της 

επιστημονικής ενασχόλησης ενσωματώνει την αναμφισβήτητη πολυποίκιλη 

μεταβολή του σύγχρονου εξωτερικού περιβάλλοντος και τη γνωστή διαχειριστική 

διαπίστωση, ότι η μονοσήμαντη αντίδραση δεν επιτυγχάνει σημαντική λειτουργική 

διαφοροποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθεί να εισαγάγει την έννοια και τις 

διαδικασίες της ποιότητας στα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς φορείς και 

οργανισμούς, μέσα από τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας (CQI) που εμπλέκει 

σταδιακά το σύνολο της οργανωτικής δομής και εξουσιοδοτεί το υγειονομικό 

προσωπικό και τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας στη σχηματοποίηση μιας 

σύγχρονης οργανωτικής δομής.  

Η εξέταση της έννοιας της ποιότητας στον υγειονομικό τομέα πρέπει επιστημονικά 

να συσχετιστεί άμεσα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της στρατηγικής αλλαγής 

στο χώρο των νοσοκομείων. Η εφαρμοσμένη ποιότητα απαιτεί την εφαρμογή 

ορισμένων ιδιοτήτων. Η «εύστροφη εργασία» απαιτεί από τα άτομα την ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων, μεθόδων και τεχνολογιών, χωροταξική μετατόπιση, καταβολή 

αμοιβών για καινοτομίες και λειτουργία με το μικρότερο αριθμό περιορισμών. Η 

«εύστροφη σκέψη» στα νοσοκομεία ενσωματώνει τα πορίσματα της θεωρίας των 

προσδοκιών, που ισχυρίζεται ότι τα άτομα επιλέγουν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά 

τους με βάση την αντίδραση των άλλων. Επίσης, η εφαρμοσμένη ποιότητα απαιτεί 

«εύκαμπτους» διευθύνοντες συμβούλους που αποδέχονται την έννοια της 

αυτοδιαχείρισης και υιοθετούν τα στάδια της εφαρμογής της.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της 

διεθνούς συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης για 

να ενημερώσει τη χρήση των διεθνών συγκρίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της 

υγειονομικής περίθαλψης, με δυο μελέτες περιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν από 

διεθνή οργανισμό RAND Corporation. 
2
 

                                                 
1
 Γείτονα Μ. Καρόκης Α., Κυριόπουλος Γ., Λιόνης Χ, Σισσούρας Α, Υφαντόπουλος Γ. «Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα 

υγείας». Κείμενα ομοφωνίας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004 
2
 Η RAND Corporation είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που παρέχει αντικειμενική ανάλυση και αποτελεσματικές λύσεις 

για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κοινό και του ιδιωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

[3] 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε η 

μελέτη και κάλυψη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι πιο σημαντικές πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

α) papers 

Γείτονα Μ, Καροκης Α, Κυριόπουλος Γ, Λιονης Χ, Σισσούρας Α, Υφαντόπουλος Γ. 

Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία κα τη φροντίδα υγείας. Κείμενα ομοφωνίας. 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004 

 

Kilpelaeinen K, Aromaa A, Echim Core Group. European health indicators: 

development and initial implementation. Final report of the ECHIM project. Helsinki: 

National Public Health Institute, 2008 

 

β) ηλεκτρονικές 

EUROCARE. EUROCARE Survival of cancer patients in Europe, 2009 

 

γ) reviews 

Nolte E., “International benchmarking of healthcare quality”, A review of the 

literature from Rand Europe 2010 

δ) βιβλία 

Anders A, Staffan Ν. Εισαγωγή στη σύγχρονη Επιδημιολογία. Εκδόσεις Λίτσας, 

Αθήνα, 1992 

 

Μουμτζόγλου Α. «Η Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας» Εκδοτική Σειρά 

Medi Force 16, Επιστήμες διοίκησης και Οικονομίας Υγείας. Σεπτέμβριος 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  

 

2.1 Ποιότητα 

 

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες 

σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η 

ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια [Garvin, 1988]. Γενικά η έννοια της 

ποιότητας είναι δύσκολο να ορισθεί επαρκώς παρόλο που όλοι έχουμε την εμπειρία της 

ποιότητας προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρώτος, προσδιόρισε την ποιότητα, ο 

Walter Shewhart3 (1931) λέγοντας ότι «ποιότητα είναι το πόσο καλό είναι ένα προϊόν». 

Με αυτή την έννοια, «η ποιότητα είναι απόλυτα και παγκόσμια αναγνωρίσιμη, πρόκειται 

για ένα σημείο το οποίο αποτελείται από μη διαπραγματεύσιμα όρια και υψηλή απόδοση. 

Έτσι, ενώ, δεν μπορεί να οριστεί ακριβώς, παρόλα αυτά, γίνεται αντιληπτή όπου υπάρχει» 

[Garvin, 1988]. Σύμφωνα με τον Bühner, «…η κρίση του πελάτη αποφασίζει για την 

ποιότητα του προϊόντος».  

Ορίζεται, επίσης, ως η «πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες» 

[ANSI4/ASQC 5, 1978]. Το 1979 ο Philip B. Crosby
6
 έδωσε την δική του ερμηνεία για την 

ποιότητα, με όρους απόδοσης, προσεγγίζοντας τις διεργασίες που παράγουν μηδέν 

αποτελέσματα, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες αρχές. Καταρχάς έχει να κάνει με την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται από 

                                                 
3
 Walter Andrew Shewhart (18 Μαρτίου 1891 - 11 Μαρτίου του 1967) ήταν ένας Αμερικανός φυσικός, μηχανικός και στατιστικολόγος, 

μερικές φορές γνωστός ως ο πατέρας του στατιστικού ελέγχου ποιότητας συσχετιζόμενος με τον κύκλο Shewhart. 
4
 Ο Οργανισμός American National Standards Institute επιβλέπει τη δημιουργία, τη διάδοση και τη χρήση των χιλιάδων προτύπων και των 

κατευθυντήριων γραμμών που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε τομέα, καθώς επίσης συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα 

πιστοποίησης που αξιολογούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα - συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα όπως το ISO 

9000 και ISO 14000 Συστήματα (περιβαλλοντικής) διαχείριση.  
5
 Ο οργανισμός American Society for Quality είναι μια παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων με πάθος για την ποιότητα, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία, τις ιδέες τους και την τεχνογνωσία τους. 
6
 Philip Bayard "Phil" Crosby, (18, Ιουνίου 1926 - 18 Αυγούστου, 2001). Ήταν ένας επιχειρηματίας και συγγραφέας, ο οποίος συνέβαλε στη 

θεωρία της διαχείρισης και της διαχείρισης της ποιότητας πρακτικές [www.philipcrosby.com] 
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αυτούς που τα προκαλούν και επομένως η ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που προκαλεί το 

έξοδο είναι όταν δεν γίνεται μία εργασία σωστά από την αρχή. Ο τελικός στόχος της 

ποιότητας είναι μηδέν ελαττωματικά. Συγκεκριμένα κατά τον Philip Crosby. όταν υπάρχουν 

ελαττώματα, αυξάνεται το κόστος παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών.
7
  

Τα δεκατέσσερα (14) βήματα ποιότητας κατά τον Crosby για άσκηση ποιότητας είναι τα 

εξής: 

Βήμα 1
ο
: Η δέσμευση της διοίκησης. 

Βήμα 2
ο
: Η ομάδα βελτίωσης της ποιότητας. Θα πρέπει να ιδρυθεί μια ομάδα για να 

καθοδηγεί τη διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας. Αυτή η ομάδα χρειάζεται μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και μια ηγεσία ενώ θα πρέπει να έχει και άμεση πρόσβαση στην 

ανώτατη διοίκηση. Η ιδέα δεν είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η ομάδα για διορθωτικές και 

πυροσβεστικού τύπου ενέργειες.  

Βήμα 3
ο
: Μέτρηση. Για να αποφύγει κανείς απογοητεύσεις και μπελάδες, χρειάζεται μια 

ξεκάθαρη μέθοδο μέτρησης. Κάθε μέρος οποιαδήποτε δραστηριότητας οι εισροές της, το 

παραγωγικό μέρος και το παραγόμενο αποτέλεσμα (εκροή), προσφέρεται για μέτρηση. Ο 

τύπος της μέτρησης μπορεί εύκολα να αποφασιστεί από τους ανθρώπους που συνδέονται με 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Βήμα 4
ο
: Το κόστος της χαμηλής ποιότητας. Ο υπολογισμός του πόσο κοστίζει η χαμηλή 

ποιότητα στον οργανισμό μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμος επειδή θα τραβήξει τη προσοχή της 

διοίκησης, θα δώσει κίνητρα βελτίωσης, θα θέσει προτεραιότητες και θα αποκαλύψει τάσεις. 

Ο Crosby πιστεύει ότι το κόστος της χαμηλής ποιότητας θα πρέπει να προσδιοριστεί 

αντικειμενικά, να συνεργαστεί τυπικά και να ενσωματωθεί στη συνηθισμένη διαδικασία του 

μάνατζμεντ για να αντιμετωπιστεί ως θετικό μάλλον παρά ως απειλητικό ζήτημα. Μόνο τότε 

μπορεί η ιδέα να βοηθήσει ως ένα καλό ερέθισμα στην ίδια τη διαδικασία της βελτίωσης.  

Βήμα 5
ο
: Ενημέρωση για τη ποιότητα. Ένα ικανοποιητικό σύστημα επικοινωνίας είναι 

ζωτικής σημασίας για μια εταιρεία. Μέσω αυτού, η ενημέρωση για την ποιότητα θα πρέπει 

να επεκταθεί σε ολόκληρη την εταιρεία και να προσαρμοστεί στην κουλτούρα της. Ο Crosby 

δεν είναι εναντίον του σλόγκαν και των αφισών που μιλάνε για (μηδέν αποτελέσματα) ή 

«κάνε το σωστά από την αρχή», αφού αυτά λειτουργούν στο εργατικό δυναμικό ως υπόμνηση 

της σημασίας της ποιότητας κάτι με το οποίο διαφωνεί σοβαρά ο Deming. 

Βήμα 6
ο
: Διορθωτικές ενέργειες. ο κυρίως σκοπός μιας διορθωτικής ενέργειας θα πρέπει να 

είναι πρόληψη λαθών ή ο προσδιορισμός και η εξάλειψη των αιτιών των προβλημάτων για 

πάντα. Οι διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις των περασμένων 

δεδομένων έτσι ώστε να προσδιορίζονται οι αιτίες των προβλημάτων και να διευθετούνται σε 

μόνιμη βάση.  

                                                 
7
 Crosby, P., Quality is Free. New York : McGraw-Hill, 1979 
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Βήμα 7: Σχεδιασμός για μηδέν ελαττώματα. Για να ενσωματωθεί ικανοποιητικά στην 

εταιρική κουλτούρα η ιδέα των μηδέν ελαττωμάτων απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός. 

Θα πρέπει να ξεκινήσει με τη δέσμευση, από πλευράς ανώτατης διοίκησης για μηδέν 

ελαττώματα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί σοβαρά η ιδέα και να 

αναγνωριστεί ως αξιοπρεπές ιδανικό.  

Βήμα 8
ο
: Η εκπαίδευση των εργαζομένων. Ο Crosby συνοψίζει ολόκληρη την 

εκπαιδευτική διαδικασία σε αυτό που ονομάζει «τα έξι Δέλτα»  

 Δηκτικότητα (κατανόηση του αναγκαίου, εγκατάλειψη του παλαιού τρόπου 

σκέψης και των αναχρονιστικών πρακτικών) 

 Δέσμευση (αφοσίωση – κατευθυνόμενη από τη διοίκηση – στην αλλαγή της 

κουλτούρας) 

 Δεξιότητα (μεθοδική και επιστημονική εφαρμογή της διαδικασίας βελτίωσης) 

 Διαβίβαση πληροφοριών (ολοκληρωμένη συνεργασία σε ολόκληρη τη 

παραγωγική διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει και τους προμηθευτές και τους 

πελάτες) 

 Διόρθωση (εξάλειψη όλων των αιτιών των προβλημάτων και πρόληψη για να 

μη προκύψουν νέα) 

 Διάρκεια (αέναη προσπάθεια βελτίωσης) 

Βήμα 9
ο
: Η μέρα των μηδέν ελαττωμάτων. Ο Crosby προτείνει να 

προγραμματίζεται μέρα των μηδέν ελαττωμάτων για να ανταμείβονται οι σοβαρές 

προσπάθειες.  

Βήμα 10
ο
: Καθορισμός στόχων. Ο καθορισμός των στόχων είναι η άμεση συνέπεια 

της μέτρησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετρηθεί κάτι αν δεν υπάρχει στόχος 

για επίτευξη. Όσον αφορά στην ποιότητα, ο θεμελιώδης στόχος είναι αυτός των 

μηδέν ελαττωμάτων και όλη οι ενδιάμεσοι στόχοι θα πρέπει να κινηθούν προς αυτή 

τη κατεύθυνση. 

Βήμα 11
ο
: Εξάλειψη των αιτιών του λάθους. Η μόνιμη εξάλειψη των αιτιών του 

λάθους απαιτεί ομαδική προσπάθεια. Τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας θα 

εξασφαλίσουν τη διανομή των απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν όχι μόνο στο να προσδιοριστούν οι κοινές πηγές των λαθών και να 

εξαλειφθούν μόνιμα αλλά και στην πρόληψη των ίδιων προβλημάτων που θα 

προκύψουν στο μέλλον. 

Βήμα 12
ο
: Αναγνώριση. Ο Crosby θεωρεί την αναγνώριση ως ένα σημείο αναφοράς 

και μια καθοδηγητική γραμμή που θα βοηθήσει τις προσπάθειες βελτίωσης προς τη 
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σωστή κατεύθυνση. Η διαδικασία της αναγνώρισης πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά 

και να επιτευχθεί σταδιακά.  

Βήμα 13
ο
: Συμβούλιο ποιότητας. Όλοι οι ειδικοί της ποιότητας μπορούν να 

μαζευτούν σε μια ομάδα με το όνομα «Συμβούλιο Ποιότητας». Αυτοί θα είναι οι 

άνθρωποι που θα ορίσουν την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές που 

είναι απαραίτητες για τη διεύθυνση της διαδικασίας βελτίωσης.  

Βήμα 14
ο
: Κάντε τα πάλι όλα από την αρχή. Η διαδικασία της μάθησης, της 

συμμετοχής, του πειραματισμού με νέες μεθόδους και της βελτίωσης δε θα πρέπει να 

τελειώσει ποτέ. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να γίνει η κουλτούρα της 

εταιρείας και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν η προσπάθεια είναι συνεχής. «Κάθε 

συστατικό που αναμιγνύεται στον προορισμό ενός μόνιμου συστήματος με σκοπό να 

εξαλείψει τις ενοχλήσεις και να δημιουργήσει βελτίωση της ποιότητας απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή. Όταν ο σεβασμός του δικαιώματος των εργαζομένων να μην 

αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις στην εργασία τους θεωρηθεί τόσο σημαντικός όσο και η 

αύξηση των πωλήσεων τότε οι ενοχλήσεις θα εξαλειφθούν»  

Για τον Dr. Joseph Juran
8
, η έννοια της ποιότητας περιστρέφεται γύρω από τη 

καταλληλότητα για χρήση. Η προσέγγισή του βασίζεται στην ανάπτυξη διεπιστημονικών 

ομάδων, που χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαγνωστικών εργαλείων για τη κατανόηση των 

διεργασιών, που παράγουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.  

 

2.2 Ιστορική Αναδρομή Ποιότητας 

 

Με τη βιομηχανική επανάσταση και τη μαζική παραγωγή, στις αρχές του 20ού αιώνα, 

προέκυψε η ανάγκη ποιοτικού ελέγχου της γραμμής παραγωγής, που αρχικά περιοριζόταν 

στην επιθεώρηση των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων προϊόντων. Τις προδιαγραφές όριζε 

ο μηχανικός παραγωγής και οτιδήποτε ήταν εκτός ορίων επανεξεταζόταν ή απομακρυνόταν. 

Ήταν η εποχή όπου στην Αμερική η εταιρεία τηλεπικοινωνιών AT&T (American Telephone 

& Telegraph) εργαζόταν για τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε 

την εταιρία Western Electric, με στόχο να την προμηθεύει πρώτες ύλες (συνδυασμός μαζικής 

παραγωγής και ταυτόχρονα αυξημένων απαιτήσεων ως προς την αξιοπιστία των προμηθειών 

και την ποιότητα των υλικών), ενώ δεύτερη θυγατρική, η Bell Telephone Laboratories (Bell 

Labs), ήταν προσανατολισμένη στην έρευνα και στα θέματα ποιότητας που αφορούσαν στη 

                                                 
8
 Joseph Juran Moses (24 Δεκεμβρίου 1904 - 28 Φεβρουαρίου 2008) ήταν ένας Ρουμάνος- Αμερικανός μηχανικός και σύμβουλος 

επιχειρήσεων. Είναι κυρίως γνωστός ως ο ευαγγελιστής για την ποιότητα και τη διαχείριση της ποιότητας, έχοντας γράψει πολλά σημαντικά βιβλία 

για αυτά τα θέματα. Ήταν ο αδελφός του βραβευμένου με Όσκαρ Nathan H. Juran. 
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μαζική παραγωγή, εισάγοντας τη στατιστική μεθοδολογία. Έως τα μέσα του 1940 

σημειώθηκε πρόοδος στην προσέγγιση της ποιότητας, καθώς έγινε αντιληπτό από τους 

ερευνητές της Bell Labs ότι δεν επαρκεί η απλή επιθεώρηση της καταλληλότητας των 

ενδιάμεσων προϊόντων μιας γραμμής παραγωγής, αλλά είναι σημαντικός ο έλεγχος των 

διαδικασιών που οδηγούν στο προϊόν και της διακύμανσής τους. Στις αρχές του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου, ο αμερικανικός στρατός εφάρμοσε στατιστικές μεθόδους 

δειγματοληψίας για τον έλεγχο των προμηθευτών του. Κεντρικό ρόλο στη διάδοση της 

στατιστικής μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο της γραμμής παραγωγής διαδραμάτισαν οι 

Edwards W. Deming και Joseph M. Juran. Μετά τον Πόλεμο, τα ηνία πήραν Ιάπωνες 

ερευνητές, όπως ο Kaoru Ishikawa του Πανεπιστημίου του Τόκιο, ο οποίος εισήγαγε επτά 

εργαλεία για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ποιότητας, που χρησιμοποιούνται έως 

σήμερα.  

 

Πίνακας 1:. 7 βασικά εργαλεία μέτρησης ποιότητας 

 

Πηγή: Α. Παπακωστίδης, Ν. Τσουκαλάς, «Quality in health care and its evaluation» 

 

Τα ιαπωνικά προϊόντα έγιναν τόσο ανταγωνιστικά, σε τιμή και ποιότητα, ώστε έως τα τέλη 

του 1970 εκτόπισαν μεγάλους τομείς της αμερικανικής βιομηχανίας, όπως των ηλεκτρονικών 

και των αυτοκινήτων. Αυτό που διαφοροποίησε τους Ιάπωνες ήταν ότι προέκτειναν την 

έννοια της ποιότητας από τις στατιστικές μετρήσεις της παραγωγής στη διαμόρφωση μιας 

κουλτούρας που αφορούσε σε όλους τους εργαζόμενους στον οργανισμό.
9
 

 

                                                 
9 

Α. Παπακωστίδης, Ν. Τσουκαλάς, «Quality in health care and its evaluation» 
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2.3 Υγεία 

 

Η υγεία θεωρείται σαν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας πλήρους και 

ευτυχισμένης ζωής. Η έννοια της υγείας στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας 

διέφερε στους διάφορους πολιτισμούς, από τους περισσότερους όμως θεωρούταν 

ολιστικά σαν ένα είδος αρμονίας μέσα στο άτομο και μεταξύ του ατόμου και του 

περιβάλλοντός του 10. Ο ισχύων ορισμός της Υγείας περιλαμβάνεται στον πρόλογο 

του καταστατικού του ΠΟΥ. Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Υγεία 

(Νέα Υόρκη, 19 - 22 Ιουνίου 1946), υπεγράφη από αντιπροσώπους 61 κρατών στις 

22 Ιουλίου 1946 (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100), 

τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 1948 και παραμένει αναλλοίωτος: "Υγεία είναι μια 

κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η 

απουσία νόσου ή αναπηρίας." ("Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.") 
11

Οι 

επιστήμονες που μελετούν τα θέματα υγείας στην προσπάθεια τους να ορίσουν την 

έννοια της υγείας ακολουθώντας διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν 

καταλήξει στο διαχωρισμό μεταξύ θετικού και αρνητικού, καθώς και λειτουργικού 

και βιωματικού ορισμού.  

Η υγεία θεωρείται συχνά ως η απουσία συμπτωμάτων και σε αυτήν την περίπτωση 

δίνεται ένας αρνητικός ορισμός. Η υγεία δηλαδή ορίζεται σε σχέση με κάτι που δεν 

υπάρχει, απουσιάζει. Εδώ όμως μπορούμε να ρωτήσουμε: ποιος ορίζει τι είναι το 

σύμπτωμα;  

Είναι γνωστό στους κοινωνικούς επιστήμονες ότι η αντίληψη, για παράδειγμα, του πόνου 

ή η προθυμία να εκφράσει κάποιος ορισμένα συμπτώματα εξαρτώνται από κοινωνικούς 

και πολιτιστικούς παράγοντες. Ο ορισμός αυτός σήμερα μοιάζει ελλιπής αφού δεν 

περιλαμβάνει προσεγγίσεις όπως τη βιολογική προσέγγιση δηλαδή τη 

κληρονομικότητα, δυσλειτουργία οργάνων, τη κοινωνικοοικονομική προσέγγιση 

δηλαδή το άτομο, την οικονομική κατάσταση και τους κοινωνικούς θεσμούς, την 

πολιτισμική - κοινωνιολογική προσέγγιση όπως τα δεδομένα χώρας-περιοχής και 

                                                 
10 

Σουρτζή Π. (1998): Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 10(4):179-185. 
11

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%C

F%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%

82 
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χρόνου, την πολιτική προσέγγιση δηλαδή το πολιτικό - οικονομικό σύστημα, 

σύστημα υγείας. 

Ο ορισμός του ΠΟΥ είναι ένας θετικός ορισμός της υγείας, στον οποίο η έμφαση 

εστιάζεται στην παρουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.  

Σ' αυτόν τον ορισμό παρατηρείται ότι πέρα από τη σωματική υγεία 

συμπεριλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες (ψυχο-κοινωνικοί), που θεωρείται ότι 

συμβάλλουν στον καθορισμό αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «υγεία 

υψηλού επιπέδου».  

Με βάση το λειτουργικό ορισμό, υγεία θεωρείται η ικανότητα που διαθέτει το άτομο 

να ανταποκρίνεται στους κοινωνικούς του ρόλους. Εδώ παρατηρείται ότι η υγεία 

ορίζεται με βάση τη σχέση του ατόμου με το κοινωνικό του περιβάλλον. Στην 

περίπτωση δηλαδή που κάποιος δεν μπορεί, για παράδειγμα, να συνεχίσει την 

εργασία του ή να ανταποκρίνεται στο ρόλο του/της συζύγου ή του γονέα, θεωρείται 

για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει ότι δεν είναι υγιής.  

Σε αντίθεση με το λειτουργικό ορισμό ο βιωματικός εστιάζεται περισσότερο στο 

άτομο και στον τρόπο με τον οποίο αυτό αντιλαμβάνεται την υγεία. Εδώ δεν είναι η 

κοινωνία αλλά το ίδιο το άτομο που μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες μπορεί 

να θεωρήσει τον εαυτό του υγιή ή μη.  

 Η αναπηρία αφορά στις διαταραχές, τις μεταβολές, τους περιορισμούς, στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ασθενούς και του περιβάλλοντος του υπό τη φυσική 

σωματική τους υπόσταση.  

Έτσι ο ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αδυνατεί να επιτελέσει 

συγκεκριμένες λειτουργίες με την ημίπληκτη πλευρά, για παράδειγμα, δεν μπορεί να 

περπατήσει, να γράψει, να ντυθεί.  

Η αναπηρία αφορά και σε διαταραχές, μεταβολές και περιορισμούς στους 

κοινωνικούς ρόλους που ο ασθενής καλείται, αναμένεται και προσδοκάται να 

διαδραματίσει, με την όποιου βαθμού κινητική δυσλειτουργία και /ή ψυχονοητική 

διαταραχή. Για παράδειγμα, ο ίδιος ασθενής δεν μπορεί να επισκεφθεί τους 

αρχαιολογικούς χώρους, ή χώρους πολιτισμού, ή δημοτικά καταστήματα, εξαιτίας της 

απουσίας υποδομών διευκόλυνσης των αναπηρικών αμαξιδίων.  

Η ανικανότητα είναι μια σωματική ή/και ψυχική κατάσταση, η αναπηρία όμως είναι 

κοινωνική νόσος.  
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Η αναπηρία προσβάλλει την Ποιότητα ζωής. δηλαδή, την υποκειμενική αίσθηση 

πληρότητας και ασφάλειας, την ικανοποίηση και την απόλαυση που δημιουργεί στον 

Άνθρωπο η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. 

Η επακόλουθη αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται από συστήματα υγείας με 

αντίστοιχο του ανωτέρου διαχωρισμό και διαδικασία αντίστοιχη της οικονομικής 

παραγωγής. Επιπροσθέτως το κάθε σύστημα αναλύεται σε υποσυστήματα, κυριότερα 

των οποίων είναι: 

1. Δημόσια Υγεία – Επίπεδο Υγείας Πληθυσμού,  

2. Υπηρεσίες / Μονάδες Υγείας (Παροχή-Παραγωγή),  

3. Δαπάνες (Χρηματοδότηση). 

Οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (του επιπέδου) της υγείας είναι: 

1. οι δημογραφικές τάσεις - εξελίξεις – δείκτες,   

2. η οικονομική ανάπτυξη - η απασχόληση - το εισόδημα και η κατανομή του,  

3. το επίπεδο εκπαίδευσης (μαζί με το 1 και το 2 = δείκτης ανθρώπινης 

ανάπτυξης),  

4. οι συνθήκες κατοικίας - εργασίας και το επίπεδο διαβίωσης,  

5. πρότυπα συμπεριφοράς και τρόπος ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή, 

άσκηση, κ.ά.) 

6. κλιματολογικές συνθήκες - περιβάλλον - οικολογική ισορροπία,  

7. κατανάλωση φαρμάκων,  

8. χρήση ΒΙΤ,  

9. άλλες υπηρεσίες περίθαλψης,  

10. άλλες κοινωνικές σχέσεις, κλπ. 

Η διερεύνηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού προϋποθέτει την μεθοδολογία 

συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί σχετικοί 

δείκτες που γενικά διαχωρίζονται σε α. αρνητικούς (θνησιμότητα, νοσηρότητα, κλπ.) 

και β. θετικούς (ποιότητα ζωής, αυτοαξιολόγηση, κλπ.). Μετά από πρόσφατες 

ομαδοποιήσεις από προγράμματα διεθνών οργανισμών, και κυρίως της ΕΕ, οι γενικές 

κατηγορίες των δεικτών υγείας είναι: 

α. Επίπεδο Υγείας (Health Status): προσδόκιμο επιβίωσης (life expectancy), 

θνησιμότητα (mortality), νοσηρότητα (morbidity), άλλοι λειτουργικοί και 

ανθρωπιστικοί δείκτες (functioning, anthropometric). 
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β. Στάσεις ζωής και υγειονομικές συνήθειες (Life Style & Health Habits): 

κατανάλωση καπνού – αλκοόλ – φαρμάκων, φυσική δραστηριότητα, δίαιτα, 

σεξουαλική ζωή, κλπ. (tobacco, alcohol, drug, physical activity, diet, sex life, other). 

γ. Συνθήκες Διαβίωσης & Εργασίας (Living & Working Conditions): απασχόληση, 

περιβάλλον εργασίας, κατοικία, ελεύθερος χρόνος, μεταφορές, εξωτερικό περιβάλλον 

(employment, work environment, housing, home & leisure, transport, external 

environment). 

δ. Σύστημα – Υπηρεσίες Υγείας (Health Care System): δαπάνες-χρηματοδότηση 

υγείας, υποδομές – προσωπικό, κόστος / δαπάνες, χρήση υπηρεσιών, προαγωγή 

υγείας – πρόληψη ασθενειών (health financing, facilities – personnel, cost / 

expenditure, service utilization, health promotion & disease prevention). 

ε. Δημογραφικοί & Κοινωνικοί Παράγοντες (Demographic & Social Factors): φύλο, 

ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, περιφέρεια – κατοικία, εκπαίδευση (gender, age, 

marital status, region & residence, education). 

στ. Άλλοι δείκτες (food safety, miscellaneous, other). 

Η ύπαρξη διαφορών στα επίπεδα υγείας μεταξύ χωρών ή περιφερειών ή κοινωνικών 

ομάδων αποτελεί κοινή όσο και σημαντική διαπίστωση. Οι “αναπόφευκτες” διαφορές 

έχουν σχέση με την ατομικότητα του καθενός και την προάσπιση της προσωπικής 

υγείας. Αυτό όμως συνδέεται με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και έτσι 

καθίστανται “αποφεύξιμες” για ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού αν δουλέψει προς 

αυτό το τομέα μια πολιτική υγείας και κοινωνικής προστασίας. Σε διαφορετική 

περίπτωση παρατηρούνται οι λεγόμενες ανισότητες (αντίστοιχες των 

υποσυστημάτων):  

α. στο επίπεδο υγείας,   

β. στη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών υγείας, και 

γ. στην προσφορά – παραγωγή υπηρεσιών υγείας 

 

2.4 Ιστορική Αναδρομή Έννοιας Υγείας 

 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της υγείας και της ασθένειας διαφέρει ανάλογα με τη 

χρονική περίοδο και τις κοινωνικές συνθήκες. Κατά την προϊστορική περίοδο, οι 

άνθρωποι πιθανότατα πίστευαν ότι τα αίτια της ασθένειας ήταν διάφορα κακά 
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πνεύματα, τα οποία εισέβαλαν στο άτομο. Οι πρώτες εμπεριστατωμένες αντιλήψεις 

για την υγεία και την ασθένεια διατυπώνονται από τους αρχαίους Έλληνες και έχουν 

μυθολογικό υπόβαθρο. Ο ορθολογισμός και η φυσιοκρατία που χαρακτήρισαν για 

πρώτη φορά την ανθρώπινη σκέψη στην αρχαία Ελλάδα οδήγησαν στη διαμόρφωση 

της ιπποκράτειας ιατρικής, βασισμένης στη φυσική ερμηνεία των φαινομένων. Ο 

Ιπποκράτης, κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., θεωρεί ότι η υγεία είναι το αποτέλεσμα της 

ισορροπίας μεταξύ τεσσάρων σωματικών χυμών, μια ιδέα δημοφιλής την εποχή 

εκείνη. Οι χυμοί ήταν το αίμα (που περιγράφεται με τις ιδιότητες του ζεστού και 

υγρού), το φλέγμα (ψυχρό και υγρό), η κίτρινη χολή (ζεστή και στεγνή) και η μαύρη 

χολή (ψυχρή και στεγνή). Όταν η κράση (ανάμιξη) των χυμών δεν είναι 

ισορροπημένη, τότε εμφανίζεται η ασθένεια. Ενώ στη Ελλάδα γεννιόταν η 

Ιπποκρατική ιατρική, στην Αρχαία Κίνα πίστευαν ότι η ασθένεια εμφανίζεται όταν 

διαταράσσεται η ισορροπία του ανθρώπου, από περιβαλλοντικά αίτια. Η κινεζική 

αντίληψη για τον άνθρωπο και το σύμπαν, στηριγμένη στις αντίρροπες δυνάμεις γιν 

και γιανγκ που αποτελούν την αρσενική και θηλυκή αρχή της φύσης, υπήρξε η βάση 

της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και του πρακτικής του βελονισμού
12

. Οι ιδέες 

του Γαληνού (2ο μ.Χ.), που έκανε ανατομικές μελέτες, επηρέασαν την ιατρική 

πρακτική κατά το Μεσαίωνα, οπότε και κάτω από την ισχυρή επίδραση της 

Εκκλησίας, η ασθένεια «δαιμονοποιήθηκε». 

Στην Αναγέννηση, ο τρόπος σκέψης άλλαξε επηρεασμένος από την έκρηξη των 

επιστημών και τις νέες δυνατότητες που ανακάλυπτε ο άνθρωπος. Ο Καρτέσιος (17ος 

αιώνας) διακήρυξε ότι το σώμα και ο νους είναι χωριστές οντότητες (δυϊσμός) και το 

σώμα γίνεται αντιληπτό σαν μια μηχανή με εξαιρετικά σύνθετες λειτουργίες. 

Σύμφωνα με τον Τούντα (2000), οι αντιλήψεις των ανθρώπων για τα φαινόμενα της 

υγείας και της αρρώστιας είναι δυνατόν να χωριστούν σε πέντε περιόδους: τη 

μεταφυσική - μαγική, στη μεταφυσική - θρησκευτική, τη νατουραλιστική (πρώιμη 

επιστημονική), τη μηχανιστική - θετικιστική (κυρίως επιστημονική) και της 

αρρώστιας είναι δυνατόν να χωριστούν σε πέντε περιόδους: τη μεταφυσική - μαγική,  

στη μεταφυσική - θρησκευτική, τη νατουραλιστική (πρώιμη επιστημονική), τη 

μηχανιστική - θετικιστική (κυρίως επιστημονική) και τη σύγχρονη ολιστική η οποία 

διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η περίοδος που 

διανύουμε έχει τα χαρακτηριστικά της μεταβατικής περιόδου και κυριαρχεί η 

                                                 
12

 Καραδήμας Ε. (2005): Ψυχολογία της υγείας , Θεωρία και κλινική πράξη, Τυπωθήτω, Αθήνα 
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σταδιακή αμφισβήτηση του παλιού, αλλά και η επιφύλαξη απέναντι στο νέο που 

έρχεται.
13

  

 

2.5 Προσέγγιση Έννοιας Υγείας 

 

Αν και ένας πλήρης ορισμός της υγείας είναι πιθανώς αδύνατος, εντούτοις μπορούμε 

να υποδείξουμε κάποιους παράγοντες, που φαίνονται να σχετίζονται με αυτόν τον 

ορισμό. Η κατάσταση της πλήρους υγείας μπορεί να γίνει αντιληπτή με όρους μιας 

δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των ατομικών (π.χ. φυσιολογία, συμπεριφορά, 

ψυχολογικοί παράγοντες, στρες) και των περιβαλλοντικών συστημάτων (π.χ 

πολιτισμός, οικονομία, συνθήκες κ.λπ). Η ισορροπία χαρακτηρίζεται ως δυναμική, 

γιατί η υγεία δεν είναι μια σταθερή κατάσταση, αλλά μεταβάλλεται με το πέρασμα 

του χρόνου. Ακόμα και μετά από μια σημαντική μεταβολή της, συχνά υπάρχουν 

στοιχεία (όπως οι ικανότητες του ατόμου, η κοινωνική υποστήριξη, η ιατρική 

βοήθεια) που επαρκούν ώστε να επαναφέρουν την κατάσταση της ισορροπίας. 

Όμως, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Κατά συνέπεια, ο βαθμός υγείας ενός ατόμου ή 

ενός πληθυσμού μπορεί να προσδιοριστεί για μια συγκεκριμένη στιγμή και όχι 

μόνιμα. Η υγεία δεν αποτελεί το αντίθετο της ασθένειας, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

έννοιες όπως η ευεξία και η ποιότητας ζωής. Για τον προσδιορισμό της υγείας είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική η κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των βιολογικών, των 

ψυχολογικών και των κοινωνικό οικονομικών παραγόντων που δρουν κάθε στιγμή 

και σε συνεχή αλληλεπίδραση. Η υγεία δεν είναι μόνο ένα ατομικό ζήτημα, αλλά και 

ένα πολιτισμικό ζητούμενο. Υπ’ αυτή την έννοια, η υγεία σχετίζεται με την έννοια 

του βαθμού πληρότητας, όπως αυτή την κατανοεί και την προσδιορίζει το άτομο 

ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τις δυνατότητές του, καθώς και ανάλογα με τις 

υπάρχουσες κοινωνικές αξίες
14

. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η έννοια «υγεία» 

μπορεί να έχει πολλούς ορισμούς. Μπορεί να οριστεί ως απουσία συμπτωμάτων ή 

νόσου (αρνητικός ορισμός), ως σωματική ικανότητα (λειτουργικός ορισμός), ως 

ικανότητα άσκησης ρόλων (συναισθηματική λειτουργικότητα) ή, όπως ορίζει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ως μια θετική κατάσταση πλήρους σωματικής, 

ψυχολογικής και κοινωνικής ευεξίας (θετικός ορισμός). Στο πλαίσιο αυτό, οι 

                                                 
13 

Boulogne J. (2001): Medical myths and notions in Ancient Greece, Med Nowozytna 
14

 Καραδήμας Ε. (2005): Ψυχολογία της υγείας , Θεωρία και κλινική πράξη, Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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διαφορετικές προσεγγίσεις συνθέτουν μια ολική εικόνα του φαινομένου που το 

συσχετίζουν όχι μόνο με τις κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, αλλά και με τις 

κοινωνικές και ατομικές αναπαραστάσεις τους, καθώς και με τις διασυνδέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους
15

. 

 

2.5.1 Κοινωνική προσέγγιση 

 

Η υγεία και η αρρώστια εκφράζονται στις σχέσεις του ατόμου με την κοινωνία. Η 

αρρώστια διαταράσσει όχι μόνο τη βιολογική ισορροπία ενός ατόμου, αλλά και στην 

κοινωνική του λειτουργία
16

. Η κοινωνική επίδραση στη διαμόρφωση των εννοιών της 

υγείας και της αρρώστιας έγκειται κυρίως στον εκάστοτε προσδιορισμό του ορίου 

μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το 

γεγονός ότι έννοιες όπως το φυσιολογικό επηρεάζονται από τα εκάστοτε κοινωνικά 

και ιδεολογικά δεδομένα. Στο Δυτικό πολιτισμό, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν 

οι έννοιες της εργασίας και της παραγωγικότητας, το φυσιολογικό και το παθολογικό 

προσδιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα ή μη για εργασία. 

Μάλιστα, επειδή παλαιότερα η εργασία ήταν κυρίως χειρωνακτική, τα όρια της 

παθολογίας ταυτίστηκαν με τα όρια της σωματικής - και ειδικά της μυϊκής- 

αδυναμίας. Οι περισσότερες πνευματικές ή ψυχικές διαταραχές αναγνωρίστηκαν ως 

παθολογικές μόνο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, όταν η εργασία στο δυτικό 

κόσμο έγινε λιγότερο χειρωνακτική και περισσότερο νοητική. 
17

 

 

2.5.2 Οικονομική προσέγγιση 

 

Η σχέση της οικονομίας με την υγεία είναι στενή. Η φτώχεια γεννά την αρρώστια, 

ενώ ο πλούτος προστατεύει και προάγει την υγεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει 

αντιστοιχία ανάμεσα την οικονομία κάθε χώρας και στην υγεία του πληθυσμού της. 

Αναφέρεται ότι τα 2/3 των διαφορών που παρουσιάζουν οι δείκτες υγείας από 

πληθυσμό σε πληθυσμό οφείλονται σε οικονομικούς λόγους. 

                                                 
15

 Σαρρής Μ (2001): Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής, εκδ. Παπαζήση , Αθήνα 
16

 Κovacs J.(1998): The concept of health and disease, Medicine, Health Care and Philosophy 
17 

Τούντας Γ.(2000): Κοινωνία και Υγεία, Οδυσσέας-Νέα Υγεία, Αθήνα 
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Η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε βελτίωση της υγείας, μια και παρέχει τη 

δυνατότητα για καλύτερη κατοικία, για ασφαλέστερο και υγιεινότερο περιβάλλον, για 

επαρκή διατροφή, καθώς και για πολλούς άλλους κοινωνικούς και υλικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία. Υψηλότερο εισόδημα σημαίνει επίσης 

περισσότερους πόρους για πρόληψη, περίθαλψη και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Αντίστροφα, η υγεία επηρεάζει το εισόδημα. Ένας υγιής πληθυσμός είναι και πιο 

παραγωγικός και αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας.  

 

2.5.3 Πολιτισμική προσέγγιση 

 

Κάθε πολιτισμός επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του παρέχει η εποχή και το 

περιβάλλον του τις αξίες, τους κανόνες και το είδος των γνώσεων που χρειάζεται για 

να κατανοήσει, να ερμηνεύσει, να θεραπεύσει την αρρώστια, να διαφυλάξει και να 

προάγει την υγεία. Ανάλογα με τις πολιτισμικές επιδράσεις, η ίδια αρρώστια μπορεί 

να θεωρείται βλάβη ή χάρισμα, τιμωρία ή επιβράβευση, αμαρτία ή ιερότητα. 

Χαρακτηριστικές είναι οι επιδράσεις αυτές σε πολιτισμούς όπως ήταν ο κλασικός 

Ελληνικός, ο Κινεζικός και αργότερα ο Δυτικός. Ο Πλάτων αναφέρει ότι η αρρώστια 

προκαλείται από τον πολιτισμό. Όσο άνθρωπος ζούσε στη φύση, ήταν υγιής και δεν 

είχε την ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Η μαλθακότητα και η υπερβολική και 

εξεζητημένη διατροφή - χαρακτηριστικά του πολιτισμού της εποχής του - 

αποτελούσαν κατά τον Πλάτωνα τις βασικές αιτίες της νοσηρότητας.  

Ο Πλούταρχος και αρκετοί άλλοι ηθικολόγοι υιοθέτησαν τις απόψεις αυτές του 

Πλάτωνα. Αλλά και αργότερα, στη Ρώμη, τον 1ο αιώνα μ.Χ., ο εγκυκλοπαιδιστής 

Κέλσος υποστήριζε ότι στην εποχή του Ομήρου η υγεία των ανθρώπων ήταν γενικά 

καλή, εξαιτίας των υγιεινών συνηθειών, που δεν είχαν ακόμη διαφθαρεί ούτε από τη 

νωθρότητα, ούτε από την πολυτέλεια του πολιτισμού5. Η διεύρυνση της «υγείας» με 

την προσθήκη της ψυχολογικής και της κοινωνικής διάστασης ήταν μια σημαντική 

πρόοδος. Όμως, δεν είχε άμεση πρακτική αξία. Εννοιολογικά, η διεύρυνση αυτή 

περιέπλεξε παρά διευκόλυνε. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση της πλήρους 

φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής υγείας αντιστοιχεί περισσότερο στην ευτυχία 

παρά στην υγεία. Ωστόσο, η ευτυχία είναι αυστηρά υποκειμενική εμπειρία8
18

. 
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Saracci R.(1997) The world health organization needs to reconsider its definition of health, BMJ; 314:1409. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις σχετικά με την 

έννοια της υγείας. Ο Boorse, ένθερμος υπερασπιστής της άποψης των 

νατουραλιστών, προσπαθεί να καθορίσει την υγεία και την ασθένεια 

χρησιμοποιώντας αντικειμενικούς, επιστημονικούς όρους που έχουν ρίζες στη 

βιολογία. Θεωρεί ότι  δυνατό να χρησιμοποιηθεί η εξελικτική βιολογία για μια 

επιστημονική περιγραφή της βιολογικής λειτουργίας. Υποστηρίζει ότι η ασθένεια 

είναι «η ανικανότητα να εκτελέσεις τις φυσιολογικές λειτουργίες με μια σχετική 

αποδοτικότητα» και η υγεία είναι απλά η απουσία ασθένειας
19

. Λαμβάνοντας υπόψη 

τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι προσέρχονται στο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης, οι Hamonet και Magalhaes ορίζουν την υγεία ως ισορροπία που 

περιγράφει την ικανότητα ενός ατόμου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του 

περιβάλλοντός του, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους για υγειονομική 

περίθαλψη. Κατά συνέπεια, όπως προτείνεται από το Rene Dubos, η υγεία είναι «μια 

σχετική κατάσταση χωρίς προβλήματα, απαλλαγμένη από τα βάσανα». Από την άλλη 

πλευρά, η κανονιστική δομή της έννοιας της υγείας εισαγάγει μια φαινομενολογική 

θεώρηση. Ο Mordacci υποστηρίζει ότι η έννοια της υγείας έχει μια λογική 

προτεραιότητα έναντι της ασθένειας και ότι η ασθένεια είναι περισσότερο μια 

εμπειρία. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας της υγείας ορίζονται έτσι με τη 

βοήθεια της βιοστατιστικής και αποκτούν μια κανονιστική διάσταση.
20

 Κατά τον 

Nordenfelt : «το άτομο είναι απόλυτα υγιές εάν έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη 

τις εκάστοτε περιστάσεις και να επιτυγχάνει όλους τους στόχους ζωτικής σημασίας». 

Αυτός ο ορισμός τονίζει ότι η υγεία είναι μια εμπειρία της επιτυχημένης ή 

αποτυχημένης προσπάθειας ενός ατόμου να ενεργήσει με έναν επιθυμητό τρόπο10. 

Εκτιμώντας ότι πολλές αντίθετες απόψεις παρέχουν μόνο μια αρνητική περιγραφή 

της υγείας με τον καθορισμό της ως απουσία ασθένειας, η θεωρία του Nordenfelt 

είναι ολιστική καθώς εμπεριέχει και το βίωμα του ατόμου. Μια άλλη προσέγγιση από 

G. Canguilhem
21

 βασίζεται στην αναλογική δομή της γλώσσας. 

Ο Canguilhem υποστηρίζει ότι η υγεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια αναλογία 

«της πληρότητας» που είναι η κοινή ιδανική αναφορά όλων των εννοιολογικών 

προσεγγίσεων. Η αναλογική δόμηση της γλώσσας επιτρέπει την αναγνώριση των 

διαφορετικών επιπέδων της έννοιας, και επομένως και των διαφορετικών 

                                                 
19 

Boorse C. (1977) Philosophy of Science 44 (4):542-573 
20 

Mordaccci R. (1995): Health as an analogical concept, J Med Philos Oct;20(5) 
21

Ο Georges Canguilhem (4 Ιουνίου 1904 - 11 Σεπτεμβρίου 1995) Ήταν ένας Γάλλος φιλόσοφος και γιατρός που ειδικεύεται στην επιστημολογία 

και τη φιλοσοφία της επιστήμης (κυρίως, βιολογία) 
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κανονιστικών δομών (βιολογική, διανοητική, κοινωνική, ηθική). Άρα, παρατηρείται 

ότι υπάρχει μια σύγκλιση στη θεώρηση ότι η υγεία είναι η δυνατότητα να 

αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της ζωής ή η δυνατότητα να επιτελεστούν οι βασικές 

λειτουργίες
22

. Η ολιστική αντίληψη δε διαφοροποιείται μόνο ως προς τα φιλοσοφικά 

και οντολογικά της πιστεύω για τη φύση του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά έχει και 

άμεσες πρακτικές επιπτώσεις ως προς το χαρακτήρα και τους προσανατολισμούς της 

ιατρικής επιστήμης
23

. Από τη στιγμή που η αρρώστια αποτελεί διαταραχή της 

ανθρώπινης ολότητας, η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη 

σωματική ή στη ψυχική διάσταση. Πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές που να 

αντιμετωπίζουν και τις τρεις διαστάσεις (σωματική, ψυχική, κοινωνική) και κυρίως 

τον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν. 

Συνοψίζοντας, η υγεία ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού φαίνεται ότι εξαρτάται κατά 

20% από βιολογικούς παράγοντες, κατά 20-30% από το φυσικό και το κοινωνικό 

περιβάλλον, κατά 10-20% από τις υπηρεσίες υγείας και κατά 40-50% από την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Η κατανόηση της δράσης αυτών των παραγόντων καθώς 

και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους μπορεί να υποβοηθήσει την κατανόηση και την 

ερμηνεία των φαινομένων της υγείας και της αρρώστιας.
24

  

 

2.6 Η ποιότητα στο τομέα Υγείας 

 

Το θέμα της παρούσης διπλωματικής εργασίας αφορά την εφαρμογή της ποιότητας 

στο κλάδο της υγείας. Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την παροχή της 

καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να πραγματοποιείται αυτό 

που χρειάζεται, στον κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο, στο άτομο που το έχει 

ανάγκη, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα (Department of Health, UK, 2003). 

Από διοικητική σκοπιά, σημαίνει την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας με 

οικονομικό τρόπο και ορθολογική κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. 

Από την πλευρά των ασθενών σημαίνει δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις 

επιθυμητές και κατάλληλες υπηρεσίες στο συντομότερο χρόνο. Είναι εμφανές ότι η 

                                                 
22

 Taljedal Inge-Bert (2004): Strong holism, weak holism, and health, Medicine, Health Care and Philosophy  
23

 Nordenfelt L (2007): The concepts of health and illness revisited, Medicine, Health Care and Philosophy 
24 

Πράπα Π., Φάκη Μ. άρθρο «Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας Υγεία»  
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έννοια της ποιότητας έχει διαφορετικές αποχρώσεις για τους άμεσα ενδιαφερόμενους 

(εσωτερικοί, εξωτερικοί «πελάτες»). 

Ένας άλλος ορισμός για την ποιότητα αναφέρει ότι αυτή επιτυγχάνεται όταν οι 

διαδικασίες και οι δράσεις ενός οργανισμού είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνονται, διαρκώς, αρχικά στις ανάγκες και ακολούθως στις 

απαιτήσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών.
25

 Αρκετές φορές, οι 

προσδοκίες των ασθενών είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες τους και ένας 

αποτελεσματικός τρόπος να προσεγγίσουν οι επαγγελματίες υγείας τις προσδοκίες 

των ασθενών είναι η ανάπτυξη αρμονικής σχέσης μαζί τους και οι περιοδικές έρευνες 

(ερωτηματολόγια ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας). Ακόμη, ένας 

ορισμός για την ποιότητα που έχει διατυπωθεί είναι και ο εξής: Να επιτυγχάνεται το 

σωστό άμεσα και στη συνέχεια να βελτιώνεται διαρκώς
26

 (αυτό ισχύει, για 

παράδειγμα, όταν ο ιατρός κινητοποιείται για την καλύτερη προσέγγιση μιας 

περίπτωσης που είναι αφορμή για περισσότερη γνώση και εμπειρία που θα αποδοθεί 

στον επόμενο ασθενή). 

Η ποιότητα στον τομέα υγείας είναι περισσότερο σύνθετη υπόθεση από οπουδήποτε 

αλλού. Για αυτό και η βασική της μεθοδολογία και τα αντίστοιχα εργαλεία της, που 

διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες της βιομηχανίας, θα πρέπει να 

τροποποιούνται κατάλληλα πριν την εφαρμογή τους στην υγεία.  

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τομέων της βιομηχανίας και της υγείας έγκειται 

στον προσδιορισμό της ποιότητας και συνακόλουθα, στον τρόπο επίτευξής της. Στη 

βιομηχανία, η ποιότητα ταυτίζεται με την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών του 

προϊόντος. Στόχος είναι η ύπαρξη μηδενικών αποκλίσεων / ελαττωμάτων στη 

διαδικασία και στο αποτέλεσμα. Στην υγεία, όμως, από τη στιγμή που οι ασθενείς 

μεταξύ τους παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

έκβαση της θεραπείες τους, είναι αναμενόμενο η στατιστική ανάλυση να αναδεικνύει 

σημαντικές αλλά αναγκαίες διαφορές στην αντιμετώπισή τους. Γι’ αυτό και η έννοια 

του μηδενικού ελαττώματος στην υγεία ταυτίζεται με την παροχή στους ασθενείς 

αυτού ακριβώς που έχουν ανάγκη και που επιθυμούν. Η ελαχιστοποίηση των 

αποκλίσεων / ελαττωμάτων στην υγεία, στην πράξη σημαίνει βελτίωση ή εξάλειψη 

της «κακής» πρακτικής και ενθάρρυνση της «καλής». Η εξασφάλιση της 

                                                 
25

 Al. Assaf Af. International health care and the management of quality. In: Schmele JA (ed) Quality management in nursing and healthcare. 

Delmar Publishers, Albany, New York, 1996 
26

 Al. Assaf Af, Sheikh M. Quality improvement in primary health care. A practical guide. Series 26. WHO Regional Office for the Eastern 

Mediterranean, Cairo, 2004 
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καταλληλότερης και πλέον επιθυμητής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί ένα 

περισσότερο δύσκολο εγχείρημα από ότι η επίτευξη μηδενικών αποκλίσεων στη 

βιομηχανία.  

Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ιδιάζουσα μορφή προσωπικών 

υπηρεσιών, ο αποδέκτης - χρήστης των οποίων αναμένει πολύ περισσότερα από ότι 

σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική υπηρεσία. Εκτός από την ετοιμότητα παροχής τη 

δυνατότητα πρόσβασης την καταλληλότητα και την αξιοπιστία, παράγοντες που 

σχετίζονται με την έγκαιρη και σωστή διάγνωση, την άμεση και αποτελεσματική 

ιατρική παρέμβαση, την υψηλή τεχνολογία, τον άμεμπτο επαγγελματισμό και την 

αξιοπρέπεια του «πελάτη» αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελώντας άμεση 

προτεραιότητα.  

Ο Avedis Donabedian
27

, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 

του Michigan, ήταν από τους πρώτους που επικέντρωσαν την προσοχή τους σε 

θέματα ποιότητας στο χώρο της υγείας. Πρωταρχική μέθοδός του ήταν ο διαχωρισμός 

της περίθαλψης σε δομή, διαδικασία και αποτελέσματα και η επιδίωξη της ποιότητας 

και στους τρεις αυτούς τομείς, ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο όφελος με το 

μικρότερο κόστος για τον ασθενή
28

. Σύμφωνα με τον Donabedian, η ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας ορίζεται ως η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενούς, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημιές που υπάρχουν σε μια διαδικασία 

περίθαλψης. 
29

 Το 1980 ο Thompson όρισε την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας «σαν 

το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τον κάθε ασθενή -, είτε στη διάγνωση, είτε στη 

θεραπεία ή στην αποκατάσταση - στην αποφυγή ιατρικών λαθών και στην 

ευαισθητοποίηση και προσοχή για τις ανάγκες του ασθενή και της οικογένειας του με 

ένα τρόπο που ενσωματώνει τόσο το κόστος όσο και την αποτελεσματικότητά και 

παράλληλα καταγράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων.» 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
30

, η ποιότητα αποτελεί παροχή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα τον τομέα υγείας, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της 

σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η οποία πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό 

                                                 
27

Ο Avedis Donabedian (7 Ιανουαρίου 1919 - 9 Νοεμβρίου 2000), ήταν ένας γιατρός και ιδρυτής της μελέτης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας 

και τα ιατρικά αποτελέσματα της έρευνας, ο πιο γνωστός ως δημιουργός του «The Donabedian» μοντέλο φροντίδας. 
28

 Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? J Am Med Inform Ass 1988, 260:1743–1748 
29 

Donabedian A. The definition of quality and approaches to its assessment. Health Administration Press, Ann Arbor, 1980 
30 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), γνωστός με το διεθνές αρκτικόλεξο WHO (World Health Organization, προφέρεται "ντάμπλγιού-

έϊτς-όου" στα Αγγλικά), ή OMS (Organization Mondiale de la Santé, προφέρεται "ό-έμ-ές" στα Γαλλικά), είναι ένας αυτόνομος διεθνής 

διακρατικός οργανισμός που συνδέεται με τον ΟΗΕ, του οποίου και αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση. Ιδρύθηκε επίσημα το 1948 και εδρεύει στη 

Γενεύη. 
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αποτέλεσμα με τον ελάχιστον ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και στη μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση ασθενούς από πλευράς διαδικασιών, αποτελεσμάτων και ανθρώπινης 

επαφής.
31

 Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, είναι φανερό ότι η ποιότητα στην υγεία 

ταυτίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών, με τη παροχή των αναγκαίων και 

αποτελεσματικών υπηρεσιών και τον έλεγχο του κόστους.  

Η προσπάθεια αυτή εστιάστηκε αρχικά στις εργαστηριακές εξετάσεις, στην κλινική 

μεταβλητότητα και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αξιοπιστία και η 

επαναληψιμότητα των ιατρικών εξετάσεων αποτέλεσαν αντικείμενα των πρώτων 

ποιοτικών ελέγχων. Τα ιατρικά μηχανήματα και ιδιαίτερα οι διαγνωστικές συσκευές 

πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται σωστά και τακτικά οι ενδείξεις να μην 

αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές τιμές.  

Η εκτεταμένη μεταβλητότητα, που χαρακτηρίζει πολλές ιατρικές πράξεις, είναι 

επίσης δείγμα «κακής» πρακτικής, ιδιαίτερα όταν δεν αντιστοιχεί σε επιδημιολογικές 

διαφορές, όπως συνέβαινε με χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνταν με 

πολλαπλάσια συχνότητα σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ σε σχέση με κάποιες άλλες.
32

 

Η αντιμετώπιση της μεταβλητότητας αυτής, η οποία παρατηρείται κυρίως ανάμεσα 

σε γιατρούς διαφορετικών περιοχών και όχι τόσο ανάμεσα σε γιατρούς της ίδιας 

περιοχής, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο των πρώτων ποιοτικών μελετών στην υγεία.  

Στη συνέχεια, εκτός από τη μεταβλητότητα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στην 

αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδιαίτερα στα αμερικανικά νοσοκομεία, 

στα οποία η συχνότητά τους κυμαινόταν από 2, 9 - 3, 7% στο σύνολο των 

νοσηλευομένων. Οι μισές τουλάχιστον από τις ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες 

οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος, ενώ ένα ποσοστό περίπου 10% κατέληγε σε θάνατο. 

Σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι οι αποτρέψιμοι θάνατοι ασθενών κυμαίνονται τα 

τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ από 44.000 - 98.000 κάθε χρόνο.
33

 

Παραδοσιακά, τουλάχιστον στη Β. Αμερική, ο έλεγχος της ποιότητας είχε συνδεθεί 

με τον αναδρομικό έλεγχο της ιατρικής φροντίδας μέσω επιθεωρήσεων γνωστών και 

ως ιατρικών ελέγχων (Medical Audit, ΜΑ). Οι επιθεωρήσεις αυτές, που τις 

διενεργούσαν κατά κανόνα επιλεγμένοι γιατροί είτε του νοσοκομείου είτε εκτός του 

νοσοκομείου, περιορίζονταν συνήθως σε αποσπασματικό ή τυχαίο αναδρομικό 

έλεγχο των ιατρικών φακέλων, με σκοπό την επισήμανση λαθεμένων επιλογών του 

                                                 
31 WHO. Continuous quality development: A proposal national policy. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1993 
32

 Leape L Park Solomon D.. Relation between surgeons’ practice volumes and geographic variation in the rate of carotid endarterectomy. N Engl 

J Med 1989, 321:653–657 
33 Kohn L, Corrigan J, Donaldson. To Err is human: Building a safer health care system. National Academy Press, US, 2000 
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ιατρικού προσωπικού.
34

 Οι ελεγκτές, εσωτερικοί ή εξωτερικοί, αφού συμφωνούσαν 

στο τι συνίσταται η άριστη πρακτική και τα κριτήρια αξιολόγησης του αποτε-

λέσματος και των διαδικασιών, έκριναν και αξιολογούσαν. Η επιδιωκόμενη όμως 

βελτίωση ήταν περιορισμένη, γιατί οι ευθύνες αναζητούνταν μόνο στους γιατρούς, 

απουσίαζε η ανάλυση τάσεων και η διαμόρφωση προτύπων ώστε να εντοπίζονται με 

αντικειμενικότητα τα βαθύτερα αίτια και δεν υπήρχαν διαδικασίες και συστήματα 

επανόρθωσης των λαθών και αξιολόγησης της βελτίωσης. 

Ο ιατρικός έλεγχος ήταν επίσης μια δραστηριότητα αξιολόγησης που περιοριζόταν σε 

έναν κυρίως τομέα, τον ιατρικό, χωρίς να επεκτείνεται συνήθως στους άλλους τομείς 

δραστηριότητας του νοσοκομείου. 

Τα τελευταία χρόνια, ο ιατρικός έλεγχος ως όρος αλλά και ως περιεχόμενο έχει 

ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια κλινικού ελέγχου (clinical audit), η οποία 

χρησιμοποιείται σε πολλά νοσοκομεία που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει περισσότερο 

ολοκληρωμένα συστήματα ποιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές επιχειρείται συνήθως η 

ανάπτυξη σύγχρονων μορφών κλινικού ελέγχου με τη χρήση κριτηρίων, προτύπων ή 

πρωτοκόλλων ως μέτρο σύγκρισης.
35

 Ανάλογα με τη μεθοδολογία, οι κλινικοί αυτοί 

έλεγχοι ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες, στον αναδρομικό έλεγχο με 

εσωτερικούς ελεγκτές, που είναι και ο απλούστερος, στον αναδρομικό έλεγχο με 

εξωτερικούς ελεγκτές, στον έλεγχο κατά τη διάρκεια νοσηλείας με βάση τα κλινικά 

πρωτόκολλα και στον έλεγχο με βάση κριτήρια καλής πρακτικής, που αποτελούν το 

μέτρο σύγκρισης Η επιδίωξη της ποιότητας στην υγεία αφορά στη λειτουργία των 

συστημάτων υγείας, στη λειτουργία υπηρεσιών υγείας, νοσοκομείων, εργαστηρίων 

κ.ά. και στην παροχή μεμονωμένης φροντίδας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η 

ποιότητα στην υγεία δεν αφορά μόνο στο ιατρικό έργο, αλλά επεκτείνεται σε όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών και φροντίδων.
36

 Γι' αυτό άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η 

ποιότητα δεν αποσκοπεί μόνο στην ικανοποίηση του ασθενούς, αλλά όλων των 

«πελατών» των υπηρεσιών υγείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, εκτός από τους 

ασθενείς, οι συγγενείς, οι επισκέπτες, ο κοινωνικός περίγυρος κ.λπ. Οι εργαζόμενοι, 

επίσης, πρέπει να θεωρούνται ως «εσωτερικοί πελάτες» των υπηρεσιών Η σύγχρονη 

επανάσταση στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, με τον προσανατολισμό τους 

στην ποιότητα, οφείλεται κυρίως στην κρίση αποτελεσματικότητας, στη συνεχή 

                                                 
34
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35

 Ovretveit J. Health service quality. Blackwell, London, 1992 
36
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αύξηση του κόστους, καθώς και στη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για 

καλύτερη αντιμετώπιση, πληροφόρηση και διαχείριση των υγειονομικών τους 

προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε θέσει το 

1980 ως στόχο την εγκατάσταση από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 1990 μηχανισμών 

εξασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 
37

, 
38

 

 

 

2.6.1 Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Ποιότητας για την Υγεία  

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητα στον χώρο των υπηρεσιών είναι:  

 Χρόνος: η διάρκεια ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

 Ακρίβεια χρόνου: η ολοκλήρωση παροχής την υπηρεσίας σε καθορισμένη 

χρονική στιγμή 

 Ευγένεια προσωπικού 

 Βαθμός ολοκλήρωσης παρεχόμενης υπηρεσίας: αν η υπηρεσία παρήχθη στο 

σύνολό της η μέρος μόνον αυτής. o Συνέπεια: παροχή της υπηρεσίας κατά τον ίδιο 

κάθε φορά τρόπο 

 Προσβασιμότητα και Ευκολία  

 Ακρίβεια: σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας από την πρώτη φορά 

 o Ανταποκρισιμότητα: ευκολία παροχής της υπηρεσίας σε αναπάντεχες και μη 

προγραμματισμένες καταστάσεις. o Οι υπηρεσίες παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

εξειδίκευσης (customization) σε σχέση με τον τομέα παραγωγής και κατασκευών.  

 Οι εκροές του χώρου υπηρεσιών είναι μη απτές. 

 Οι υπηρεσίες, συνήθως, «καταναλώνονται» ταυτόχρονα με την παραγωγή 

τους 

 Συνήθως, οι πελάτες είναι παρόντες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

παραγγελίας και της παροχής της υπηρεσίας. o Οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από 

την έντονη ανάμειξη και συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. o Ο αριθμός 

συναλλαγών με τους πελάτες είναι συνήθως αρκετά μεγάλος (Evans & Lindsay, 

1996) 

 

                                                 
37

 WHO. Continuous quality development: A proposal national policy. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1993 
38

 Τούντας Γ. Quality issues in medical practice Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2003, 20(5):532-546 
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Ο τομέας παροχής φροντίδας υγείας ως υποσύνολο του γενικότερου τομέα των 

υπηρεσιών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν ν ομαδοποιηθούν ως εξής: 

 

 Αξιοπιστία: η ικανότητα επίτευξης της υπηρεσίας με ακρίβεια και εγκυρότητα 

(π.χ. ακρίβεια στη χρέωση του ασθενούς, φήμη νοσοκομείου/ ιατρού) 

 Επαγγελματισμός: γνώση, τεχνική κατάρτιση, βαθμός εκπαίδευσης και 

εμπειρίας του προσωπικού, η ευγένεια που επιδεικνύει το προσωπικό και η ικανότητά 

του να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον ασθενή. 

 Κατανόηση: παροχή εξατομικευμένης φροντίδας στον ασθενή από το 

προσωπικό και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ασθενούς.  

 Διασφάλιση: Η ανάπτυξη του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου για τον 

έλεγχο και την μείωση της μεταβλητότητας σε ότι αφορά στην παρεχόμενη υπηρεσία 

υγείας και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες με, παράλληλη, μετατόπιση της βαρύτητας 

των δραστηριοτήτων από τον έλεγχο στον σχεδιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις για 

την ποιότητα.  

 Βασικές ιατρικές υπηρεσίες: (εκπαίδευση ασθενούς, θετική έκβαση κλπ) 

 Ανταποκρισιμότητα: η προθυμία σωστής και κατάλληλης ιατρικής φροντίδας 

 Απτά στοιχεία: Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εμφάνιση του προσωπικού.  

 Πληροφόρηση: Δυνατότητα επιλογών από την πλευρά των ασθενών με βάση 

τη σωστή πληροφόρησή τους όσον αφορά το κόστος και την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Προσδοκίες: ο ασθενής από την υπηρεσία υγείας αναμένει πολλά 

περισσότερα από ότι σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Είναι ίσως η μόνη περίπτωση 

που δεν μπορεί να μετρηθεί η ικανοποίηση του πελάτη με το πόσες φορές θα 

επιστρέψει στον Οργανισμό. (Lee et al.2000) 

 

2.6.2 Διασφάλιση Ποιότητας και Υπηρεσίες Υγείας  

 

Ένας ορισμός για τον όρο Διασφάλιση, αναφέρει ότι η «Διασφάλιση Ποιότητας» 

σημαίνει την αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών καθώς και τις προσπάθειες τροποποίησης, όπου είναι απαραίτητο, της 

παροχής αυτών των υπηρεσιών (Black, 1990). Στο χώρο της Υγείας και σε παγκόσμιο 

επίπεδο παρατηρείται ένα είδος προτίμησης προς τις αρχές της διασφάλισης 
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ποιότητας, γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό μιας και η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί 

το προκαταρκτικό στάδιο προς την Ολική Ποιότητα (Τσιότρας, 2003). Ο σκοπός 

μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας υγείας είναι τριπλός. Από τη μια επιβεβαιώνει 

ότι τα πλήρη οφέλη της ιατρικής γνώσης εφαρμόζονται επιτυχώς σύμφωνα με τις 

ανάγκες των ασθενών. Από την άλλη διατηρεί και βελτιώνει το επίπεδο της 

φροντίδας. Τέλος, η συνεχής αξιολόγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο το επάγγελμα 

διατηρεί και θέτει τα δικά του πρότυπα και παραμένει υπεύθυνο στο κοινό που 

υπηρετεί. Σύμφωνα με τον Black, το μοντέλο διασφάλισης της ποιότητας είναι 

κυκλικό. Γίνεται αρχικά η επιλογή των θεμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια και 

τίθενται οι προδιαγραφές ποιότητας (standards). Στη συνέχεια, γίνεται αξιολόγηση 

των υπαρχόντων υπηρεσιών, εντοπίζονται οι αιτίες που προκαλούν χαμηλότερο 

ποιοτικό επίπεδο παροχής. υπηρεσιών, αποφασίζονται και εφαρμόζονται οι αλλαγές 

και τέλος το σύστημα ανατροφοδοτείται με πληροφορίες σχετικά με την επίδραση 

αυτών των αλλαγών στην βελτίωση της ποιοτικής φροντίδας. Πρόκειται για μια 

δυναμική διαδικασία με συνεχή δραστηριοποίηση και δέσμευση από όλους τους 

εμπλεκόμενους.  

Τα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, περιλαμβάνουν ένα σύνολο απαιτήσεων 

που εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, μέσω, μεταξύ άλλων, 

της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού, της συντήρησης και ελέγχου του 

εξοπλισμού και της αποτελεσματικής συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς. Επίσης, 

διασφαλίζουν την κατοχύρωση των ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων των 

επαγγελματιών υγείας μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών και εγγράφων. Διαθέτουν 

μεθόδους εντοπισμού και πρόληψης δυνητικών κινδύνων, μηχανισμούς 

παρακολούθησης δεικτών ποιότητας και λειτουργούν στα πλαίσια της συνεχούς 

προσπάθειας για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.  

Στον τομέα της υγείας το προαναφερθέν τεχνικό τμήμα των Συστημάτων διαχείρισης 

της ποιότητας είναι ουσιώδες για την εξασφάλιση της συνεχώς βελτιούμενης 

ποιότητας υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, οι οργανισμοί παροχής φροντίδας υγείας δεν 

μπορούν εύκολα να τεκμηριώσουν εξ' ολοκλήρου τις κύριες δραστηριότητές τους 

(τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλης λεπτομέρειας ενεργειών για την παροχή 

ιατρονοσηλευτικών πράξεων και συνήθως απαιτείται μεγάλος αριθμός διαδικασιών 

και οδηγιών εργασίας), όπως συμβαίνει στη περίπτωση της γραμμής παραγωγής 

προϊόντων.  
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Το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας, εκτός από την συνεχιζόμενη βελτίωση του 

συνολικού επιπέδου υπηρεσιών του οργανισμού που το εφαρμόζει, θα πρέπει να 

στοχεύει, επίσης, στην αναβάθμιση της προσωπικής ποιότητας και στην υποστήριξη 

του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά. Στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι 

είναι αυτοί που στηρίζουν την οργανωτική δομή των υπηρεσιών, εκτελούν τα 

καθήκοντά τους και χειρίζονται τις έντονες συναισθηματικά καταστάσεις που 

συνδέονται με την φροντίδα των ασθενών συνανθρώπων τους. Η αναβάθμιση της 

προσωπικής τους ποιότητας και η υποστήριξή τους δεν πραγματοποιείται μόνο μέσω 

εκπαιδευτικών διαδικασιών τεχνικής και επαγγελματικής φύσεως. Επιτυγχάνεται 

μέσω της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ασφάλειας, καθώς και 

μέσω υποστηρικτικών δομών και ομάδων που θα βοηθούν το σύνολο των 

εργαζομένων να κατανοούν και να χειρίζονται τις οργανωσιακές αλλαγές, να θέτουν 

και να επιτυγχάνουν στόχους και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα που προκύπτουν 

από τη φύση της εργασίας τους.  

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στην φροντίδα υγείας 

συνεπώς, έχει διττό ρόλο: 

i. Επιδιώκει να θέσει ένα οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο, με βάση το 

οποίο να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και να εξασφαλίζεται η 

ομαλή και απρόσκοπτη ροή των εργασιών και πληροφοριών του οργανισμού παροχής 

υπηρεσιών υγείας. 

ii. Επιδιώκει να εντοπίζει και να αφομοιώνει τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαίτερες 

ικανότητες των ανθρώπων που το στηρίζουν.  

 

Ο συνδυασμός των δύο αυτών δράσεων είναι απαραίτητος, προκειμένου ο 

οργανισμός να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης και να πρωταγωνιστεί στις 

ολοένα αυξανόμενες και εξελισσόμενες απαιτήσεις του παγκόσμιου σκηνικού (Βίγλα, 

2002) 
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2.6.3 Σημαντικότητα Διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας  

 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες κινήτρων Τα επαγγελματικά κίνητρα, τα 

κοινωνικά κίνητρα και τα πρακτικά κίνητρα (WHO, 1983). Η Διασφάλιση Ποιότητας 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό μέσον για τους επαγγελματίες υγείας να 

αναγνωρίσουν τις ελλείψεις τους και ως εκ τούτου, τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Ομοίως, η συμμετοχή στις δραστηριότητες Διασφάλισης της Ποιότητας μπορεί να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον επαγγελματικής πρόκλησης με αποτέλεσμα στην 

αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών υγείας. Η ενεργός συμμετοχή των 

επαγγελματιών υγείας είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για την ανάλυση και 

επεξήγηση των διαφορών στα πρότυπα της άσκησης και στα αποτελέσματα της 

φροντίδας. Επιπλέον, είναι ανάγκη, η Διασφάλιση Ποιότητας να χρησιμοποιείται με 

ευθύνη απέναντι στην κοινωνία για τα κεφάλαια που ξοδεύονται για την αγορά 

υπηρεσιών υγείας. Μια εξίσου σημαντική κοινωνική κίνηση για την Διασφάλιση 

Ποιότητας είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια του κοινού και να το προστατέψει από 

φροντίδα που είναι απρεπής ή βλαβερή. Τέλος, Μια σειρά πρακτικών κινήτρων, που 

σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό των πληροφοριών και με την πιθανότητα οι 

ασθενείς είτε να μην λαμβάνουν διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας είτε να βλάπτονται από 

υπερβολικές ή ακατάλληλες υπηρεσίες. Με απλά λόγια αναφέρεται ότι τα 

προγράμματα Διασφάλιση της Ποιότητας πρέπει να αναπτυχθούν για να ελαττώσουν 

την ταλαιπωρία. Αυτός ο αντικειμενικός σκοπός των προγραμμάτων Διασφάλιση 

Ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό ανάμειξη των επαγγελματιών 

υγείας και τη διαρκή υποστήριξη των συστημάτων παροχής φροντίδας υγείας.  

Στις παραπάνω αναφορές, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους λόγους όπως την 

ασφάλεια του ασθενούς από μη-συμμορφώσεις κατά την παροχή της υπηρεσίας 

υγείας, την σχέση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας (και συνολικά, της 

λεγόμενης βιομηχανίας της υγείας) με άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, 

το περιβάλλον και τους προμηθευτές τους. Οι προδιαγραφές προμηθειών του 

δημοσίου τομέα απαιτούν την πιστότητα-σημάνσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας από τους 

προμηθευτές κα. Αντίστοιχα, οι προμηθευτές μπορούν να απαιτήσουν από το 

δημόσιο σύστημα παροχής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας την 
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ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας για την σύναψη 

συμβολαίων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς ομάδες εργαζομένων.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τέσσερις παράμετροι είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών ή του αντικειμένου των 

δραστηριοτήτων της Ποιοτικής Διασφάλισης (WHO, 1985) 

• επαγγελματική απόδοση (τεχνική ποιότητα),  

• χρησιμοποίηση πόρων (αποδοτικότητα),  

• διαχείριση κινδύνων (κίνδυνος τραυματισμού ή ασθένειας που συνδέεται με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες),  

• ικανοποίηση των ασθενών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Ενσωματώνοντας αυτές τις τέσσερις παραμέτρους, μπορεί κάποιος να επιχειρήσει να 

ορίσει τους αντικειμενικούς σκοπούς ενός προγράμματος Διασφάλισης της 

Ποιότητας ως: 

Α) Την βεβαιότητα ότι κάθε ασθενής λαμβάνει τέτοιες διαγνωστικές και 

θεραπευτικές υπηρεσίες υγείας ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα.  

Β) Την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος με την ελάχιστη δαπάνη πόρων , με το 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο για πρόσθετο τραυματισμό ή ανικανότητα ως προς την 

αξιοπιστία του αποτελέσματος των ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων στην υγεία 

(κατάσταση) του ασθενούς και με ένα πλέγμα επιπρόσθετων υποστηρικτικών 

ενεργειών και υπηρεσιών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ικανοποίηση του 

ασθενή για την παρεχόμενη ολική υπηρεσία υγείας, την αλληλεπίδρασή του με τον 

οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Ενώ μια μεμονωμένη δραστηριότητα Διασφάλισης της Ποιότητας δε χρειάζεται 

απαραιτήτως να πληροί και τα τέσσερα συστατικά αυτού του προαναφερθέντος 

ορισμού, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα προγράμματα Διασφάλισης 

Ποιότητας που εισάγονται από διάφορους οργανισμούς, αρχίζουν ισόρροπα να 

αντιμετωπίζουν τους διαφορετικούς, φερόμενους ως αντικειμενικούς, σκοπούς για 

την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να αναφερθεί ότι η παραπάνω προσπάθεια 

ενέχει ακόμα τρεις ουσιαστικές και βασικές προϋποθέσεις - κατευθύνσεις.  

Α) Την διεργασιοκεντρική Προσέγγιση στην Τεκμηρίωση, την μέτρηση, τον έλεγχο 

και την διασφάλιση των υπηρεσιών υγείας και, παράλληλα, μηχανισμούς ανάδρασης 

που διασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση.  
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Β) Την ασθενοκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραμμάτων βελτιώσεων, 

την ανάπτυξη μηχανισμών «επικοινωνίας» των απαιτήσεων των ασθενών με την 

υπηρεσία και την παροχή, σε συγκεκριμένα πλαίσια δυνατοτήτων επιλογών από την 

πλευρά του ασθενή. 

Γ) Την διασφάλιση του δημόσιου αγαθού της υγείας με προσδιορισμένα 

χαρακτηριστικά που ελέγχονται τουλάχιστον, σε εθνικό επίπεδο.  

 

Συνοψίζοντας η Διασφάλιση Ποιότητας στην υγεία αποτελεί: 

Α) Δημόσια ευθύνη: Ένα σημαντικό μέρος όλων των Υπηρεσιών Υγείας 

χρηματοδοτείται σήμερα από δημόσιους πόρους. Είναι κρίσιμο οι ενέργειες της 

Ποιοτικής Διασφάλισης να παρέχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι πόροι 

ξοδεύονται και αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Β) Μεθοδολογία Βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης πόρων στην ΔΦΥ (που συνεχώς 

βαίνουν μειούμενοι): Η εκτίμηση της φύσης των προβλημάτων που επηρεάζουν 

κάποια από τις τέσσερις παραμέτρους και η προσπάθεια αναγνώρισης των αιτιών 

ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση, να μειωθούν ή να 

ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αναγνωρίζονται.  

Γ) Διευκόλυνση στην υιοθέτηση σύγχρονων μορφών διοίκησης και οργάνωσης. 

Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης των επαγγελματιών υγείας και της 

θέσπισης καταλλήλων κριτηρίων των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της 

φροντίδας υγείας, οι νεωτερισμοί μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα. Η κριτική για τη 

στατική φύση της Διασφάλιση Ποιότητας είχε ως αποτέλεσμα τη μετάβαση στη 

συνεχή ποιοτική βελτίωση. Αυτό απαιτεί συνεχώς επιπλέον βελτιώσεις σε μια 

διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα τέλειο προϊόν. Η βελτίωση πρέπει να είναι 

συνεχής. 
39

 

Η διασφάλιση της ποιότητας προϋποθέτει ανάπτυξη προτύπων και κριτηρίων, 

εκτίμηση των κριτηρίων και μέτρηση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης. Όταν τα 

αποτελέσματα είναι επιθυμητά, δηλαδή πληρούν τα τεθέντα κριτήρια, τότε τα 

αποτελέσματα εξασφαλίζονται και διατηρούνται. Αυτό σημαίνει διασφάλιση 

ποιότητας. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, τότε 

γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται βελτίωση 

ποιότητας. Επειδή η εκτίμηση της ποιότητας είναι μια συνεχής διεργασία και η 

                                                 
39
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βελτίωση της κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι συνεχής. Έτσι προέκυψε ο όρος 

Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας (Σ.Π.Β.) (Πλατής & Πριάμης, 1996) 

Η Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας απαιτεί μια συνεχή δέσμευση από διοικητικούς 

και κλινικούς. Η Σ.Π.Β. δεν διαφέρει από την τελειότητα των υπηρεσιών, την 

ικανοποίηση του ασθενή, τη σχέση της κοινότητας, την οικονομική επιτυχία ή 

οποιοδήποτε άλλο επιθυμητό οργανωτικό χαρακτηριστικό το οποίο απαιτεί τη συνεχή 

προσοχή της διαχείρισης (Nerenz 1997). Έτσι Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα μόνιμα κριτήρια και τα κριτήρια που τίθενται 

από τους καταναλωτές και τους χορηγούς συνεχώς βελτιώνονται.  

 Η Σ.Π.Β. εστιάζεται στη βελτίωση όλων των διαδικασιών, οι οποίες σε 

αντάλλαγμα θα βελτιώσουν την απόδοση όλων των χορηγών φροντίδας υγείας.  

 Πρώτα σχεδιάστηκαν οι διαδικασίες και πάρθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για τη 

αποφυγή ελαττωμάτων, και έπειτα είναι αναγκαία η επιτήρηση για την 

παρακολούθηση των διαδικασιών.  

 Επικρατεί ένας προσανατολισμός στη διαδικασία και το αποτέλεσμα.  

 Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν παρακολούθηση δεικτών και χρήση των 

δεδομένων μ' έναν αποδοτικό τρόπο.  

 Η διαχρονική παρακολούθηση γίνεται όταν υπάρχουν ειδικές ή κοινές 

παρεκκλίσεις σκοπού.  

 Ο καθένα είναι υπεύθυνος για καλή ποιότητα.  

 Το κριτήριο είναι το σημείο έναρξης. Ο σκοπός είναι τα μηδενικά 

ελαττώματα. Καμιά παρέκκλιση δεν είναι ανεκτή. Τα κριτήρια αναπτύσσονται 

εσωτερικά, δεν προωθείται η εξωτερική σύγκριση. 
40

 

2.6.3 Μετρήσεις Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας  

 

Η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας, που θέτουν τους αναγκαίους κανόνες για τη 

διασφάλιση μιας σταθερής και καλής ποιότητας των εκτελούμενων έργων, των 

προσφερόμενων προϊόντων, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει τις ρίζες της 

στην αρχαιότητα. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ασχολείτο εμμέσως με την ποιότητα των 

όπλων του και την αποτελεσματικότητά τους για την προστασία και επιβίωσή του.
41
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 Γκογκόσης Κ. «Η Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας» Τμήμα Κοινωνικής Διοίκηση/Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
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Η παγκόσμια ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων υγείας σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο απαιτεί τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από το 

μονομερές μοντέλο της ασθένειας σε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες των οργανισμών, τη χρηματοδότηση, την 

απόδοση, την κλινική επάρκεια των επαγγελματιών υγείας, την ικανοποίηση των 

ασθενών, την ασφάλεια και προστασία και τη χρήση αλληλοσυνδεόμενων δεικτών 

για την παρακολούθηση όλων αυτών. 

Η ανάγκη εισαγωγής εννοιών σχετιζόμενων με την ποιότητα στις υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας προκύπτει από την αδήριτη ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της κατάστα σης 

υγείας των ασθενών και την αποφυγή οποιασδήποτε πρόκλησης βλάβης κατά τη 

διάρκεια παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και περισσότερο αυτές 

του δημόσιου τομέα που προσανατολίζονται κύρια στο κοινωνικό όφελος, 

υποχρεούνται σε αποδοτικό τρόπο λειτουργίας, ισότιμη παροχή και πρόσβαση, 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό προφίλ και την εθνικότητα. 

Οφείλουν να ενσωματώνουν τα πλέον σύγχρονα δεδομένα (τεκμηριωμένη κλινική 

πράξη) και να χρησιμοποιούν δείκτες για τον εντοπισμό αναγκών, καθώς επίσης για 

την παρακολούθηση και βελτίωση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων.  

Οι δράσεις αυτές πρέπει να προσανατολίζονται στην αναγνώριση των δικαιωμάτων 

των ατόμων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στον εντοπισμό των 

κενών που υπάρχουν στους χώρους εργασίας για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού επιπέδου παροχής φροντίδας και στην επικοινωνία με τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους. 

Η ποιότητα είναι απτή και μπορεί να μετρηθεί. Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία του 

Donebedian, στις υπηρεσίες υγείας μπορούν να διακριθούν τρία συστατικά στοιχεία: 

42
 

 Η δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές) 

 Οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών 

υγείας) 

 Τα αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών).  

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν, 

όπως η εκπαίδευση και τα έτη εμπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι αναμονής των 

ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα 
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 Donabedian A. Assessment and measurement of quality assurance in healthcare. Milbank Memorial Fund Quarterly 1966, 44:194−196 
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ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών κ.ά. Αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία 

ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια μπορούν να οριστούν πρότυπα 

καλής πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συμμόρφωσης. 

2.6.3.1 Δείκτες αποτίμησης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.  

 

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας επιλέγονται συγκεκριμένες διεργασίες, οι οποίες χρήζουν εξέτασης, 

μέτρησης και παρακολούθησης των επιδόσεών τους. Βασικός σκοπός της 

καθιέρωσης μετρήσεων των διεργασιών είναι η απόκτηση της δυνατότητας ελέγχου 

όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεργασία, όπως του ανθρώπινου 

δυναμικού, των μεθόδων εκτέλεσης των διεργασιών, της εισροής πληροφόρησης και 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Προϋπόθεση εφαρμογής είναι η διαχρονική 

τυποποίηση όλων των κλινικών και διοικητικών πράξεων, ώστε να είναι εφικτή η 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι δείκτες δεν στοχεύουν στη θεραπεία συμπτωμάτων 

ενός προβλήματος αλλά στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών που τα προκάλεσε. Ως 

δείκτης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (quality indicator) ορίζεται το εργαλείο 

μέτρησης, μέσω του οποίου παρακολουθούνται και εκτιμώνται σημαντικές 

διαστάσεις που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την ποιότητα της συνολικής φροντίδας 

υγείας. Δεν αποτελεί άμεσο μέτρο ποιότητας, αλλά σηματοδοτεί το κέντρο προσοχής 

σε ειδικά θέματα απόδοσης σε έναν οργανισμό. Η χρησιμότητά τους αυξάνεται με το 

βαθμό εντατικής ανασκόπησής τους.
43

 Πιο συχνοί είναι οι δείκτες αναλογίας (rate-

based). H ποιοτική φροντίδα θα πρέπει να είναι μετρήσιμη, ώστε να αποδεικνύεται η 

αξία εφαρμογής της, να ελέγχεται η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 

της και να αιτιολογείται η αποδοτικότητα εφαρμογής της συγκρινόμενη με το κόστος. 

Οι μετρήσεις αυτές δεν στηρίζονται απλά σε συγκρίσεις εφαρμογής ή μη της 

τεκμηριωμένης φροντίδας, αλλά λαμβάνουν υπόψη όλους τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες εφαρμογής σε επίπεδο δομής (structure), διεργασίας (process) και 

έκβασης (outcome) μιας πράξης ή/και ενός συνόλου ενεργειών, για να είναι εφικτή 

και η συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών οργανισμών.
44

 Κατ’ αναλογία ορίζονται 

οι σχετικοί δείκτες ποιότητας δομής [που αναφέρονται στους πόρους που 
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 Advisory Council on Performance Measurement-Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization. The Specifications Manual 

for National Implementation of Hospital Core Measures, Illinois, 2003 
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 Herman R, Stephen LH, Lagodmos G. Selecting process measures for quality improvement in mental healthcare. The Evaluation Center for 

Mental Health Services, Agency for Healthcare Research and Quality, 2002  
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απαιτούνται, όπως ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού, η ποιότητα και η σύνθεση 

του επιπέδου εμπειρίας (skill mix), ο εξοπλισμός και ο φυσικός χώρος].  

Οι δείκτες είναι εργαλεία που δίνουν μια εικόνα για τη λειτουργία ενός τμήματος και 

είναι χρήσιμοι για τη σύγκριση τόσο μεταξύ τμημάτων όσο και σε σχέση με 

προκαθορισμένα πρότυπα λειτουργίας. Ποσοτικοποιούν το αποτέλεσμα των 

ενεργειών μιας χρονικής περιόδου και μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια για 

διαρκή βελτίωση μέσα από την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών 

ενός τμήματος. Μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

α. Δείκτες δομής (εγκαταστάσεις και στελέχωση)  

− Κατάλληλες εγκαταστάσεις (έκταση, θωράκιση, λειτουργικότητα, υγιεινή, 

ασφάλεια, προσβασιμότητα, αισθητική των χώρων) 

− Προδιαγραφές και επάρκεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

− Αριθμός έκτακτων συμβάντων που έθεσαν τα μηχανήματα εκτός λειτουργίας/έτος 

− Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσωπικού 

− Τμηματοποίηση, διεύθυνση προσωπικού, συστήματα αμοιβών 

− Αναλογία προσωπικού/ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία/έτος. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν αναγκαίες 

συνθήκες για την παροχή υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελούν ταυτόχρονα και ικανές 

συνθήκες για τη διασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.
45

 

β. Δείκτες διαδικασιών 

− Διάρκεια κατά την οποία έχει τεθεί κάποιο μηχάνημα εκτός λειτουργίας/έτος 

− Κατάσταση αναμονής (για ριζικές ή για ανακουφιστικές θεραπείες του καρκίνου) 

− Πληρότητα του φακέλου ιστορικού του ασθενούς και ακρίβεια της κάρτας 

θεραπείας του 

− Αναλογία κλινικών περιπτώσεων που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο ενός 

ογκολογικού συμβουλίου (multidisciplinary approach)/σύνολο ασθενών/έτος 

− Αριθμός των πλάνων ακτινοθεραπείας που βασίστηκαν στο σύστημα σχεδιασμού 

με CT/συνολικό αριθμό θεραπειών/έτος 

− Αριθμός των σύμμορφων (conformed) πεδίων ανά συνεδρία ακτινοθεραπείας στο 

σύνολο των θεραπειών 

− Αριθμός θεραπειών στις οποίες επιτελείται έλεγχος και επιβεβαίωση της ακρίβειας 

με εντοπιστικά (portal) films 
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− Αριθμός ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία/ ώρα 

− Αναμονή των ασθενών στους χώρους του τμήματος  

− Εφαρμογή επίσημου προγράμματος διασφάλισης ποιότητας (quality assurance). 

Παρ’ ότι οι δείκτες διαδικασίας μπορεί να είναι ενδεικτικοί της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ορισμένοι είναι δύσκολα μετρήσιμοι, ενώ η ελλιπής ή η 

προβληματική καταγραφή των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αμφίβολα 

συμπεράσματα. 

γ. Δείκτες αποτελέσματος 

− Ποσοστά επιβίωσης ανά κατηγορία νόσου 

− Διάστημα ελεύθερο νόσου 

− Διάστημα ελεύθερο υποτροπής νόσου 

− Τοξικότητα (πρώιμη, όψιμη) 

− Δείκτες ποιότητας ζωής των ασθενών 

− Ικανοποίηση των ασθενών, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη συμπλήρωση 

ειδικών ερωτηματολογίων. 

Συχνά, ένας δείκτης αποτελέσματος μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

εκτός από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. η επιβίωση εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η ηλικία, η συν-νοσηρότητα, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο). 

Οι δείκτες που αφορούν στη διεργασία, αναφέρονται στις ενέργειες και τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται από τους επαγγελματίες υγείας και τους χρήστες των υπηρεσιών 

(όπως η επικοινωνία, η εκτίμηση, η εκπαίδευση, οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι 

χειρουργικές και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, η αξιολόγηση και η τήρηση 

αρχείων). Έχει υποστηριχθεί ότι οι δείκτες διεργασίας είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες 

ποιότητας, δεδομένου ότι μια φτωχή έκβαση (σε ένα δείκτη αποτελέσματος) δεν 

εμφανίζεται κάθε φορά που υπάρχει ένα λάθος ή μια παράλειψη στο σύστημα 

παροχής φροντίδας. Οι δείκτες έκβασης (ή γενικότερα αποτελέσματος) μπορεί να 

είναι οι δείκτες της σωματικής (physical) αντίδρασης σε κάποια παρέμβαση, του 

επιπέδου υγείας, του επιπέδου γνώσεων και της ικανοποίησης (NICE, 2003). Ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προτείνει στάδια 

ανάπτυξης δεικτών ποιότητας για τη συγκριτική αξιολόγηση κλινικών πρακτικών ή 

οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν βάση λειτουργίας την κλινική 

διακυβέρνηση και την τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας. Η όλη δυσκολία και κατ’ 
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επέκταση επιτυχία εφαρμογής των δεικτών με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση 

έγκειται στην αξιοπιστία και εγκυρότητα των δεδομένων που συλλέγονται για το 

σκοπό αυτόν5 και την ταχύτητα ανάκτησής τους, με ή χωρίς τη χρήση 

πληροφοριακού συστήματος.  

 

 

 

 

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ως εννοιολογικό μοντέλο ο συνδυασμός της τεχνικής 

διάστασης της ποιότητας με τις ευρύτερες έννοιες που σχετίζονται με την υγεία και 

με άλλους προσδιοριστές της.
46

 Οι δείκτες που αποτιμούν την απόδοση του 

συμπλέγματος υπηρεσιών υγείας σχετίζονται με την υγεία, την αποδοτικότητα της 

πολιτικής υγείας, αλλά και την ισοτιμία σε όλες τις εκφάνσεις της. Η ανάγκη για 

διεθνείς συγκρίσεις απορρέει από την παγκοσμιοποίηση, σε όλα τα επίπεδα, 

οικονομίας, περιβάλλοντος, επικοινωνιών, εκπαίδευσης, υγείας. Επίσης, είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης εσωτερικών μηχανισμών για σύγκριση, καθώς και της ανάγκης 
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 Kelley E, Hurst J, and the members of the OECD Health Care Quality Indicators Panel. Health care quality indicators project conceptual 

framework paper. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Employment, Labour and Social Affairs Committee [OECD Health 

Working Papers No 23 DELSA/HEA/WD/HWP (2006)23]  
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για ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις.
47

 Για το λόγο αυτόν, οι δείκτες ποιότητας 

μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης βρίσκουν εφαρμογή και στο εσωτερικό ενός 

οργανισμού ως η ιδέα του εσωτερικού (internal) marketing Παρά το γεγονός ότι η 

φροντίδα υγείας σε οποιοδήποτε σύστημα παροχής υπηρεσιών απαιτεί την άμεση και 

συνεχή συνεργασία οργανισμών και επαγγελματιών υγείας, παρατηρείται μια 

παραδοσιακή απομόνωση μεταξύ τους. Ο φόβος της σύγκρισης και της απόδοσης 

ευθύνης ή της μείωσης του οργανισμού σε σχέση με άλλους αποτελεί τροχοπέδη στο 

μοίρασμα εμπειριών από διαφορετικές πρακτικές στην κλινική δράση, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν γρηγορότερα σε αποφάσεις για την υιοθέτηση της 

βέλτιστης πρακτικής.
48

  

Στους σκοπούς μέτρησης των δεικτών συγκαταλέγονται η καλύτερη διαχείριση των 

περιορισμένων πόρων μέσω του καθορισμού των προτεραιοτήτων και του 

εντοπισμού των προβλημάτων και των αιτίων τους. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού των τρόπων παρέμβασης, μια και 

αξιολογούνται κρίσιμα χαρακτηριστικά. 

 

2.6.3.2 Κριτήρια Μετρήσεων  

 

Μέτρηση είναι κάθε εμπειρική διαδικασία που συνεπάγεται την αντιπροσώπευση με 

σύμβολα (όπως οι αριθμοί) υποκειμένων, σύμφωνα με κάποιους κανόνες.
49

 Με τη 

μέτρηση αντιστοιχείται τιμή από ένα γνωστό σύνολο, του οποίου τα στοιχεία είναι 

αριθμοί (όπως το σύνολο των ακεραίων) ή άλλα σύμβολα (π.χ. νοσοκομεία Ελλάδος), 

στο χαρακτηριστικό (μεταβλητή) που μελετάται στο καθένα των υποκειμένων του 

δείγματός μας.  

Προφανώς, η αντιστοίχηση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής και 

ακριβής. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την επιλογή του σωστού εργαλείου 

μέτρησης. Το εργαλείο μέτρησης πρέπει να είναι:
50
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 Juran JM, Godfery AB. Juran’s quality handbook. 5th ed.McGraw-Hill, International Publ, 1999 
49

 Τσάντας Ν, Μωυσιάδης Χ, Μπαγιατίδης Ν, Χατζηπαντελής Θ. Aανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, SPSS, Excel, S-

Plus. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1999 
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 Τσάντας Ν, Μωυσιάδης Χ, Μπαγιατίδης Ν, Χατζηπαντελής Θ. Aανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, SPSS, Excel, S-

Plus. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1999 
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 Κατάλληλο, ικανό δηλαδή να διακρίνει διαφορές στην τάξη μεγέθους που μας 

ενδιαφέρει (δεν μπορεί να μετρηθεί ή να εκφραστεί μια μέτρηση σε εκατοστά με μια 

μετροταινία που έχει ως υποδιαιρέσεις μέτρα).  

 Να μην παραμορφώνει τις τιμές (δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν με μη 

εύκαμπτο μέτρο αποστάσεις πάνω σε μια σφαίρα ή να καταγραφεί το φύλο 

μελετώντας μόνο την κατάληξη του ονόματος ή να αξιολογηθεί η επίδοση σε μια 

ειδικότητα κάνοντας ερωτήσεις για κάποια άλλη). 

  Να είναι αντικειμενικό, να δίνει δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα για τη μέτρηση 

της ίδιας τιμής όποιος και αν το χρησιμοποιήσει (δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί η 

επίδοση σε ένα μάθημα κάνοντας ερωτήσεις διαφορετικής δυσκολίας σε 

διαφορετικούς φοιτητές).  

 Να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό, ώστε να μη γίνονται λάθη στη χρήση του. 

Στη διαδικασία της μέτρησης δεικτών υπεισέρχονται σφάλματα που οφείλονται στην 

ακρίβεια του εργαλείου, στην ιδιαιτερότητα του εργαλείου που κάνει τις μετρήσεις, 

σε λανθασμένες καταγραφές κ.λπ. Η σημαντική παραδοχή που γίνεται είναι ότι τα 

σφάλματα δεν είναι συστηματικά. Υποθέτουμε ότι αυτά τα σφάλματα 

αλληλοαναιρούνται μεταξύ τους (δεν μετράται, για παράδειγμα, πάντα μεγαλύτερη 

απόσταση από την πραγματική, αλλά άλλες φορές μικρότερη και άλλες μεγαλύτερη, 

έτσι ώστε ο μέσος όρος των αποστάσεων που μετρήθηκε να είναι ίσος με το μέσο όρο 

των πραγματικών αποστάσεων). 

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός δείκτη αξιολόγησης της λειτουργίας ενός 

υγειονομικού οργανισμού είναι τα παρακάτω:
51

, 
52

 

 Η χρησιμότητα (usefulness). Ο δείκτης θα πρέπει να εκφράζει μια σημαντική 

παράμετρο, να συνδράμει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και να συνδέεται με την 

αντίστοιχη δυνατότητα παρέμβασης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων  

 Η εγκυρότητα (validity). Είναι ο βαθμός στον οποίο ο δείκτης μετρά αυτό που 

ισχυρίζεται ότι μετρά. Σε αντίθετη περίπτωση, υφίσταται η προκατάληψη (bias) ή το 

συστηματικό σφάλμα. Η εγκυρότητα ενός δείκτη ανιχνεύεται δυσκολότερα απ’ ό, τι η 

αξιοπιστία του, καθώς απαιτεί διαδοχικές συσχετίσεις μετρήσεων  

 Η αξιοπιστία (reliability). Είναι ο βαθμός συνέπειας μεταξύ των 

αποτελεσμάτων, εάν η μέτρηση επαναληφθεί υπό παρόμοιες συνθήκες σε 

                                                 
51

 Anders A, Staffan Ν. Εισαγωγή στη σύγχρονη Eπιδημιολογία. Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 1992 
52

 Γείτονα Μ, Καροκης Α, Κυριόπουλος Γ, Λιονης Χ, Σισσούρας Α, Υφαντόπουλος Γ. Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία κα τη φροντίδα 

υγείας. Κείμενα ομοφωνίας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2004 
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διαφορετικά χρονικά σημεία. Η αξιοπιστία ενός οργάνου μέτρησης εκφράζει αφ’ ενός 

την ακρίβεια και τη συνέπεια της μέτρησης ως προς το θέμα το οποίο μελετά και αφ’ 

ετέρου το εύρος μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων από τυχαίους παράγοντες. Η 

αξιοπιστία μιας μέτρησης ελέγχεται με το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και κυμαίνεται για τις αξιόπιστες μετρήσεις από 0, 

70−0, 90 

 Η δυνατότητα σύγκρισης (comparability). Εξασφαλίζεται με την ύπαρξη 

πρότυπων δεικτών, με ευρεία έκταση εφαρμογής, και τη διαθεσιμότητα αντίστοιχων 

στοιχείων σε άλλες χώρες  

 Η ανταποκρισιμότητα (responsiveness). Η έννοια της ανταποκρισιμότητας 

αποδίδει το βαθμό ευαισθησίας ενός δείκτη να ανιχνεύει μεταβολές. Η 

ανταποκρισιμότητα ενός δείκτη έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της επίδρασης μιας ιατρικής παρέμβασης 

 Η ειδικότητα (specificity). Πρόκειται για την ικανότητα διάκρισης διαφορών 

στις εξεταζόμενες ομάδες ασθενών, π.χ. άτομα με καλή ποιότητα ζωής και άτομα με 

κακή ποιότητα ζωής 

 Η ευαισθησία (sensitivity). Τέλος, η ευαισθησία διερευνά την ακρίβεια του 

δείκτη και το κατά πόσο διαπιστώνονται από την επαναλαμβανόμενη χρήση του 

αλλαγές ή διαφοροποιήσεις. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο συστηματικός έλεγχος των ιατρικών 

διαδικασιών και των κλινικών αποτελεσμάτων με τη χρήση δεικτών, καθώς και η 

σύγκρισή τους με τα επιστημονικώς αποδεκτά πρότυπα καλής πρακτικής, δεν είναι 

κάτι στατικό. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, οι δείκτες και οι μηχανισμοί 

υπόκεινται σε επαναξιολόγηση και τροποποίηση, σύμφωνα με την τρέχουσα 

επιστημονική γνώση. 

Η ποιότητα της μελέτης δεικτών εξαρτάται άμεσα και από την αποδοτικότητα των 

μεθόδων συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιούνται, του οργάνου δηλαδή με το 

οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση της κάθε μεταβλητής. Εύλογη είναι η απαίτηση 

για αξιόπιστες και αμερόληπτες πληροφορίες. O ακρογωνιαίος λίθος είναι η 

μετάφραση των δεδομένων που προκύπτουν από τους δείκτες σε ποιοτική φροντίδα. 

Το Βασιλικό Κολέγιο Ερευνητικής Ομάδας Ψυχιάτρων της Μεγάλης Βρετανίας 
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(Royal College of Psychiatrists’ Research Unit)
53

 όρισε το 2002/2003 τα πρότυπα 

υπηρεσιών (service standards) που παρέχονται σε εσωτερικούς ασθενείς. Ως πρότυπο 

ή σταθερότυπο (standard) ορίζονται αξιόπιστες και επιτακτικές προτάσεις για την 

επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου απόδοσης, άμεσα μετρήσιμου, μέσω του οποίου 

γίνεται αντιπαραβολή της πραγματοποιηθείσας απόδοσης. Τα σταθερότυπα 

διακρίνονται (α) στο ιδανικό σταθερότυπο (ideal standard), που απαιτεί 100% 

συμμόρφωση της υπηρεσίας, (β) στο ωφέλιμο σταθερότυπο (optimal standard), που 

ορίζει ένα επιθυμητό επίπεδο συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμους 

πόρους και συνθήκες παροχής της υπηρεσίας, και (γ) στο ελάχιστο σταθερότυπο 

(minimal standard), εντοπίζοντας το κατώτερο όριο συμμόρφωσης που δεν πρέπει να 

προσεγγιστεί (ουδός)
54

. 

 

 

2.6.3.3 Παράγοντες που βελτιώνουν την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας, οι ακόλουθοι παράγοντες θεωρούνται 

σημαντικοί:
55

 

 Ηγεσία. Με ένα χαρισματικό ηγέτη μπορεί να επιτευχθεί η συνεχιζόμενη 

βελτίωση ποιότητας σε έναν οργανισμό. Αυτός ο οποίος θα συντονίζει τις διαδικασίες 

πρέπει να είναι άνθρωπος με όραμα, πειθώ, ικανότητες και επικοινωνιακό ταλέντο 

που θα υποστηρίζει ένα συμμετοχικό τρόπο διοίκησης. 

 Δέσμευση στο στόχο. Εκφράζεται με ενεργό συμμετοχή. Ειδικά, ένας ηγέτης 

θα πρέπει να είναι παρών στη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα να εκχωρεί 

αρμοδιότητες με τη σύσταση ομάδων, τη δράση των οποίων θα υποστηρίζει και θα 

επιβλέπει. 

 Επικέντρωση στους ασθενείς, στους χρήστες των υπηρεσιών και στους 

προμηθευτές. Καθώς ο λόγος ύπαρξης ενός οργανισμού είναι οι «πελάτες» του, 

                                                 
53 

Το Βασιλικό Κολέγιο Ψυχιάτρων είναι η κύρια επαγγελματική οργάνωση των ψυχιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και είναι υπεύθυνη για την 

εκπροσώπηση των ψυχιάτρων, για την ψυχιατρική έρευνα και για την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το 

κολέγιο παρέχει συμβουλές στους υπεύθυνους για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των ψυχιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κολέγιο έχει 

υπάρξει σε διάφορες μορφές από το 1841, έχοντας ξεκινήσει τη ζωή ως το Σύνδεσμο Ιατρικών Λειτουργών του Ασύλου και Νοσοκομεία για την 

Insane. Εκτός από τη δημοσίευση πολλών βιβλίων και την παραγωγή αρκετών περιοδικών, το College παράγει, για το κοινό, πληροφορίες σχετικά 

με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα γραφεία της βρίσκονται στο 21 Prescot Street στο Λονδίνο 
54

 Royal College of Psychiatrists’ Research Unit. Quality network for inpatient, Service standards 2002/2003. London, 2003 
55

 Al.Assaf Af, Sheikh M. Quality improvement in primary health care. A practical guide. Series 26. WHO Regional Office for the Eastern 

Mediterranean, Cairo, 2004 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

[41] 

 

χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση των αναγκών και των προσδοκιών τους, ώστε να 

ανευρεθούν τρόποι να ικανοποιηθούν. 

 Διαρκείς βελτιώσεις των διαδικασιών, με στόχο καλύτερα αποτελέσματα. Τα 

επιθυμητά αποτελέσματα που κινητοποιούν τους μηχανισμούς ποιότητας επιλέγονται 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες του οργανισμού και εναρμονίζονται με τα διεθνώς 

αποδεκτά επιστημονικά πρότυπα. Με την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, 

επιτυγχάνονται οι στόχοι. 

 Ενδυνάμωση των εργαζομένων. Είναι οι εσωτερικοί «πελάτες» και η βάση 

του συστήματος. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται συστηματικά για να παρέχουν τις 

καλύτερες υπηρεσίες στους «εξωτερικούς πελάτες». Αρκεί να τους παρέχονται τα 

εργαλεία, οι τεχνικές και η υποστήριξη ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν 

αποφάσεις και να συμμετέχουν στις διαδικασίες βελτίωσης ποιότητας. Η ηγεσία θα 

πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των εργαζομένων, τις αδυναμίες και τα δυνατά 

σημεία τους.  

 Προληπτικές βελτιώσεις. Είναι προτιμότερο για έναν οργανισμό να αποφύγει 

το μοντέλο της «διαχείρισης κρίσεων» (risk management), στο οποίο οι δράσεις για 

την όποια βελτίωση κινητοποιούνται από κάποιο λάθος ή κάποια κρίση. Μια τέτοια 

πρακτική προάγει την αδράνεια αντί της διάθεσης για καινοτομία. Το κλειδί της 

υπεροχής είναι η διάθεση να αναζητηθούν οι ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση. 

Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Η σωστή διαχείριση της πληροφορίας και η 

αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων 

προς αποφυγή σφαλμάτων και αυθαιρεσιών.  

  Πολυσυλλεκτική, ομαδική εργασία. Παρέχει το πλεονέκτημα της συνέργειας 

των ατόμων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πολύ περισσότερο από το απλό 

άθροισμα των επί μέρους στοιχείων. 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιβράβευση. Η επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναμικό είναι η πλέον επιτυχής και εξασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη και τη 

συνεχιζόμενη βελτίωση. Επί πλέον, όταν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι, με 

υψηλό ηθικό, τότε δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξημένη 

παραγωγικότητα και υπερβάσεις.  

 
Υπάρχουν και άλλου είδους παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της 

ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης που αφορά περισσότερο το ιατρικό 

προσωπικό. Πολύ σημαντικό είναι να γίνει αξιοποίηση στο έπακρον την καλύτερη 
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διαθέσιμη ιατρική έρευνα. Είναι σημαντικό για τους γιατρούς να γνωρίζουν τις 

τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τους καλύτερους τρόπους για τη φροντίδα των 

ασθενών τους. Όμως, κάθε χρόνο δημοσιεύονται εκατοντάδες χιλιάδες των ιατρικών 

ερευνητικών άρθρων. Για τους περισσότερους γιατρούς, αυτό σημαίνει απλά πάρα 

πολλές πληροφορίες που πρέπει να μελετηθούν, να αφομοιωθούν και να 

εφαρμοστούν. Ως αποτέλεσμα, τα νέα ευρήματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 

που συχνά δεν «μεταφράζονται» σε κλινική πρακτική, ή παίρνουν πολλά χρόνια για 

να φτάσουν σε καλό επίπεδο. Παρά τις εθνικές επενδύσεις στην ιατρική έρευνα και 

την υγειονομική περίθαλψη, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με το τι 

λειτουργεί για πολλές ασθένειες και καταστάσεις που τους επηρεάζουν. Μεγάλη 

βοήθεια προσφέρει η διάθεση όλων των πληροφορίες για τους ασθενείς στους 

γιατρούς, όταν το χρειάζονται. Οι γιατροί θα πρέπει να μαθαίνουν για το παρελθόν 

της υγείας των ασθενών τους και τα ιατρικά προβλήματα, και το ιατρικό ιστορικό της 

οικογένειάς τους, για να παρέχουν ποιοτική φροντίδα. Πολύ συχνά, οι πληροφορίες 

των ασθενών περιέχονται στο έγγραφο ιατρικά αρχεία που μπορεί να είναι ελλιπή, 

χαμένα, δυσανάγνωστα ή απροσπέλαστα. 

2.6.4 Ο Κύκλος Ποιότητας 

 

Ένα μοντέλο διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας περιγράφεται σχηματικά με τον 

κύκλο ποιότητας (εικόνα 2) 
56

. Τα πρώτα τρία βήματα του κύκλου (σχεδιασμός, 

καθορισμός προτύπων ποιότητας, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού) 

εντάσσονται στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας. Ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος, 

ενώ τα επόμενα έξι βήματα εντάσσονται στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, για 

την εξασφάλιση χαμηλού εύρους διακύμανσης και επομένως ελεγχόμενων 

αποτελεσμάτων. Ο μηχανισμός που περιγράφεται σχηματικά αρχίζει με την εντόπιση 

των ευκαιριών για βελτίωση και την επιλογή τους κατά σειρά προτεραιότητας. 

Ακολουθεί η δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας ατόμων που θα έχουν την 

ευθύνη της υλοποίησης, καθορίζοντας τα μέσα και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού 

μελετηθεί η περίπτωση και επιλεγεί μια λύση, εφαρμόζεται, επαναξιολογείται και 

ενσωματώνεται, εφ’ όσον παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ συνεχίζεται ο 

μηχανισμός διαρκούς βελτίωσης αποτέλεσμα. Αφού μελετηθεί η περίπτωση και 
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 AL.Assaf AF, Sheikh M. Quality improvement in primary health care. A practical guide. Series 26. WHO Regional Office for the Eastern 

Mediterranean, Cairo, 2004 
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επιλεγεί μια λύση, εφαρμόζεται, επαναξιολογείται και ενσωματώνεται, εφ’ όσον 

παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ συνεχίζεται ο μηχανισμός διαρκούς 

βελτίωσης. 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Ο κύκλος Ποιότητας 

 

 

2.6.5 Διαστάσεις της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι για τα συστήματα υγείας, στο πλαίσιο της διοίκησης 

ποιότητας, είναι: 
57

, 
58

 

 Αποτελεσματικότητα (effectiveness), αποδοτικότητα (efficiency) και τεχνική 

ικανότητα (technical competence). Η ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από 

κατάλληλες και ορθές διαδικασίες στο πνεύμα και στην εξοικονόμηση πόρων.
59

 
60

 Η 

σπατάλη και η άσκοπη επανάληψη θα πρέπει να εξαλειφθούν, καθώς αυξάνονται οι 

απαιτήσεις για ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σε ένα περιβάλλον περιορισμένων 

διαθέσιμων πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται τεκμηριωμένοι στόχοι και 
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 Committee on quality of Health care in America. Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st Century. Institute of Medicine, 

National Academy Press, Washington, DC, 2001 
58

 Arah Oa, Klazinga Ns, Delnolj Dm, Ten Asbroek, Custers T Conceptual frameworks for health systems performance: A quest for 

effectiveness, quality, and improvement. Int J Qual Health Care 2003, 15:377−398 
59

 .Binns Gs The relationship among quality, cost, and market share in hospitals. Top Health Care Financ 1991, 18:21−32 
60

 Jensen J Marketing hospital quality. Top Health Care Financ 1991, 18:58−66 
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κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, που καλούνται κάθε φορά να 

παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και να ανταποκριθούν στις καθημερινές προκλήσεις, 

τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και της κοινότητας. 

 Ασφάλεια (safety). Όσον αφορά στις απαιτήσεις ασφάλειας, εκτός από τον 

προφανή και μη αποδεκτό κίνδυνο ατυχημάτων, τη σωματική και την ψυχική βλάβη 

των ατόμων και τις δικαστικές αντιδικίες, η έλλειψη ασφάλειας είναι αντιπαραγωγική 

καθώς χρόνος (και χρήμα) αφιερώνεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

(παράπονα, μηνύσεις, αντιμετώπιση σωματικών βλαβών). Ταυτόχρονα, διακυβεύεται 

η φήμη του οργανισμού και χάνεται η εμπιστοσύνη. 

 Προσβασιμότητα των υπηρεσιών (accessibility) και ανάπτυξή τους με 

επίκεντρο τον ασθενή (patient-centered healthcare). Η έννοια της προσβασιμότητας 

των υπηρεσιών περιλαμβάνει την οικονομική, την πνευματική και την κοινωνικο-

πολιτισμική διάσταση. Το σύστημα υγείας οφείλει να βρίσκεται κοντά στο χρήστη, 

χωρίς διακρίσεις. Καθώς ο ασθενής έρχεται στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας, η 

φροντίδα που του παρέχεται θα πρέπει να σέβεται την προσωπικότητά του και να 

ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες, στις προτιμήσεις, στις ανάγκες και στις αξίες του. 

 Συνέχεια της φροντίδας (continuity). Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

προϋποθέτει μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, βελτίωσης και διαρκούς ελέγχου, 

ακόμη και μετά το πέρας της θεραπείας ενός ασθενούς. Επίσης, η συνέχεια των 

υπηρεσιών αφορά στη μετάβαση του ασθενούς από το ένα τμήμα στο επόμενο, 

ανεξάρτητα από το χρόνο ή τον τόπο. Σε κατακερματισμένα και αποσυνδεδεμένα 

συστήματα υγείας δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας. 

 Διαπροσωπικές σχέσεις (interpersonal relations). Οι καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις και η συνεργασία του προσωπικού είναι σημαντικές για το συντονισμό των 

δράσεων. Μέσα από μια καλή ομάδα μπορεί να επιτευχθεί η ποιότητα. Τέλος, δεν 

μπορεί να παραλειφθεί ότι πάντα είναι προτιμότερο να εργάζεται κάποιος ή να 

προσφέρονται υπηρεσίες σε ένα αισθητικά αποδεκτό περιβάλλον. Όπου υπάρχει 

φροντίδα για την άνεση και την ευεξία των ανθρώπων, εκεί υπάρχει ποιότητα.
61
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2.6.6 Το κόστος της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Είναι κατανοητό ότι για την αρχική εφαρμογή ενός προγράμματος διασφάλισης 

ποιότητας, συνεχιζόμενης βελτίωσης και περιοδικών ελέγχων προστίθεται κόστος 

στη λειτουργία του οργανισμού. Βέβαια, η αύξηση του κόστους δεν συνεπάγεται 

αυτόματα και βελτίωση της ποιότητας, ούτε όμως η ποιότητα ισοδυναμεί με 

πρόσθετο κόστος για τον οργανισμό, τουλάχιστον όχι μακροπρόθεσμα. Εξ άλλου, ένα 

βασικό αίτημα της διοίκησης ποιότητας είναι η αποδοτικότητα. 

Οι πόροι που χρειάζονται για την εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες 

μεθοδολογίες, για την εφαρμογή ελέγχων και μετρήσεων των αποτελεσμάτων και για 

την οργάνωση ενός συστήματος καταγραφής των διαδικασιών αυξάνουν αρχικά το 

κόστος, ενώ η αναζήτηση λύσεων απαιτεί χρόνο, χρήμα και πρόσθετη εργασία. Εφ’ 

όσον ενσωματωθούν οι καλές πρακτικές και εξασφαλιστεί μια αρμονική ροή των 

διαδικασιών, έχοντας όλοι συνειδητοποιήσει τι απαιτείται για τη βελτίωση της 

ποιότητας, τότε αυτοματοποιούνται οι δράσεις και ελαχιστοποιείται το κόστος της 

προετοιμασίας. 

Παράλληλα, με τη διοίκηση ποιότητας μειώνεται το κόστος της αποτυχίας. Η 

εσωτερική αποτυχία, δηλαδή το κόστος της σπατάλης, των καθυστερήσεων και των 

άσκοπων επαναλήψεων, εξαλείφεται μέσα από τη σοφή διαχείριση και την 

αποτελεσματική ροή διαδικασιών. Επίσης, καθώς μειώνονται τα σφάλματα ή 

τουλάχιστον ελέγχονται οι καταστροφικές τους συνέπειες για τους ασθενείς, 

απαλλάσσεται ο οργανισμός από το εξωτερικό κόστος, που είναι το πλέον σοβαρό και 

αφορά σε περιπτώσεις κακής πρακτικής (malpractice) που καταλήγουν στην απώλεια 

της αξιοπιστίας του οργανισμού. Στη φάση που πλέον έχουν συντονιστεί αρμονικά οι 

διαδικασίες, το κόστος μειώνεται όσο αυξάνει η ποιότητα και επανατροφοδοτείται ο 

κύκλος για τη συνεχιζόμενη βελτίωση ποιότητας.
62

 

Ένα απλό και κατανοητό ορισμό του κόστους της ποιότητας προσφέρει το διεθνές 

πρότυπο ISO 8402 (ΒS 4778:Part 2). Σύμφωνα με το πρότυπο, «το κόστος της 

ποιότητας ορίζεται ως το άθροισμα των προκληθεισών δαπανών, που σχετίζονται με 

την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον παραγωγό του προϊόντος η της 

υπηρεσίας, το χρήστη και την κοινωνία. Το ίδιο πρότυπο ορίζει το σχετιζόμενο με την 
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ποιότητα κόστος , ως την προκληθείσα δαπάνη, που σχετίζεται με την προσπάθεια 

πρόληψης ελαττωμάτων, τις δραστηριότητες αξιολόγησης καθώς και τις απώλειες 

εσωτερικής η εξωτερικής αποτυχίες». 

 Οι αντιλήψεις για τα συνθετικά στοιχεία του κόστους της ποιότητας μεταβάλλονται 

πολύ γρήγορα. Έτσι, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, επικρατουσε η αντίληψη 

ότι το κόστος της ποιότητας ισοδυναμούσε με το κόστος λειτουργιάς του τμήματος 

διασφάλισης ποιότητας και του κόστους των αχρήστων υλικών, της επανάληψης 

εργασιών και δοκιμών καθώς και των εγγυήσεων καλής λειτουργίας, σήμερα 

επικρατεί η αντίληψη, ότι το κόστος της ποιότητας συνίσταται από: 

1)το κόστος σχεδιασμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του 

συστήματος διασφάλισης 

2)το κόστος των δεσμευμένων πόρων στη συνεχή βελτίωση της ποιότητος  

3)το κόστος αποτυχίας 

4)το κόστος της προσπάθειας, που δεν προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν η το κόστος 

της μη ορθής εκτέλεσης των εργασιών. 

 

 Επιπλέον, όσον άφορα στην κοστολόγηση της ποιότητος πρέπει να αναφερθεί ότι 

θεωρείται εργαλείο ενημέρωσης και πειθούς, αφού παρέχει:  

1) ένα δείκτη αξιολόγησης και παρακολούθησης των οικονομικών, της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων των τμημάτων  

2) δείκτη εντοπισμού περιοχών βελτίωσης  

 

 Τέλος, οι πληροφορίες, που παρέχει ένα σύστημα κόστους της ποιότητος είναι 

(Αντωναράς, 1998α) 

1) υποβοήθηση των διευθυντικών στελεχών να εντοπίσουν τις επιπτώσεις της 

¨φτωχής¨ ποιότητος και να θέσουν τις δέουσες προτεραιότητες σε προγράμματα 

βελτίωσης  

2) συνδρομή στη σύνταξη του προϋπολογισμού προγραμμάτων βελτίωσης της 

ποιότητος 

3) παροχή βάσης σύγκρισης της απόδοσης του κόστους της ποιότητας διαφορετικών 

γραμμών παράγωγης 

4) υποβοήθηση στην ανίχνευση των τάσεων του κόστους της ποιότητας 
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2.6.6.1. Κριτική της σχέσης κόστους-ποιότητας στον υγειονομικό τομέα 

 
Ο Shewhart έχει τρεις τύπους ποιότητας 

 

1)την ποιότητα, που χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο, ανεξάρτητα από άλλα αντικείμενα 

2)την ποιότητα, που χαρακτηρίζει ένα αντικείμενο Α σε σχέση με ένα άλλο 

αντικείμενο Β 

3)την ποιότητα, που καθιστά ένα αντικείμενο επιθυμητό από ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα 

 

και έχει προδιαγράψει τους αντίστοιχους περιορισμούς τους. Συγκεκριμένα, ο πρώτος 

τύπος ποιότητας απαιτεί την υιοθέτηση προδιαγραφών, που βασίζονται σε επιθυμητά 

χαρακτηριστικά. Έτσι, η ενασχόληση με το συγκεκριμένο τύπο ποιότητας είναι 

ιδιαίτερα εύκολη. Αντίθετα, ο χειρισμός του δεύτερου τύπου ποιότητας είναι 

περισσότερο δύσκολος και είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με τρείς τρόπους, που 

σχετίζονται με τη συνεισφορά τμήματος της ποιότητας στην ποιότητα του συνόλου. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

1)το χαρακτηριστικό της ποιότητας του συνόλου έχει το ίδιο επιχειρησιακό 

περιεχόμενο με το ποιοτικό χαρακτηριστικό του τμήματος και είναι δυνατή η 

μαθηματική συσχέτισή τους από την προηγούμενη εμπειρία 

2)το χαρακτηριστικό της ποιότητας του συνόλου δεν έχει το ίδιο επιχειρησιακό 

περιεχόμενο με το ποιοτικό χαρακτηριστικό του τμήματος, αλλά είναι δυνατή η 

μαθηματική συσχέτισή τους από την προηγούμενη εμπειρία 

3)το ποιοτικό χαρακτηριστικό του συνόλου δεν έχει το ίδιο επιχειρησιακό 

περιεχόμενο με το ποιοτικό χαρακτηριστικό του τμήματος και δεν είναι δυνατή η 

μαθηματική συσχέτισή τους από την προηγούμενη εμπειρία 

Η τελευταία περίπτωση σχετίζεται με την αξιολόγηση του συστήματος (appreciation 

for a system) του συστήματος εμβριθούς γνώσης του Deming και θέτει το πρόβλημα 

της μέτρησης της συνεισφοράς του κόστους ή του οφέλους σε ένα σύστημα, που 

αποτελεί “ενοποιημένο όλο”. Έτσι, είναι δυνατή η οικονομική αποτίμηση στις δύο 

πρώτες περιπτώσεις, αλλά η επίδραση των αλλαγών ή βελτιώσεων στο “ενοποιημένο 

όλο” παραμένει απροσδιόριστη. 
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Το πραγματικό, όμως, πρόβλημα μέτρησης αναφύεται στον τρίτο τύπο ποιότητας 

του Shewhart που ενσωματώνει την ανθρώπινη επιθυμία και ενδιαφέρον, έννοιες που 

δεν εκφράζονται ποσοτικά. Σε αυτό τον τύπο ποιότητας, που σχετίζεται άμεσα με τον 

υγειονομικό τομέα, η ποιότητα αποτελεί κινούμενο στόχο, μεταβλητό από άτομο σε 

άτομο. 

 

2.6.6.2 Υπόδειγμα μέτρησης του κόστους της ποιότητας(Process Cost Model) 

 

Το υπόδειγμα κόστους διεργασιών (Process Cost Model), απεικονίζει το συνολικό 

κόστος κάθε επιμέρους διεργασίας και βασίζεται στην αντίληψη, ότι οι 

δραστηριότητες του οργανισμού αποτελούν τμήματα διεργασιών (process). Έτσι, 

βασική προϋπόθεση εφαρμογής του υποδείγματος, είναι η δυνατότητα αναγνώρισης 

και κατανόησης των διεργασιών του οργανισμού. Διεργασία ορίζεται οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που μετατρέπει εισροές σε εκροές, εκμεταλλευομένη τους 

διαθέσιμους πόρους, υπόκειται σε συγκεκριμένους έλεγχους (BS 6143:Part 1:1992) 

και τα στοιχεία κόστους της κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1) ανθρώπινο δυναμικό 

2) μηχανήματα 

3) υλικά και περιβάλλον 

 

 Επίσης, κάθε στοιχείο κόστους πρέπει να αναγνωρισθεί ως (Kanji et al, 1996): 

1) Κόστος συμμόρφωσης (cost of conformance) 

2 )κόστος μη συμμόρφωσης (cost of nonconformance) 

 

Το κόστος συμμόρφωσης σχετίζεται με το σχεδιασμό, την εκπαίδευση, τη συγγραφή 

διαδικασιών καλής εφαρμογής και το κόστος ελέγχου επιτυχούς εφαρμογής κατά την 

πρώτη φορά, ενώ το κόστος μη συμμόρφωσης, εσωτερικό η εξωτερικό, σχετίζεται με 

την ανεπάρκεια (inefficiency)των διεργασιών. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τους 

“λογαριασμούς κόστους ”και το ανθρώπινο κόστος κάθε κατηγορίας. Παράδειγμα 

κόστους συμμόρφωσης για τους “λογαριασμούς κόστους ”είναι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, η προληπτική συντήρηση κλπ., ενώ για το κόστος μη συμμόρφωσης , η 

εγγύηση. Για το ανθρώπινο κόστος, για παράδειγμα, όσον άφορα στο κόστος 

συμμόρφωσης , αναφέρεται το ποσοστό χρόνου, που αφιερώνεται από άτομα στην 
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εκπαίδευση, ενώ για το κόστος μη συμμόρφωσης ο χρόνος, που δαπανάται για 

αντιμετώπιση όλων των μορφών αποτυχιών. 

 

Τα πλεονεκτήματα του υποδείγματος είναι (Kanji et al, 1996) 

1) παροχή σημείου αναφοράς (benchmark) για την μελλοντική απόδοση 

2) οικοδόμηση ευρύτερης συνείδησης της σημασίας της ποιότητας 

3) προσδιορισμός σχεδίων δράσης για βελτίωση 

4) προσδιορισμός περιοχών επένδυσης στην ποιότητα 

 

2.6.6.3 Υπόδειγμα Πρόληψης-Αξιολόγησης-Αποτυχίας (PAF Cost Model) 

  

 Η ανάπτυξη του υποδείγματος οφείλεται στον Dr.A.V. Feigenbaum, που ανέπτυξε 

ένα σύστημα “αναφοράς του κόστους της ποιότητας” και διαχώρισε τέσσερις 

κατηγορίες κόστους ποιότητας: 

1) κόστος πρόληψης 

2) κόστος αξιολόγησης 

3) κόστος εσωτερικής αποτυχίες  

4) κόστος εξωτερικής αποτυχίας 

 

Το υπόδειγμα βασίζεται στην παραδοχή, ότι η μείωση του κόστους αποτυχίας είναι 

δυνατό να επιτευχτεί με την αύξηση των δαπανών πρόληψης. Στην περίπτωση αυτή, 

λειτούργει ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων και έτσι υφίσταται ένα σημείο, που το 

συνολικό κόστος της ποιότητας λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή του. Επιπλέον, το 

υπόδειγμα απαιτεί από τις οικονομικές υπηρεσίες (λογιστήριο) και την διεύθυνση της 

ποιότητας να έχουν σαφή αντίληψη των ρολών τους. Έτσι, το λογιστήριο είναι 

υπεύθυνο (Αντωναράς, 1998Β): 

1) για την συλλογή των στοιχείων κόστους της ποιότητας 

2) την κατανομή του κόστους στις προκαθορισμένες επιμέρους δραστηριότητες 

3) τη τήρηση συγκριτικών στοιχείων 

4) την προετοιμασία αναφοράς λειτουργικών δαπανών σε κάθε λογιστική περίοδο. 

  

Ενώ η διεύθυνση ποιότητας (Αντωναράς, 1998Β): 

1) για την ανάλυση του κόστους ποιότητας  
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2) τη διερεύνηση των αιτιών 

3) το συντονισμό των διατμηματικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων 

4) την εφαρμογή της πολίτικης μείωσης και έλεγχου του κόστους της ποιότητας 

 

Τέλος, σύμφωνα με το υπόδειγμα, η αναγνώριση των στοιχείων, που σχετίζονται με 

το κόστος της ποιότητας απαιτεί τα ακόλουθα βήματα (Αντωναράς, 1998Β): 

1) υπολογισμό κόστους του φορέα της ποιότητας 

2) αναγνώριση κόστους, που δεν υπόκειται στην ευθύνη του φορέα της ποιότητας 

3) αναγνώριση και εισαγωγή στην οικονομική κατάσταση του εσωτερικού κόστους 

των προϋπολογισθέντων αποτυχιών 

4) αναγνώριση του κόστους εσωτερικών αποτυχιών 

5) αναγνώριση του κόστους των αποτυχιών μετά την παράδοση του προϊόντος στον 

πελάτη 

 

Ενώ οι διαδικασίες, που τελικά υιοθετούνται από κάθε οργανισμό, εξαρτώνται απο 

τους ακολούθους παράγοντες: 

1) δέσμευση της διοίκησης σε θέματα ποιότητας 

2) διαδικασίες, που αφορούν το κόστος της ποιότητας 

3) προώθηση της ενημέρωσης και συμμέτοχη στο κόστος της ποιότητας. 

 

2.6.6.4 Επεξήγηση των τριών κατηγοριών κόστους του υποδείγματος 

 

Κόστος πρόληψης 

 

 Οι υποκατηγορίες του κόστους πρόληψης είναι: 

1) σχεδιασμός ποιότητας 

2) σχεδίαση και ανάπτυξη συσκευών μέτρησης και έλεγχου της ποιότητας  

3) ανασκόπηση ποιότητας και επαλήθευση σχεδιασμού 

4) διακρίβωση και συντήρηση συσκευών μέτρησης της ποιότητας 

5) διακρίβωση και συντήρηση των συσκευών αξιολόγησης της ποιότητας  

6) διασφάλιση προμηθευτών 

7) εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας 

8) έλεγχος της ποιότητας 
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9) ανάλυση προμηθειών 

10) προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας 

 

 Κόστος αξιολόγησης 

 

 Το κόστος αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 

1) επαλήθευση πριν την έναρξη της παράγωγης 

2) επιθεώρηση παραλαβών 

3) εργαστηριακές δοκιμές αποδοχής 

4) επιθεώρηση και δοκιμές 

5) αναλωθέντα υλικά κατά την επιθεώρηση 

6) ανάλυση και αναφορά των αποτελεσμάτων επιθεώρησης 

7) δοκιμές απόδοσης πεδίου 

8) εγκρίσεις 

9) αξιολόγηση αποθεμάτων 

10) αρχείο αποθήκης 

 

 Κόστος αποτυχίας 

 

 Το κόστος αποτυχίας χωρίζεται στο κόστος εσωτερικής αποτυχίας και εξωτερικής 

αποτυχίας 

 

Το κόστος εσωτερικής αποτυχίας περιλαμβάνει: 

 

1) άχρηστα υλικά 

2) αντικατάσταση, επεξεργασία και επισκευή 

3) επαναεπιθεώρηση και επαναδοκιμή 

4) ανίχνευση προβλημάτων και ανάλυση αποτυχίας 

5) άδειες τροποποιήσεις και παρεκκλίσεις 

6) υποβάθμιση 

7) καθήλωση εξοπλισμού 
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Το κόστος εξωτερικής αποτυχίας περιλαμβάνει: 

1) παράπονα 

2) αιτήματα εγγυήσεων 

3) παρεκκλίσεις 

4) απώλεια πωλήσεων 

5) κόστος ανάκλησης προϊόντων 

6) ευθύνη για το προϊόν 

 

2.6.7 Πληροφορική και Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Οι ανάγκες πληροφόρησης της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας (QI) είναι 

ευρείες και σύνθετες, αφού περιλαμβάνουν: (Aronow et a I, 1993a): 

 Τον προσδιορισμό και την ενσωμάτωση στις βάσεις δεδομένων και τα 

συστήματα πληροφόρησης των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, που είναι 

σημαντικές για τον προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό του μελετούμενου πληθυσμού 

 Τη δημιουργία συνδέσμων στο διαδίκτυο και χρόνο από τις δραστηριότητες 

των ασθενών για τη κατασκευή περιληπτικού φακέλου των εμπειριών  

 τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων 

μεταβλητών στη στοιχειοθέτηση της φροντίδας υγείας 

 την εκλέπτυνση των μεταβλητών, που αφορούν στον ασθενή, τις διεργασίες 

και τις μεταβλητές των αποτελεσμάτων 

 την ανατροφοδότηση και τη διασπορά της γνώσης, που προκύπτει από τις 

προσπάθειες μέτρησα της ποιότητας 

 την ενδυνάμωση των πηγών και των εργαλείων διασφάλισης και βελτίωσης 

της ποιότητας
63

 

Για την κάλυψη των προηγούμενων αναγκών υπάρχουν τέσσερις ειδικές τεχνολογίες, 

πού σχετίζονται με την ποιότητα: 

o κωδικοποίηση των στοιχείων (codification of data) 

o συστήματα μείγματος περιπτώσεων (case-mix systems) 

o ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι (computer-based medical records) 

o συστήματα προσομοίωσης ειδικών (expert systems) 

                                                 
63

 Aronow D.B., Coltin K. L. “Information Technology Applications in Quality Assurance and Quality Improvement, Part I” Joint Commission 

Journal on Quality Improvement 1993 
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Η κωδικοποίηση των κλινικών δεδομένων επιδρά στα συστήματα διαχείρισης, αφού 

επιτρέπει σίγουρο προσδιορισμό και ταχύ χειρισμό των δεδομένων. Αποτελεί 

αναγκαιότητα, όταν τα συστήματα δεδομένων είναι αυτοματοποιημένα, λόγω της 

ωφέλειας από την ταχύτητα επεξεργασία και την ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Τα συστήματα κωδικοποίησης θεωρούνται θεμελιώδη για την εργασία των ε-

παγγελματιών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας, αλλά υφίσταται μικρή βι-

βλιογραφία, που μελετά την επίδραση τους στη διασφάλιση της ποιότητας. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως, επειδή δεν υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα σε συστήματα όπως το 

ICD-9-CM
64

 σε CPT-4
65

 ή DSM-III
66

 για να συγκεντρωθούν ή συγκριθούν τα 

δεδομένα. Το πρόβλημα αναμένεται να υπερπηδηθεί με το ενιαίο σύστημα ιατρικής 

γλώσσας (Unified Medical Language System), που αποτελεί προσπάθεια επιβολής 

μιας μόνον βάσης ιατρικών γνώσεων στην Βιοϊατρική κοινότητα. To UMLS υποθέτει 

ότι η ποικιλία θα συνεχίσει να υπάρχει και για τον λόγο αυτό αναζητεί κατασκευή λο-

γισμικού, που θα ενοποιεί τις διαφορές στα λεξικά ή τα σχέδια κωδικοποίησης, που 

χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά συστήματα. 

Τα συστήματα μείγματος περιπτώσεων είναι σχεδιασμένα για να ταξινομούν τους 

ασθενείς, σύμφωνα με σημαντικά χαρακτηριστικά της κατάστασής τους ή την παρε-

χόμενη φροντίδα. Χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης και μεγάλο 

αριθμό διοικητικών και κλινικών βάσεων δεδομένων, συνήθως ταξινομούν τους α-

σθενείς με βάση την κατανάλωση πόρων ή τη σοβαρότητα τα ασθένειας. 

Χαρακτηριστικά, οι ομάδες διαγνωσμένων ασθενειών (DRG's) ταξινομούν ασθενείς 

ίδιου κλινικού τύπου, σύμφωνα με ία χαρακτηριστικά και τη διαδικασία περίθαλψης. 

Έτσι, προσδιορίζεται η κατανάλωση των πόρων από τους εσωτερικούς ασθενείς και 

ορίζεται το μείγμα των περιπτώσεων (case-mix).  

Οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι αποτελούν υφιστάμενη και συγχρόνου 

ανακύπτουσα τεχνολογία, αφού δεν σχετίζονται με ακαδημαϊκά πρότυπα, αλλά 

προσαρμόζονται συνεχώς στις καθημερινές ανάγκες. Βιβλιογραφικά, μερικοί από 

τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς (parous, που έχουν καταγραφεί, είναι οι ακόλουθοι: 

 AMRS (Automated Medical Record System) 

 Beth Israel Hospital and Brigham and Women's Hospital system 

                                                 
64

 International Classification of Diseases, ninth revision, clinical modifications. Χρησιμοποιείται για διαγνώσεις εξόδου. 
65

 Current Procedural Terminology, fourth edition. Χρησιμοποιείται για κωδικοποίηση ων ιατρικών υπηρεσιών και διαδικασιών. 
66

 Diagnostic and Statistics Manual, third edition. Χρησιμοποιείται για ψυχικές διαταραχές. 
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 COSTAR (Computer-Stored Ambulatory Record) 

 DHCP (Decentralized Hospital Computer Program 

 HELP (Health Evaluation through Logical Processing) 

  RMRS (Regenstrief Medical Record System) 

 STOR (Summary Time Oriented Record) 

 THERESA 

 TMIS (Technicon Medical Information System) 

 TMR (The Medical Record) 

Συγκρινόμενοι με κλασσικούς ιατρικούς φακέλους, οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι 

αυξάνουν τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας με τη μεγαλύτερη 

προσπελασιμότητα και την ταχεία ανάκτηση δεδομένων, την πληρέστερη οργάνωση, 

τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, την καλύτερη ολοκλήρωση των αναφορών 

αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα μεγαλύτερα πληρότητας και ακρίβειας. Επίσης, 

ως εργαλείο έρευνας στη διασφάλιση της ποιότητας, οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκε-

λοι επιτρέπουν την έρευνα μεγάλου αριθμού ασθενών και παράγουν αναφορές σε 

διάφορα επίπεδα αθροιστικότητας 
67

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Μουμτζόγλου Α. «Η Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας» Εκδοτική Σειρά Medi Force 16, Επιστήμες διοίκησης και Οικονομίας 

Υγείας. Σεπτέμβριος 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

3.1 Γενικά 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην αξιολόγηση της καταλληλότητας πρωτογενούς 

συλλογής δεδομένων με σκοπό πρόταση που αφορά μεταρρύθμιση στο τομέα της 

υγείας μέσω βελτιώσεων της ποιότητας, προτείνοντας έναν οδικό χάρτη για το 

μέλλον. Ένα πλαίσιο λογικής του προγράμματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 

παρακάτω, αναπτύχθηκε για να δώσει δομή σε ερωτήσεις και να διασφαλίσει την 

πληρότητα της. Οι προτάσεις που αναφέρονται θα χρησιμεύσουν ως σημείο 

εκκίνησης για την εκπλήρωση των στόχων, τη διακυβέρνηση, τις εισροές και 

διαδικασίες, τις εκροές και τα αποτελέσματα της πρότασης.  

 

Σχήμα 1: Η λογική του προγράμματος πλαισίου  

 

Τα βασικά στρατηγικά ζητήματα για τον ευρύτερο τομέα της υγείας είναι:  

• Γιατί δεν υπάρχει η συλλογή;  

• θα γίνει αποδεκτή η πρόταση, δεδομένου της κρίσης, καθώς και των πρόσφατων 

μεταρρυθμίσεων στην υγεία;  

Ειδικά μέσα στο κυκεώνα της οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα του 

2014 είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν ριζικές αλλαγές και βελτιώσεις στις δομές 
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διακυβέρνησης των συλλογών και των διαδικασιών στο σύστημα υγείας. Έτσι θα 

ήταν καλό να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων που να ασχοληθούν με την 

εφαρμογή των αλλαγών και να είναι από όλα τα επίπεδα του υγειονομικού κορμού 

όπως απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 2: Δομή διακυβερνητικής επιτροπής ελέγχου Μεταρρυθμίσεων  

 

Εκτός από τη δικαιοδοσία εκπροσώπων, τις εφαρμογές και τα ραντεβού θα πρέπει να 

αναζητηθούν και να διαχειρίζονται μαζί με το Υπουργείο Υγείας και κάποια 

Συμβουλευτική Εταιρεία που να πληροί τις προδιαγραφές, να έχει αναλάβει τη θέση 

με διαγωνισμό (για να επιβεβαιώνεται η διαφάνεια της επιλογής της εν λόγω 

εταιρείας), να έχει μεγάλη προϋπηρεσία σε θέματα αλλαγών και υγείας και να μπορεί 

να αναλάβει βασικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου: 

• τη κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου  

• τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας  

• τη πολιτική του συστήματος υγείας  

• ιδιωτικά νοσοκομεία / όχι-για-κέρδος  

• την ιδιωτική ασφάλιση υγείας  

• τη κλινική / παροχή υπηρεσιών ασθενή  

• τη διαχείριση πληροφοριών υγείας και των συναφών εθνικών συνόλων δεδομένων  

• τη ρυθμιζόμενη κοστολόγηση / τιμολόγηση (πιθανώς από το εξωτερικό στον τομέα 

της υγείας). 
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Επίσης, ο ορισμός και η δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης των δεδομένων θα 

ενισχύσει και θα υποστηρίξει τις πληροφορίες για τις διαδικασίες αναφοράς:  

• Τυποποίηση και συνέπεια της εφαρμογής των ορισμών των δεδομένων  

• Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων, για την ίδρυση αρμοδιοτήτων λήψης 

αποφάσεων και τη διασαφήνιση λογοδοσίας γύρω από την κυριότητα των δεδομένων  

• μείωση των ασαφών λειτουργιών  

• προστασία των αναγκών των φορέων δεδομένων  

• διαχείριση από το προσωπικό κατάρτισης το οποίο να μπορεί να υιοθετήσει κοινές 

προσεγγίσεις σε ζητήματα δεδομένων και τη λήψη μέτρων όπως θα απαιτείται  

• πρότυπο κτίριο, συνεπής και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες  

• μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω του 

συντονισμού  

• εξασφάλιση οι διαδικασίες να είναι διαφανείς 

 

3.2 Διαφάνεια 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης στην υγεία είναι η βελτίωση της 

διαφάνειας γύρω από το κόστος αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στις δαπάνες και στο 

πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση των αποτελεσμάτων της 

κοστολόγησης για της βελτίωσης της απόδοσης του νοσοκομειακού επιπέδου 

δημιουργεί μία εντελώς νέα επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη και πιο συχνή 

επικοινωνία. Ιδιαίτερα σε νοσοκομειακό επίπεδο, γεννιούνται ερωτήσεις, όχι μόνο 

όσον αφορά το σκοπό και τη διακυβέρνηση της συλλογής, αλλά και σχετικά με τις 

λεπτομέρειες της μεθοδολογίας κοστολόγησης και την τελική απόδοσης της 

Συλλογής για τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου. Παραδείγματα των θεμάτων που 

άπτονται της μεθοδολογίας μπορεί να είναι: 

• ένα καλό τμήμα Γενικής Λογιστικής που υποστηρίζει τον ασθενή σε επίπεδο 

κοστολόγηση  

• οι τροφοδότες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κοστολόγησης  

• Οδηγίες για την πιο αναλυτική και οριστική κοστολόγηση κατανομής και τον βαθμό 

συμμετοχής δικαιοδοσίας στη διαδικασία κοστολόγησης  

• Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του νοσοκομειακού επιπέδου 

κοστολόγησης και επαναληπτικές διαδικασίες για τη βελτίωση αυτού 
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• Περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τα δεδομένα κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται 

και τη προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής 

Αυτό το επίπεδο της αβεβαιότητας είναι ενδεικτικό της μεταβλητότητας στις 

διαδικασίες γιατί υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των 

τμημάτων στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι, θα πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλοι 

μηχανισμοί επικοινωνίας , οι ρόλοι και οι ευθύνες για την επικοινωνία, σημειώνοντας 

τις απαιτήσεις των νοσοκομείων και των χρηστών των στοιχείων κόστους για 

σαφήνεια όσον αφορά τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. 

Το σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει:  

• Τα βασικά μέρη που λαμβάνουν επικοινωνίες, οι τρόποι παράδοσης και 

χρονοδιάγραμμα  

• Οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας της συλλογής, καθώς και στη 

χρήση των πληροφοριών κοστολόγησης στη βελτίωση των επιδόσεων και της 

έρευνας  

• Αναφορές σε άλλα διαθέσιμα έγγραφα συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 

τιμολόγησης και άλλα βασικά έγγραφα  

• Κριτήρια Συμμόρφωσης και οι έξοδοι και οι δημόσιες εκθέσεις που παράγονται από 

το γραφείο ποιότητας στην επιτροπή δικαιοδοσίας. 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από νοσοκομεία ή δικαιοδοσίες 

δεν υπάρχει διαφάνεια για το κόστος των υπηρεσιών τους και δεν έχει εφαρμοστεί 

εθνικό πλαίσιο ποιότητας. Διαβουλεύσεις με τα νοσοκομεία και δικαιοδοσίες 

αποκαλύπτουν σημαντική μεταβλητότητα μεθόδων κοστολόγησης, του προσωπικού 

και τις δομές, όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ποιότητας και στην κατανομή των 

«εταιρικών εξόδων». Πολλοί θεωρούν ότι η τρέχουσα μεθοδολογία κοστολόγησης 

τους είναι υγιής. Ίσως επειδή εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Όσον αφορά όμως τη 

διαφάνεια στο κόστος θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στα κάτωθι: 

• Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες συμπληρώνουν περιοχές του 

κόστους που βρίσκονται στα κέντρα κόστους  

• Στο είδος της τροφοδοσίας που διατίθενται για τις εισροές προς τα συστήματα 

κοστολόγησης  

• Στις μονάδες σχετικής αξίας που χρησιμοποιούνται για αξιοποίηση κίνησης κόστους 

• Στην εφαρμογή της σε μεταβλητές κλάσματος ασθενών  
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• Στη χρήση των βαρών υπηρεσίας έναντι πληροφοριών σε επίπεδο ασθενούς σε 

νοσηλευτικό και ιατρικό κόστος  

• Στην ερμηνεία της εφαρμογής των προτύπων, στις εξωτερικές δαπάνες, στις 

δαπάνες λειτουργίας του νοσοκομείου (π.χ. το κόστος για την εταιρική, από κοινού ή 

κρατικές υπηρεσίες). 

Συνήθως, είναι σημαντικό να υπάρχει μεγάλη προσοχή στο προσδιορισμό 

ασυνεπειών στην εθνική κατάταξη της δραστηριότητας. Δεδομένου ότι η επιλογή 

«τύπου περίθαλψη» είναι μια κλινική απόφαση και υπάρχουν μεταβλητά κριτήρια 

εισδοχής και μοντέλα φροντίδας σε όλη τη χώρα, η διαδικασία κοστολόγησης 

ακολουθεί την τοπική πολιτική και τις πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των 

πόρων του προϊόντος που πρόκειται να κοστολογηθεί, και εκ τούτου θα έχουν πάντα 

ένα βαθμό διακύμανσης. Το παράδειγμα της χημειοθεραπείας αναδεικνύει 

διαφορετικές προσεγγίσεις για την εισαγωγή και την ασυνέπεια του κόστους.  

Κατά τη διερεύνηση αυτού του ζητήματος, ενώ ορισμένες διαφορές εμφανίζονται στα 

έσοδα και τις πηγές χρηματοδότησης, η οποία οδηγείται μέσω μιας πολιτικής 

εισδοχής, το θέμα για την κοστολόγηση είναι να εξασφαλιστεί το κόστος της 

περίθαλψης σε οποιαδήποτε ρύθμιση που συλλαμβάνονται και που αντανακλούν τους 

πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σημείο παράδοσης, όπως επίσης να 

επικυρωθεί, για την αξιοποίηση της. Επιπλέον, ενώ σημαντικές επενδύσεις έχουν 

γίνει σε συστήματα κοστολόγησης, οι πηγές των δεδομένων για την κοστολόγηση 

(όπως το γενικό καθολικό και τα τροφοδοτικά που αντικατοπτρίζουν τη χρήση των 

πόρων και του όγκου) δεν έχουν κατασκευαστεί με την κοστολόγηση ως πρωταρχικός 

σκοπός.  

Στη ποιότητα του πλαισίου όσον αφορά μεθοδολογίες κοστολόγησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εργαλεία εφαρμογής όπως πινάκες ισοζυγίων και φύλλα 

αξιολόγησης με υπογραφές (για να χρησιμοποιηθεί από το νοσοκομείο). Η 

δημιουργία ενός γραφείου ποιότητας που να ασχολείται και να ελέγχει εκτός των 

άλλων τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα συστήματα τροφοδοσίας θα μπορούσε να είναι 

ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό των εργαλείων που απαιτούνται 

για διαφορετικές μεθοδολογίες κόστους, τα οποία θα πρέπει να αυτοματοποιηθούν 

μέσα στη κοστολόγηση . Αυτό το γραφείο θα είναι ο συνδετικός κρίκος και θα 

επικοινωνεί με τη συμβουλευτική εταιρεία του Υπουργείου Υγείας για να δίνει 
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αναφορές και εκθέσεις, καθώς επίσης και για επιλύσεις διαφόρων προβλημάτων κατά 

τη διάρκεια των διαδικασιών. 

Το πλαίσιο για την ποιότητα του κόστους πρέπει να είναι συμβάλει σημαντικά στις 

εκθέσεις στατιστικών για τη βελτίωση του κόστους, σχετικά με τη συμμόρφωση, με 

το κόστος πλαισίου και την επικύρωση. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται 

σε ετήσια βάση για την τελειοποίηση, τον έλεγχο αν συμμορφώνεται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και στη συνέχεια να ανακοινώνεται σε όλη τη νοσοκομειακή μονάδα. 

Παράλληλα θα στέλνεται και στη συμβουλευτική επιτροπή. Αυτή η προσέγγιση θα 

επιτρέψει τη διαφάνεια σχετικά με τις μεταβολές σε μεθόδους κοστολόγησης και θα 

μπορούσε να επιτρέψει τελικά μια ιεράρχηση των χώρων, με βάση την ποιότητα της 

κοστολόγησης τους.  

Μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής διαφανούς διαδικασίας για τα πρότυπα κόστους, θα 

πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του νοσοκομείου και του γραφείου ποιότητας, ποια 

δεδομένα θα δημοσιευθούν και με ποιο τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• δημόσιες αναφορές 

• επικαιρότητα (το νωρίτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα) 

• συγκριτική αξιολόγηση λειτουργικότητα και άλλες λειτουργίες 

•ανάπτυξη της επιχειρηματικής ευφυΐας, συστήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία 

του κόστους (περιλαμβανομένης της συγκριτικής αξιολόγησης και άλλα δεδομένα) 

απευθείας προς τους ενδιαφερομένους μέσω μιας ασφαλούς πύλης στο διαδίκτυο. 
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3.3 Μεθοδολογία 

 

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να επηρεάσει αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα των εισροών και τις διάφορες μεθοδολογίες που διέπουν τη 

διαδικασία κοστολόγησης. Η υποβολή των δημογραφικών στοιχείων είναι μια 

διαδικασία η οποία απαιτεί περαιτέρω εξέταση. Στοιχεία δημογραφικά μπορεί να 

γίνουν η πηγή των δεδομένων για την υποστήριξη της κατασκευής των βαρών του 

κόστους. Όταν η αξιολόγηση, είναι σαφής, τα στοιχεία αυτά αυξάνονται με την 

πάροδο του χρόνου και υπάρχει σημαντική επικάλυψη των πληροφοριών. Η 

συμπλήρωση αυτών των στοιχείων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για κάθε προϊόν 

κοστολόγησης, για να μπορεί το γραφείο ποιότητας να έχει τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβει μεταβλητές που μπορεί να μην ήταν δυνατό σε άλλες εξωτερικές 

συλλογές και περιπτώσεις που έχουν αυστηρότερη υποβολή εκθέσεων και στοιχείων 

ελέγχου προδιαγραφών.  

Αυτό δημιουργεί περισσότερο φόρτο εργασίας για τους παρόχους των δεδομένων 

(νοσοκομεία και τα κράτη). Αυτό δημιουργεί επίσης τον κίνδυνο της μεταβλητότητας 

στην κατασκευή κόστους και τιμών επειδή η δραστηριότητα της πηγής ποικίλει από 

νοσοκομείο σε νοσοκομείο και υγειονομικό φορέα. Αυτός είναι συνήθως και ο λόγος 

που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αυτό το τομέα. Το πρόβλημα 

πολλαπλασιάζεται επειδή μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης και 

τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των ετήσιων εκθέσεων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό 

το ζήτημα θα μπορούσε να καθοριστεί ένα υποχρεωτικό εύρος ημερομηνιών 

συλλογής και αντίστοιχα υποβολής της έκθεσης. Έτσι και αλλιώς, τόσο το κόστος και 

η τιμή θα πρέπει να παράγονται και να υποβάλλονται στην αντίστοιχη εθνική ομάδα 

δεδομένων, που θα απομακρύνει το ενδεχόμενο κινδύνου μεταβολής.  

Ο βασικός λόγος για την υποβολή των στοιχείων αυτών εμπρόθεσμα είναι να δοθεί 

στην κυβέρνηση και στο κράτος η δυνατότητα να χαρτογραφήσει το κόστος με ίδια ή 

παρόμοια χρονική διάρκεια, που παρέχει ένα επίπεδο διαφάνειας και τη δυνατότητα 

για συνεπή αντιστοιχίσεις των δαπανών. Είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις 

υγειονομικές μονάδες να χτιστεί ένα ενιαίο μοντέλο τιμολόγησης, χρησιμοποιώντας 

τα στοιχεία κόστους που συλλέγονται σε επίπεδο μονάδας ασθενή την ίδια χρονική 

περίοδο. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθεί ο στόχος για βελτίωση του 
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κόστους. Αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω ασάφεια για το τι δεδομένα πρέπει να 

συμπληρώνονται, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα θέματα συμμόρφωσης.  

Ένα επιπλέον γεγονός είναι η ανάγκη για τις υπηρεσίες που κοστίζουν για να 

συμπλέξει καταρτισμένο και εκπαιδευμένο κλινικό προσωπικό, προκειμένου να 

βελτιωθούν τα δεδομένα και να αυξηθούν η χρήση τους με βελτίωση των επιδόσεων. 

Μία προσέγγιση για αυτό θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη, η τυποποίηση και η 

συλλογή των «ενδιάμεσων προϊόντων». Ενδιάμεσα προϊόντα είναι συνήθως 

κατηγορίες των αντικειμένων που παράγονται ή είδη υπηρεσιών που παρέχονται 

κλινικές μονάδες υποστήριξης που συνήθως συγκεντρώνονται για τις διαδικασίες του 

κόστους αναφοράς, για παράδειγμα το είδος της παθολογίας και απεικονιστικές 

εξετάσεις (γενική αίματος, ακτινογραφία ή μαγνητική τομογραφία) οι συμμαχικές 

παρεμβάσεις για την υγεία (όπως η αρχική διαβούλευση ή τυπική ημερήσια 

επίσκεψη) ή το είδος του φαρμάκου που διανέμεται.  

Για ορισμένους ενδιαφερομένους, η εισαγωγή του ενδιάμεσου προϊόντος θα βοηθήσει 

στην εμπλοκή περισσότερων εκθέσεων κλινικού επιπέδου, όπως τα προϊόντα αυτά 

αντανακλούν στη χρήση των πόρων του ασθενούς και την παραγγελία του κλινικού 

γιατρού. Η τρέχουσα προδιαγραφή των δεδομένων της περιοχής του κόστους και των 

στοιχείων του κόστους, ενώ εξυπηρετούν ένα σκοπό κόστους δεν κοστολογούν 

λεπτομερώς αυτό το κλινικό επίπεδο. Για τη φαρμακευτική βιομηχανία, η μεγαλύτερη 

κατανόηση και η δυνατότητα να συγκρίνουν το κόστος των ενδιάμεσων προϊόντων 

που είναι πιο σχετικές με την επιχειρησιακή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας από 

την κατανόηση του κόστους με ίδιες χρονικές περιόδους και δείχνει τα διακριτικά 

στοιχεία του κόστους της υπηρεσίας ή την κλινική πρακτική.  

Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι τα δεδομένα σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ κοκκώδη 

και δεν θα πρέπει να απαιτείται, για τους σκοπούς της τιμολόγησης, από την άλλη 

αυτό μπορεί να είναι το επόμενο βήμα στην κατανόηση της κατανάλωσης των πόρων 

του ασθενούς και τη διαφάνεια των δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε 

επίσης να έχει νόημα για τους κλινικούς γιατρούς και τη διαχείριση του νοσοκομείου 

σε γενικές γραμμές, παρέχοντας περισσότερη διορατικότητα στο κόστος παραγωγής 

από ό, τι υποβάλλεται επί του παρόντος. 

Δεδομένου του όγκου των δεδομένων που συλλέγονται σε ενδιάμεσο επίπεδο του 

προϊόντος και η απαίτηση να χαρτογραφηθούν τα προϊόντα αυτά σε ένα εθνικό 

συνεκτικό σύνολο των καταλόγων προϊόντων (για παράδειγμα ένα φάρμακο ή μια 
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λίστα παθολογική εξέταση) θα πρέπει να εξεταστεί ως προς την προσέγγιση που 

ακολουθείται, αν τα προϊόντα αυτά θα είναι αντιληπτά και χρήσιμα στο μέλλον.  

Σε επόμενο στάδιο η εκάστοτε συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να 

καθορίσει τα πλεονεκτήματα της ένταξης των ενδιάμεσων προϊόντων στη διαδικασία 

συλλογής μέσω της ανάλυσης ενός δείγματος των δεδομένων για μια επιλογή των 

κλινικών μελετών και των συναφών δεδομένων τους. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να 

καθορίσει το βαθμό στον οποίο τα ενδιάμεσα προϊόντα παρέχουν κλινικά σημαντική 

και ισχυρή συμβολή στην συγκριτική διακύμανση του κόστους, το πόσο καλά θα 

επιτρέπουν τη σύγκριση των υπηρεσιών, και την ευκολία με την οποία τα δεδομένα 

μπορούν να παρασκευάζονται και να αναφερθεί αναλυτικά για αυτά στις αναφορές. 

Χτίζοντας το κόστος σε επίπεδο ασθενών, από τα υπάρχοντα στοιχεία του ενδιάμεσου 

προϊόντος, για τα κλινικά συστήματα κοστολόγησης, θα μπορούσε να ενισχύσει την 

ικανότητα των νοσοκομείων και τους διαχειριστές του συστήματος να συγκρίνουν τις 

επιδόσεις έναντι άλλων που παράγουν παρόμοια προϊόντα, ικανοποιώντας έτσι μια 

σειρά στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.  

Θα πρέπει να σημειωθεί στους στόχους απόδοσης ότι το 100% των εισακτέων, το 

τμήμα επειγόντων περιστατικών, υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων και των υπηρεσιών 

υγείας της κοινότητας του νοσοκομείου θα πρέπει να ταξινομούνται και 

κοστολογηθούν με μεγαλύτερη προσοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι 

ρήτρες αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως μη ρεαλιστικές και σίγουρα θα αμφισβητηθεί 

το κύρος και την πρακτικότητα τους.  

Οι εκτιμήσεις κάθε φορά θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου καθώς 

αλλάζουν οι οδηγοί κόστους, οι ταξινομήσεις εξελίσσονται, και η ποιότητα της 

κοστολόγησης βελτιώνεται. Ως εκ τούτου, εάν η δειγματοληπτική προσέγγιση 

υιοθετείται για τον καθορισμό των τιμών, οι υπολογισμοί του μεγέθους του δείγματος 

στόχου με βάση το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας από DRG και άλλες παραμέτρους 

τιμολόγησης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Πα
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3.4 Πρότυπα και Συμμορφώσεις 

 

Η ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται από τους υγειονομικούς φορείς 

επηρεάζονται από τη μεταβλητότητα της κοστολόγησης της πρακτικής, και τη 

μεταβλητότητα στη μεθοδολογία. Αυτή η ενότητα ασχολείται με αυτά τα στοιχεία και 

τους ρόλους τους στη συλλογή των δεδομένων.  

Η συλλογή των στοιχείων είναι σημαντική για τον καθορισμό των τιμών, όπως και 

άλλες συλλογές δεδομένων κόστους (ειδικές μελέτες δικαιοδοσίας κοστολόγησης 

υγείας) και θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα υποπροϊόν της διαδικασίας κοστολόγησης 

και της διαχείρισης του νοσοκομείου. Αυτές οι εναλλακτικές διαδικασίες κόστους 

εντός της βιομηχανίας παρέχουν μια πρόσθετη λεωφόρο για την ενημέρωση, την 

ανάπτυξη των κανόνων και των προτύπων των διεργασιών εφαρμογής. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί για την 

ανάπτυξη προτύπων και παρέχει ένα χάρτη της διαδικασίας για την ανάπτυξη 

προτύπων ως εξής: 

 

Σχήμα 3: ISO διαδικασία ανάπτυξης των προτύπων 
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Σε δεύτερο επίπεδο το καινούριο πρότυπο που θα αφορά τους υγειονομικούς φορείς 

θα επικυρωθεί από εκπροσώπους δικαιοδοσίας και κράτους. Δεν είναι σαφές αν αυτή 

η ομάδα θα είναι πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες και εάν θα επιτευχθεί συναίνεση. 

Από την μεριά της διακυβέρνησης, εφόσον τα πρότυπα παρέχουν τεκμηρίωση του 

κύκλου ανάπτυξης, οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να έχουν διαύγεια σχετικά με τη 

διαδικασία και για τη λήψη αποφάσεων μέσω των οποίων επικυρώθηκαν τα πρότυπα.  

Η συμβουλευτική εταιρεία σε συνεργασία με τα γραφεία ποιότητας του κάθε 

νοσοκομείου θα πρέπει να είναι ενήμερα ότι σε αυτό το στάδιο, ότι δεν υπάρχει 

πλαίσιο της συμμόρφωσης ή μηχανισμός διασφάλισης που παρέχει στοιχεία και η 

κοστολόγηση της ποιότητας των δεδομένων πλαισίου και της συμμόρφωσης. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μια υπηρεσία υγείας ή δικαιοδοσία μπορεί να 

αποκλίνει από τους κανόνες αυτούς για τους δικούς τους σκοπούς διαχείρισης και 

είναι ευθύνη τους να διασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι υπολογισμού του κόστους που 

χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα που υποβάλλονται πληρούν τα κριτήρια που 

καθορίζονται από τους κανόνες. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες υγείας μπορεί να 

χρειαστεί να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή κοστολόγηση. Είναι ένα πρότυπο που 

έχει ως πρόθεση του να αποδείξει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς 

μπορούν να συνδέονται με την κατάλληλη κοστολόγηση προϊόντος. Η χρήση του 

όρου "σημείο αιτήματος" μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες και εσφαλμένη κατανομή 

του κόστους. Περαιτέρω, μπορεί να χρειαστεί να ειδικό τμηματικό ξεκαθάρισμα, για 

παράδειγμα, σε έναν ασθενή υπό την φροντίδα του Τμήματος έκτακτης ανάγκης που 

έχει μια απεικονιστική εξέταση πρέπει να αναφέρουν το κόστος κατά το επεισόδιο, 

ακόμη και αν ο ασθενής έχει εισαχθεί στη συνέχεια στο θάλαμο. Σε αυτό το 

παράδειγμα, διαφορετικά το κόστος θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλα τμήματα, 

όπως η δοκιμή μπορεί να είχε παραγγελθεί από έναν ειδικό ιατρικό λειτουργό, και να 

δημιουργήσει δυνητικές ανεπιθύμητες συνέπειες, αν για παράδειγμα ο ασθενής δεν 

είναι σε θέση να πληρώσει.  

Δεδομένου ότι αυτό το είδος της κοστολόγησης θα εξαρτάται από διαφορετικά 

συστήματα σε εθνικό επίπεδο, θα ήταν κατάλληλο για αυτό το πρότυπο να 

περιλαμβάνεται κάποια μορφή της τεκμηρίωσης για τα νοσοκομεία και να αναφέρουν 

την προσέγγιση που έχουν αναλάβει.  

Επίσης, καλό είναι στο πρότυπο να γίνεται χρήση διαγραμμάτων για την υποστήριξη 

της αφήγησης. Επιπλέον, η δυσκολία με τροφοδότες και αντιστοίχιση είναι ότι το 
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προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που ταιριάζουν 

επιτρέπουν τη σωστή αντιστοίχιση. Δεδομένου ότι αυτό το βήμα στη διαδικασία 

κοστολόγησης εξαρτάται από τα διαφορετικές πηγές διαθέσιμων συστημάτων σε 

εθνικό επίπεδο, θα ήταν κατάλληλη για αυτό το πρότυπο να περιλαμβάνονται κάποιες 

μορφές τεκμηρίωσης για τα νοσοκομεία και να αναφέρεται η προσέγγιση που έχουν 

αναλάβει τεκμηριωμένα. 

Η θεραπεία των αρνητικών δαπανών και τα αντισταθμιστικά οφέλη της είναι ασαφής, 

διότι δεν υπάρχει καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες προσεγγίσεις για την 

διόρθωση. Για παράδειγμα: ένα αρνητικό στοιχείο κόστους για ένα επεισόδιο 

αποζημιώσεων εργαζομένων μπορεί να έχει μια σειρά από επιλογές για επανόρθωση, 

όπως να αναθέσουν στο κέντρο κόστους (ειδικά για αποκατάσταση ασθενών), τους 

μισθούς και τα ημερομίσθια στον θάλαμο, ή να κατανέμεται σε όλο το προσωπικό. 

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές μπορεί να έχει μια αξιοσημείωτη επίδραση στην 

έξοδο κοστολόγησης.  

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και τις δικαιοδοσίες  για την ποιότητα και την 

υποβολή των στοιχείων, λόγω της εξάρτησής σε αυτά τα δεδομένα, το γραφείο 

ποιότητας με τη συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει την κοστολόγηση 

παρέχοντας άλλα έγγραφα για να στηρίξει τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου 

προτύπου. 

• Ένα εγχειρίδιο κόστους θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλων των ειδών τις 

περιοχές,  

• Ένα σχέδιο κοστολόγησης, για ποιο νοσοκομείο είναι και πώς να το εκτελέσει  

• Διαφορετικά τμήματα κόστους για μοντελοποίηση και κοστολόγηση ασθενούς  

• Πώς να χειριστείτε το γενικό καθολικό για την κατάλληλη κατανομή του κόστους  

• Πώς να δημιουργήσετε υπηρεσίες σε επίπεδο ασθενών, για την κατανομή του 

κόστους (π.χ. λεπτά σε θάλαμο, το θέατρο, παθολογικές εξετάσεις)  

• Πώς να δημιουργήσουν τοπικά κόστους-οδηγοί και τα θέματα που αφορούν τη 

χρήση των υπηρεσιών 

• Πώς να αναφέρονται τα στοιχεία του κόστους στην συμβουλευτική εταιρεία και για 

εσωτερική χρήση σε νοσοκομεία  

• Κατανόηση και έσοδα μέτρησης στο επίπεδο του ασθενούς  

• Πώς να γίνει χρήση των πληροφοριών για ενημέρωση των υπεύθυνων 

διαχειριστικών και κλινικών αποφάσεων εντός του οργανισμού  
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• Πώς να γίνεται η μέτρηση της ποιότητας των χορηγήσεων του κόστους σε ένα 

πλαίσιο κοστολόγησης της ποιότητας (για εξωτερική και εσωτερική χρήση). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, αν στο νοσοκομείο δεν ενημερώνονται σε τακτική 

βάση, μπορεί να χάσουν τη τριβή με τις καινούριες αυτές διαδικασίες τους και να μην 

αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κλινική πρακτική. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

εφαρμογή της θα πρέπει να είναι ο παράγοντας για τον υπολογισμό της εφαρμογής 

των μοντέλων του κόστους. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών 

κατέδειξαν ότι η διαφάνεια στις μεθοδολογίες που αναλαμβάνονται σε κάθε 

δικαιοδοσία θα μπορούσε να αφαιρέσει τον σκεπτικισμό γύρω από μεταβλητές 

πρακτικές και να ενισχύσει το επίπεδο της δέσμευσης του νοσοκομείου κατά τη 

διαδικασία συλλογής.  

Θα πρέπει να γίνει μελέτη κατά την οποία να γίνει μέτρηση της μεταβολής του 

κόστους από την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών για την κοστολόγηση σε 

τρεις υπηρεσίες υγείας, δείγμα σε εθνικό επίπεδο, για να αποδείξει τις μεταβολές των 

στοιχείων του κόστους. Οι τρεις προσεγγίσεις θα περιλαμβάνουν μια βασική 

κοστολόγησης του ασθενούς, ένα υβρίδιο που συνδύαζε την εξυπηρέτηση και 

κάποιους οδηγούς αξιοποίησης, και πρότυπο προσέγγισης του βάρους των 

υπηρεσιών. 

 

3.5 Χρονοδιάγραμμα 

 

Η ενότητα αυτή διερευνά ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να υπάρχει, τις προκλήσεις 

του και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.  

Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, η συμβουλευτική επιτροπή και το γραφείο 

ποιότητας θα ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας των αναθετουσών, 

την ημερομηνία υποβολής για να μειώσει την περίοδο της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής του χρονοδιαγράμματος. Αντίστροφα, περισσότερες δικαιοδοσίες 

θα προτιμούσαν την ημερομηνία υποβολής να επεκταθεί ώστε να δοθεί επαρκής 

χρόνος για να προβούν σε ενδελεχή διαδικασία αναθεώρησης της ποιότητας. 

Καταρχάς, θα εφαρμοστεί μια περίοδος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τριών ετών 

χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη υποβολή στοιχείων. Ενώ η διαδικασία 

κοστολόγησης ποικίλλει στις διάφορες έννομες τάξεις, υπάρχουν μια σειρά από 
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παράγοντες που δεν εξαρτώνται που έχουν αντίκτυπο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

της διαδικασίας, όπως: 

 Τα νοσοκομεία αρχίζουν γενικά την ετήσια διαδικασία κοστολόγησης για την 

υποβολή του προτύπου μετά την κωδικοποίηση, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

ολοκληρωθεί και η διαδικασία ελέγχου έχει ολοκληρωθεί. 

 Το νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα για περίπου οκτώ εβδομάδες για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία κοστολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την αναθεώρηση 

και την τελειοποίηση των δεδομένων. 

 Το γραφείο ποιότητας θα έχει τη δυνατότητα περίπου οκτώ εβδομάδες για να 

ολοκληρώσει την εξέτασή από τις υποβολές κόστους από τα νοσοκομεία, η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει και προϋπολογισμούς.  

 Η ομάδα τιμολόγησης επίσης απαιτούν οκτώ εβδομάδες για να παράγουν την 

κοστολόγηση των δεδομένων να επικυρωθούν και να ελεγχθούν. 

Σε μακροπρόθεσμη βάση, τα νοσοκομεία θα πρέπει να επιδιώξουν να βελτιώσουν τις 

διαδικασίες για να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε στοιχεία 

που υποβλήθηκαν, για παράδειγμα, με την εφαρμογή των κανόνων επικύρωσης σε 

συστήματα κοστολόγησης για τη μείωση των καθυστερήσεων γύρω από τις 

επαναλήψεις διασφάλισης ποιότητας. Η εφαρμογή των συστάσεων που 

περιλαμβάνονται στα άλλα τμήματα γύρω από τα πρότυπα, πλαίσιο ποιότητας και της 

επικοινωνίας θα συμβάλλουν προς τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της 

διαδικασίας. Επιπλέον, το γραφείο ποιότητας πρέπει να απελευθερώσει κοστολογικά 

στοιχεία το συντομότερο, από τη στιγμή που έχουν πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 

διαδικασίες και την ποιότητα των ελέγχων, ανεξάρτητα από τα χρονοδιαγράμματα. 

 

3.6 Ιδιωτικός Τομέας 

 

Το βασικό μέλημα για όλη αυτή τη διαδικασία είναι η εμπορική ευαισθητοποίηση 

από τα δημοσιευμένα στοιχεία και η αρνητική επίπτωση που θα μπορούσαν να έχουν 

για τις διαπραγματεύσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για την υγεία. Η 

ορατότητα πάνω από τη συνολική κατανομή του κόστους σε κάθε ομάδα συστατικό 

που πιστεύεται ότι θα προκαλέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε νοσοκομεία σε 

διαπραγματεύσεις τιμών με τους ασφαλιστές, και ίσως δημιουργήσει μια τεταμένη 

σχέση αγοραστή-προμηθευτή. Το υπουργείο υγείας μπορεί να δει ότι είναι επιτακτική 
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ανάγκη μια στρατηγικής για τη συνέχιση της συλλογής και την πρόσβαση στο σύνολο 

των δεδομένων για μελλοντική ανάλυση, και ότι η δημοσίευση των στοιχείων 

κόστους είναι αναγκαία για να διευκολυνθεί η λειτουργία της αγοράς μεταξύ των 

ταμείων υγείας και των ιδιωτικών νοσοκομείων. 

Οι διαβουλεύσεις με τον ιδιωτικό τομέα και τους συναφείς φορείς θα επαναλάβει τη 

στρατηγική σημασία της μεταρρύθμισης μέσα από τα καινούρια πρότυπα για μια 

σειρά χρήσεων - κυρίως για την μοντελοποίηση των εσόδων από τα νοσοκομεία για 

τις διαπραγματεύσεις στο ταμείο υγείας, αλλά και για τη συγκριτική αξιολόγηση και 

την κατανόηση του κόστους των εισροών, την ανάλυση μείγματος, και τη παροχή 

στοιχείων για την ίδρυση μοντέλων δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα.  

Παρά τις ποικίλες χρήσεις, η αξία του συνόλου των δεδομένων παρεμποδίζεται από 

τη συχνή δημοσίευση των προηγούμενων γύρων, από την ανησυχία σχετικά με την 

ποιότητα των δεδομένων, από την ασυνεπή εφαρμογή των δεδομένων, και από τον 

υψηλό όγκο των συμμετεχόντων.  
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3.7 Χάρτης Υλοποίησης 

 

 

Σχήμα 4: Χάρτης Υλοποίησης 

Στο σχήμα 4 παρέχεται ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των συστάσεων και 

προτεραιότητα για την εφαρμογή τους, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της εν λόγω 

επανεξέτασης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι ασθενείς δικαιούνται τη βέλτιστη φροντίδα, σύμφωνα με την τρέχουσα 

επιστημονική γνώση και τους διαθέσιμους πόρους. Καθώς οι ασθενείς (και τα 

δικαιώματά τους) έρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα συστήματα 

υγείας, καθίσταται εντονότερη η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της διοίκησης 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας στη ροή του τμήματος με τη συμμετοχή του προσωπικού, 

στο σύνολό του. Ο φόβος της αλλαγής και η ανησυχία για το αρχικό κόστος και το 

γραφειοκρατικό φόρτο μπορούν να υπερνικηθούν μόλις εφαρμοστούν οι πρώτοι 

έλεγχοι και αναδειχθούν οι αδυναμίες του τμήματος. Τότε θα αρχίσει να φαίνεται η 

αξία ενός πρωτοκόλλου ποιότητας, στη διαμόρφωση και την υλοποίηση του οποίου 

θα συμμετέχουν όλοι. Είναι ευθύνη της ηγεσίας να εμπνεύσει το όραμα της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς, μέσα από μια διαδικασία διαρκούς 

βελτίωσης που δεν θα αποτελεί απειλή για τους εργαζόμενους, αλλά ευκαιρία για 

επαγγελματική και ηθική ολοκλήρωση. Η καταγραφή των διαδικασιών και η 

εφαρμογή πρωτοκόλλων, όπως αυτά προκύπτουν από μελέτες που, ως γνωστόν, 

διεξάγονται σε καθορισμένες συνθήκες, έχουν έννοια εφ’ όσον υλοποιούνται στην 

καθημερινή πράξη και εξετάζονται τα αποτελέσματα. Αν και είναι εντατική η 

προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας για να διατυπωθούν τεκμηριωμένες 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη βέλτιστη πρακτική, είναι λίγα τα διαθέσιμα στοιχεία 

για την υλοποίησή τους από τα τμήματα. Συνεπώς, η καταγραφή των διαδικασιών και 

η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλινικής πρακτικής, εκτός από την πειθαρχία 

που επιβάλλει, μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων. Ακόμη, η τήρηση κοινής μεθοδολογίας από τα τμήματα 

επιτρέπει περισσότερο αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων τους και χρήσιμο 

υλικό για μελέτες. Φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας χωρίς 

μέτρηση της απόδοσης. Οι επαγγελματίες υγείας είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις 

στατιστικές μεθόδους και τα περισσότερα τμήματα συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες. 

Μένει να εφαρμοστεί μια στατιστική μεθοδολογία για τη συστηματική αξιολόγηση 

της καθημερινής κλινικής πρακτικής, όπως υποδεικνύουν τα συστήματα ποιότητας.  
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Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συστηματική εκτίμηση της διεθνούς 

συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της φροντίδας υγείας που παρέχεται από 

τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και σημαντικές εξελίξεις που στηρίζουν τη 

διαδικασία αυτή μέσω της ανάπτυξης και της επικύρωσης των δεικτών ποιότητας, την 

συστηματική ανάλυση της καταλληλότητας των υφιστάμενων συνόλων δεδομένων 

και την ανάπτυξη και εφαρμογή των προτύπων ορισμών και αλγορίθμων για τη 

βελτίωση της συγκρισιμότητας από τα εθνικά συστήματα και δεδομένα. Έτσι, παρόλο 

που η διακρατική συγκρισιμότητα των δεδομένων παραμένει πρόκληση, υπάρχει 

τώρα ένα σημαντικό σώμα των αποδεικτικών στοιχείων και των πραγματικών 

δεδομένων που επιτρέπουν την διεθνική σύγκριση της ποιότητας και της 

υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, ενώ η σύγκριση σε διεθνές επίπεδο μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο, θα είναι 

σημαντικό , να εξετάσει τη χρήση μιας σειράς δεικτών , να συλλάβει τις διαφορετικές 

πτυχές από μια δεδομένη πτυχή της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε , να επιτρέψει 

ουσιαστική ερμηνεία των παρατηρηθέντων φαινομένων.  
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