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Δπραξηζηίεο 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη 

πξσηίζησο ηνλ Καζεγεηή θ. Πνιιάιε Ησάλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα, θαζνδήγεζε, 

εκπηζηνζχλε θαη έκπλεπζε πνπ κνπ πξφζθεξε, ηφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλφινπ  ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, 

επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Λέθηνξα θ. Βνδίθε Αζαλάζην, ρσξίο 

ην ζπγγξαθηθφ πιηθφ πνπ κνπ παξαρψξεζε ζα ήηαλ αδχλαηε ε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο κειέηεο κνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ 

ζπκθνηηεηψλ κνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο κειέηεο κνπ. 

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θνληηλνχο κνπ αλζξψπνπο γηα 

ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε ηνπο ζε απηήλ ηελ ηδηαίηεξα απαηηεηηθή 

πεξίνδν ηεο δσήο κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ έρεη απφ ηηο πςειφηεξεο ηδησηηθέο 

δαπάλεο πγείαο παγθνζκίσο. Ο θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο. Ζ πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καηεπηεξίσλ. ηελ εξγαζία απηή, ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ 

απηψλ. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε. ην πξψην κέξνο αλαιχνληαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ νξγάλσζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ε εηθφλα 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλαληάκε ζηε δηνηθεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. ην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδεηαη 

κία έξεπλα γηα ηα πξνβιήκαηα δηνίθεζεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηηηθήο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά ζε ζηειέρε ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο. Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε βάζε ηηο θχξηεο 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληάκε ζε έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν. Δλ ζπλερεία, 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ  ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηα 

δχν κέξε ηεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα βειηησζεί θάηη είλαη λα 

εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπ θαη λα δηνξζσζνχλ. ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ θιάδνπ, νη 

αιιαγέο νθείινπλ λα είλαη ηξφπνο δσήο γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ. Απηή ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία εληνπίδεη πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη απηέο νη αιιαγέο θαη 

πξνηείλεη ηξφπνπο πινπνίεζεο ηνπο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  
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Οξγάλσζε, Πξνγξακκαηηζκφο, Δπηθνηλσλία, Λεηηνπξγηθφηεηα, Έιεγρνο, Τγεηνλνκηθή 
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Αbstract 

Title: “Operational management problems of private hospitals in Attica” 

By: Markos Vasalos  

Supervisor: Dr. Yannis A. Pollalis   

As it is known, Greece is a country that has one of the highest private health 

expenditures worldwide. The private health service units have flourished in recent 

years and contributes substantially to meet the needs of our country's population. The 

region of Attica has the largest concentration of private hospitals, including maternity 

clinics. In this paper, we make an effort to approach the operational management 

problems of these units. The work consists of two parts. The first section analyzes the 

specific features found in the organization of private hospitals, the image of the Greek 

market of private hospitals and the problems encountered in the administrative 

function. The second part presents a survey on the management problems of private 

hospitals in the region of Attica. The method used for research is the questionnaire, 

which addressed only to executives of private hospitals in Athens. The structure of the 

questionnaire was based on the main administrative functions found in a private 

hospital. Then, the survey results are analyzed by descriptive statistics. Finally, 

conclusions of the work are presented taking into account both parties. As is known, 

the only way to improve something is to identify its weaknesses and correct them. In 

today's competitive environment of private hospitals, with the rapid development of 

this industry, changes must be a way of life for hospital administration. This thesis 

identifies what should be these changes and suggests ways of implementing them. 
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Management problems, Private hospitals, Attica, Administrative function, 

Organization, Planning, Communication, Functionality, Check, Healthcare, Health 

Services, Sources of problems  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: ΟΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗ 

ΤΓΔΙΑ 

1.1 Η Δξέλιξη ηυν ζςζηημάηυν ςγείαρ 

Όπσο είλαη γλσζηφ, απφ ηελ αξραηφηεηα, ηφζν ζηελ αξραία Διιάδα φζν θαη ζηελ 

Αίγππην , αιιά θαη πνιχ αξγφηεξα ζηνπο Ρσκατθνχο θαη Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, 

ιακβάλνληαλ κέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Σα κέηξα απηά κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ εμειίρζεθαλ , ζεζκνζεηήζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ηδηαίηεξα κε  ηελ 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, νη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ήηαλ 

ξαγδαίεο. Ζ άγξηα θνηλσληθή εθκεηάιιεπζε, νη άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δηαβίσζεο 

θαη δηαηξνθήο θαη ηα πνιιά εξγαηηθά αηπρήκαηα ήηαλ ε αηηία λα απμεζνχλ ζεκαληηθά 

νη δείθηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Απνηέιεζκα απηψλ, ε 

αλάπηπμε ηδεψλ πεξί ηζφηεηαο θαη θξαηηθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ εθάξκνζε ζηελ Γεξκαλία γηα πξψηε θνξά ν Bismark 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880. Δπίζεο έρνπκε αλάπηπμε ζεσξηψλ φπσο ηνπ 

νηθνλνκνιφγνπ John Maynard Keynes γηα εμαζθάιηζε ελφο θαηψηαηνπ κηζζνχ, ηνπ 

νπνίνπ ππνζηεξηθηήο ππήξμε ν Βξεηαλφο ιφξδνο William Beveridge πνπ ε έθζεζε ηνπ 

ζηελ Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ κε ηίηιν “γηα πιήξε απαζρφιεζε κέζα ζε κία ειεχζεξε 

θνηλσλία” νπζηαζηηθά γέλλεζε ην θξάηνο πξφλνηαο φπσο απηφ ππάξρεη ζήκεξα. 

Γεγνλφο είλαη φηη ην ζχγρξνλν θξάηνο πξφλνηαο είλαη θαηεμνρήλ Δπξσπατθφ 

θαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ηηο δεθαεηίεο ’50 θαη ’60 κέρξη ην 1973 

φπνπ έρνπκε ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε ηελ νπνία δηαδέρζεθε ε δεχηεξε ην 1979.  

Σν χζηεκα Τγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπσο είλαη απηνλφεην απνηειεί ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Δηδηθφηεξα ην χζηεκα Πεξίζαιςεο 

αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ην θξάηνο πξφλνηαο. Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία 

θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά θαη ζήκεξα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

παξέρεηαη ηζφηηκα. Σν επίπεδν πγείαο ησλ ιαψλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά, ελψ θαη έλα 

πιήζνο αζζελεηψλ πνπ επί αηψλεο ζέξηδαλ ηελ αλζξσπφηεηα, έρνπλ εμαιεηθζεί θπξίσο 

απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα καο θαη κεηά. Μέζα απφ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θξαηηθφ 
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παξεκβαηηζκφ κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο ζε θάζε ρψξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη 

ηζηνξηθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο νη ππεξεζίεο πγείαο αξρίδνπλ ζηαδηαθά, κε ηε βνήζεηα 

ηεο επηζηήκεο, λα κνξθνπνηνχληαη θαη λα ζπλζέηνπλ έλα απφ ηα πιένλ πνιχπινθα θαη 

δαπαλεξά ζπζηήκαηα. Μέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα εκπιέθνληαη επαγγεικαηίεο πγείαο, 

αζζελείο, πνιχπινθα θηίξηα, κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ζέκαηα 

δενληνινγίαο θαη εζηθήο θαη ηέινο ε αλζξψπηλε δσή. Έηζη αλ θαη έρεη θαζηεξσζεί ην 

ζχζηεκα πγείαο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, πξέπεη φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε απηφ λα ελλννχκε θάηη πνιχ επξχηεξν. Σν ζχζηεκα πγείαο πεξηιακβάλεη φρη κφλν 

ηε ζπκβαηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε αιιά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξφιεςε, 

πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε, νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, δηαηξνθή, χδξεπζε, πγηεηλήο 

εξγαζίαο θ.α.. πλεπψο ε ηαηξηθή πεξίζαιςε απνηειεί ππνζχζηεκα ηνπ επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Έρνληαο ινηπφλ ππφςε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ θαη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη  δηακνξθψλνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ παγθνζκίσο. Λακβάλνληαο ππφςε ηη είλαη ζχζηεκα γεληθά, νξίδνπκε σο 

ζύζηεκα πγείαο «ην ζχλνιν ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγηθή αιιειεμάξηεζε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη 

πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ»
1
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα πγείαο ζα 

κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζζεί σο έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηξία 

ππνζπζηήκαηα: α)Σν επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εμέιημε ηνπ ,  

β)Ζ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο θαη  γ)Οη κεραληζκνί θάιπςεο δαπαλψλ.   

    ρήκα 1.1: Οη ζπληειεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο                                                                 

Πεγή: ΘΔΟΓΧΡΟΤ Μ., ΑΡΡΖ Μ., ΟΤΛΖ . (2001). πζηήκαηα Τγείαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

 

                                                             
1 ΘΔΟΓΧΡΟΤ Μ., ΑΡΡΖ Μ., ΟΤΛΖ . (2001). πζηήκαηα Τγείαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 
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Σα ζπζηήκαηα πγείαο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε φκσο θαιχηεξα ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε ππεξεζίεο πγείαο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη απηή πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο θξνληίδαο πγείαο(health care) 

, φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο πεξίζαιςεο(treatment). Ζ πεξίζαιςε κε ηε ζεηξά ηεο 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : α)Πξσηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο,  

β)Γεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο,  

γ)Σξηηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο. Σν Πξσηνβάζκην επίπεδν θξνληίδαο αθνξά ηελ 

εμσλνζνθνκεηαθή(αλνηθηή) πεξίζαιςε ελψ ηα άιια δχν ζηελ λνζνθνκεηαθή.   

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο πφξνπο ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο :  

Πξψηνλ, ην ζηειερηθφ δπλακηθφ φισλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, δειαδή νη αλζξψπηλνη 

πφξνη, Γεχηεξνλ, νη θηεξηαθέο θαη πάζεο θχζεσο ππνδνκέο εμνπιηζκνχ,  

Σξίηνλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

Σέηαξηνλ,  ε ηερλνινγία σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη  

Σέινο, ε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ν αφξηζηνο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πφξσλ πνπ ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θαη ζπληειεζηέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ηα αλεπηπγκέλα θξάηε, ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πγείαο, νη πφξνη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηαηί κέζσ 

απηψλ πξνζδηνξίδνληαλ θάζε θνξά νη ζηφρνη θαη νη ηξφπνη δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλαγλψξηζε ηεο πγείαο σο θνηλσληθφ αγαζφ νδήγεζε ζηε 

ινγηθή ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο. 

Έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζε θάζε ρψξα 

θαζφξηδαλ θαη ηνλ βαζκφ παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ απφ ην θξάηνο. 

Κχξηα γλσξίζκαηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ είλαη : 

α) Η δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, δειαδή ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ρσξίο εκπφδηα θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο φιν ην 24σξν φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ.  

β) Η πξνζπειαζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, δειαδή θάζε άηνκν αλεμαξηήηνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζέζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηέο. Απηφ πξνυπνζέηεη ίζε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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γ) Η θάιπςε αλαγθώλ πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο  εθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πγείαο, δειαδή αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, θαη 

δ) Η απνδνρή από ηνπο πνιίηεο, κε ηελ έλλνηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ πςεινχ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αξηηφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.   

  εκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έπαημε θαη ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή ησλ θξαηψλ. Γεληθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έγηλαλ παξεκβάζεηο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ζε θάζε 

ρψξα έλα θνηλσληθν-αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Με βάζε απηφ ην θνηλσληθν-αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα βαζηθά κνληέια ζπζηεκάησλ πγείαο ηα νπνία ζα 

δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηελ ζπλέρεηα.   

 

θνπφο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο σο βαζηθνχ 

ζεζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ζηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

επεκεξίαο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ βαζηθνχ ζθνπνχ, αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο. πλεζίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο πγείαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη νη 

δείθηεο πξνζθνξάο θαη ρξεζηκνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ πγείαο. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγείαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα 

αλαπηπρζεί ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπ, πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα εθηηκά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, λα ηνπο επαλαπξνζδηνξίδεη θαη λα ζρεδηάδεη ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρεη 

θαη λα δηαηεξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

Γλσξίδνληαο φηη ε πγεία είλαη έλα αγαζφ κε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε άιια, 

φπσο φηη είλαη δεκφζην θαη θνηλσληθφ θαη έρεη θαηαλαισηηθφ ραξαθηήξα 

βξαρππξφζεζκα, αιιά θαη επελδπηηθφ καθξνπξφζεζκα, έηζη θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα. ηα 
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ζπζηήκαηα πγείαο θαηαγξάθεηαη ε κεγαιχηεξε θξαηηθή παξέκβαζε κεηά απφ ηα 

ζπζηήκαηα εζληθήο άκπλαο θαη παηδείαο. Ζ θξαηηθή απηή παξέκβαζε, γίλεηαη ζε 

επίπεδν νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ηηκνιφγεζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ζπζηήκαηα ζηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ νη 

λφκνη ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηελ θιαζζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, γηα λα ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά νη λφκνη ηεο αγνξάο πξνυπνζέηνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ πιήξε θπξηαξρία 

ηνπ θαηαλαισηή. ηελ ζπγθεθξηκέλε «αγνξά» δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο απφ πιεπξάο αζζελή-θαηαλαισηή γηα λα θάλεη 

αμηνινγηθέο θξίζεηο. Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα πγείαο ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο 

εξγαζίαο, γηαηί βαζίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζην ζπληειεζηή εξγαζία. Σν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ απνξξνθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο θνζηίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, φζν απμάλεηαη ε ακνηβή ηεο 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ηα πιένλ ζχλζεηα θαη πνιχπινθα δηφηη 

έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ αλζξψπηλεο δσέο, απνξξνθνχλ πνιινχο πφξνπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο γηα λα 

αμηνπνηήζνπλ πφξνπο, λα δηαρεηξηζηνχλ αζζελείο κε πιήξε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ 

(αζζελψλ, ππεξεζηψλ, θφζηνπο θ.α.). Ζ απιή δεκφζηα δηνίθεζε φπσο θαηαιαβαίλνπκε 

δελ είλαη αξθεηή. Απαηηνχληαη ζχγρξνλα κνληέια δηνίθεζεο πνπ εληζρχνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ θιηληθή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην ζχζηεκα πγείαο, είλαη λα κελ 

ην βιέπνπκε απνθνκκέλν απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί, γηαηί απηφ ην πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ηελ δνκή, ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη ηειηθψο ηελ κνξθή ηνπ. Σα δεκνγξαθηθά, επηδεκηνινγηθά, πνιηηηζκηθά, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα θάζε ρψξαο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο βαζηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη κηα ζεηξά άιισλ 

ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο. Γη’ 

απηφ ηνλ ιφγν νη θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ζχζηεκα πγείαο κε βάζε 

επηηπρεκέλα δηεζλή πξφηππα, αιιά ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν ζχζηεκα πγείαο είλαη αληηθείκελν ζπλερνχο 

αλάπηπμεο θαη αιιαγψλ, φρη κφλν ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ δηαρξνληθά, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνιηηηθψλ 

αιιαγψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη βέβαηα νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξία πξόηππα νξγάλσζεο κε 

βάζε ηελ ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε, παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σν Ηδησηηθφ ζχζηεκα πεξίζαιςεο («ειεχζεξν ή θηιειεχζεξν κνληέιν»), ην Γεκφζην 

ζχζηεκα («θξαηηθφ ή εζληθφ κνληέιν») θαη ην Μηθηφ ζχζηεκα πνπ απνηειεί 

ζπλδπαζκφ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηα ηξία απηά 

πξφηππα, φπσο ηελ αλππαξμία θνηλσληθψλ παξνρψλ ζην θηιειεχζεξν θαη ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε ζην δεκφζην, έρνπλ θνηλφ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ 

πνιηηψλ κέζα ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Σν πνην απφ ηα ηξία είλαη 

θαιχηεξν, δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε κε βεβαηφηεηα, θαζψο εμαξηάηαη απφ 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήξα κε ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο. Απηφ 

φκσο πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα ιφγσ ησλ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ησλ επνρψλ θαη φρη λα αθνινπζνχλ 

πάγηεο θαη ακεηάβιεηεο ηαθηηθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ιέγακε 

ζαλ κηα πξψηε πξνζέγγηζε φηη κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηα πξάγκαηα ζπγθιίλνπλ 

πξνο ην κηθηφ ζχζηεκα, αηηηνινγψληαο ην ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθφηεξα.   

Ξεθηλψληαο λα δνχκε αλαιπηηθά ηηο κνξθέο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ζα δνχκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ιδησηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζηελ πιήξε ειεπζεξία γηαηξψλ θαη αζζελψλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηηο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο, κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή θξαηηθή παξέκβαζε. Οη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

αλήθνπλ ζε ηδηψηεο θαη ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε, έηζη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αζζελή εμαξηάηαη 

απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Ζ επηινγή ηνπ λα εληαρζεί ή φρη ζην 

ζχζηεκα ν ρξήζηεο θαηαλαισηήο είλαη ειεχζεξε θαη νη ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ 

αηνκηθέο ή θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ζαλ βαζηθή έλλνηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηελ έλλνηα ηεο αληαπφδνζεο. Κχξηνο εθπξφζσπνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ, είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, πνπ πνηέ δελ είραλ παξάδνζε 

θξάηνπο πξφλνηαο θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ. Αιιά θαη ε Ηαπσλία ζηεξίδεηαη θαηά 90% 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ αζζελή λα επηιέγεη ηνλ ηαηξφ θαη ην λνζνθνκείν πνπ επηζπκεί. Αιιά 
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αθφκα θαη απηφ ακθηζβεηείηαη έληνλα γηα ηνλ ιφγν φηη ην δηθαίσκα απηφ ππάξρεη κφλν 

γηα ηνπο νηθνλνκηθά εχπνξνπο. Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ είλαη ε αληζφηεηα 

ζε πγεηνλνκηθφ θαη γεσγξαθηθφ επίπεδν, αθνχ παξέρεη πιήξε ειεπζεξία ζηνπο 

γηαηξνχο λα εγθαηαζηαζνχλ φπνπ επηζπκνχλ. Βαζίδεηαη ζην θέξδνο θαη φρη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη απηφ γηαηί πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηελ ζεξαπεία 

(δεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο) θαη φρη ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε. 

Δπίζεο ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο απφ πιεπξάο ηαηξψλ κε ζηφρν ην 

νηθνλνκηθφ θέξδνο θαη ηειηθά απηφ επηβαξχλεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

πλερίδνληαο ζα δνχκε ην Γεκόζην ζύζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε κέζα απφ ηελ ηζφηηκε θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ πνιηηψλ 

αλεμάξηεηα απφ θχιν, ειηθία, επάγγεικα θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Απηφ, κέζσ ηεο απμεκέλεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη δξάζεο. ηα ζπζηήκαηα απηά ην 

θξάηνο εγγπάηαη έλα θαηψηαην επίπεδν πεξίζαιςεο κε ζπληειεζηέο παξαγσγήο ην 

θξάηνο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή αθφκα θαη ηδηψηεο. Σα ζπζηήκαηα απηά 

ππνδηαηξνχληαη ζε εθείλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

(κνληέιν Bismark) θαη εθείλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(κνληέιν Beveridge).  

 

ην κνληέιν Bismark έρνπκε πιήξε θξαηηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, 

εηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία βάζε λφκνπ, 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε κε βάζε ην επάγγεικα, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ έρνπλ 

θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα αιιά θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

έρνπκε θξαηηθνχο αιιά θαη ηδησηηθνχο ζπληειεζηέο (ηδησηηθά λνζνθνκεία). 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, πσο ην κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξεηο ππιψλεο, ην 

θξάηνο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ φινη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην κέζν γηα λα έρεη θάπνηνο 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο. Οη άλεξγνη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ 

θαιχπηνληαη. Αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ, έρνπκε ζηελ 

Γεξκαλία, Γαιιία, Απζηξία θαη Οιιαλδία. 
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ην κνληέιν Beveridge έρνπκε πιήξε θάιπςε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζσ 

θνξνινγίαο ή απφ πξνυπνινγηζκνχο ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ κέζσ ηνπηθήο θνξνινγίαο 

θαη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο. Σν κνληέιν απηφ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε πγεία είλαη θαζαξά δεκφζην αγαζφ θαη ην θξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ην παξέρεη ζηνπο πνιίηεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ κνληέινπ 

απηνχ, έρνπκε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηε νπεδία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαλία, ηελ 

Ηξιαλδία, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ. 

 

Έλα αθφκε ζχζηεκα πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα δεκφζηα, είλαη ην ζύζηεκα Samshon, ζην 

νπνίν έρνπκε πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή παξέκβαζε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο. Οη θνξείο, ε δηαθίλεζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη θξαηηθφ 

κνλνπψιην. Σν ζχζηεκα απηφ ην ζπλαληάκε ζηελ Κνχβα θαη σο έλα βαζκφ ζηελ Κίλα.   

Πιενλεθηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ζπζηήκαηνο είλαη: ε ηζφηηκε θάιπςε πνπ παξέρεη, ε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ε εληαία θεληξηθή ρξεκαηνδφηεζε, εθηφο ηεο ζεξαπείαο 

έρεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε, ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ 

άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη πιένλ ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ 

θαη αζζελή. Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη: ε γξαθεηνθξαηία, ηα 

θαηλφκελα επαγγεικαηηθήο ραιαξφηεηαο (έιιεηςε θηλήηξνπ ιφγσ θαζνιηθψλ 

παξνρψλ), πεξηνξηζκνί ζηελ επηινγή ηνπ θνξέα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο θαη ε 

απνπζία απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο.   

 

Σέινο, έρνπκε ηα Μηθηά ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη θαη απηά πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

θχξην ιφγσ ζήκεξα, απφ ηελ άπνςε φηη θαη ην ηδησηηθφ αιιά θαη ην δεκφζην ζχζηεκα 

δηακνξθψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, «θιέβνληαο» ζηνηρεία ην έλα απφ ην άιιν, ψζηε λα 

κεηψζνπλ φζν γίλεηαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε Ακεξηθή 

(θηιειεχζεξν ζχζηεκα) έρεη πηνζεηήζεη θάπνηεο λεζίδεο θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα 

ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

βιέπνπκε ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα θαλφλσλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν αληαγσληζκφο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, δηφηη θάζε κηθηφ 

ζχζηεκα έρεη κνλαδηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε γεληθεπκέλεο 

ζεσξίεο. Μπνξνχκε φκσο λα πνχκε φηη βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θνηλσληθή 
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αζθάιηζε, ππεξεηνχλ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ην θξάηνο νξγαλψλεη, 

θαζνξίδεη ζηξαηεγηθέο θαη θαιχπηεη νηθνλνκηθά θελά φπνπ ρξεηάδεηαη. Σέηνηα 

ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο.    

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Κπβεξλήζεηο αλαπηχζζνπλ 

ζπζηήκαηα πγείαο φρη κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επηηπρεκέλε ζπληαγή, αιιά 

πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα ζηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο. Έηζη, ε εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βειηησηηθφ ηξφπν ζπλήζσο 

πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα. Γηα απηφ ηνλ ιφγσ, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, πνπ είλαη θχξηνο εθπξφζσπνο 

ηνπ θηιειεχζεξνπ κνληέινπ, αιιά θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ 

ζηε Γεξκαλία πνπ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Γεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ίγνπξα 

νη δαπάλεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα έλα θαιχηεξν επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, 

αιιά δπζηπρψο δελ είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε κηαο απνηειεζκαηηθήο 

δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Απηφ ην νπνίν κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη φζνλ αθνξά ηνπο ζεκεξηλνχο ζηφρνπο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, είλαη ε παγθφζκηα έθζεζε πγείαο ηνπ 

2008, ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε έθζεζε έρεη ηίηιν 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο – Τώξα πεξηζζόηεξν από πνηέ, ν ηίηινο απηφο ζέιεη λα 

καο ηνλίζεη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηελ ίζσο πην απιή κνξθή παξνρήο θξνληίδαο. 

Οξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ 

έθζεζε, είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο απηή ηελ ζηηγκή δελ βξίζθνληαη ζε θαζφινπ 

θαιφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο. αλ πξψην θαη 

θχξην βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, είλαη ε αλαδηνξγάλσζε θαη ε 

εζηίαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο γηα φινπο. ε απηή ηελ βάζε, φπσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 1.2, 

ππάξρνπλ ηέζζεξα θνκκάηηα πνπ ζπλζέηνπλ ην «παδι» ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη απηά είλαη: 

1) Αλαδηακφξθσζε ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο, γηα βειηίσζε ηεο δηθαηνζχλεο πγείαο  

    (ηζφηεηα θάιπςεο), 

2) Αλαδηνξγάλσζε ηεο δηαλνκήο ππεξεζηψλ, ψζηε ηα ζπζηήκαηα πγείαο λα γίλνπλ  

    αλζξσπν-θεληξηθά (λα εζηηάζνπλ ζηνλ άλζξσπν), 

3) Γηνηθεηηθέο αιιαγέο, γηα λα γίλνπλ νη αξρέο ηεο πγείαο πην αμηφπηζηεο, 

4) Γεκφζηα πνιηηηθή πνπ λα δηαθεκίδεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ησλ θνηλνηήησλ. 
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                      ρήκα 1.2: Γηακόξθσζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

 
        Πεγή : Έθζεζε Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 2008 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζε έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ εζηηάδεη ε έθζεζε ηνπ 2008 ηνπ 

παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο, είλαη ε επειημία πνπ ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα εζηηάζνπλ φζν γίλεηαη ζηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, φηη ππάξρεη έιιεηςε ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, πνπ αληηθεηκεληθά ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ, εηδηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

βειηηψζεηο απηέο ζα σθειήζνπλ θαη ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, παξάιιεια 

κε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηφρνπο 

ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο.  

 

1.2 Η οπγάνυζη και διοίκηζη ηυν νοζοκομείυν 

Σν Ννζνθνκείν ζηελ επνρή ηεο επηθξάηεζεο ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

βηνγελεηηθήο, απνηειεί ην ζεκειηψδε δνκηθφ ιίζν ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Απνηειεί 

ην βαζηθφ ππνζχζηεκα πξνζθνξάο ηαηξνλνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε θχξην ζηφρν 

ηελ θάιπςε δεπηεξνβάζκησλ, ηξηηνβάζκησλ, θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξσηνβάζκησλ 

αλαγθψλ πγείαο. Παξάιιεια, είλαη ην θέληξν αλάπηπμεο έξεπλαο θαη εμεηδίθεπζεο 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν λνζνθνκείν, κε ηελ άζθεζε ηεο 

ελ ιφγσ πνιηηηθήο, απνηειεί ζπλέρεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ζε θάζε ρψξα, γηα ηα επαγγέικαηα πγείαο.    
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Ζ λνκηθή κνξθή ηνπ λνζνθνκείνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, πνπ 

εμαξηψληαη, εάλ ην λνζνθνκείν είλαη δεκφζηνο νξγαληζκφο, δειαδή Ν.Π.Γ.Γ.(Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) ή ηδησηηθή επηρείξεζε. Ζ λνκηθή κνξθή ηνπ 

λνζνθνκείνπ αληαλαθιά αθελφο κελ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ, δειαδή, εάλ ν 

ηδηνθηήηεο είλαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δηαρεηξηζηήο ην θξάηνο ή εάλ έρεη ηδηψηε 

ηδηνθηήηε θαη αθεηέξνπ, ην ζθνπφ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, δειαδή, εάλ ζηνρεχεη 

απνθιεηζηηθά ζηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ελφο πιεζπζκνχ ρσξίο ν 

επελδπηηθφο απηφο ζηφρνο λα έρεη θεξδνζθνπηθή θαηεχζπλζε, ή εάλ ζηνρεχεη ζηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο αλαγθψλ πγείαο κε ζηφρν απνθιεηζηηθά ην θέξδνο. 

Οη ζηόρνη θάζε λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο επηηπγράλνληαη κε ηνλ θαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ δειαδή κε ηηο εηζξνέο φπσο, αλζξψπηλνη 

πφξνη, πιηθνί πφξνη, ηερλνινγηθέο κέζνδνη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη. Θα ραξαθηεξίδακε 

ην «λνζνθνκεηαθφ ππνζχζηεκα» σο νηθνλνκηθή κνλάδα, σο κνλάδα εληάζεσο 

εξγαζίαο επεηδή ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην εμεηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Ζ πξνζθνξά απηή εληάζζεηαη ζηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ 

θαη εμ’ απηνχ ηα λνζνθνκεία αλήθνπλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Λφγσ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ, θαηαηάζζνληαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξεζηαθέο 

κνλάδεο (νξγαληζκνχο) ηεο ρψξαο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, 

ην κέγεζνο, ηελ πεξηνρή ή ην ρξνληθφ δηάζηεκα ίδξπζεο, νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο 

ππνρξενχληαη λα ζπλδπάδνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο αλαπηχζζνπλ παξάιιεια νηθνλνκηθέο, 

δηνηθεηηθέο, ζεζκηθέο θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. 

 Κακία επηρεηξεζηαθή κνλάδα, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ επηρείξεζε, δελ κπνξεί 

λα πεηχρεη νπνηαδήπνηε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ρσξίο:  

 ηελ επίηεπμε θαηακεξηζκνχ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ, Σνκέσλ 

θαη Σκεκάησλ ηεο, 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θάζε επηκέξνπο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, 

 ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψλεη ηα ζεκεία επζχλεο ησλ απαζρνινπκέλσλ, ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή αθφκα 
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 λα νξηνζεηεί ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηελ ηεξαξρηθή θαη ππξακηδηθή 

δηνηθεηηθή ηεο δνκή. 

Ζ επηηπρήο παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, δειαδή, ε επίηεπμε πξνζθνξάο πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη θάιπςεο ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, δηέξρεηαη απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Οξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

δειαδή, απαηηεί: 

1. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο 

θαη ησλ πεδίσλ επζχλεο ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο 

2. ηελ πιήξε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απηήο κνλάδαο θαη  

3. ηε ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή αιιεινζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ 

Γηεπζχλζεσλ, Σνκέσλ θαη Σκεκάησλ 

1.2.1 Η Γηάξζξσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Κάζε Οξγαληζκφο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ, απνηειείηαη απφ Γηεπζχλζεηο, Σνκείο, 

Σκήκαηα θαη Απηνηειείο Μνλάδεο. 

 Πψο νξγαλψλνληαη απηέο νη κνλάδεο; 

 Πνηά είλαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπο ζχλδεζε; 

 Πνηά είλαη ηα φξηα επζχλεο ηνπο; 

 Πνηνο ηηο επνπηεχεη; 

 Πνηνο ηηο ειέγρεη; 

Σα αλσηέξσ εξσηήκαηα βξίζθνπλ απαληήζεηο κέζσ ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο νξγάλσζεο. 

«Με ηελ Οξγάλσζε επηδηώθεηαη ν θαηακεξηζκόο ησλ ζεκειησδώλ ιεηηνπξγηώλ κηαο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο κεηαμύ ηκεκάησλ θαη απαζρνινύκελσλ, δειαδή, κεηαμύ 

Γηεπζύλζεσλ, Τνκέσλ, Τκεκάησλ, θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, αλάινγα 

κε ηα ηεξαξρηθά ηνπ θαζήθνληα, πξνζδηνξίδνληαο παξάιιεια ην εύξνο απηώλ ησλ 

θαζεθόλησλ.»
2
  

Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ λνζνθνκείνπ επηηπγράλεηαη, κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πξνο πινπνίεζε ηνπ επηζπκεηνχ 

                                                             
2  ΓΟΤΛΑ Β. ΑΠΑΗΑ (2007). Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε Ννζνθνκείνπ, Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα. 
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απνηειέζκαηνο. Ζ αιιεινζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, ην 

εχξνο ησλ εξγαζηψλ θάζε ηκήκαηνο θαη θάζε αηφκνπ, δηακνξθψλνπλ θάζε θνξά ηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ απαζρνινπκέλσλ, ζρέζεηο πνπ 

απνηππψλνληαη ζην Οξγαλφγξακκα κηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη θαηαδεηθλχνπλ 

κε ζαθήλεηα ηα φξηα ησλ δηνηθεηηθψλ απηψλ ζρέζεσλ. Ο νξγαλσηηθόο ζρεδηαζκόο 

ελφο λνζνθνκείνπ θαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν δηαθξίλεηαη: 

α) ε επσλπκία ηνπ, 

β) ε λνκηθή ηνπ κνξθή, 

γ) ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, 

δ) ην επίπεδν πεξίζαιςεο, 

ε) ε γεσγξαθηθή θάιπςε πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ, 

ζη) ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη 

δ) ε δηάξζξσζε ηνπ. 

   Σέζζεξηο βαζηθέο ππεξεζίεο – δηεπζχλζεηο πνπ δηαξζξψλνπλ έλα Ννζνθνκείν είλαη: 

1. Ζ Ηαηξηθή Τπεξεζία 

2. Ζ Ννζειεπηηθή Τπεξεζία 

3. Ζ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

4. Ζ Σερληθή – Ξελνδνρεηαθή Τπεξεζία 

Ζ φιε δνκή θαη αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο 

απηνχο βαζηθνχο άμνλεο. Καη νη ηέζζεξηο ππεξεζίεο – δηεπζχλζεηο, κε ηε δηθή ηνπο 

δφκεζε ε θαζεκία, ππάγνληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ. Δθηφο ησλ 

αλσηέξσ βαζηθψλ ππεξεζηψλ – δηεπζχλζεσλ, ζε θάζε λνζνθνκείν αλαπηχζζνληαη 

απηνηειή ηκήκαηα θαη γξαθεία ηα νπνία δελ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο δηεπζχλζεηο 

αιιά ππάγνληαη θαηεπζείαλ ζην Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ.    

1.2.2 Όξγαλα Γηνίθεζεο 

Σα φξγαλα πνπ απαξηίδνπλ ή πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηεξαξρηθή δηνηθεηηθή ππξακίδα ζε 

έλα Ννζνθνκείν κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ, ιφγσ ηεο πςειήο επηζηεκνληθήο 

λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζε ακηγψο δηνηθεηηθά θαη ζε επηζηεκνληθά φξγαλα πνπ 

έρνπλ θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θάζε 

ιήςεο απφθαζεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ε πξνκήζεηα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλνπ 

βηνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απαηηεί, φρη κφλν ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή αλάιπζε, φρη 
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κφλν γλψζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, 

αιιά θπξίσο επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνκήζεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηνχ. Δίλαη θαλεξφ φηη ρσξίο ηε δηνηθεηηθφ-επηζηεκνληθή 

αιιειεμάξηεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θακία ιήςε απφθαζεο. 

Σα Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη:  

♦ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

♦ Ο Γηνηθεηήο 

♦ Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 

♦ Οη Γηεπζπληέο ησλ ηεζζάξσλ δηεπζχλζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

♦ Οη Γηεπζπληέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο 

♦ Οη Τπνδηεπζπληέο ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Σα Δπηζηεκνληθά Όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: 

♦ Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

   Άιια Γηνηθεηηθφ-Δπηζηεκνληθά Όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: 

♦ Σν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

♦ Ζ Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ  

♦ Ζ Ννζειεπηηθή Δπηηξνπή 

♦ Ζ Οκάδα εθηίκεζεο θαη ειέγρνπ εθεκεξίαο 

ην ζρήκα 1.3 βιέπνπκε πσο δηακνξθψλεηαη ην Γεληθφ Οξγαλφγξακκα ελφο 

λνζνθνκείνπ θαη ελ ζπλερεία παξαζέηνπκε ην αλαιπηηθφ Οξγαλφγξακκα κίαο Ηδησηηθήο 

Μαηεπηηθήο Κιηληθήο (ρήκα 1.4). Σα νξγαλνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ ηεξαξρηθή 

δνκή πνπ είλαη ίδηα ζε ζρεδφλ φια ηα λνζνθνκεία, αθνχ ζπάληα εθαξκφδνληαη 

θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν πψο εκπιέθνληαη νη δνκέο κεηαμχ ηνπο θαη ην πψο 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο, ρξήδεη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο θαη δηαθέξεη απφ λνζνθνκείν 

ζε λνζνθνκείν. Σα δηνηθεηηθά κνληέια δίλνπλ ελ κέξεη κία απάληεζε ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα.     
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ρήκα 1.3: Γεληθό Οξγαλόγξακκα Ννζνθνκείνπ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Γηνηθεηήο 

Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ 

 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

Ννζειεπηηθή Δπηηξνπή 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

Γηεχζπλζε  

Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο 

 

Γηεχζπλζε  

Ννζειεπηηθήο 

Τπεξεζίαο 

 

Γηεχζπλζε  

Γηνηθεηηθφ-Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο 

 

Γηεχζπλζε  

Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο 

 

Απηνηειέο ηκήκα 

Έξεπλαο & 

πλερηδφκελεο  

Δθπαίδεπζεο 

 

 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ 

 

 

 

Απηνηειέο Σκήκα  

Διέγρνπ Πνηφηεηαο 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

& Δπηθνηλσλίαο 

Με ηνλ Πνιίηε 

 

Απηνηειέο Γξαθείν 

Τπνδνρήο Αζζελψλ 

Πεγή: ΓΟΤΛΑ Β. ΑΠΑΗΑ (2007). Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε Ννζνθνκείνπ, Γεχηεξε έθδνζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 
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                                                                          ρήκα 1.4: Οξγαλόγξακκα Ιδησηηθνύ Ννζνθνκείνπ  

 
Πεγή : www.iaso.gr 

 
 

http://www.iaso.gr/
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          ρήκα 1.5 : Μνληέιν δηνηθεηηθνύ έξγνπ ησλ ζηειερώλ ηνπ H. Mintzberg 

 
          Πεγή: Mintzberg H., “Managing as blended care” Journal of Nursing Administration, 1994  

1.2.3 Έλα ζύγρξνλν κνληέινπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ ησλ ζηειερώλ 

Έλα απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δηνηθεηηθά κνληέια γηα λνζνθνκεία είλαη απηφ πνπ 

πξφηεηλε ν Henry Mintzberg. Ο Mintzberg (1994) πξφηεηλε έλα λέν κνληέιν γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1.5. ην 

κνληέιν απηφ, ην δηνηθεηηθφ έξγν πινπνηείηαη ζε ηξία επίπεδα πνπ παξηζηάλνληαη κε 

νκφθεληξνπο θχθινπο: πιεξνθόξεζε, πξόζσπα θαη δξάζε. Σν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, 

πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν, αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ επίζεκνπ ξφινπ ηνπ 

ζηε δηνίθεζε ελφο ηκήκαηνο, κηαο ππεξεζίαο ή ελφο νξγαληζκνχ (αλάινγα κε ην 

επίπεδν ηεξαξρίαο πνπ βξίζθεηαη) θνπβαιά καδί ηνπ έλα ζχλνιν αμηψλ, εκπεηξηψλ, 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. ε πξψηε θάζε, ζπιιακβάλεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

δηνηθήζεη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ηελ απαηηνχκελε εξγαζία, 

θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο. ηε ζπλέρεηα ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη: 

 Σε γλσζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε επίπεδν πιεξνθνξηψλ. 
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 Σελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζχλδεζε ζε επίπεδν πξνζψπσλ. 

 Σελ εθηέιεζε ζε επίπεδν δξάζεο. 

Σν πξψην επίπεδν δηνηθεηηθνχ έξγνπ είλαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη ην 

πην αθεξεκέλν επίπεδν θαη πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ έιεγρν. Ζ 

επηθνηλσλία αθνξά ζηε ιήςε θαη ζηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ καδί κε ηνπο άιινπο, 

ελψ ν έιεγρνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ άιισλ. 

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηε ζχλδεζε πξνζψπσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. Καζνδήγεζε ζεκαίλεη 

ελζάξξπλζε θαη παξνρή δπλαηνηήησλ ζε άιινπο -αηνκηθά, ή νκαδηθά- γηα ηελ 

αλάιεςε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο. Ζ ζχλδεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθηχσλ 

εθηφο ηκήκαηνο, ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, λα 

αιιεινεπεξεάζεη θαη λα αιιεινεπεξεαζηεί. 

ην ηξίην θαη πην «ρεηξνπηαζηφ» επίπεδν δηνηθεηηθνχ έξγνπ, ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ ζηειέρνπο γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο κέζσ ηεο εθηέιεζεο. Ζ εθηέιεζε 

πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ επνπηείαο, φπσο είλαη ε θαζνδήγεζε 

ηεο αιιαγήο, ν ρεηξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε εμσηεξηθψλ ζπκθσληψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην παξαπάλσ πιαίζην γηα λα αλαιχζεη ηα επίπεδα ηεο λνζειεπηηθήο 

δηνίθεζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ πγείαο, ν Mintzberg (1994) δηαπίζησζε φηη νη ξφινη πνπ 

πεξηγξάςακε πην πάλσ αλακεηγλχνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηειηθά έλα αξθεηά πεξίπινθν 

ζηπι δηνίθεζεο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ζα δνχκε παξαθάησ ηνπο ξφινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο.  

 

1.3 Ρόλοι και λειηοςπγίερ ηυν διοικηηικών ζηελεσών ηηρ νοζηλεςηικήρ 

ςπηπεζίαρ  

Ο Ακεξηθαληθφο Οξγαληζκφο ηειερψλ Ννζειεπηηθήο Γηνίθεζεο (American 

Organization of Nurse Executives, AONE) πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο γηα ηα 

πςειφβαζκα ζηειέρε, πεξηγξάθεη έμη ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ (1992): 

1. Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ άξηζηε παξνρή 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ή ηνκέα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 
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νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζ’ απηφ ην θαζήθνλ, 

πνπ είλαη θαη ην πην βαζηθφ, ηα ζηειέρε έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα ζπλεπή πξνο ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ζπλεπή πξνο ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ θξαηηθή λνκνζεζία. Δίλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαηήξεζε ελφο 

αζθαινχο θαη θηιηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο. Δπίζεο, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο  ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πξνο ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα, αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. Ζ πξναγσγή ηεο λνζειεπηηθήο 

έξεπλαο θαη ε δηαζθάιηζε φηη ηα επξήκαηα ηεο ζα ελζσκαηψλνληαη ζηελ θιηληθή 

πξαθηηθή απνηειεί επίζεο επζχλε ηνπο. 

2. Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ πφξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

λνζειεπηηθή πξαθηηθή θαη ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Λφγσ ηνπ φηη γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο αληηκεησπίδνπλ έλα δχζθνιν θαζήθνλ. Δπεηδή νη λνζειεπηέο είλαη βαζηθνί 

θνξείο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε λνζειεπηηθή ππεξεζία δηθαηνχηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. πλεπψο ηα ζηειέρε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, θαη ησλ 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Θα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα ηεξνχλ 

πξνυπνινγηζκνχο ζπλεπείο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ). Δπίζεο, ηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ 

φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξέρεη πνηνηηθή θξνληίδα ζηνπο αζζελείο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κε ζχλεζε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά. Δίλαη επζχλε 

ησλ ζηειερψλ λα ελεκεξψλνπλ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ ζε πφξνπο, λα ηα θαζνδεγνχλ θαη λα ηα ζπκβνπιεχνπλ θαηάιιεια. 

3. Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ άξηζηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα, νη λνζειεπηέο θαη ην βνεζεηηθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ ηα αλαηεζέληα ζ’ απηνχ θαζήθνληα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα λα θξνληίδνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηθαλφηεηαο θαη ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, φηαλ απηέο 

απαηηνχληαη. Δπίζεο ηα ζηειέρε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ελφο 
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ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηνπο θνηηεηέο 

άιισλ εηδηθνηήησλ απφ ην ρψξν ηεο πγείαο. 

4. Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο  ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηα επαγγεικαηηθά, ηα λνκηθά θαη ηα 

θξαηηθά πξφηππα πεξίζαιςεο. Ζ παξνρή άξηζηεο λνζειεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζεκαίλεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα πξφηππα πεξίζαιςεο. Σα ζηειέρε ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγνχλ ζην πξνζσπηθφ ηα ηζρχνληα πξφηππα πεξίζαιςεο γηα λα ηα εθαξκφδνπλ. 

5.  Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ζε φηη αθνξά ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα, ζηνπο ηνκείο, αιιά θαη ζηνλ 

νξγαληζκφ ζην ζχλνιν ηνπ. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλνπλ ηε δχλακε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο ζην γεληθφ δηεπζπληή ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ην 

ηκήκα ηνπο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηνκέα ηνπο, αιιά θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σέινο, είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο. 

6.  Σα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εηδηθφηεηεο/ηκήκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε θνξά, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζθνξά 

απνηειεζκαηηθήο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζαο πεξίζαιςεο. Σα ζηειέρε ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ζηελ ππνζηήξημε. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε επηηξνπέο πνιιψλ εηδηθνηήησλ πνπ 

είλαη αξκφδηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Ο Mathena 

(2002) ζε κηα κειέηε ηνπ, δήηεζε απφ ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο λα 

αλαθέξνπλ πνηεο δεμηφηεηεο ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ πην ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ξφινπ ηνπο. Ζ επηθνηλσλία, ε δηαπξαγκάηεπζε, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ήηαλ νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε λα εληνπίζνπλ 

εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ρξεηάδνληαλ 

αλάπηπμε γηα κηα δηαθνξεηηθή δέζκε δεμηνηήησλ. Ζ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο, ε 
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δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θφζηνπο θαη νθέινπο, νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο 

θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ήηαλ απηέο πνπ αλέθεξαλ ζπρλφηεξα. 

 

                       ρήκα 1.6: Δπίπεδα λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο ζε έλα λνζνθνκείν 

 

Ανώτερο επίπεδο 

 

 

 

 

 

Μεςαίο επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτο επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: American Organization of Nurse Executives, (1990). The role and function of the hospital 

nurse executive, American Hospital Association Advisory, Chicago 

 

ηε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία επίπεδα δηνίθεζεο: 

ην πξψην (πξντζηάκελνο), ην κεζαίν (δηεπζπληήο ηνκέα) θαη ην αλψηεξν (δηεπζπληήο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο) παξφιν πνπ ζήκεξα ππάξρεη ε ηάζε γηα ζπλερή πξνψζεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πξνο φιν θαη πην ρακειφ επίπεδν. ην ζρήκα 1.6 

Γηεπζπληήο 

Ννζειεπηηθήο 

Τπεξεζίαο 

Γηεπζπληήο 

Μαηεπηηθνχ/ 

Παηδηαηξηθνχ Σνκέα 

Γηεπζπληήο 

Παζνινγηθνχ/ 

Υεηξνπξγηθνχ Σνκέα 

Γηεπζπληήο Σνκέα 

Δπεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη Δληαηηθήο Φξνληίδαο 

Πξντζηάκελνο 

Παηδηαηξηθνχ 

ηκήκαηνο θαη 

Μνλάδαο Δληαηηθήο 

Φξνληίδαο 

Πξντζηάκελνο 

Μνλάδαο 

Νενγλψλ  

Πξντζηάκελνο 

κνλφθιηλσλ 

δσκαηίσλ 

καηεπηηθήο 

Πξντζηάκελνο 

αλαηζζεζηνινγηθνχ 

ηκήκαηνο θαη 

ρεηξνπξγείνπ 

Πξντζηάκελνο 

παζνινγηθψλ θαη 

θαξδηνινγηθψλ 

ηκεκάησλ 

Πξντζηάκελνο 

ρεηξνπξγηθψλ 

ηκεκάησλ 

Πξντζηάκελνο 

νγθνινγηθνχ 

ηκήκαηνο 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη 

Δληαηηθήο Φξνληίδαο  

Πξντζηάκελνο 

Υεηξνπξγηθήο 

Μνλάδαο 

Δληαηηθήο 

Φξνληίδαο 

Πξντζηάκελνο 

Καξδηνινγηθήο 

Μνλάδαο 

Δληαηηθήο 

Φξνληίδαο 

Πξντζηάκελνο 

Παζνινγηθήο 

Μνλάδαο 

Δληαηηθήο 

Φξνληίδαο 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
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παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ νξγαλφγξακκα ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο 

λνζνθνκείνπ. 

 

1.4 Ο πόλορ και η λειηοςπγία ηυν ιδιυηικών νοζοκομείυν μέζα ζε ένα 

ζύζηημα παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ 

Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα γλσξίζεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη λα ηνλ δεη ζε ζρέζε κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μφλν έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα βειηηψζεη θαη 

πξνο πνηά θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζηξαηεγηθά. Όπσο ιέεη θαη Sun Tzu 

(«Τέρλε ηνπ Πνιέκνπ»), απηφο πνπ δελ γλσξίδεη νχηε ηνλ εαπηφ, αιιά νχηε θαη ηνλ 

ερζξφ ηνπ, ζα είλαη ζίγνπξα ν εηηεκέλνο. Πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ ινηπφλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπο, παίδεη θαη ε εμσηεξηθή 

ιεηηνπξγία. Ζ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δηνηθήζεσλ, είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ λνζνθνκείσλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.      

1.4.1 Πεξηγξαθή ηνπ Αληαγσληζκνύ 

Ζ ίδηα πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο πνπ νδεγεί ζε 

πνιιαπιέο απνζηνιέο θαη αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο κάξθεηηλγθ απαηηεί, επίζεο, πην 

ζπζηεκαηηθή θαη ζχλζεηε πξνζέγγηζε γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ αληαγσληζκφ. Χο 

αληαγσληζηήο ζπρλά πεξηγξάθεηαη θάζε νξγαληζκφο πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

θάπνηνπ άιινπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αληαιιαγή ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ επηζπκεί. 

Παιαηφηεξα, γηα παξάδεηγκα, λνζνθνκεία αληαγσλίδνληαλ άιια λνζνθνκεία θαη νίθνη 

επγεξίαο αληαγσλίδνληαλ άιινπο νίθνπο. Όκσο, αθφκα θαη έηζη, ππήξρε θάπνηα 

επηθάιπςε κεηαμχ ηχπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Μηα ςπρηαηξηθή κνλάδα λνζνθνκείνπ 

νμείαο πεξίζαιςεο κπνξεί λα έρεη αληαγσληζζεί κε έλα απηφλνκν ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν, ελψ θπζηνζεξαπεπηέο, ρεηξνπξάθηεο θαη νξζνπεδηθνί ρεηξνχξγνη κπνξεί 

λα έρνπλ φινη αληαγσληζζεί γηα ηνλ ίδην αζζελή κε ρξφλην νμχ πφλν ζην θάησ κέξνο 

ηεο πιάηεο. 

Ο ζρεκαηηζκφο ζπζηεκάησλ δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

νξηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ. Δπηπιένλ, ε αβεβαηφηεηα κειινληηθήο ηδηφηεηαο κέινπο 

ηεο νξγαλσκέλεο παξνρήο θξνληίδαο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα θαζηζηά δχζθνιν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκεξηλνχ αληαγσληζηή αιιά θαη ηνπ κειινληηθνχ ζπλεξγάηε. 
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Κάηη ηέηνην δπζθνιεχεη ηελ επέλδπζε ζε αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζέζεηο ή ηελ 

αλάπηπμε ηζρπξψλ ζεκείσλ θαη ηθαλνηήησλ, κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ αληαγσληζηή
3
.  

1.4.2 Αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο 

Ζ αλάπηπμε κηαο θαιήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ απαηηεί ηελ αλάιπζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αλάιπζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνλ πειάηε 

είλαη κηα πηζαλφηεηα θαη ε πξνζέγγηζε απηή εκπιέθεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πειαηψλ, 

πνηά πξνλφκηα θαη αμίεο αλαδεηνχλ, θαη πφζν θαιά ν νξγαληζκφο ηα πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Καηφπηλ εάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

αληαγσληζηέο θάλνπλ θαιχηεξε δνπιεηά ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή ησλ επηζπκεηψλ 

πξνλνκίσλ πξνο ηνλ πειάηε, ν νξγαληζκφο εξεπλά πεξαηηέξσ γηα λα θαζνξίζεη πνηέο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αληηγξάςεη ή, αλ είλαη δπλαηφλ, λα μεπεξάζεη 

ψζηε λα θηάζεη ή λα ππεξβεί ηνλ αληαγσληζκφ. 

Ζ αλάιπζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνλ αληαγσληζηή, είλαη κηα δεχηεξε κνξθή 

αληαγσληζηηθήο αλάιπζεο πνπ εκπιέθεη ηε ζέζπηζε νξίσλ. Με απηή ηελ ηερληθή ν 

νξγαληζκφο ηαθηηθά ζπγθξίλεη ηελ απφδνζε ηνπ, αλαθνξηθά κε απηά πνπ επηζπκεί ν 

πειάηεο, έλαληη ηνπ «ηδεαηνχ». Ζ ζέζπηζε ζπγθξηηηθψλ νξίσλ επηηξέπεη ζηνλ 

νξγαληζκφ λα έρεη κία αίζζεζε ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, 

παξέρνληαο ζηνλ νξγαληζκφ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ηνπ είδνπο: Πνχ βξηζθφκαζηε 

ζηελ αγνξά; Πφζν πίζσ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ή ηνπο θαιχηεξνπο αληαγσληζηέο 

βξηζθφκαζηε; Πφζν ζα καο θνζηίζεη γηα λα θηάζνπκε ζε έλα ίζν επίπεδν απφδνζεο κε 

ηνπο θαιχηεξνπο αληαγσληζηέο καο; 

  

 Έλα άιιν, ρξήζηκν εξγαιείν είλαη έλαο ράξηεο αληίιεςεο. Καηά κήθνο κίαο 

απεηθφληζεο δχν αμφλσλ έλαο νξγαληζκφο ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη δχν απηνί 

άμνλεο (ρήκα 1.7). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη θαηαλαισηέο ζπρλά ζπγθξίλνπλ ηα 

λνζνθνκεία κε βάζε ηνπ θαηά πφζνλ είλαη παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία (ή θαηά 

πφζνλ παξέρνπλ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε) ή θνηλνηηθά λνζνθνκεία (ηα νπνία παξέρνπλ 

κε ηξηηνβάζκηα βαζηθή επείγνπζα πεξίζαιςε). Δπίζεο, ζπρλά ζπγθξίλνπλ λνζνθνκεία 

κε βάζε ηελ ακεζφηεηα θαη ηε ζεξκή αληαπφθξηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

                                                             
3 Lawrence F. Wolper (2001). ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ, Σφκνο Α’, Δθδφζεηο Mediforce, 

Παπάγνπ (Αζήλα) 
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πξνζσπηθνχ ηνπο. Μέζσ ηεο έξεπλαο αγνξάο, έλα λνζνθνκείν κπνξεί λα εξσηήζεη 

έλα δείγκα θαηαλαισηψλ, ζηελ πεξηνρή πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαηάμνπλ ην λνζνθνκείν απηφ θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ κε βάζε απηά ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά. Καηφπηλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ην 

λνζνθνκείν κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη φια ηα λνζνθνκεία πνπ νη θαηαλαισηέο 

βαζκνιφγεζαλ θαηά κήθνο απηψλ ησλ δχν αμφλσλ (ρήκα 1.7). Δπηπιένλ, ην 

λνζνθνκείν κπνξεί, κε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα, λα θαζνξίζεη πνπ ηνπνζεηνχληαη νη 

νκάδεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη άλζξσπνη κέζα ζην 

νβάι ζρήκα κε ηνλ αξηζκφ 1 ελδηαθέξνληαη θαη’ αξρήλ λα είλαη ζε έλα λνζνθνκείν 

ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο ή παλεπηζηεκηαθφ, έζησ θαη αλ απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα 

γίλνπλ απνδέθηεο ηεο θηιηθφηεξεο ή ζεξκφηεξεο θξνληίδαο. Γηα απηνχο, έλα θνηλνηηθφ 

λνζνθνκείν, φπσο ηα λνζνθνκεία Δ, Σ, Ε, δελ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Απηνί πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην νβάι ζρήκα κε ηνλ αξηζκφ 3, πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ ζην 

ηνπηθφ, θνηλνηηθφ λνζνθνκείν. Απηνί θαλεξά εκπηζηεχνληαη ην θνηλνηηθφ λνζνθνκείν 

γηα ηελ παξνρή επαξθνχο νμείαο θξνληίδαο θαη επηζπκνχλ ηελ ακεζφηεηα θαη ηε 

δεζηαζηά πνπ αηζζάλνληαη πσο έλα ηέηνην λνζνθνκείν είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

παξέρεη. Ξεθάζαξα, απηφ ζα είλαη ε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ νπνία ζα άξεζε ην 

λνζνθνκείν Δ. Δθείλνη πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην νβάι ζρήκα κε ηνλ αξηζκφ 2 δελ 

επηζπκνχλ λα ζπζηάζνπλ ηελ άκεζε θαη δεζηή θξνληίδα, νχηε φκσο ζέινπλ λα 

παξαηηεζνχλ απφ ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο. Σν λνζνθνκείν Β 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο, αθνινπζνχκελν απφ ην λνζνθνκείν Γ. 

πγθξίλνληαο ηηο ζέζεηο ησλ θαηαλαισηηθψλ νκάδσλ κε ηηο ζέζεηο ησλ δηαθφξσλ 

λνζνθνκείσλ ζην ράξηε αληίιεςεο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα λνζνθνκεία Γ, Σ, Ε, 

κπνξεί λα επηζπκνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπο κέζα ζηελ αγνξά, γηα λα 

πξνζειθχζνπλ έλα κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πθηζηακέλσλ νκάδσλ.  

 1.4.3 πκπεξηθνξά θαηαλαισηή 

Οη αγνξέο αξέζθνληαη λα ιέγνπλ φηη ηξείο παξάγνληεο ελδηαθέξνπλ ηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ζπλεπψο, κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ δηαθνξνπνηεηηθά: ην θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ε 

πξφζβαζε. Τπάξρεη θαηαθεξκαηηζκφο ζε φηη αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ κειεηψλ θαη ηεο άπνςεο ησλ θαηαλαισηψλ 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Σα κέζα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

ηψξα θαζηεξσκέλα ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ δελ είλαη 

εθαξκφζηκα ηδηαηηέξσο θαιά ζηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο πγεηνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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Αθφκε θαη ν νξηζκφο ηεο πξφζβαζεο κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. 

                                          

                                      ρήκα 1.7: Υάξηεο Αληίιεςεο 

 

 

Έλα άηνκν κπνξεί λα ελλνεί ηελ πξφζβαζε σο ηθαλφηεηα λα θιείζεη απζεκεξφλ έλα 

ξαληεβνχ κε ηαηξφ, θάπνηνο άιινο κπνξεί λα ηελ ελλνεί σο ηελ ηθαλφηεηα λα δεί έλαλ 

εηδηθφ φπνηε ζειήζεη θαη έλαο ηξίηνο κπνξεί λα νξίδεη ηελ πξφζβαζε σο ηελ ηθαλφηεηα 

λα βξεί έλαλ ηαηξφ πνπ ζα ελδηαθέξεηαη γηα λένπο αζζελείο θαη ηνπ νπνίνπ ην γξαθείν 

ζα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30 ιεπηψλ.  

 

αθψο, απηνί θαη νη άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ έλαλ 

πξνκεζεπηή ή αζθαιηζηή απφ θάπνηνλ άιιν. Γηα έλα πξφγξακκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ε ζχλζεζε ησλ παθέησλ παξνρψλ απνηειεί πεγή δηαθνξνπνίεζεο. 

Μήπσο πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ θαξκάθσλ; Μήπσο επηηξέπεη ηελ αχην-

παξαπνκπή ζε έλα καηεπηήξα-γπλαηθνιφγν; ε πνηά λνζνθνκεία κπνξνχλ ηα κέιε λα 

εηζαρζνχλ; Πνιιέο απφ απηέο ηηο παξνρέο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 
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κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ θαη λα δίλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή (θαη ηνλ εξγνδφηε) κία 

πξαγκαηηθή επηινγή. ε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ηα παθέηα παξνρψλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη ε ιίζηα ησλ ηαηξψλ 

θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ λνζνθνκείσλ είλαη ζρεδφλ ίδηα, νη θαηαλαισηέο πνπ δεηνχλ 

ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ, ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ ην 

πξφγξακκα επηιέγεη λα έλα γπκλαζηήξην. Οη επηπηψζεηο γηα ηνπο ππεχζπλνπο 

κάξθεηηλγθ είλαη φηη πξέπεη λα ελεξγνχλ ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο φπνπ κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά.       

1.4.4 Ιθαλνπνίεζε Πειαηώλ 

Πνιινί απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο πγεηνλνκηθνχο νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο, απαηηνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηελ 

πηζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ πξνθαλήο αηηία είλαη φηη νη 

νξγαληζκνί ζέινπλ θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Όκσο, δελ είλαη 

αθφκα μεθάζαξν εάλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

πειαηείαο, κε άιια ιφγηα, νη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο είλαη θαη πηζηνί πειάηεο; 

Τπάξρεη αλέθδνηε πιεξνθφξεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπζρέηηζε κπνξεί λα κελ 

είλαη ηφζν πςειή φζν ζα αλακελφηαλ. 

1.4.5 Μάξθεηηλγθ κε βάζε ηα δεδνκέλα      

Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζσζηήο κειέηεο κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη πάληα ζηε ρξήζε 

δεδνκέλσλ. Μία ιεηηνπξγία κάξθεηηλγθ πνπ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο γίλεηαη απνδέθηεο 

ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζθνπφ ηεο. Ζ παξνρή αλεπαξθψλ 

δεδνκέλσλ, είηε γηα ηελ απφθηεζε θαη αλάιπζε εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ, είηε γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο αγνξάο, είηε γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη άιισλ εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Οη νξγαληζκνί ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ επειπηζηνχλ λα αλζίζνπλ ζην 

κέιινλ, πξέπεη λα αλακέλνπλ ηελ έληαμε ηνπ κάξθεηηλγθ φρη κφλν σο δεκηνπξγηθή 

ιεηηνπξγία, αιιά θαη σο αλαιπηηθή θαη ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγία πνπ βαζίδεηαη ζε 

δεδνκέλα.  
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Ζ επηηπρία ελφο λνζνθνκείνπ ζίγνπξα θξίλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ εζηίαζε 

ζηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα δηνίθεζεο, αθνξά ζηελ θαξδηά ηεο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φκσο, φηη έλα ηδησηηθφ 

λνζνθνκείν κε άξηζηε ιεηηνπξγία ρσξίο αζζελείο, δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Άξα, αλάινγν βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζην θνκκάηη ηεο 

πξνζέιθπζεο ηνπ θνηλνχ, θαη φρη κφλν ζηελ άξηζηε εμππεξέηεζε ηνπο. Βέβαηα, ε 

εμππεξέηεζε είλαη απηή πνπ δηαθνξνπνηεί θάζε λνζνθνκείν ζε επίπεδν παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη εθεί, είλαη πνπ μεθηλνχλ ηα πξνβιήκαηα γηα ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ λνζνθνκείσλ. Πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ δηνηθεηηθά ιάζε, έρνπλ άκεζε 

επίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο λνζνθνκείνπ.  

 

ην πξψην θεθάιαην είδακε πσο εμειίρζεθαλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο, ηελ νξγαλσηηθή 

δηάξζξσζε ελφο λνζνθνκείνπ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ, φπσο επίζεο θαη ηνλ ξφιν θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κέζα 

ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Πην αλαιπηηθά, έγηλε πεξηγξαθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ, αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ κε βάζε ηα 

δεδνκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν: Η ΔΙΚΟΝΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ 

ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ 

 

2.1 Οικονομικά δεδομένα ηος κλάδος ηυν ιδιυηικών νοζοκομείυν ζηην 

Δλλάδα  

χκθσλα κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ν θιάδνο ησλ 

ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλεη ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη ηα 

Θεξαπεπηήξηα (γεληθέο θαη καηεπηηθέο θιηληθέο), ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη 

αληίζηνηρα ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Ζ παξνχζα 

κειέηε εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, εμεηάδνληαο 

ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο, ηα έζνδα ηνπο, ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ θαη ηελ 

ζχγθξηζε ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν. Με φια ηα παξαπάλσ, ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζην ειιεληθφ 

ζχζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ηδηαίηεξα, λα δνχκε ηνλ ξφιν ηεο αγνξάο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο. ε επφκελν θεθάιαην ζα 

αλαιπζνχλ νη πεγέο πξνβιεκάησλ ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ 

νξγαληζκψλ.   

Σα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο 

ιφγσ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ησλ ηξηψλ επξχηεξσλ 

ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο (γεληθέο θιηληθέο, καηεπηηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο, 

δηαγλσζηηθά θέληξα). Απνηέιεζκα ηεο ηάζεο απηήο, είλαη ε επηθξάηεζε πνιπδχλακσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ πιήξεο 

εχξνο ππεξεζηψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ 

κνλάδσλ πγείαο, είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα θαη εζηηάδεηαη 

ζηελ αλαλέσζε ηνπ ηαηξν-ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζην εχξνο, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο, ζηελ ηαρχηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

(παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο), αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη ηφζν κε 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φζν θαη κε ηε κείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ αιιά 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε ηδηνθηεζία ησλ 
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ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ κεηαβηβάδεηαη ζηαδηαθά απφ νκάδεο ηαηξψλ ζε κεγάινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο ή αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο εηζάγνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνψζεζεο πσιήζεσλ κε γλψκνλα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

ρήκα 2.1: Ιδησηηθέο Κιηληθέο ζηελ Διιάδα  

 
Πεγή: www.ygeianet.gov.gr/index.aspx 

  

ρήκα 2.2: Ιδησηηθέο Κιηληθέο ζηελ Αηηηθή 

 
Πεγή: www.ygeianet.gov.gr/index.aspx 

 

Οη παξαπάλσ εηθφλεο (ρήκα 2.1, ρήκα 2.2) πξνέξρνληαη απφ ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αθνξνχλ Ηδησηηθέο 

Κιηληθέο. ην ρήκα 2.1 βιέπνπκε έλα γεληθφ πιάλν ηεο Διιάδαο, ελψ ζην ρήκα 2.2 

βιέπνπκε ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ζηελ Αηηηθή. Δίλαη νινθάλεξν πσο νη ηδησηηθέο 

θιηληθέο είλαη ζπγθεληξσκέλεο  ζηελ Αηηηθή, αθνχ θαιχπηνπλ έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Απηφ 

http://www.ygeianet.gov.gr/index.aspx
http://www.ygeianet.gov.gr/index.aspx
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ζεκαίλεη φηη εμππεξεηνχλ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ αζζελψλ πνπ επηιέγνπλ κία 

ηδησηηθή θιηληθή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκφο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 2.1, φπνπ ε Αηηηθή παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ.    

                 

       Γηάγξακκα 2.1: Γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηδησηηθώλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ 

                                 

Απφ ηα παξαπάλσ, επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή ππφζεζε φηη ε αγνξά ηεο Αηηηθήο 

θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδησηηθήο αγνξάο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα. 

ίγνπξα ινηπφλ, αμίδεη λα αλαιπζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ην επίπεδν 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνπλ. Πνιιέο θνξέο, ηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζζελψλ. Οη ιφγνη 

κπνξεί λα είλαη πνιινί, φπσο: 

• Με χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε δεκφζην λνζνθνκείν 

• Ύπαξμε επείγνπζαο αλάγθεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, κε δπλαηφηεηα 

αλακνλήο γηα εμππεξέηεζε απφ δεκφζην θνξέα   

• Δπηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ηαηξνχ πνπ ζπλεξγάδεηαη κφλν κε θιηληθή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα 

• Καιχηεξε πνηφηεηα μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ, κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ινηκψμεηο 

• Καιχηεξνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

• Διιεληθφ ζχλδξνκν «αθνχ φινη εθεί πάλε», ηζρχεη θπξίσο γηα ηα καηεπηήξηα 

• Κάιπςε απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθφ λνζνθνκείν 
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Γελ κπνξνχκε ινηπφλ, λα βιέπνπκε ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία σο επηινγή απφ πιεπξάο ησλ 

αζζελψλ, γηαηί δελ είλαη πάληα έηζη. 

Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα καο δείρλνπλ ηελ εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζήκεξα, κέζσ νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ.                                                       

Γηάγξακκα 2.2: Ννζνθνκεηαθή δαπάλε (% ηνπ ΑΔΠ) 

 

ην παξαπάλσ Γηάγξακκα 2.2, βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ 

σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ (αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο), ζηελ Διιάδα 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ
4
.Όπσο βιέπνπκε ε λνζνθνκεηαθή δαπάλε ζηελ Διιάδα είρε απμεηηθή πνξεία 

θαη βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

Αιιά θαη ζην Γηάγξακκα 2.3 θαίλεηαη φηη νη Έιιελεο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

γηα δαπάλεο πγείαο, πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν πνπ μνδεχνπλ άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο, 

κε βάζε ην ΑΔΠ ηνπο. Γειαδή, παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο βγάδνπλ ιηγφηεξα, 

επηιέγνπλ λα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο (out of pocket) γηα δαπάλεο πγείαο, ελψ 

ππνηίζεηαη φηη έρνπκε έλα απφ ηα πην αλεπηπγκέλα δεκφζηα ζπζηήκαηα πγείαο ζηνλ 

θφζκν, ζε επίπεδν θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο. 

Απηφ, ίζσο πξέπεη λα καο θάλεη λα αλαξσηεζνχκε γηαηί ηφζε πνιχ ηδησηηθή δαπάλε;  

                                                             
4
 O ΟΟΑ απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο πνπ κεηά 

ην 2
Ο
 Παγθφζκην Πφιεκν είρε ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ηνπ ζρεδίνπ Marshal. ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1960, 

20 ρψξεο ππέγξαςαλ ηε ζπλζήθε ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

θαη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ν ξφινο ηνπ ΟΟΑ αθνξνχζε δη-αηιαληηθή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. ήκεξα, 

θαη κεηά ηελ πξνζρψξεζε αθφκε 10 ρσξψλ, ν ΟΟΑ απαξηίδεηαη απφ ηηο 30 πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κε ζεκαληηθή επηξξνή ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Ζ 

Διιάδα αλήθεη ζηελ πξψηε νκάδα ρσξψλ πνπ επηθχξσζαλ ηε ζπλζήθε δεκηνπξγίαο ηνπ ην 1961. 
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Γηάγξακκα 2.3: Καηά θεθαιήλ δαπάλε πγείαο ζε ζρέζε κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ  

 

 

ηε ζπλέρεηα, ζην Γηάγξακκα 2.4 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ πγεηάο αλά 

ηνκέα πεξίζαιςεο θαη παξαηεξνχκε φηη νη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, θαηαιακβάλνπλ 

πάλσ απφ ην 1/3 ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα. Άξα ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ είλαη βαζηθφο απνδέθηεο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ησλ Διιήλσλ. 

Μάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαηξηθέο δαπάλεο - πνπ ζίγνπξα θαη ζε απηέο 

εκπιέθνληαη λνζνθνκεία - θαιχπηνπλ έλα ηεξάζηην πνζνζηφ δαπαλψλ πνπ θεχγεη απφ 

ην πνξηνθφιη ηνπ έιιελα πνιίηε.  

Ο φξνο Γεκφζηα Γαπάλε Τγείαο αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ην Γεκφζην γηα ηελ παξνρή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ππέξ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

θαη γεληθφηεξα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, είηε ζε θξαηηθά λνζνθνκεία είηε ζε ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα. Αληίζηνηρα, ε Ηδησηηθή Γαπάλε Τγείαο αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα πεξίζαιςε ζε θξαηηθά λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε 

νξηζκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ζηηο δαπάλεο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ 

είλαη αλαζθάιηζηα. Οξηζκέλεο απφ ηηο θπξηόηεξεο πεγέο ησλ ηδησηηθώλ δαπαλώλ 

πγείαο είλαη νη παξαθάησ:  

• Οη δαπάλεο ησλ αλαζθάιηζησλ 

• Οη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε νξηζκέλσλ 

πιεζπζκηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ 
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• Ζ λνκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα έμνδα πεξίζαιςεο (δηαθέξεη 

αλαιφγσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα) 

• Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο δαπάλεο πνπ απνδίδνπλ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί γηα 

ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ 

• Οη επηπιένλ δαπάλεο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα δηαθνξά ζέζεσο ζηα λνζνθνκεία  

• Οη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Γηάγξακκα 2.4: Καηαλνκή δαπαλώλ πγείαο αλά ηνκέα πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα 

 

 

ην Γηάγξακκα 2.5 βιέπνπκε ζε αληηπαξαβνιή, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Αθφκα κηα θνξά, θαίλεηαη ε ηεξάζηηα 

ππεξνρή ησλ ειιήλσλ ζηηο πιεξσκέο ρξεζηψλ, νη νπνίεο είλαη 44%  επί ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ βξίζθεηαη κφιηο ζην 20%. Δίλαη ζαθέο φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα δελ ππνιείπεηαη ζε θακία πεξίπησζε απφ 

εθείλν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Ζ ψζεζε φκσο ησλ ειιήλσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζίγνπξα δελ απνηειεί ηπραίν γεγνλφο.                                                   
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Γηάγξακκα 2.5: Υξεκαηνδόηεζε δαπαλώλ πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 

 

 

ηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ν πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο. Μεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εμειίμεσλ θαη 

αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζεκαηνδνηήζεθαλ απφ κεγάιεο επελδχζεηο, εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο, αιιά θαη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, νη κεγάινη θαη θαιά 

νξγαλσκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνληαο εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά 

θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε θήκε θαη πειαηεία, απνιακβάλνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Οη ελ ιφγσ 

φκηινη παξέρνπλ ζήκεξα έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζηεξίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζηε γεσγξαθηθή θάιπςε, β) ζηελ 

παξνρή πιήξνπο θάζκαηνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ,  γ) ζηελ ηερλνινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή εμέιημε θαη  δ) ζηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, αθφκα θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ επηινγή κεηαμχ θάπνηνπ ηδησηηθνχ ηαηξηθνχ θέληξνπ, ζρεηίδεηαη κε ηε 

θήκε ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ, ηελ ππνδνκή ηνπ (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ), ηε γεσγξαθηθή ηνπ 

ηνπνζεζία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφ, ηελ πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο θαη ηελ επειημία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 

Δλ ζπλερεία παξαζέηνπκε δχν πίλαθεο κε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  
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       Πίλαθαο 2.1: Μέζνο όξνο κεληαίσλ δαπαλώλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηώλ θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα  

 

          ηνλ πίλαθα 2.1 βιέπνπκε ηνλ κέζν φξν ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά γεσγξαθηθά πεξηθέξεηα. Άιιε κία θνξά γίλεηαη  

          αληηιεπηφ, φηη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο  θαη  ζε  επίπεδν     

          πεξηθέξεηαο. Φπζηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν  πίλαθα  δελ  αλαθέξεηαη ζε  πνηά πεξηθέξεηα  μνδεχνπλ  ηνπο  πφξνπο  ηνπο  ηα  λνηθνθπξηά,  αιιά  απηφ  

          γίλεηαη  ζαθέο αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ ζηελ Αηηηθή (Γηάγξακκα 2.1). 
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         Πίλαθαο 2.2: Μέγεζνο αγνξάο ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο 

 

                    ηνλ πίλαθα 2.2 βιέπνπκε πσο δηακνξθψλεηαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, απφ ην 1998 έσο ην 2007. 

                    Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθηηκψκελν κέγεζνο ηεο αγνξάο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη  

                    δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ησλ ηαηξψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα,  δηαρξνληθή  άλνδν  παξνπζηάδεη  ην  

                    ζπλνιηθφ κέγεζνο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ  ππεξεζηψλ  πγείαο  κε  κέζν  εηήζην  ξπζκφ  κεηαβνιήο  13,5%  ηελ  πεξίνδν  1998-2007.  

                    Δηδηθφηεξα, ε ζπλνιηθή αμία εθηηκάηαη ζε €1.792 εθαη. ην 2007 έλαληη €1.544,5 εθαη. ην 2006 (αχμεζε 16%).
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ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά 

θαηεγνξία, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

2.1.1 Κιηληθέο 

Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

1998-2007 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 16,8%. Δηδηθφηεξα, ην 2007 ε αμία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο εθηηκάηαη ζην χςνο ησλ €1.190 εθαη. έλαληη €1.000 εθαη. ην 

2006 (αχμεζε 19%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007, εθηηκάηαη φηη ην 85%-90% 

ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ θιηληθψλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο - λνζειεπφκελνπο αζζελείο. ρεηηθά κε ην κεξίδην ησλ θιηληθψλ ζην 

ζχλνιν ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο, απηφ εθηηκάηαη ζην 66,4% γηα ην 2007 (Γηάγξακκα 

2.6).  

2.1.2 Μαηεπηηθέο – γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο 

Γηαρξνληθή αχμεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 9,5% θαηαγξάθεη ην κέγεζνο αγνξάο ησλ 

ηδησηηθψλ καηεπηηθψλ – γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2007. 

πγθεθξηκέλα, ην 2007 εθηηκάηαη ζε €250 εθαη. έλαληη €225,5 εθαη. ην 2006 (αχμεζε 

10,9%). εκεηψλεηαη φηη νη καηεπηηθέο θιηληθέο θάιπςαλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ην 2007.              

               

               Γηάγξακκα 2.6: Η αγνξά ησλ ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο (εμέιημε κεγέζνπο θαη δηάξζξσζε) 
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2.1.3 Γηαγλσζηηθά θέληξα 

Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ παξνπζηάδεη επίζεο δηαρξνληθή 

αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2007, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 8,4% (ρακειφηεξνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο θιηληθέο θαη ηα καηεπηήξηα). Αλαιπηηθφηεξα, γηα ην 2007 ε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά εθηηκάηαη ζε €352 εθαη. έλαληη €319 εθαη. ην 2006 (αχμεζε 

10,3%). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007, εθηηκάηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ππφ εμέηαζε αγνξάο (πεξίπνπ 70%) θαιχπηεηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα δηάθνξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σέινο, ην κεξίδην ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην 

2007 εθηηκάηαη ζην 19,6%. 

2.1.4 Σερλεηή δήηεζε 

Οη πγεηνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ πιενλεθηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ηελ ζθνπηκφηεηα θάζε 

επέκβαζεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο ν ηνκέαο ηεο πγείαο 

απνηειεί έλαλ θιάδν φπνπ ε δήηεζε θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ππεξεζηψλ πγείαο, δειαδή ηνπο γηαηξνχο. Χο θχξηα αηηία ηεο ηερλεηήο 

δήηεζεο δηαθαίλεηαη ην γεγνλφο φηη ην πιήζνο ησλ ηαηξψλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο έρεη απμεζεί απφ ην 1,6 ην 

1970 ζε 5 ην 2007, έλαληη 3,1 ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Γηάγξακκα 2.7). εκεηψλνπκε 

φηη πεξίπνπ ην ½ ησλ ηαηξψλ απαζρνιείηαη ζηα λνζνθνκεία – πνζνζηφ αληίζηνηρν κε 

εθείλν ηεο επξσδψλεο. Δλδεηθηηθφ ηεο ηερλεηήο δήηεζεο ζηελ Διιάδα απνηειεί ην 

πςειφ πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα (47,3% ησλ 

γελλήζεσλ), φηαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 15% θαη 25% (κε βάζε 

κειέηε ηνπ London School of Economics, 2005).   
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Γηάγξακκα 2.7: Αξηζκόο ηαηξώλ αλά 1000 άηνκα  

 
 

2.1.5 Αλάπηπμε ηαηξηθήο ηερλνινγίαο 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάγλσζεο 

θαη αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ θαη 

ζεξαπεηψλ θαη ζπλεπψο ησλ δαπαλψλ πγείαο. Χο κέηξν πξνζέγγηζεο ηεο πξνφδνπ ηεο 

ηερλνινγίαο αλά ρψξα, ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο ην πνζνζηφ κεραλεκάησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζπζκφ. ηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ν αξηζκφο καγλεηηθψλ ηνκνγξάθσλ έρεη θηάζεη ηνπο 13 αλά 1.000.000 

θαηνίθσλ, απφ 2 ην 1998 θαη έλαληη 10 γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Σαπηφρξνλα, ν 

αξηζκφο ησλ αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ έρεη δηπιαζηαζηεί, πξνζεγγίδνληαο ηνπο 26 αλά 

1.000.000 θαηνίθσλ, απφ 13 ην 1998 θαη έλαληη 19 γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

(Γηάγξακκα 2.8). εκεηψλεηαη φηη ε έληνλε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ κεραλεκάησλ 

πςειήο ηερλνινγίαο νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ απμεκέλε ηερλεηή δήηεζε.  
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Γηάγξακκα 2.8: Αξηζκόο αμνληθώλ ηνκνγξάθσλ αλά 1.000.000 άηνκα 

 

 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ εζηηάδεη ζε niche  αγνξέο θαη 

επηιέγεη θπξίσο «πξνζνδνθφξεο» ρεηξνπξγηθέο πεξηπηψζεηο ζχληνκεο λνζειείαο. Ζ 

αλαινγία ησλ ρεηξνπξγηθψλ πεξηπηψζεσλ ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη 

ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα (64% 

έλαληη 44%, Γηάγξακκα 2.9), ελψ ηαπηφρξνλα ν κέζνο φξνο λνζειείαο ρεηξνπξγηθψλ 

πεξηπηψζεσλ ζηα ηδησηηθά ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη κηθξφηεξνο θαηά 

40% (πεγή: ίζθνπ, 2006). Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη νη ζνβαξέο θαη 

καθξνρξφληεο ζεξαπείεο - σο ιηγφηεξν πξνζνδνθφξεο – αληηκεησπίδνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία.   
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Γηάγξακκα 2.9: ύλζεζε λνζειεπζέλησλ πεξηζηαηηθώλ (%) 

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηεξίδεηαη ζε ηξία 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ δεκνζίσλ: α) πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 

θξνληίδαο, β) κηθξνί ρξφλνη αλακνλήο θαη γ) κεραλήκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 90% ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαηξηθή 

ηερλνινγία, ελψ αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ΔΤ (Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ην νπνίν 

εζηηάδεη ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ) δελ μεπεξλά ην 30% (πεγή: ΔΤΔ, Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο). πγθεθξηκέλα, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία γηα 

ιφγνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο επελδχνπλ ζε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ζπάληεο παζήζεηο (πνπ απνζβέλνληαη δπζθνιφηεξα). Αληίζεηα, ηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία εζηηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπρλέο θαη πξνζνδνθφξεο ζεξαπείεο (φπσο εγρεηξήζεηο θαξδηάο, 

νξζνπεδηθέο, νγθνινγηθέο θιπ). ην Γηάγξακκα 2.10 θαίλεηαη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο πνπ θαηέρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο.         
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                                Γηάγξακκα 2.10: Πνζνζηό κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο ηδησηηθνύ ηνκέα   

 

ην δηάγξακκα 2.11 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε φηη ε Διιάδα είλαη πξσηνπφξνο ζε 

ηδησηηθέο δαπάλεο θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

Γηάγξακκα 2.11: Γεκόζηεο θαη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία  

σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξώπε (2008) 

 
Πεγή : Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη αλάπηπμε (Ο.Ο..Α.) 
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ε δηεζλέο επίπεδν, ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

α) ζηα Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο (Βξεηαλία, Ννξβεγία, Ηζπαλία, νπεδία, Γαλία, 

Ηηαιία), 

β) ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε Τγείαο – Σακεία Τγείαο (Γεξκαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, 

Βέιγην, Απζηξία, Διβεηία) θαη 

γ) ζηελ Ηδησηηθή Αζθάιηζε Τγείαο (ΖΠΑ). 

ηνλ Πίλαθα 2.3 βιέπνπκε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ ππεξνρή ησλ ειιεληθψλ δαπαλψλ 

πγείαο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 

Πίλαθαο 2.3: Πνζνζηό Ιδησηηθώλ Γαπαλώλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία 

ζε δηεζλέο επίπεδν 

 
Πεγή : Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο 
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2.2 Ανάλςζη SWOT ηος κλάδος ηυν ιδιυηικών ςπηπεζιών ςγείαρ ζηην 

Δλλάδα 

Γπλάκεηο: 

ηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο πγείαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα κεγάιεο ζε κέγεζνο 

εηαηξείεο θαιά νξγαλσκέλεο θαη κε καθξνρξφληα εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πγείαο νη 

νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαξηίδνπλ ηζρπξνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. 

Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη ίδηνη νη ηαηξνί πέξαλ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο λα παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα, σο κέηνρνη ησλ εηαηξεηψλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

θαη ζην management απηψλ. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε αλεπάξθεηα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Δ..Τ. πνπ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ειιηπείο ππνδνκέο, ζηελ ηερλνινγηθή πζηέξεζε θαη ζηελ 

έιιεηςε ηαηξηθνχ – λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ ζεκείν 

γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε 

ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ησλ ειιήλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ε ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ αιιά θαη 

ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ζπληεινχλ ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηδησηηθέο ππεξεζίεο 

πγείαο αιιά θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Αιιά θαη ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαζηζηνχλ δηαξθψο 

απμαλφκελε ηε δήηεζε γηα άκεζε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθή 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ε ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ππήξμε ζεκαληηθή γηα ηνλ θιάδν, ζε ζπλδπαζκφ δε κε ηελ πςειή 

θεξδνθνξία ησλ ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ βνήζεζε θαη βνεζάεη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο θπξίσο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, σο κέιε δηεζλψλ νξγαληζκψλ δηαηεξνχλ ζπλεξγαζίεο κε 

κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Σέινο, δπλαηφ ζεκείν γηα ηνλ 

θιάδν ζεσξείηαη ε εξγαζηαθή εηξήλε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε αληίζεζε κε ην δεκφζην 

φπνπ νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηαηξηθνχ – λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. 
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Αδπλακίεο: 

Σν πνιχπινθν θαη απζηεξφ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ βνεζάεη θαζφινπ ηελ ίδξπζε 

λέσλ θαη ηδηαίηεξα κηθξψλ ηαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Όζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, 

ελψ παιαηφηεξα απαγνξεπφηαλ ε ίδξπζε λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, κε ζρεηηθφ 

Π.Γ. απηφ 

θαηαξγήζεθε. Χζηφζν, ν λφκνο απηφο ζε πνιιά ηνπ ζεκεία παξέκεηλε αλελεξγφο θαη 

νη πξνυπνζέζεηο θαη ηδηαίηεξα νη νηθνδνκηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη, θξίλνληαη σο 

ηδηαηηέξσο απζηεξέο. Απφ ηελ πιεπξά δε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, πνιχ πξφζθαηα 

θξίζεθε άθπξν ζρεηηθφ Π.Γ. ην νπνίν θαζφξηδε κε απζηεξφ ηξφπν ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. Χο αδχλαην ζεκείν ηνπ θιάδνπ κπνξεί 

λα εθιεθζεί θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε, απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο κεγάισλ κνλάδσλ πγείαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

Δπθαηξίεο: 

Οη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα νη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ε 

Σνπξθία, 

νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πγείαο, ζπγθεληξψλνπλ ηα 

ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ζπγθεληξψλνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ, ε γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ησλ 

ηδησηηθψλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο πέξαλ ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ ζήκεξα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

απηψλ. Σνχην εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηά είλαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ζηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο εθηφο ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο κε φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε 

αζθαιηζηηθά ηακεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ 

θιάδνπ κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ λνζειίσλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο αζζελψλ. Ζ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ (πεξίπνπ 10% ηνπ πιεζπζκνχ) ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα 

ησλ νπνίσλ δελ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ απνδέθηεο ησλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπκθφξεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ δεκνζίνπ, 

ζηνηρείν πνπ ζηξέθεη έλα κέξνο ηεο δήηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ δηάδνζε 
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πξνγξακκάησλ πιεξσκήο κέζσ άηνθσλ δφζεσλ είλαη πξαγκαηηθφηεηα πιένλ γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο ηδησηηθήο πγείαο, ελψ γεγνλφο απνηειεί θαη ε χπαξμε «θάξηαο εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ» ε νπνία πξνζθέξεη θιηκαθνχκελεο εθπηψζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζεηξάο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Ζ θαη’ νίθνλ λνζειεία, ε παξνρή ππεξεζηψλ λνζειείαο 

κηαο εκέξαο, ε ηειεταηξηθή θαη ε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή, ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο, 

νη μελψλεο λνζειείαο θαη νη γεξηαηξηθέο θιηληθέο, νη ηξάπεδεο βιαζηνθπηηάξσλ, είλαη 

θάπνηνη απφ ηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηε ρψξα 

καο, ελψ νη παηδηαηξηθέο, νγθνινγηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο κνλάδεο, αιιά θαη θέληξα 

πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, θέληξα ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, αθφκε θαη θέληξα 

θπζηθήο πγηεηλήο θαη επεμίαο, ζπγθεληξψλνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ζρέδην Π.Γ., πξφθεηηαη λα επηηξαπεί ε 

ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ απνηνμίλσζεο θαη ζεξαπείαο απφ 

ηα λαξθσηηθά θαη ζε ζεξαπεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (πάληα βέβαηα ππφ ηε 

ζπλερή επνπηεία ηνπ ΟΚΑΝΑ), ελψ φζνλ αθνξά ηηο ηδησηηθέο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, 

εθφζνλ παξέρνπλ ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ζεξαπείαο, ζα κπνξνχλ πιένλ λα 

λνζειεχνπλ θαη νπζηνεμαξηνχκελνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

 

Απεηιέο: 

Χο ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηνλ θιάδν κπνξεί λα εθιεθζεί ν λένο ζεζκφο ησλ 

.Γ.Η.Σ. (ζπκπξάμεηο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα), κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ λέεο ζχγρξνλεο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο αληαγσληζηηθέο ησλ 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ. Ήδε έρεη απνθαζηζζεί ε θαηαζθεπή παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ 

θαη νγθνινγηθνχ θέληξνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη γεληθνχ λνζνθνκείνπ ζηελ Πξέβεδα. 

Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα εμεηάδεηαη ζνβαξά απφ ηελ πνιηηεία. Μηα κνξθή απεηιήο εηδηθά γηα ηηο 

κηθξέο πεξηθεξεηαθέο ηδησηηθέο ηαηξηθέο κνλάδεο, απνηειεί ε ηάζε ζπγθέληξσζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ θιάδν, θαζψο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

αλαπηχζζνληαη απνηεινχλ ζηφρν ησλ ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ ηνπο κέζσ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Ζ είζνδνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνηειεί απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο ε έιιεηςε πιήξνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ 

δεκνζίνπ, επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ ηδησηψλ θαη δε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ. Πηζαλή είζνδνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζην ρψξν, ζα πξνθαιέζεη 
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θαζεηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

ξαγδαία θαη ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, αλαγθάδεη ηηο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ 

πνπ επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, λα πξνρσξνχλ ζε πνιπδάπαλα 

επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη απφθηεζε ζχγρξνλνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  Δπίζεο, θαζψο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην, ε ςπρνινγία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο (εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο), απνηεινχλ 

παξάγνληεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ. Σέινο, ηα ρακειά θαη γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα «παγσκέλα» 

ηηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηα ηακεία ηνπ 

δεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ελδερφκελε πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ, ελψ πηζαλέο αιιαγέο ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθνχ πιαίζην είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ. 

                

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, επεξεάδεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο (stakeholders). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ρψξνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδνπλ ηεξάζηηα άλζεζε. ην Γηάγξακκα 2.12 βιέπνπκε ηελ 

αλνδηθή πνξεία ησλ δαπαλψλ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα, πνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 

Γηάγξακκα 2.6 (Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο: εμέιημε κεγέζνπο θαη 

δηάξζξσζε) απνδεηθλχεη φηη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε θαη ησλ δχν θιάδσλ.  Ζ 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη έλα κέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη θαη πεξηγξάθεη ηε δήηεζε 

γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. ηελ Διιάδα ε κέηξεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηα δηεζλή πξφηππα θαηαγξαθήο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ Τγείαο 

ηνπ ΟΟΑ, ζχκθσλα κε ηα νπνία σο θαξκαθεπηηθή δαπάλε νξίδεηαη ε δαπάλε γηα 

θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο εθηφο λνζνθνκείσλ, δειαδή κφλν κέζσ 

θαξκαθείσλ. Κξίλακε απαξαίηεηε ηελ ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ θιάδν ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, δηφηη είλαη νη εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ πάξα πνιχ 

πςειά θέξδε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ καο θάλεη λα αλαξσηεζνχκε: 

Σειηθά κπνξεί λα ππάξμεη δηνηθεηηθφο έιεγρνο ζε επίπεδν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ζε 

έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν; Μπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ηαηξψλ κε δηνηθεηηθά 
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ζηειέρε; Πφζν κπνξεί λα βιάςεη ε αλεμέιεγθηε θεξδνζθνπία έλαλ λνζνθνκεηαθφ 

νξγαληζκφ;  

 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

θαη ιχζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελν θεθάιαην.         

                          

                        Γηάγξακκα 2.12: Γαπάλεο θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα 

 
     Πεγή : : ΔΣΥΔ, Βήκα, Κιαδηθή κειέηε ICAP, Σηνηρεία θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ 
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2.3 Οι μεγάλοι ιδιυηικοί νοζοκομειακοί όμιλοι και η μελλονηική ανάπηςξή ηοςρ 

 
 
Οη ιφγνη πνπ ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο, είλαη δηφηη δελ έρνπλ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, 

αζρνινχληαη κε ηηο πην πξνζνδνθφξεο ππεξεζίεο πγείαο, έρνπλ πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο θξνληίδαο, κηθξνχο ρξφλνπο αλακνλήο θαη κεραλήκαηα ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα Da Vinci, 

ην νπνίν παξνπζηάδεη πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, ιηγφηεξεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο θαη κηθξφηεξν ρξφλν λνζειείαο. Έλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, είλαη ε νιηγνπσιηαθή 

ηνπ δχλακε, κε πξσηαγσληζηέο ηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα (Ηαζψ, Ηαηξηθφ, 

Τγεία, Euromedica). Δκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν φπσο: 

1) Απαγνξεπηηθά πςειφ θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο 

2) Υακειή δηαζεζηκφηεηα ρψξσλ γηα λέεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο 

3) Τςειέο πνηνηηθά πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αδεηνδφηεζε λέσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, 

αιιά θαη ν ξφινο ησλ Ηαηξψλ (εηδηθά ζηα καηεπηήξηα), νη νπνίνη απνηεινχλ ην κέζν 

γηα ηελ είζνδν αζζελψλ ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, 

απνηεινχλ ηα δπλαηά ραξηηά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο ζηελ Διιάδα, ην κεξίδην ηνπ 

νπνίνπ αλακέλεηαη ζην 31% ην 2012 απφ 27% ην 2008. 
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Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ εμηζνξξφπεζε πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο κειέηεο, νη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ην 47% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε ζρέζε κε 27% θαηά κέζν φξν γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην απφ απηέο ηηο δαπάλεο είλαη άκεζεο πιεξσκέο ησλ 

ρξεζηψλ θαη εθεί ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα πςειή ηηκνιφγεζε. Άξα 

θαηαιαβαίλνπκε ελ κέξεη, πσο δηθαηνινγνχληαη ηα πςειά ηηκνιφγηα ησλ κεγάισλ 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ν εγθισβηζκφο ησλ κηθξψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα 

δεκφζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Άιιν έλα ζεκείν ζην νπνίν αμίδεη λα ζηαζνχκε είλαη φηη ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ δελ είλαη νκνηνγελήο. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα μερσξίζνπκε ηα γεληθά 

λνζνθνκεία απφ ηα καηεπηήξηα, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ηεο δηαθνξεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδνπλ. Ζ θπξηφηεξε 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ηα καηεπηήξηα πιενλεθηνχλ ζε πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ 

θέξδνπο 33% ζε ζρέζε κε ηα γεληθά λνζνθνκεία 12% γηα ην δηάζηεκα 2001-2007. 

Όζν γηα ην αλ ν θιάδνο ζα επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε, ζίγνπξα δελ ζα κείλεη ηειείσο 

αλέπαθνο αιιά θαηά βάζε απιά ζα θαζπζηεξήζεη ε αλάπηπμε ηνπ. Απηά 

ζπκπεξαίλνπκε πξνβιέπνληαο αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θζάλνληαο ην 31% ην 2012 απφ 27% ην 

2008. Παξάιιεια, ε νξηδφληηα (γεσγξαθηθά) θαη θάζεηε (ζε ζπλδεδεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο) επέθηαζε ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ νκίισλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

έληνλε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε δηεζλείο 

νκίινπο, νη ειιεληθνί φκηινη έρνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο 18% 

(έλαληη 16% δηεζλψο). Οη καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ θξίλνληαη ζεηηθέο, 

αλαπηχζζνληαο ηνκείο φπσο ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαη ηα εηδηθεπκέλα λνζνθνκεία ή 

ηκήκαηα λνζνθνκείσλ. Οη κφλνη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ είλαη: 1)Ζ είζνδνο λέσλ 

παηθηψλ ζηνλ θιάδν (θπξίσο γηα ηα καηεπηήξηα), 2)Σα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα πςειά ειιείκκαηα ησλ δεκφζησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη 3)Οη 

πηέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα αζθήζνπλ νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σέινο, ην κφλν πνπ κέλεη είλαη λα 

βνεζήζεη θαη ν θξαηηθφο θνξέαο φζν κπνξεί, πξνο ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ 

ειιεληθνχ ηδησηηθνχ θιάδνπ πγείαο έλαληη ηνπ δηεζλή αληαγσληζκνχ.  
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ηνλ πίλαθα 2.4 βιέπνπκε ηα κεξίδηα αγνξά εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ρσξηζκέλεο ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο: Γεληθέο Κιηληθέο, Μαηεπηηθέο – Γπλαηθνινγηθέο Κιηληθέο θαη 

Γηαγλσζηηθά Κέληξα.   

 

Πίλαθαο 2.4: Μεξίδηα αγνξάο εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ 
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ηνλ πίλαθα 2.5 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ζε επίπεδν νκίισλ 

ηνπ θιάδνπ.  

              Πίλαθαο 2.5: Μεξίδηα αγνξάο νκίισλ ηνπ θιάδνπ  

 

Δθηφο ησλ νκίισλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.5, δπλακηθά έρνπλ κπεη ζηνλ 

θιάδν θαη λένη φκηινη, δηεθδηθψληαο κεξίδην αγνξά θαη αλεβάδνληαο ηνλ πήρε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηα χςε. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο εμαγνξέο ηνπ 

νκίινπ Margin Investment Group αλαιπηηθά:   

 Γηαγλσζηηθφ & Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Αζελψλ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 

Κιάδνο: Τγεία Έδξα: Αζήλα Κχθινο Δξγαζηψλ 2008: €281,8 εθ. Κχθινο Δξγαζηψλ 

ελλεακήλνπ 2009: €263,3 εθ. Τπάιιεινη θαη πλεξγάηεο: 7.650 πκκεηνρή ηεο MIG: 

44,4% Ζκεξνκελία Δπέλδπζεο: Ηαλνπάξηνο 2006  Γξαζηεξηφηεηα: Σν «Γηαγλσζηηθφ 

& Θεξαπεπηηθφ Κέληξν Αζελψλ ΤΓΔΗΑ Α.Δ.» είλαη ην πξψην ηδησηηθφ λνζνθνκείν 

πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1970. Δίλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο νκίινπο ζηε 

Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε, πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 7.000 εξγαδφκελνπο θαη 

ζπλεξγάηεο ηαηξνχο. Γηαζέηεη 3 λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα (ΤΓΔΗΑ, Μαηεπηήξην 

Μεηέξα-Παηδηαηξηθή Μεηέξα θαη Μαηεπηήξην Λεηψ), 4 ζηελ Σνπξθία (Όκηινο Safak) 

θαη 2 λνζνθνκεία ζηελ Κχπξν (Αρίιιεηνλ θαη Δπαγγειηζκφο), ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 1.548 θιηλψλ, ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ HYGEIA 

Hospital Tirana ζηελ Αιβαλία, ν Όκηινο ζα δηαζέηεη 10 λνζνθνκεία, ζπλνιηθήο 

δπλακηθφηεηαο 1.768 θιηλψλ. O Όκηινο ΤΓΔΗΑ έρεη επεθηαζεί ζηνλ θιάδν ηξαπεδψλ 

βιαζηνθπηηάξσλ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ ίδξπζε ηεο Stem-Health, γηα ηελ πινπνίεζε 

δηθηχνπ ζε 23 ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ελψ 
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παξάιιεια δηαζέηεη εηαηξείεο εκπνξίαο εηδηθψλ πιηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη 

εηδψλ ηαηξηθήο γεληθήο ρξήζεο (Y-Pharma θαη Y-Logimed)
5
. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε ηδηνθηεζία ησλ ηδησηηθψλ 

ζεξαπεπηεξίσλ έρεη αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηαβηβάδεηαη απφ νκάδεο ηαηξψλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο ή αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη εθαξκφδνπλ 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη αξρέο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο 

παξερφκελεο πεξίζαιςεο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, πνιίηεο ην εηζφδεκα ησλ 

νπνίσλ ππεξβαίλεη θάπνην αλψηαην φξην, δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Οιιαλδία, Γεξκαλία), κε απνηέιεζκα λα απεπζχλνληαη ζε 

ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη πιένλ ζεκαληηθνί πειάηεο ησλ 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζπρλά δε επελδχνπλ ζε απηέο. Μηα άιιε ηάζε, είλαη ε αχμεζε 

ησλ εηζαγσγψλ βξαρείαο λνζειείαο, ελψ ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. νη αζθνχληεο ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή πγείαο επηδηψθνπλ κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαζεζίκσλ θιηλψλ 

(Βέιγην, Ηηαιία, Γεξκαλία). 

εκαληηθφ βήκα ζην ρψξν ηεο επξσπατθήο πγείαο απνηειεί ε πηνζέηεζε απφ ηελ 1ε 

Ηνπλίνπ ηνπ 2004 ηεο «Δπξσπατθήο Κάξηαο Τγείαο», νη θάηνρνη ηεο νπνίαο κπνξνχλ 

λα δερζνχλ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζην θξάηνο-κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη φπσο 

αθξηβψο θαη ζηε ρψξα ηνπο κε ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ ήδε έρνπλ. εκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο θάξηαο απηήο είλαη ε παξάθακςε φισλ εθείλσλ ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ κέρξη ζήκεξα ηζρχνπλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξεηαζηεί λα λνζειεπηεί ελψ ηαμηδεχεη εθηφο ησλ ζπλφξσλ 

ηεο παηξίδαο ηνπ. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην είδακε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξζεθαλ μερσξηζηά ζηνηρεία γηα ηηο 

θιηληθέο, ηα καηεπηήξηα θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Δπίζεο ζίρηεθαλ ηα ζέκαηα ηεο 

ηερλεηήο δήηεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάζηεθε κία αλάιπζε SWOT ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηελ Διιάδα θαη ελ ζπλερεία έγηλε αλαθνξά ζηνπο κεγάινπο ηδησηηθνχο 

λνζνθνκεηαθνχο νκίινπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ κειινληηθή αλάπηπμή ηνπο. 

                                                             
5 Πεγή: http://www.marfininvestmentgroup.com/ 

http://www.marfininvestmentgroup.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΝΟ 

ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ  

3.1 Λάθη ζηη διοίκηζη ηηρ Υγείαρ  

Σν λα αλαγλσξίδεηο θαη εμεηάδεηο ηα ιάζε ζηε δηνίθεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

δελ είλαη κία επράξηζηε ή δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ηα θιηληθά ζθάικαηα 

έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιν ελδηαθέξνλ, δηφηη εθηειεζηηθά ιάζε έρνπλ αγλνεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Με ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κείσζε ησλ θιηληθψλ ιαζψλ, νη νξγαληζκνί 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βειηηψλνπλ φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο αιιά θαη 

ηα θιηληθά απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα νθέιε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ παξφκνην 

έιεγρν ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή πιεπξά, αλ είκαζηε εηιηθξηλείο γηα ηα ιάζε 

δηαρείξηζεο θαη λα γίλνπκε πνιχ πην επηκειήο ζηε δηφξζσζε θαη ηελ πξφιεςε ηνπο.  

 

Αξρίδνπκε κε ηελ αλαγλψξηζε φηη έλα ιάζνο δηνίθεζεο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

αλαγλσξηζηεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο θαη φηη θάπνηα ιάζε είλαη αλαπφθεπθηα. 

Οη πεγέο θαη αηηίεο ησλ ζθαικάησλ είλαη, σζηφζν, πνιχ ζαθήο. Δπηπιένλ, φπσο ζηελ 

ηαηξηθή, ιάζε κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ ηεο παξάιεηςεο θαζψο θαη 

πξνκήζεηαο. Ζ αλαθάιπςε ησλ ιαζψλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο. Ο John Abbott Worthley δηεξεπλά ην πιαίζην 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιαζψλ δηαθξίλνληαο νθηψ κεγάιεο πηπρέο: λνκηθά, νξγαλσηηθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, επαγγεικαηηθά, εζηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά. Παξέρεη έλα  

ηζρπξφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ. Ζ 

Wanda J. Jones επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιαζψλ, κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε  θαη 

δεκνζηνπνίεζε ηνπο, θαη αληηκεησπίδνληαο ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο ηνπο. Δπεηδή ηα 

ηαηξηθά θαη ηα εθηειεζηηθά ιάζε ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο κέζα ζε έλα πνιχπινθν 

πιαίζην νξγαλσηηθήο ξχζκηζεο, ε Carol Bayley δείρλεη φηη ε δηαρείξηζε κπνξεί λα 

σθειεζεί απφ ηελ άληιεζε γλψζεσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εθηεηακέλεο εκπεηξίεο 

ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ηνπο. 

Αληηπαξαζέηνληαο ην «θαηεγνξψ θαη ληξνπή» πξνζεγγίδεη κε κηα λεφηεξε αληίιεςε 

ηεο επζχλεο ηε κείσζε ησλ  ιαζψλ, θαη εμεγεί γηαηί θαη πψο ηα πνιηηηζηηθά ζέκαηα 
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κπνξεί λα παίμνπλ έλα θξίζηκν ξφιν. Ο John A. Russell θαη ν Benn Greenspan έρνπλ 

αληιήζεη γλψζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε κεγάισλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πγείαο, παξέρνληαο έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαπφθεπθησλ εθηειεζηηθψλ ζθαικάησλ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο βαζίδεηαη ζε 

δηδάγκαηα απφ ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία δηαρείξηζεο ιαζψλ, 

θαη πξνζθέξνπλ ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ νξζή απνθπγή ιαζψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Σειηθά, θαηά ηελ Emily Friedman, ε αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ιαζψλ είλαη ζέκα ηεο απνδνρήο ηεο επζχλεο. Δμεξεπλά ηελ 

ςπρνινγία ηεο επζχλεο, ζπδεηά ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ζθαλδάισλ ηφζν ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φζν θαη ζηηο κε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βηνκεραλίεο, θαη 

πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία εγεηψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ζα 

είλαη ππφινγνη γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Όινη νη παξαπάλσ κειεηεηέο, παξέρνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε επηζθφπεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ιάζε δηνίθεζεο 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αθφκα, εμεηάδεηαη ην πψο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, 

λα δηνξζσζνχλ θαη λα πξνιακβάλνληαη απηά ηα ιάζε. Πεξηζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε είλαη ζρεδφλ πάληα πεξίπινθεο θαη ζρεηίδνληαη κε έλα 

πιήζνο πνιηηηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ. Σα ιάζε είλαη ζπάληα  απνηέιεζκα κίαο 

κφλν απφθαζεο.  

 

3.2 Ανηιμεηώπιζη λαθών διασείπιζηρ ζηην ςγειονομική πεπίθαλτη 

3.2.1 Αλαγλσξίδνληαο θαη εμεηάδνληαο ηα ιάζε ηεο δηνίθεζεο 

Ζ απνηπρεκέλε ζπγρψλεπζε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford θαη 

ηνπ παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην αλ Φξαλζίζθν θφζηηζε θαη ζηα δχν ηδξχκαηα 

κηα νηθνλνκηθή δεκία ηεο ηάμεο ησλ 176 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε κία πεξίνδν 

είθνζη ελλέα κελψλ (Russell 2000), αιιά ε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή δεκηά παξακέλεη 

αλππνιφγηζηε. Όπσο φιεο νη  ζπγρσλεχζεηο, μεθίλεζε κε θαιέο πξνζέζεηο. Χζηφζν, 

ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε, ε απνηπρία εμεηάζηεθε πξνζεθηηθά θαη λα 

δεκνζηνπνηήζεθε. 

Αλ θαη ε εμέηαζε ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ ζηηο ΖΠΑ έρεη επηηαρπλζεί ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (1999) ζηελ έθζεζε, «Σα ιάζε είλαη αλζξψπηλα: 

Οηθνδνκψληαο έλα αζθαιέζηεξν ζχζηεκα πγείαο», θαη νη γηαηξνί έρνπλ θαιέζεη ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ιάζε ηνπο εδψ θαη ρξφληα (Hilfiker 1984), ε 

ινγνηερλία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπάληα  αλαθέξεηαη ή αλαγλσξίδεη θαη 

εθηειεζηηθά ιάζε. 

Οη αλεπηηπρήο ελνπνηήζεηο, θαζψο θαη ε πξνθαλήο αληθαλφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

ζηελ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο ζηνρεπκέλνπ θφζηνπο (Costello 2000), έρνπλ ζπκβάιεη 

ζηε ζπλερή αληίιεςε φηη νη πφξνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα. Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ 

επηδείλσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηα λνζνθνκεία, έρνπλ μεθηλήζεη ηε 

δηάβξσζε εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ (Hofmann, 1991). ε ηειηθή αλάιπζε, ε κείσζε ησλ 

ιαζψλ ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, θαιχηεξεο 

εθηειεζηηθέο επηδφζεηο, βειηησκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο, θαη αλέβαζκα ηνπ εζηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο κηα πην δεζκεπηηθή δέζκε θηλήηξσλ γηα ηελ 

επηζεηηθή επηδίσμε αλάιπζεο θαη κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζθαικάησλ
6
. 

ε έλα άξζξν κε ηίηιν «Γηεπζχλνληαο εζηθά ηα ηαηξηθά ιάζε» (“Morally Managing 

Medical Mistakes”, Smith and Forster, 2000) ζεκεηψλεηαη φηη ηα ηαηξηθά ιάζε κπνξεί 

λα είλαη απιά θαη ήπηα, λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή αιιά αλαζηξέςηκε βιάβε, ή λα 

νδεγήζνπλ ζε κφληκε βιάβε ή ζάλαην. Οη ζπγγξαθείο έζεζαλ έλα ζχκπιεγκα 

εξσηήζεσλ, φπσο: Ση κεηξάεη σο ιάζνο ή ζθάικα; Πνηνί είλαη νη ιφγνη θαη ηα αίηηα 

δεκηνπξγίαο ηνπ; Ση ζπκβαίλεη ζηνπο επαγγεικαηίεο ζπλαηζζεκαηηθά θαη πλεπκαηηθά, 

φηαλ γίλνπλ ιάζε; Θα πξέπεη ηα ιάζε λα είλαη απνθαιχπηνληαη ζπζηεκαηηθά, θαη ζε 

πνηνλ; Όιεο απηέο νη απνξίεο είλαη ζαθψο ζρεηηθά, αιιά θαιχπηνπλ κφλν κέξνο ηνπ 

ηνπίνπ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη δηνηθεηέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θάλνπλ 

επίζεο ιάζε? κεξηθά είλαη ζηξαηεγηθά, θάπνηα άιια κπνξεί λα είλαη εζηθά, θαη κεξηθά 

κπνξεί λα είλαη αλαπφθεπθηα θαηά ηε δηνίθεζε κίαο κεγάιεο θαη πνιχπινθεο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Όπσο θαη ζηελ ηαηξηθή, ε εζηθή επηηαγή είλαη λα 

κάζνπκε απφ ηα ιάζε καο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε ηελ πηζαλφηεηα 

επαλάιεςεο ηνπο. Γηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ πξνζπαζνχλ λα είλαη νξγαληζκνί κάζεζεο 

(Garvin 2000), ηα ιάζε ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ σο επθαηξίεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

                                                             
6
 Hofmann Paul, Perry Frankie (2005). “Management Mistakes in Healthcare”, Cambridge 

University Press, New York  
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  Δχινγα, ηα ιάζε δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη αλ δελ αλαγλσξίδνληαη. 

Σειηθά, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζθαικάησλ φπσο ηα παξαθάησ, έρνπλ θαηαζηεί πξνθαλή: 

• έλαο αλίθαλνο δηνηθεηήο ήηαλ αλεθηφο γηα έλα ππεξβνιηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

•  αξλεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δελ είραλ θνηλνπνηεζεί ακέζσο  

• ε ζπγρψλεπζε ήηαλ απεξίζθεπηε, θαθψο πξνγξακκαηηζκέλε, ή / θαη εθαξκφζηεθε 

ιάζνο 

• ππνγξάθεθαλ ζπκβάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ δελ ηεξήζεθε ε δένπζα 

επηκέιεηα 

• ππνβαζκηζκέλεο θιηληθέο επηδφζεηο απφ γηαηξφ, λνζειεπηή ή άιιν θιηληθφ  ήηαλ 

δελ αληηκεησπίζηεθαλ γξήγνξα. 

 

Έλα ιάζνο κπνξεί λα ζεσξείηαη ε ιήςε κηαο απφθαζεο γηα ηελ πξάμε ή κε πξάμε 

ρσξίο δηεμνδηθή αμηνιφγεζε κε γλσζηά ζηνηρεία θαη ελζσκαηψλνληαο ηηο πξννπηηθέο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Μπνξεί λα είλαη ε δξάζε ή ε αδξάλεηα (α) ζε αζζελείο, 

ζην πξνζσπηθφ, ζηελ νξγάλσζε, ζε ρψξνπο θαη / ή ζηελ θνηλφηεηα, ζε θίλδπλν, ή (β) 

κπνξεί λα είλαη κία δαπαλεξή εθαξκνγή, ή (γ) κία δαπαλεξή αιιαγή. πρλά, αιιά φρη 

πάληα, ηα ιάζε είλαη απνηέιεζκα πξνθαλψο κίαο θαθήο έθβαζεο.  

Σνπιάρηζηνλ ηξεηο θαηεγνξίεο κπνξεί λα αληρλεπζνχλ κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ελλνηψλ: 1) ακέιεηα, 2) απνθάζεηο ή κε απνθάζεηο πνπ παξάγνπλ θαθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία δελ  ήηαλ νχηε επηζπκεηά νχηε πξνβιέςηκα, θαη 3) ιάζε πνπ 

δελ παξάγνπλ θαθά απνηειέζκαηα.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θιηληθφ θαη 

δηνηθεηηθφ ιάζνο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε, ζπρλά είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλα. 

Δπίζεο, νξηζκέλεο απνθάζεηο είλαη ζαθψο ιαλζαζκέλεο, ελψ άιιεο είλαη απιψο 

αλήζηθεο. 

Οη ιέμεηο «ιάζνο» θαη «ζθάικα» έρνπλ ηφζεο πνιιέο πξνεθηάζεηο, πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

πιαίζην γηα λα δηαζαθεληζηεί ε ρξήζε θάπνηνπ απφ ηνπο φξνπο. Ζ έθζεζε ηνπ 1999 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηλζηηηνχηνπ ηαηξηθήο νξίδεη σο ζθάικα ηελ απνηπρία ηεο 

ζρεδηαδφκελεο δξάζεο γηα λα νινθιεξσζεί φπσο πξνβιεπφηαλ, ή ηε ρξήζε ελφο 

ιαλζαζκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ.  
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3.2.2 Σν πιαίζην ησλ δηνηθεηηθώλ ιαζώλ 

Παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηέο γηα ηελ ηέιεηα εηθφλα θαη ηελ πςειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, φινη θάλνπλ ιάζε. ε εθηειεζηηθφ επίπεδν 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ιηγφηεξν αιεζέο απ’ φηη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, ζε εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο, ή ζην 

ζηξαηφ. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο American Airlines θαη πνιινί άιινη ζηελ 

επηρείξεζε, ν πξφεδξνο ηνπ  παλεπηζηεκίνπ  St. Bonaventure University, πνιινί 

θαζνιηθνί επίζθνπνη, θαη νη επηθεθαιήο ηεο ακεξηθαληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θαη 

ηεο ακεξηθαληθήο λαπηηθήο αθαδεκίαο ήηαλ ήδε νξαηά παξαδείγκαηα κφλν γηα ην 

2003. Οη δηψμεηο ζηειερψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο Tenet Corporation θαη 

άιισλ ηδξπκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη ε θαθή θήκε γηα ηηο εηαηξείεο (Abelson 2003). 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο καο, πξέπεη λα 

ζηξέςνπκε ην θαηλφκελν ησλ ιαζψλ δηνίθεζεο πξνο κία ρξήζηκε θαηεχζπλζε. Ζ 

δηαθψηηζε   ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ ην νπνίνπ ηα ιάζε δηνίθεζεο μεδηπιψλνληαη, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. Μεξηθά ζηνηρεία απφ ην πιαίζην απηφ είλαη ε γεληθά - θνηλά γηα 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Μεξηθά  άιια αθνξνχλ εηδηθά ηνπο νξγαληζκνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα ηελ ελλνηνινγηθή ζαθήλεηα έρεη εξεπλεζεί ην πιαίζην 

απηφ, δηαρσξίδνληαο νθηψ κεγάιεο πηπρέο: λνκηθέο, νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο, επαγγεικαηηθέο, εζηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο. 

Ννκηθέο δηαζηάζεηο 

Πηζαλψο ε πην πξνθαλήο δηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ιαζψλ είλαη ε 

λνκηθή πηπρή. Δίλαη κάιινλ νξαηή, θαη ηα ιάζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα έρνπλ 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν πνπ έρεη εθηειεζηηθή εμνπζία, αιιά θαη γηα ηελ 

εηαηξεία. Φπιάθηζε, πςειά πξφζηηκα, αξλεηηθή δεκνζηφηεηα θαη κεησκέλε απφδνζε 

ζηελ αγνξά, απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πιεζψξα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ ζπκβαηηθψλ θαηαζηαηηθψλ, απνηεινχλ ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν είλαη 

ρηηζκέλνο έλαο ιαβχξηλζνο ησλ λνκηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ γηα φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο. Παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ην δίθαην, απνηεινχλ ζνβαξά ιάζε πνπ 

κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ θαξηέξεο, λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο πειάηεο, αιιά θαη ηε 

βησζηκφηεηα  ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ηαηξηθή ακέιεηα είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή πηπρή, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν θιηληθέο, φζν θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο γηα ηπρφλ ιάζε. 
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Οξγαλσηηθέο δηαζηάζεηο 

Γηεπζπληηθά ιάζε, θπζηθά ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ησλ νξγαληζκψλ. ην πιαίζην απηφ, 

έρνπκε δχν επίζεκα / δηαξζξσηηθά ζηνηρεία νξγάλσζεο φζν θαη αλεπίζεκα / 

πνιηηηζηηθά ή νξγαλσηηθήο θχζεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ιάζε είλαη ζπλήζσο ζπλάξηεζε 

ηφζν ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Ζ θχζε ησλ νξγαληζκψλ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίδξαζε ησλ ιαζψλ (είηε δηεπθνιχλνληαο, είηε ή 

δπζθνιεχνληαο ζηελ επίιπζε ηνπο), θαζψο έρεη κεγάιε ζεκαζία ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ. 

Ζ επίζεκε θαη αξθεηά πξνθαλήο, πηπρή ησλ νξγαληζκψλ - ζπλήζσο νλνκάδεηαη 

«επίζεκε» νξγάλσζε θαη αλαθέξεηαη ζε δηαξζξσηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, φπσο 

νξγαλνγξάκκαηα θαη θαζεθνληνιφγηα (γξαπηέο πνιηηηθέο). Οη πνιχ ιηγφηεξν 

πξνθαλείο πξαγκαηηθφηεηεο, φπσο άγξαθεο πνιηηηθέο, νλνκάδνληαη ζπλήζσο 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ή «αλεπίζεκε νξγάλσζε». Ζ «επίζεκε» αθνξά ζηε δνκή ηνπ 

ηη πηζαλψο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ νξγαλσηηθή δσή. Ζ «αλεπίζεκε» αθνξά 

ζηελ πνιηηηθή απηή, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθή νξγαλσηηθή δσή. Φπζηθά, 

ππάξρεη κηα ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν, θαζψο ε κία επεξεάδεη ηελ άιιε. 

εκαληηθφ εξψηεκα απνηειεί ην εμήο: Πψο απηέο νη «επίζεκεο» θαη «αλεπίζεκεο» 

πξαγκαηηθφηεηεο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ή λα βνεζήζνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ιαζψλ;  

 

Ζ εγεζία είλαη έλα γεληθφ θιεηδί. Ο ηξφπνο πνπ νη εγέηεο ζθέθηνληαη, ιεηηνπξγνχλ 

θαη αλαιχνπλ, ζηέιλεη νινθάλεξα κελχκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο ν επηθαλεηαθφο 

έιεγρνο, ην λα ιέεη θάπνηνο ηελ αιήζεηα, θαη άιια παξφκνηα. Αζπλέπεηα ζηηο 

ιεηηνπξγίεο απηέο, νδεγνχλ ζε ιάζε. Σα εξσηήκαηα ζέηνπλ νη εγέηεο ή ακεινχλ λα 

ζέζνπλ, νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε λέεο ηδέεο θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

νξίδνπλ έλα χθνο πνπ δηεπθνιχλεη ή παξεκπνδίδεη ιάζε. Απηή είλαη ε εγεζία.  

Πξάγκαηη, ε άηππε εμνπζία ή ε επηξξνή ησλ δηεπζπληψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

θαηλφκελν ιάζνο, σο επίζεκε αξρή ηνπο. Δίλαη ζαθέο φηη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην είλαη 

κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαρείξηζεο ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ. 
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Οηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο 

Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα ρξήκαηα είλαη ζπρλά έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηαρείξηζε ιάζνο απνθάζεσλ. Γεκνζηνλνκηθνί θφβνη θαη πηέζεηο, 

απνηεινχλ ηζρπξέο δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ παξσπίδεο ηεο θαζαξήο ζθέςεο.  

Σα επίζεκα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα επηπέδνπ αληακνηβήο, ζπλήζσο δίλνπλ 

έκθαζε ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε πνιινχο άιινπο παξάγνληεο 

επηδφζεσλ. Αιιά αλεπίζεκα, ν αληαγσληζκφο θαη ε πίεζε ηεο αγνξάο, θαζηζηνχλ 

ζαθέο φηη ε νηθνλνκηθή επηηπρία βαζίδεηαη ζε άιια θξηηήξηα. Απηφ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κίαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ λα ελζαξξχλεη ηα ιάζε 

φπσο: πιεκκειείο έιεγρνη, πξνζθνξά αθαηάιιεισλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ θαη 

παξαπνίεζε αξηζκψλ. Σα παξαπάλσ είδε ιαλζαζκέλε νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε.  

Ζ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη νξγαληζκνί 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νξίδνπλ ζαθψο ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο πίεζεο πνπ 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη άκεζα δηνηθεηηθά ιάζε. πλεπψο είλαη απαξαίηεην, ηα ελ ιφγσ 

ιάζε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

Πνιηηηθέο δηαζηάζεηο 

Ζ έλλνηα ηεο «πνιηηηθήο γξαθείνπ» έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη φρη απφ ηηο αθαδεκατθέο ζεσξίεο. Δίλαη δηδαθηηθφ λα 

απνκνλσζνχλ νη δχν επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ζε εηαηξηθφ, 

νκαδηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν, θαη λα ειεγρζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζην θαηλφκελν ηεο 

ιαλζαζκέλεο δηνίθεζεο.  

Αθφκα θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, είλαη ρξήζηκν λα αμηνινγεζεί ε πνιηηηθή θαηάζηαζε, 

απφ ηελ άπνςε ησλ επηπηψζεσλ ζε ιάζε δηαρείξηζεο. Δπηζήκσο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα 

θαη νη πξνζσπηθέο ηδενινγίεο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. 

Αλεπίζεκα φκσο, νη πξνζσπηθέο απφςεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο. πλεπψο δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ζπκβνιήο ηνπο 

ζηα δηνηθεηηθά ιάζε.  
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Δπαγγεικαηηθέο δηαζηάζεηο 

Δίλαη ρξήζηκν λα δηαθξίλνπκε ην επαγγεικαηηθφ πιαίζην θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ιαζψλ. Οη πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επαγγεικαηηθή θνηλσλία, φπσο ην Ακεξηθάληθν 

Κνιέγην ηεο ηειερψλ Τγείαο (American College of Healthcare Executives) ή ν 

χιινγνο Ακεξηθαληθψλ Ννζνθνκείσλ (American Hospital Association). Δπηζήκσο, 

νη νξγαληζκνί απηνί αζθνχλ ζεηηθέο επηξξνέο, πνπ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ιάζνο 

απνθάζεηο. Μπνξνχλ λα δηαδψζνπλ θαη λα αζπάδνληαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο, 

δεκνζηεχνπλ δηάθνξεο ππελζπκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηνίθεζεο, θαη 

ζπγθαινχλ 

ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ππνδεηγκαηηθήο δηνίθεζεο. 

Ηζηθέο δηαζηάζεηο 

ρεδφλ θάζε νξγαληζκφο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζήκεξα, εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα 

εζηθήο. Καηά ην επίζεκν εηαηξηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ νη θψδηθεο δενληνινγίαο, νη 

επηηξνπέο δενληνινγίαο θαη εζηθήο, θαη άιια παξφκνηα φξγαλα ηα νπνία δελ 

ειέγρνληαη. ε ηππηθφ επίπεδν, νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε δενληνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ππάξρνπλ, ιίγνη δηεπζπληέο φκσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθέο 

ζπλεδξίεο γηα εζηθά δεηήκαηα. Απηέο νη επίζεκεο δνκέο δενληνινγίαο, ηνλίδνπλ 

έληνλα ηηο αμίεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Σν πξφβιεκα 

φκσο είλαη (Worthley 1997), φηη ελψ ε εζηθή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη 

ζίγνπξα ζσζηή ζηε ζεσξία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο αμίεο θαη 

ε ηξνπνπνίεζε ηνπο, ζπρλά νδεγεί ζε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο παξαιείςεηο 

δενληνινγίαο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ιήςε ιάζνο απνθάζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Μηα 

ζπλέπεηα απηήο ηεο ζχγθξνπζεο αμηψλ αθνξά ζηελ απζηεξφηεηα πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζηε δηαρείξηζε «δχζθνισλ» πεξηπηψζεσλ. Δπηζήκσο, ζηνπο νξγαληζκνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππάξρεη θαζνξηζκέλε απζηεξφηεηα κε βάζε ηελ αξρή 

ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. Αλεπίζεκα, απηή ε αξρή δελ κπνξεί λα αζθήζεη 

θαλέλα έιεγρν.  Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε θαζεκεξηλά φηη γξακκαηείο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ δηνηθεηηθφ επίπεδν, κπνξεί λα έρνπλ ηεξάζηηα επηξξνή 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Δπίζεο, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κπνξεί θάπνηνο λα είλαη 

πνιχ ιηγφηεξν ζαθήο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε δηθήο ηνπ επζχλεο ζε έλα δηνηθεηηθφ 
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ιάζνο πνπ πξνέθπςε, θνβνχκελνο ηηο επηπηψζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ζέκα απξνζεμίαο, αιιά εζθαικέλεο ρξήζεο ηεο εμνπζίαο πνπ έρνπλ ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε.  

Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

Σν πιαίζην ησλ ιαλζαζκέλσλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, εθηείλεηαη θαη έμσ απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο. Δίλαη θπζηθφ λα ππάξρνπλ επηξξνέο ηεο θνηλσλίαο καο ζηηο δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο ελφο νξγαληζκνχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Τπάξρνπλ νη γεληθέο 

θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ηα έζηκα πνπ φινη καο ζέηνπκε ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. Καηά 

θαηξνχο, γίλεηαη εμαπάηεζε ηεο δηνίθεζεο, κε ην πιενλέθηεκα φηη «φινη ην θάλνπλ», 

είλαη πηζαλφ κηα ηέηνηα ζηάζε λα δηεηζδχεη ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ νξγαληζκνχ, εάλ απηέο δελ θηιηξάξνληαη απφ ηππηθνχο 

κεραληζκνχο. Ζ πξφζθαηε έμαξζε ηεο εηαηξηθήο εμαπάηεζεο ζηα ινγηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ, ήηαλ αλακθίβνια ε απφδεημε φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε επεξεάδνληαη 

απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην. Ζ απάηε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πςειέο επηδφζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη. Όπσο είδακε, ιάζνο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα 

απνδψζνπλ φηαλ απηφ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη δελ ειέγρεηαη. 

Φπρνινγηθέο δηαζηάζεηο 

Σέινο, πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη ην ςπρνινγηθφ πιαίζην ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ιάζνπο. Σα ζηειέρε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φπσο θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο, 

ηείλνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθά θαη ππεξεθαλεχνληαη γηα λα ηε ζέζε ηνπο. Φπζηθά, 

έλα νξηζκέλν «εγψ» αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηα ζηειέρε ζε εθηειεζηηθφ επίπεδν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη πνιιά ππνζρφκελνη δηεπζπληέο - κε απνθαζηζηηθφηεηα,  

ηθαλφηεηεο εγεζίαο, θάηνρνη εκπηζηνζχλεο ηεο δηνίθεζεο – κπνξεί ιφγσ ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηνπο ςπρνινγίαο, λα πξνβνχλ ζε δηνηθεηηθά  ιάζε γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εγσηζκφ ηνπο. 

Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα αλαιχζεθε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζε κία επηρεηξεζηαθή 

κειέηε  (Charles Kelly, 1988). Δίλαη βέβαην φηη ην θπξίαξρν ζχζηεκα δηνίθεζεο,  

εθπαίδεπζεο θαη  θαηάξηηζεο,  νη πην δηδαγκέλεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο, αθφκα θαη 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο εγεζίαο ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνηλή αξρή δηνίθεζεο, ην ζχλδξνκν «θαηαζηξεπηηθά θαηνξζψκαηα». ε απηφ ην 

ςπρνινγηθφ πιαίζην, κηθξήο δηάξθεηαο απφδνζεο θαη πξνζσπηθήο επηηπρίαο, θπξηαξρεί 
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ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ηα ζπζηήκαηα νπζηψδνπο 

απνθαηάζηαζεο. Μηα θαξηζατθή πξννπηηθή (πνπ απνθαιείηαη «χβξηο») είλαη φηη,  ε 

ιαλζαζκέλε θξίζε απνηειεί δηθαηνινγεκέλα κέζν επίηεπμεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία. 

 

Ζ κειέηε ησλ ιαζψλ δηνίθεζεο, είλαη έλα δήηεκα πνπ απαηηεί πξνζεθηηθή εθηίκεζε 

ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν γίλνληαη, ή απνθεχγνληαη ηα  ιάζε απηά. Οη 

λνκηθέο, νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, επαγγεικαηηθέο, εζηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, είλαη φιεο νη πηπρέο ηνπ πιαηζίνπ πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή 

καο.   

3.2.3 Δληνπίδνληαο, ηαμηλνκώληαο, θαη αλαθαιύπηνληαο ηα ιάζε  

Απηφ είλαη έλα επαίζζεην θεθάιαην. Δθηφο απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ππάξρεη κηα ζνβαξή πνηλή θαξηέξαο 

ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη έλα ζνβαξφ ιάζνο ζε έλαλ νξγαληζκφ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Γηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ινηπφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηδηαίηεξα 

επάισηνη, φπσο ε ιεηηνπξγηθή ηζρχο (αξλεηηθή δχλακε) ζε έλαλ νξγαληζκφ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλήθεη ζηελ αέλαε θσιηά ησλ δπζαξεζηεκέλσλ γηαηξψλ, 

κε ηα ιηγφηεξν εμειηγκέλα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα επάισηα ζηειέρε 

θάλνπλ γηα ηα επάισηα λνζνθνκεία. Αθξηβψο φπσο έλαο πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ 

έρεη ζεηεία γηα φζν δηάζηεκα ε νκάδα θεξδίδεη, έηζη θαη ν γεληθφο δηεπζπληήο έρεη έλα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο,  γηα φζν δηάζηεκα ν νξγαληζκφο θεξδίδεη 

ρξήκαηα. Όηαλ ν νξγαληζκφο ράλεη ρξήκαηα, φπσο είλαη θνηλφ ζηηο κέξεο καο (Mick 

1990), ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία, δηφηη είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά ιάζε. 

Δληνπίδνληαο ηα ιάζε  

Όηαλ έλα ιάζνο είλαη πξαγκαηηθφ ιάζνο θαη φρη κφλν κηα αηπρήο επηινγή, έλα θνκκάηη 

ηεο ακέιεηαο, έλα απξφβιεπην ζπκβάλ, ή απιά βιαθεία, γηαηί λα κελ ην 

πξνζπεξάζνπκε απιά; ε πνίνπ ηα κάηηα έλα ιάζνο είλαη ιάζνο; Μεξηθνί άλζξσπνη 

πηζηεχνπλ φηη ζρεδφλ φια ηα ζηειέρε θάλνπλ ιάζε, δηφηη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπο 

είλαη νη ίδηνη θαη κφλν. Δηδηθφηεξα, ηνπο ελδηαθέξεη ε αζθάιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπο θαη ην εηζφδεκα ηνπο. Τπάξρνπλ ζηειέρε πνπ παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο. 
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Τπάξρνπλ φκσο θαη ιάζε πνπ δελ γίλνληαη αληηιεπηά, θαη νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη 

έθαλαλ ην θαιχηεξν ζε κία θαηάζηαζε, ζηελ νπνία δελ ππάξρεη πξφβιεκα ρσξίο ιχζε 

πνπ κπνξεί λα βξεζεί. 

Ση είλαη «ιάζνο»; 

Έλαο νξηζκφο  ηνπ ιάζνπο είλαη: «Η απόθαζε πνπ νδεγεί ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είραλ απνθεπρζεί, γίλεηαη από έλα άηνκν ζε ζέζε 

επζύλεο, ή από έλα θπβεξλόλ ζώκα κε ηε ζπκβνπιή ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ, ή από 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ νξγαληζκνύ, 

όπσο είλαη κία ζπκβαιιόκελε ηαηξηθή νκάδα». 

Δίλαη δχζθνιν λα δηνηθνχληαη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αθφκε θαη ζε 

πεξίνδν αλάπηπμεο, κε επαξθή ξνέο εηζνδήκαηνο. Δίλαη αθφκε πην δχζθνιν 

δηνηθνχληαη γηα ρξφληα ρσξίο πξνβιήκαηα, ζε κία αζηαζή αγνξά κε βαζηά έθπησζε 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη κείσζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σα ιάζε 

είλαη πην δαπαλεξά θαη πην εχθνια λα γίλεη. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

είλαη λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πην ζπλεηδεηά. Δπίζεο, λα 

ηνπο πείζεη φηη ε αλαγλψξηζε θαη ε αλάιπζε ησλ ιαζψλ είλαη ν κφλνο δξφκνο πνπ 

νδεγεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο. 

 

Σα θπξηόηεξα ξεύκαηα ιήςεο απνθάζεσλ: 

• Αμηνιφγεζε ηεο Αγνξάο 

• Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά 

• Ζ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δπλαηψλ ζρέζεσλ-δεζκψλ 

• Πξνγξακκαηηζκφο θαη Αλάπηπμε Γπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά 

- Νέεο θιηληθέο αλάγθεο 

- Ζ λέα ηαηξηθή επηζηήκε 

- Νέεο κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο 

• Δπίδεημε Γηαρείξηζεο Πφξσλ ζε 

- Πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο 

- Κεθάιαην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

- Πξνζσπηθφ θαη πξφγξακκα πξνζιήςεσλ 

- Σφπν θαη ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

- πκβαιιφκελεο ξπζκίζεηο 
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- Πξφγξακκα απφθηεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

• ρεδηαζκφο θαη Δπίβιεςε ιεηηνπξγίαο θαη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο 

- Πεξίζαιςε αζζελψλ 

- Δλέξγεηα 

- Οηθνλνκηθά θαη ππνβνιή εθζέζεσλ 

- πκκφξθσζε, ηφζν θιηληθά φζν θαη νηθνλνκηθά, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ 

- Logistics 

- Γηαρείξηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

• Αληηκεηψπηζε Κξίζεσλ 

- Πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο   

• Γηαζθάιηζε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

- Γηαθπβέξλεζε 

- Γηνίθεζε - δηαρείξηζε 

- Ηαηξηθή νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

- Γηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Απνθάζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή 

Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία ιαζψλ ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή, είλαη πηζαλψο κηα 

γεληθεπκέλε αδπλακία. Ζ πιήξεο ηζρχο ηνπ πιαηζίνπ - ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κία 

απφθαζε ζα  γίλεηαη πξάμε πξνο φθεινο ηεο νξγαλσηηθήο εγεζίαο - ιεηηνπξγεί κε ηελ 

εζθαικέλε παξαδνρή φηη ην πεξηβάιινλ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη εχθνια απνθάζεηο.  Χζηφζν, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Μία νξζή απφθαζε ζε έλαλ νξγαληζκφ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο - φπσο είλαη ην λνζνθνκείν - εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο:  ε νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα, ν ραξαθηήξαο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ, νη θαηλνηνκίεο, ε επηδεκηνινγία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

πεξηνρήο θάιπςεο ζε ζρέζε κε ηε δεκνγξαθία ηνπ πιεζπζκνχ, ε γεληθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο, νη εξγνδφηεο θαη νη ζπκκαρίεο, νη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ζε πνιηηεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ηέινο νη πνιηηηθέο νκάδεο θαη νη νκάδεο 

θαηαλαισηψλ. 

(Mick 1990). 
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Η δηνηθεηηθή νκάδα θαη ηα ιάζε 

Ο Γεληθφο δηεπζπληήο νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ κειψλ ηεο 

δηνηθεηηθήο νκάδαο. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζπδήηεζε σο εμήο: Δίλαη ιάζνο λα 

αγλνήζνπκε ηηο πξνζδνθίεο καο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην 

πώο ζα αληηκεησπίζνπκε κε ιάζε. Γελ θξύβνπκε ηα ιάζε, νύηε ηα επηηξέπνπκε, ζην 

γξαθείν καο καζαίλνπκε από ηνπο άιινπο όηη έρνπκε θάλεη έλα ιάζνο, ε απνδεκίσζε 

θαη ε πξναγσγή ζαο εμαξηάηαη από ηελ απόδνζε ζαο ζηηο δηάθνξεο δνπιεηέο, αιιά θαη 

ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ απόδνζε ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο σο ζύλνιν. Θεσξώ όηη είζηε 

έλαο «αμησκαηηθόο ηνπ νξγαληζκνύ», αξκόδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε κνπ ή ηελ 

ελεκέξσζε ελόο από ηα άιια ζηειέρε, γηα νηηδήπνηε βιέπεηε ή πηζηεύεηε όηη ζα πξέπεη 

λα δηνξζσζεί. Οη πξνζδνθίεο κνπ από θάζε δηνηθεηηθό ζηέιερνο είλαη όρη κόλν λα 

παίξλνπλ άξηζηεο απνθάζεηο, αιιά θαη λα καζαίλνπλ από θάζε ιάζνο πνπ γίλεηαη από 

θάζε έλαλ από εκάο. Πεξηκέλνπκε όηη ζα γίλεη έλα ηζρπξή, ζηεξίδεηαη ζε εγεηηθέο αξρέο, 

αθνύ όινη πάλσ θαη θάησ από εζάο ζηνλ νξγαληζκό ζα ζαο αλαγλσξίδνπλ σο πξόζσπν 

άςνγεο αθεξαηόηεηαο. Μηα ηέηνηα δήισζε είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ πνιχηηκε κε ηε 

ζπλήζε απνζηνιή θαη ηηο δειψζεηο νξάκαηνο. 

3.2.4 Ση κπνξνύκε λα κάζνπκε από ηα ηαηξηθά ιάζε γηα ηα δηνηθεηηθά ιάζε 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαη θπξίσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ  Ηαηξηθήο, “Σα ιάζε είλαη αλζξψπηλα: Γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ελφο αζθαιέζηεξνπ πζηήκαηνο Τγείαο” (Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην 

Ηαηξηθήο 1999), ην πξφβιεκα ηνπ ζθάικαηνο ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε έρεη ιάβεη λέεο  δηαζηάζεηο. Όηη είρε κηα ζησπεξή ακεραλία γηα ην 

επάγγεικα ηεο πγείαο -  ην νπνίν βιάπηεη ηνπο αζζελείο πνπ ήξζαλ γηα πεξίζαιςε – 

έρεη «ινπζηεί» ζην θσο ηνπ ειέγρνπ απφ  ηαηξνχο θαη άιινπο (Leape 1994, Finkelstein 

et al. 1997). Απηνί νη πηζηνί  επηθξηηέο  έρνπλ δεηήζεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ελφο πλεχκαηνο επζχλεο θαη  ληξνπήο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιέο θνξέο ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ εθ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα εθκάζεζεο απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα λα 

κεησζνχλ ηα ζθάικαηα ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηα 

παξάγνπλ.  Τπνζηεξίδεηαη φηη πνιιά απφ ηα δηδάγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζην ρψξν σο δηνηθεηηθά ιάζε.  

Τπφ κηα έλλνηα, αλ δερζεί θαλείο ηα ζπζηήκαηα πξνζεγγίδνπλ έλα ηαηξηθφ ζθάικα, 
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ηφηε ην πξαγκαηηθφ ιάζνο είλαη ε άλζεζε ηνπ δέλδξνπ, ηνπ νπνίνπ ε ξίδα είλαη ην 

πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ δηνίθεζεο θαη απνθάζεσλ. Κάζε ζπφξνο πεξηέρεη ηελ άλζεζε 

ηνπ επφκελνπ δέληξνπ. Όηαλ ζπκβεί έλα ηαηξηθφ ιάζνο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ απφδεημε 

φηη θάηη πήγε ζηξαβά ζην ζχζηεκα θαη κηα ζαθή επθαηξία λα θάλεη αιιαγέο πνπ ζα 

εκπνδίζνπλ ηα κειινληηθά ηα ζθάικαηα. Δάλ φκσο ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα 

αλαιπζεί γηα λα απνθαιχςεη πνπ βξίζθνληαη νη «ηξχπεο ηνπ ειβεηηθνχ ηπξηνχ»,  νη 

δηαδηθαζίεο αθήλνπλ ην ιάζνο λα πεξάζεη. Έλα πλεχκα εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο, 

πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη λα γίλεηαη ζεβαζηφ απφ ηελ εγεζία. 

Απηφ ζα επηηξέςεη πξαγκαηηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ λα καζαίλεη λα αλαπηχζζεηαη απφ 

ηα θάζε είδνπο ιάζε ηνπ. Υσξίο κηα ηέηνηα λννηξνπία, νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ή ηεο αζθάιεηαο ζα είλαη επηθαλεηαθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή. 

3.2.5 Γηόξζσζε θαη πξόιεςε ησλ δηνηθεηηθώλ ιαζώλ 

Έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπφθεπθησλ δηνηθεηηθψλ 

ιαζψλ είλαη απαξαίηεην γηα θάζε νξγαληζκφ. Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε 

δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο δηνηθεηηθψλ ιαζψλ. 

Πξνζθέξνληαη ζπζηάζεηο γηα λα δηνξζσζνχλ, λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε απηά, αιιά 

θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν αληίθηππνο απηψλ ζε κειινληηθά δηνηθεηηθά ιάζε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, νη δχν ζπληάθηεο έρνπλ θάλεη δηνηθεηηθά ιάζε, 

παξαηεξήζεθε φηη ηα ιάζε απηά δηνξζψλνληαη θαη πξνιακβάλνληαη. Σα ιάζε είλαη 

αλαπφθεπθηα, εάλ νη δηεπζπληέο είλαη αθαηάιιεινη λα πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

Ζ πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο, δελ είλαη κηα ηέιεηα επηζηήκε, αιιά έρεη αλαπηχμεη έλα 

ζχλνιν γλψζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. Γηδάγκαηα απφ ιάζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο, 

«θξαηνχλ» πνιιέο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο δηνίθεζεο.  

Απηφ πνπ έρνπκε εδψ είλαη κηα απνηπρία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καο” (Don Pearce, 

Cool HandLuke, 1967). Πξφθεηηαη γηα κηα δήισζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα 

πεξηζζφηεξα ζηειέρε εθηφο εαπηνχ. Κάζε κέινο ηεο δηεπζπληηθήο νκάδαο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηε δξνκνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ή κίαο δξάζεο πνπ απέηπραλ, ζα 

δπζαλαζρεηνχζε φηαλ θάπνηνο ηνπ έιεγε φηη ην ζρέδην δελ πέηπρε ιφγσ ηεο 

απφθξπςεο δηνηθεηηθψλ παξαιείςεσλ. ε γεληθέο γξακκέο, αλαγλσξίδνπκε ηε 

ζεκαζία ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ επηηπρία θάζε νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζπλήζσο 
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ππνζέηνπκε φηη φηαλ γλσξίδνπκε ηη ζέινπκε λα πνχκε, φινη νη άιινη ζα καο 

θαηαιάβνπλ. 

Δθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηελ ηζηνξία είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα ηελ 

επαλαιάβνπλ (Santayana, 1998). ίγνπξα έλα απφ ηα κεγάια δηδάγκαηα ηνπ επηδψληα  

δηεπζπληή είλαη ε κάζεζε ηνπ λα κελ θάλεη ίδην ιάζνο δχν θνξέο. Χζηφζν, ην 

εξψηεκα είλαη ζπρλά πψο λα καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη πψο λα δεκηνπξγνχλ έλα 

πεξηβάιινλ πνπ λα ελζαξξχλεη ηε κάζεζε απφ κηα ηζηνξία, φηαλ νη επηηπρίεο θαη νη 

απνηπρίεο είλαη αλαπφθεπθηεο. Ο Hofmann δείρλεη φηη ε δηνίθεζε γηα ηελ πγεία 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πεξηπησζηνινγηθέο 

κειέηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπδήηεζεο ηα ιάζε δηαρείξηζεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηνηθεηέο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θάπνηα ζηηγκή 

έρνπλ αθνχζεη (ή αθφκε θαη πεί) ηε θξάζε: «Φσξίο πεξηζώξην θέξδνπο, δελ ππάξρεη 

απνζηνιή!». Θα πξέπεη φκσο φινη λα κειεηήζνπλ θαη ηελ αλαζηξνθή ηεο παξαπάλσ 

θξάζεο. Δίλαη δπλαηή ε παξνρή επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην πεξηζψξην 

θέξδνπο πνπ απνθέξνπλ. Δίλαη δπλαηφ λα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, κφλν αλ ππνινγηζηεί φηη  νη αζζελείο κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ ηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο.  Μπνξνχλ νη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο λα γίλνπλ «αθξηβά καγαδηά». Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο παξπθέο ησλ 

εζηθψλ αξρψλ πνπ  θαζνδήγεζαλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Μπνξνχλ απιά λα αξθεζηνχλ ζηελ εμππεξέηεζε  εθείλσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο κε ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θαη λα απνξξίπηνπλ 

απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ.   

Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκεία φπνπ αζζελείο ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ρξεηάδνληαη  

εμππεξέηεζε. Τπάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηλνηήησλ, 

αθφκε θαη αλ  δελ ππάξρεη πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ παξνρή ηνπο. Αλ ζέινπκε λα 

δηαηεξήζνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα  ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δελ κπνξνχκε 

λα αξλεζνχκε ηηο ππεξεζίεο ζηνπο πιεζπζκνχο απηνχο. Ζ δηνίθεζε ζην ρψξν ηεο 

πγείαο ιέγεηαη φηη κεξηθέο θνξέο αθνινπζεί ηξεηο αξρέο: απνηειεζκαηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα, θαη ηζφηεηα. Δάλ μεράζνπκε ην κέξνο ηζφηεηα ζηελ εμίζσζε, ράλνπκε 

θάηη  πνιχηηκν πνπ καο δηαθνξνπνηεί απφ φινπο ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο. Τπ 'απηέο 

ηηο  ζπλζήθεο, κπνξεί ελδερνκέλσο λα είλαη αδχλαηνλ λα δηαηεξεζεί έλαο νξγαληζκφο 

ρσξίο ηελ επηηαθηηθή αίζζεζε ηεο απνζηνιήο. Πνηνο είλαη ινηπφλ ν ζθνπφο ηεο 

παξαγσγήο ρξεκάησλ, εάλ  έρεη ραζεί ε απνζηνιή ζηε δηαδηθαζία;   
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Αθφκα θαη ζην πην δχζθνιν πεξηβάιινλ, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη κία επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαηήξεζε ρακεινχ θφζηνπο, 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ  θαη εμαζθάιηζε πνηφηεηαο. Τπ 'απηέο ηηο  ζπλζήθεο, ηειηθά ην 

θιεηδί γηα ηελ επηβίσζε πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε κπνξεί λα είλαη φηη: «Υσξίο 

απνζηνιή, δελ ππάξρεη πεξηζψξην θέξδνπο!» (Russell A. John and Greenspan Benn, 

2005).    

3.2.6 Έλα δήηεκα επζύλεο 

Άιιν πξάγκα είλαη λα δηαπξάμεηο έλα ιάζνο, εζθεκκέλα ή φρη. Καη άιιν πξάγκα 

είλαη λα είζαη ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζνχλ έλα ζθάικα πνπ δηέπξαμε έλα 

άιιν άηνκν. Καη είλαη έλα αθφκε άιιν πξάγκα, λα πξέπεη λα είζαη πξφζπκνο λα 

ινγνδνηήζεηο θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ιάζνπο, θαη λα απνδέρεζαη ηηο ζπλέπεηεο. Αιιά 

ε αιήζεηα είλαη φηη αλ δελ ππάξρεη ινγνδνζία γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο, ή εάλ δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ - δελ έρεη ζεκαζία 

πφζν θαηαζηξνθηθέο ή δεκηνγφλεο κπνξεί λα είλαη – ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

λα κελ δηαπξάηηνπλ ζθάικαηα ή αθφκε θαη θαθνπξγήκαηα. Ζ ινγνδνζία θαη ε 

αηηκσξεζία είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθέο.    

Αιιά κφλν ε ππεχζπλε εγεζία δελ είλαη αξθεηή - θαη, κάιηζηα, ηέηνηα εγεζία δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ θαηξφ, αλ δελ αληηπξνζσπεχεη κηα ππεχζπλε νξγάλσζε. Καη 

παξά ηε ζπγθινληζηηθή πνιππινθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη ηνπο εθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρνπλ κέηξα πνπ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα λα κεηαθηλεζεί κία επηρείξεζε πεξαηηέξσ θαηά κήθνο ηνπ 

δξφκνπ, γηα λα γίλεη κηα πξαγκαηηθά ππεχζπλε νληφηεηα. 

Ενχκε ζε κηα θνηλσλία φπνπ ε ππεπζπλφηεηα έρεη γίλεη θεπγαιέα απφ εθείλνπο πνπ  

δελ πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθή - ή, κάιινλ, πνπ δελ λνκίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθή 

γηα απηνχο. Αιιά ε ππεπζπλφηεηα είλαη ε θαξδηά θαη ε ςπρή ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Με απηήλ, νη εγέηεο θαη νη νξγαληζκνί ηνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

θάζε πεξίπησζε ελδερφκελεο θαηαηγίδα. Υσξίο απηήλ, νη ζπλέπεηεο ησλ ιαζψλ ζα 

είλαη πνιχ ρεηξφηεξεο απφ φ, ηη θάζε δηνηθεηήο κπνξεί λα πξνβιέςεη. Φζαξκέλα 

παξάζπξα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ, Φζαξκέλεο ππνζρέζεηο δελ κπνξνχλ! 
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Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη ζπλερψο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

λα αλαιχνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ελφο ζέκαηνο, λα αλαδεηνχλ δεκηνπξγηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη κεζφδνπο πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ θαη λα πινπνηνχλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο απνθάζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αλαδχνληαη ηθαλνί 

εγέηεο θαη λα ηζρπξνπνηείηαη ν νξγαληζκφο. 

3.3 Κπιηική ζκέτη  

Κξηηηθή ζθέςε (critical thinking) είλαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ππνζέζεσλ, ηεο 

εξκελείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο επηρεηξεκάησλ, ηεο ζχιιεςεο ηδεψλ, ηεο δηεξεχλεζεο 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη αλάπηπμεο κηαο ηεθκεξησκέλεο θξηηηθήο πνπ θαηαιήγεη ζε 

έλα ινγηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί. Ζ θξηηηθή ζθέςε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ηεθκεξησκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

έλα ζέκα, απαηηεί ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αηφκσλ. Οη δεμηφηεηεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 

νξζνινγηθφ ηξφπν. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ηεθκεξησκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο φζνλ αθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ελφο δεηήκαηνο, 

ππνθηλνχλ θαη δηαθσηίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δπίζεο, ε θξηηηθή 

ζθέςε απνηειεί ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Χζηφζν, ζπγθξηηηθά κε 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλαδήηεζε κίαο κνλαδηθήο ιχζεο ζε έλα δήηεκα, ε θξηηηθή ζθέςε είλαη επξχηεξε θαη 

ζπλεπάγεηαη ηελ εμέηαζε ελφο θάζκαηνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο 

θαιχηεξεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε (Ignatavicius, 2001). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε είλαη κηα αλσηέξνπ επηπέδνπ γλσζηηθή δηαδηθαζία 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (ρήκα 3.1).  

3.3.1 Αμηνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαίλεηαη λα είλαη κηα αθεξεκέλε δηαδηθαζία, εθηφο 

θη αλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε εκπεηξίεο ζηελ πξάμε. Έλαο ηξφπνο ψζηε λα 

αλαπηπρζεί απηή ε δηαδηθαζία είλαη λα κειεηήζνπκε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα φηαλ 

εμεηάδνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή φηαλ ιακβάλνπκε κηα απφθαζε.  
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Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

 

 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

Λήςε 

απνθάζεσλ 

ρήκα 3.1: Μνληέιν θξηηηθήο ζθέςεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                       Πεγή: McConnell C.R (2000), “The anatomy of a decision”, Health Care Manager, Aspen Publishers,  

                                  New York 
 

1. Πνηέο είλαη νη ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε;  

2. Πώο εξκελεύνληαη ηα ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε ελδείμεηο;   

3. Πώο γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ; 

4. Πνηέο είλαη νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο αλάιπζεο ηνπ ζέκαηνο;  

 

Οη δεμηφηεηεο ζηελ θξηηηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο
7
, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζηε βάζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ ηνπο ρξφλσλ, ψζηε λα αλαδείμνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζε κηα ζπλεηδεηή δηαδηθαζία ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απαηηεί κηα 

δηαρξνληθή δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ. Ο Ignatavicius (2001) πεξηγξάθεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ηελ θξηηηθή ζθέςε (Πίλαθαο 

3.2).  

 

                                                             
7
Ignatavicius D. D. (2001). “Six critical thinking skills for at-the-bedside success”, Nursing 

Management Lippincott Williams & Wilkins, Springhouse  

Κξηηηθή 

ζθέςε 
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    Πίλαθαο 3.1: Δπηζθόπεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο 

Η λνζειεπηηθή δηεξγαζία Γεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

Αμηνιφγεζε Παξαηήξεζε 

Γηάθξηζε ζρεηηθψλ θαη κε ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Δπηθχξσζε δεδνκέλσλ 

Οξγάλσζε δεδνκέλσλ 

Καηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ 

Γηάγλσζε Δμεχξεζε κνληέισλ θαη ζρέζεσλ 

Δπαγσγηθφο ζπιινγηζκφο 

Γηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Αλαβνιή πξνζσπηθήο θξίζεο 

ρεδηαζκφο Γελίθεπζε 

Μεηαθνξά γλψζεο απφ κία θαηάζηαζε ζε κία  

άιιε 

Αλάπηπμε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

Δθαξκνγή Δθαξκνγή γλψζεο 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

Δθηίκεζε Απφθαζε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεσλ 

Δθηίκεζε βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

Πεγή: Wilkinson J.(1992) “Nursing Process in Action: A Critical Thinking Approach”,  

CA: Addison-Wesley Nursing, Redwood City 

 

 

Πίλαθαο 3.2: Υαξαθηεξηζηηθά αηόκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή ζθέςε 

                   Πεγή: Ignatavicius D. D. (2001) “Six critical thinking skills for at-the-bedside success”, Nursing Management  

Lippincott Williams & Wilkins, Springhouse 

 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα 

 Αλνηρηφο ζε λέεο ηδέεο 

 Δπέιηθηνο 

 Πξνζπκία γηα αιιαγή 

 Καηλνηνκηθφο 

 Γεκηνπξγηθφο 

 Αλαιπηηθφο 

 Δπηθνηλσληαθφο 

 Καηεγνξεκαηηθφο 

 Δπίκνλνο 

 Γείρλεη ελδηαθέξνλ 

 Γξαζηήξηνο 

 Αλαιακβάλεη θηλδχλνπο 

 Δλεκεξσκέλνο 

 Δθεπξεηηθφο 

 Παξαηεξεηηθφο 

 ηεξίδεηαη ζηε δηαίζζεζε 

 Έρεη «αλνηρηφ» κπαιφ   
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3.3.2 Γεκηνπξγηθόηεηα 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα (creativity) απνηειεί νπζηαζηηθφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο λέσλ, 

θαιχηεξσλ ιχζεσλ ζε έλα δήηεκα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απηή πνπ θξαηά 

«δσληαλφ» έλαλ νξγαληζκφ. Δάλ ηα άηνκα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο 

θαλνληζκνχο, πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, δελ δηαζέηνπλ επειημία θαη είλαη 

θαηαδηθαζκέλα λα «παξακείλνπλ ζηε ιήζε». 

Ζ εθδήισζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

ηεο επώαζεο, ηεο δηνξαηηθόηεηαο θαη ηεο επηβεβαίσζεο. Αθφκε θαη ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ φηη δελ είλαη απφ θχζε ηνπο δεκηνπξγηθά, κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε απηή 

ηε δηαδηθαζία, αξρίδνληαο απφ ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ κία δεδνκέλε θαηάζηαζε (ρήκα 3.2). Ζ εθπαίδεπζε ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα απαηηεί ζθιεξή δνπιεηά θαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε. 

 

ρήκα 3.2: Η δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

                       Βήκαηα                                                            Οξηζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Walton M. (1988).  “The Deming management method”,  IL: Dodd Mead, North-brook 

 

Σα δεκηνπξγηθά άηνκα δηαζέηνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ηα εμήο: 

ζπάληα βιέπνπλ ηελ εμνπζία σο θάηη απφιπην, δελ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα άζπξα ή 

καχξα, δηαηεξνχλ κηα ιηγφηεξν δνγκαηηθή ζεψξεζε ηεο δσήο, επηδεηθλχνπλ 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ζθέςεο, θάλνπλ ιηγφηεξνπο ζπκβηβαζκνχο, είλαη πην 

δηαηεζεηκέλα λα αλαιχνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο θίλεηξα, έρνπλ έληνλε ηελ αίζζεζε ηνπ 

ρηνχκνξ, είλαη ιηγφηεξν δχζθακπηα θαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξα, αιιά ειέγρνληαη 

δχζθνια απφ ηνπο άιινπο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

Πξνεηνηκαζία 

Δπψαζε 

Γηνξαηηθφηεηα 

Δπηβεβαίσζε 

πιινγή πιεξνθνξηψλ 

Με ζπλεηδεηή ζπλέρηζε 

ηεο εξγαζίαο 

Δκθάληζε ιχζεσλ 

Αμηνιφγεζε ιχζεσλ  
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είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Μέζα απφ ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηα βήκαηα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ππνθίλεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ηδεψλ. 

1. Πξνεηνηκαζία. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκα δξάζεο. Ο πξντζηάκελνο κηαο ππεξεζίαο κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζρεδηάζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ ή ζπζθέςεσλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα ακθηζβεηνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο κεζφδνπο 

εξγαζίαο. ηφρνο ησλ ζπζθέςεσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη  ε απινχζηεπζε θάπνηαο 

κεζφδνπ εξγαζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ 

λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα φρη κε ην λα εξγάδνληαη ζθιεξφηεξα, αιιά κε ην λα 

θαηαξγνχλ νξηζκέλα ζηάδηα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κε ην λα δεκηνπξγνχλ 

λέεο ππεξεζίεο ή ιχζεηο
8
. Μεξηθνί νξγαληζκνί πγείαο ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ θαζηεξψζεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ ζπζθέςεσλ ζε κεληαία ή δηκεληαία βάζε, ζηηο νπνίεο 

κεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη
9
. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο επηιέγεη λα ζίμεη θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, ζηνλ ηνκέα ή ζην ίδην ην άηνκν. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπλάληεζε έθθξαζεο παξαπφλσλ, αιιά γηα έλα πιαίζην ζην νπνίν επηιχνληαη ηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κηαο νκάδαο 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνφδνπ ζε απηέο ηηο ζπζθέςεηο
10

. Ζ 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά: 

• Δπηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ θαζήθνληνο πξνο βειηίσζε. 

• πγθέληξσζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.     

• Έιεγρνο φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ.   

• Αλάπηπμε ησλ πξνηηκψκελσλ ιχζεσλ. 

• Τινπνίεζε βειηηψζεσλ. 

2. «Δπώαζε». Ο πξντζηάκελνο ζα πξέπεη επίζεο λα ξπζκίδεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο λένπο ππαιιήινπο ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο, φπνπ φινη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ιχζεηο ζε 

                                                             
8 Graban Mark (2009). “Lean Hospitals: Improving Quality, Patient Safety, Employee Satisfaction”, 

Productivity Press Taylor & Francis Group, New York 
9 Αdair, J. (2009). Leadership and Motivation: The fifty-fifty Rule and the Eight Key Principles of 

Motivating Others, Kogan Page Ltd., London 
10 Μπνπξαληάο Γ. (2005), Ζγεζία. Ο δξφκνο ηεο δηαξθνχο επηηπρίαο, εθδφζεηο. Κξηηηθή, Αζήλα 
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πξνβιήκαηα. Οη λένη ππάιιεινη δελ παξεκπνδίδνληαη απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο απνδεθηέο πξαθηηθέο πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ πξσηφηππεο, λέεο ηδέεο βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο 

ηνπο ή ηεο πξφζθαηεο εθπαίδεπζεο ηνπο πξηλ αθφκε «αθνκνησζνχλ» θη απηνί ζην 

ζχζηεκα. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη λένη εξγαδφκελνη είλαη πνιιά θαη ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

3. Γηνξαηηθόηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη πξντζηάκελνη εξγάδνληαη κέζα ζε γξαθεηνθξαηηθά 

πεξηβάιινληα πνπ δελ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο απζηεξφο έιεγρνο πνπ 

αζθείηαη ζην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε απζηεξή πξνζήισζε ζηα επίζεκα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, απεηιεί ηνλ θαηλνηνκηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα απνηπρία, ελψ φηαλ ζπκβαίλνπλ απνηπρίεο δελ είλαη εχθνια 

απνδεθηέο. Όηαλ νη εξγαδφκελνη θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο αλαθφπηεηαη θαη δελ πξνηείλνπλ θαηλνηνκίεο.  

Αλ δελ γίλεηαη απνδεθηή ε πηζαλφηεηα θηλδχλνπ απφ έλαλ νξγαληζκφ, ηφηε ζα πξέπεη 

λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θφβν 

επίπιεμεο ή απφιπζεο ζε πεξίπησζε πνπ απνηχρνπλ. Δπηπιένλ, ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, φηη ηα 

δεκηνπξγηθά άηνκα πνπ πξνηείλνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηλνηνκηθέο ιχζεηο κπνξεί λα 

κελ ηαηξηάδνπλ ζην «θαινχπη» ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά θαλφλα, απηά ηα άηνκα 

απνθεχγνπλ ηηο πνιχ δνκεκέλεο θαη ειεγρφκελεο θαηαζηάζεηο θαη κπνξεί λα 

θαίλνληαη απνδηνξγαλσκέλα ή αδηάθνξα. Ζ πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε είλαη λα 

γλσξίδνπλ πφηε, γηα πνηφλ θαη ζε πνην βαζκφ είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο. 

4. Δπηβεβαίσζε. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ έθζεζεο πξνο 

εμσηεξηθέο επαθέο, δεθηηθφηεηα ζε λέεο θαη θαηλνκεληθά «παξάμελεο» ηδέεο, 

θαηάιιειε εξεπλεηηθή ζηήξημε, έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ ειεπζεξίαο θαη δηνίθεζε 

πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία δξάζεο. Σν νξγαλσζηαθφ θιίκα ζηνλ νξγαληζκφ ζα 

πξέπεη λα πξνάγεη ηελ επηβεβαίσζε ησλ δπλεηηθά ρξήζηκσλ ηδεψλ. Πνιιέο θαιέο λέεο 

ηδέεο παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο επεηδή «γελληνχληαη» ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

δηαηεξεί ςπρξή ζηάζε απέλαληη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηδέεο πνπ εηζαθνχνληαη απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξίδεηαη ε ηάζε «θαηαζηξνθήο» ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. Ο 
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θπξηφηεξνο πεξηνξηζκφο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην αξρηθφ θφζηνο. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απφθιηζε απφ ηελ επηθξαηνχζα πξαθηηθή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επέλδπζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ. Μαθξνπξφζεζκα φκσο, νη δεκηνπξγηθέο ηδέεο κπνξεί λα 

απνδεηρζνχλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο απφ άπνςε θφζηνπο. Ζ πξφθιεζε είλαη λα 

δηαπηζησζεί εάλ θαη ζε πνην βαζκφ είλαη ζεκαληηθέο θαη λα ελζαξξπλζεί ε 

δεκηνπξγηθή αληαιιαγή ηνπο ζε επξεία θιίκαθα, ψζηε λα δηαθαλεί ην νξαηφ 

απνηέιεζκα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ηνπ πξντζηάκελνπ.      

 

3.4 Λήτη αποθάζευν 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζα πίζηεπε θάπνηνο φηη κε ηελ εμάζθεζε απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα ιακβάλνπλ «άξηζηεο» απνθάζεηο. Χζηφζν, ην πιήζνο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν δελ αληηθαηνπηξίδεη ηε δεμηφηεηα ηνπ λα 

ιακβάλεη νξζέο απνθάζεηο. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη κηα ρξήζηκε 

δηαδηθαζία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα κάζνπλ πψο λα 

ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθέο επηινγέο. Μία 

απφθαζε πνπ δελ ιχλεη έλα πξφβιεκα δελ παχεη λα είλαη κηα απφθαζε. Αλεπηηπρψο, ν 

φξνο ιήςε απνθάζεσλ (decision making) ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving). 

Παξφιν πνπ νη δπν απηέο δηαδηθαζίεο θαίλνληαη φκνηεο θαη κπνξεί ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο λα εμαξηψληαη ε κηα απφ ηελ άιιε, δελ είλαη ηαπηφζεκεο. Οη θπξηφηεξεο 

δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο είλαη φηη ε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα αθνξά ή φρη, ζε έλα 

πξφβιεκα, αιιά πάληνηε αθνξά ζηελ επηινγή κίαο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

θαζεκία απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ελψ 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ αθνξά πάληα ζηε δηάγλσζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ζηελ 

επίιπζε ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ή φρη, ηε ιήςε απφθαζεο γηα κηα 

νξζή ιχζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ππνζχζηεκα ηεο 

δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ απνθάζεηο πνπ δελ αθνξνχλ 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη απνθάζεηο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

βάξδηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 
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ηνπ νξγαληζκνχ ή άιια ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ σο κηα 

ζθφπηκε δηαδηθαζία. 

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ αλαηξέςεη ηελ πεπνίζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο 

νη απνθάζεηο είλαη επηινγέο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα κεηά απφ εθηελή αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ άξηζηε ιχζε. Ο Simon 

(1955) θαη άιινη επηζηήκνλεο, αλαγλψξηζαλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη ζπάληα εθηελήο 

θαη ζρεδφλ πνηέ δελ εμαληιεί φια ηα ελδερφκελα. ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 

αλαγλσξίζηεθε φηη νη αξκφδηνη ιήςεο απνθάζεσλ δηαζέηνπλ έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηινγψλ θαη έλα πιήζνο ζηφρσλ πέξα απφ ηε ρξεζηκφηεηα 

κηαο απφθαζεο θαη ην πξνζδνθψκελν φθεινο θαη ηελ αμία ηεο γηα ην άηνκν πνπ 

απνθαζίδεη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ είλαη απηέο πνπ καο 

δείρλνπλ ηνλ ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ νξζνινγηθή ιήςε κηαο 

απφθαζεο ζπκβαίλεη ζρεηηθά ζπάληα θαη ζπλήζσο γίλεηαη κεηά απφ πξνζεθηηθή ζθέςε 

θαη αλαιπηηθή ζηάζκηζε ησλ ζπλεπεηψλ φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή, θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ηεο «άξηζηεο» ιχζεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

εμαληιεηηθή έξεπλα, γεγνλφο πνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή είλαη δχζθνιν θαη 

ζρεδφλ κε εθαξκφζηκν. 

3.4.1 Δίδε απνθάζεσλ    

Σα είδε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ πγείαο θαη νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ, πνηθίιινπλ 

επξέσο θαη θαζνξίδνπλ ηηο κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή ηηο κεζφδνπο ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ. Σα απιά, ζπλεζηζκέλα θαη ζαθή 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ ζπλήζσο λα ιπζνχλ κε απνθάζεηο ξνπηίλαο πνπ ιακβάλνληαη 

βάζεη θαζηεξσκέλσλ θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη απνθάζεηο ξνπηίλαο (routine decisions) ιακβάλνληαη πην ζπρλά απφ 

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο πξψηεο βαζκίδαο (π.ρ. πξντζηάκελνη), παξά απφ ηα 

πςειφβαζκα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Οη απνθάζεηο πξνζαξκνγήο (adaptive decisions) 

είλαη απαξαίηεηεο φηαλ ηφζν ηα πξνβιήκαηα, φζν θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη 

θάπσο αζπλήζηζηα θαη θαηαλνεηά ζε έλα κηθξφ βαζκφ. πρλά απνηεινχλ 

ηξνπνπνηήζεηο άιισλ, γλσζηψλ πξνβιεκάησλ θαη ιχζεσλ. Όηαλ ηα πξνβιήκαηα είλαη 

αζπλήζηζηα θαη αζαθή θαη φηαλ απαηηνχληαη δεκηνπξγηθέο θαη λενηεξηζηηθέο ιχζεηο, 
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ηφηε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαηλνηνκηθέο απνθάζεηο 

(innovative decisions).     

3.4.2 πλζήθεο ιήςεο απνθάζεσλ 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ ιακβάλνπλ απνθάζεηο είηε σο άηνκα, είηε 

ζην πιαίζην νκάδσλ. Οη ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο 

κπνξεί λα πνηθίιινπλ θαη λα αιιάδνπλ ζπλερψο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζηειέρε ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην φιν ζχζηεκα, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη φπνηε 

δεκηνπξγνχληαη ιχζεηο, ζα επηηχρνπλ κφλν εάλ είλαη ζπκβαηέο κε άιια κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θάησ απφ 

ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο, θηλδχλνπ ή αβεβαηφηεηαο. 

πλζήθεο βεβαηόηεηαο έρνπκε φηαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γλσξίδνπλ ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ πεξηβάιινπλ θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε 

ιέκε φηη ππάξρεη κηα θαηάζηαζε βεβαηφηεηαο. Όιεο νη κεηαβιεηέο κηαο απφθαζεο, 

θαζψο θαη νη επηπηψζεηο θάζε πηζαλήο αθνινπζίαο ελεξγεηψλ ή ιχζεσλ, είλαη γλσζηέο 

εθ ησλ πξνηέξσλ. 

πλζήθεο αβεβαηόηεηαο θαη θηλδύλνπ έρνπκε φηαλ ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο, ζπάληα έρνπλ πιήξε πιεξνθφξεζε, θάηη πνπ ν McConnell (2000) 

νξίδεη σο γλψζε, γηα φηη ππάξρεη θαη κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ ζρεηηθά κε έλα ζέκα ή 

κηα θαηάζηαζε. Δάλ ήηαλ γλσζηέο φιεο νη πιεξνθνξίεο, ηφηε ε απφθαζε ζα ήηαλ 

πξνθαλήο θαη ζα ηελ αληηιακβάλνληαλ φινη. πλεπψο, νη πην θξίζηκεο ζεκαζίαο 

απνθάζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θπξίσο ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο ιακβάλνληαη 

θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο θαη θηλδύλνπ. Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο δελ γλσξίδεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, ή ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο θάζε επηινγήο. Ζ αβεβαηφηεηα θαη ν θίλδπλνο είλαη αλαπφθεπθηα, 

ιφγσ ηεο ζχλζεηεο θαη δπλακηθήο θχζεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Ο McConnell (2000) ππνζηεξίδεη φηη νη επηηπρεκέλεο απνθάζεηο 

εμαξηψληαη απφ ηελ αλζξψπηλε θξίζε. ε κηα θαηάζηαζε θηλδχλνπ, ε δηαζεζηκφηεηα 

θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο, νη πηζαλέο επηηπρίεο θαη ηα θφζηε ζπλδένληαη κε ηηο 

εθηηκήζεηο πηζαλφηεηαο. Πηζαλόηεηα είλαη ην ελδερφκελν λα ζπκβεί ή λα κελ ζπκβεί 

θάηη θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ. Δάλ θάηη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζπκβεί ε πηζαλφηεηα 

ηνπ είλαη 100%. Δάλ θάηη είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα ζπκβεί ε πηζαλφηεηα ηνπ είλαη 0%. 

Δάλ θάηη κπνξεί λα ζπκβεί ή λα κε ζπκβεί ζηνλ ίδην βαζκφ, ηφηε ε πηζαλφηεηα ηνπ 
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είλαη 50%. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζηε ιήςε απνθάζεσλ θάησ απφ ζπλζήθεο θηλδχλνπ 

είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη πηζαλφηεηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Ο 

δηεπζπληήο κηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα αλάιπζε πηζαλνηήησλ, κε 

ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ή εθηηκάηαη ν πξνζδνθψκελνο θίλδπλνο. Αληηθεηκεληθή 

πηζαλόηεηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ή λα κελ ζπκβεί έλα ελδερφκελν κε βάζε 

ηα γεγνλφηα θαη ηηο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. Τπνθεηκεληθή πηζαλόηεηα είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ή λα κελ ζπκβεί έλα ελδερφκελν κε βάζε ηελ πξνζσπηθή θξίζε 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ απνθαζίδεη (ρήκα 3.3). 

 

ρήκα 3.3: πλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη απνθάζεηο  

       Βεβαηφηεηα                                     Κίλδπλνο                                      Αβεβαηφηεηα 

 

 

    Πεγή: Hellriegel D. Jackson S. E. & Slocum J. W. Jr (2002). “Management: A Competency-

based Approach”, OH: South-Western, Cincinnati  

 

3.5 Η διαδικαζία λήτηρ αποθάζευν 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε απφθαζε νξίδεηαη σο ε ελζπλείδεηε επηινγή ελφο 

αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, 

κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή, ινγηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή, πεξηγξάθεη ην 

νξζνινγηθφ ή θαλνληζηηθό, κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ (rational or normative 

decision making model) θαη αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά δνκεκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ 

αηφκνπ, ην νπνίν απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε κηα ηεθκεξησκέλε, ινγηθή επηινγή πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (ρήκα 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηθεηκεληθέο πηζαλφηεηεο               Τπνθεηκεληθέο πηζαλφηεηεο 
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ρήκα 3.4: Οξζνινγηθό κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Πεγή: Hellriegel D. Jackson S. E. & Slocum J. W. Jr (2002). “Management: A Competency-

based Approach”, OH: South-Western, Cincinnati 

 

Ο νξζνινγηζκφο ηεο ιακβαλφκελεο απφθαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ πνπ απνθαζίδεη, λα ζπιιέγεη, λα αλαιχεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο, 

αιιά θαη απφ ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Όκσο, απηή ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά βαζηθψλ βεκάησλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φια ζε θάζε είδνο απφθαζεο. Γηα λα ιάβεη έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

κία απφθαζε πξνζαξκνγήο ή κία θαηλνηνκηθή απφθαζε, ζπάληα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα 

βήκαηα κε ηε ζεηξά.   

Μία εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ κνληέινπ ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

βέιηηζηεο επηινγήο. Ο απνθαζίδσλ εληνπίδεη αξρηθά φια ηα πηζαλά απνηειέζκαηα, 

εμεηάδεη ηελ πηζαλφηεηα θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηεί 

ηελ ελέξγεηα, πνπ έρεη ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα επίηεπμεο ηνπ πην επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο. Σν νξζνινγηθφ ή θαλνληζηηθφ κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ ζεσξείηαη 

σο ην ηδαληθφ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο. 

Σα άηνκα ζπάληα ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκεζνχλ πφηε ηειηθά έιαβαλ ηελ απφθαζε. 

Μεξηθέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο είλαη ην απνηέιεζκα πνιιψλ κηθξψλ ελεξγεηψλ ή 

ζηαδηαθψλ επηινγψλ πνπ θάλεη ην άηνκν, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ζεκαληηθφηεξα ζηξαηεγηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

πηζαλφηεξν λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζχγρπζε θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ, παξά απφ 

ηνλ νξζνινγηζκφ. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο 

νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη 

Φάζε 1
ε
: 

 

Οξηζκφο θαη  δηάγλσζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Φάζε 2
ε
: 

 

Καζνξηζκφο ζηφρσλ 

Φάζε 3
ε
: 

 

Αλαδήηεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

Φάζε 4
ε
: 

 
χγθξηζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

Φάζε 6
ε
: 

 

Τινπνίεζε ηεο ιχζεο 

πνπ επηιέρζεθε  

Φάζε 7
ε
: 

 

Παξαθνινχζεζε 

θαη έιεγρνο 

Φάζε 5
ε
: 

 

Δπηινγή κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 
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ηελ ηθαλφηεηα γηα λα βξίζθνπλ κία ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο καθξνζθειείο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε γξήγνξε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε.  

Σν πεξηγξαθηθό ή πεξηνξηζηηθό νξζνινγηθό κνληέιν (descriptive or bounded, 

rationality model) πνπ αλέπηπμε ν Simon ην 1955 θαη ππνζηήξημε ε έξεπλα θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ΄90 (Simon, 1993), δίλεη έκθαζε ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

νξζνινγηθφηεηα ηνπ απνθαζίδνληνο θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαηάζηαζεο ιήςεο ηεο 

απφθαζεο. Αλαγλσξίδεη ηξείο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ 

δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ην νξζνινγηθφ κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ: 

 Ζ έξεπλα ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη κία απφθαζε γηα ηνπο πηζαλνχο 

ζηφρνπο ή ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη ζπρλά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ρξφλνπ, ελέξγεηαο 

θαη ρξήκαηνο. 

 Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζπρλά δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ. 

 Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζσξηλήο 

δηεπζέηεζεο ελφο πξνβιήκαηνο. 

Ζ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε (satisficing) είλαη κία ζηξαηεγηθή ιήςεο απνθάζεσλ θαηά 

ηελ νπνία ην άηνκν επηιέγεη κία ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ δελ είλαη ηδαληθή, αιιά φκσο 

αξθεηά θαιή (ηθαλνπνηεηηθή) θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο απνδνρήο, ή είλαη ε πξψηε, γεληθά 

απνδεθηή, ελαιιαθηηθή ιχζε. 

ην ρψξν ηεο πγείαο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο επηιχνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζσξηλήο 

δηεπζέηεζεο. 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ επηιχνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο πξνζσξηλήο δηεπζέηεζεο κπνξεί λα κελ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Μπνξεί λα βιέπνπλ ην ηκήκα ή ηνλ 

ηνκέα ηνπο σο «απινπζηεπκέλα κνληέια» ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε απηήλ ηελ απινχζηεπζε επεηδή ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίδνπλ κε ζρεηηθά απινχο πξαθηηθνχο θαλφλεο ή κε βάζε ηε ζπλήζεηα. Χζηφζν, 

ε ζηξαηεγηθή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, φπνπ επηιέγεηαη ε θαιχηεξε απφ φιεο ηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ λα 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο αλαιχνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηελ θαιχηεξε απφ απηέο. 
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Σν πνιηηηθφ κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ (the political decision-making model) 

πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε 

ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηζρπξψλ νκάδσλ ζην ρψξν ηνπ 

νξγαληζκνχ, φπσο είλαη νη επηηξνπέο θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ελφο λνζνθνκείνπ, 

ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην, ε νκάδα ησλ πςειφβαζκσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε 

θάζε ππεξεζία θιπ. Ζ εμνπζία
11

 είλαη ε ηθαλφηεηα γηα επηξξνή ή άζθεζε ειέγρνπ ζηε 

ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ, 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ αλαιχνληαη θαη ηειηθά ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ μεθηλά φηαλ ην ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο 

αληηιακβάλεηαη έλα ράζκα αλάκεζα ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη ζε απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη, θαη ηειεηψλεη κε θάπνηα ελέξγεηα 

πνπ ζα πεξηνξίζεη ή ζα εμαθαλίζεη ην ράζκα. Ζ απινχζηεξε κέζνδνο ψζηε λα 

εθπαηδεπηεί θάπνηνο ζηηο δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη λα εληάμεη ζηε 

ζπιινγηζηηθή ηνπ ην κνληέιν ησλ επηά θάζεσλ πνπ αθνινπζεί, αλαιχνληαο ην ζηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ. Οη επηά θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηφζν ζε εξγαζηαθφ, φζν θαη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν. Κάζε θάζε πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ 

απνζαθελίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηε ζεηξά 

πνπ παξνπζηάδνληαη, σο αθνινχζσο (ρήκα 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Ζ εμνπζία(power) νξίδεηαη σο ε ελδερφκελε ηθαλφηεηα επηξξνήο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Hersey, Blanchard, & Johnson, Management of Organizational Behavior: 

Leading Human Resources, 2001)   
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ρήκα 3.5: Φάζεηο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ: 

Γηαηί είλαη απαξαίηεηε κία απφθαζε; Ση αθξηβψο πξέπεη λα 

απνθαζίζεηε; Γηαηππψζηε ην δήηεκα κε φζν ην δπλαηφλ 

πην επξχηεξν ηξφπν. 

2. Καζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ: 

Ση πξέπεη λα επηηχρεηε; Ση ζα δηαηεξεζεί θαη ηη ζα αιιάμεη, 

κε ηελ φπνηα απφθαζε ιεθζεί; Ση ζα πξέπεη λα απνθχγεηε; 

Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά ζα απνηειέζνπλ ηα 

πξφηππα, κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγήζεηε ζηε ζπλέρεηα 

ηηο ιχζεηο . 

3. ηάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ: 

Ηεξαξρήζηε θάζε θξηηήξην κε βάζε κία θιίκαθα αμηψλ απφ 

ην 1 (ην ηειείσο αζήκαλην) κέρξη ην 10 (ην πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ). 

4. Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ:  

Αλαθέξεηε φιεο ηηο πηζαλέο πνξείεο δξάζεο. Μία 

ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη πην ζεκαληηθή απφ κία άιιε; Μία 

ελαιιαθηηθή ιχζε έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζε θάπνηνπο 

ηνκείο; Μπνξνχλ απηά ηα κεηνλεθηήκαηα λα μεπεξαζηνχλ; 

Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ;  

5. Έιεγρνο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ: 

Καηαξρήλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία φπσο 

ζηελ 3
ε
 θάζε, ηεξαξρήζηε θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε κε βάζε 

ηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 κέρξη ην 10. ηε 

ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάζηε ην ζπληειεζηή ζηάζκηζεο θάζε 

θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο. 

Σέινο, πξνζζέζηε ηηο βαζκνινγίεο θαη ζπγθξίλεηε ηα 

απνηειέζκαηα. 

6. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ: 
Ση ζα κπνξνχζε λα πάεη ζηξαβά; Πσο κπνξείηε λα θάλεηε 

ζρέδηα; Μπνξεί λα βειηησζεί ε επηινγή ζαο; 

7. Αμηνιόγεζε ηεο ελέξγεηαο: 
Δθαξκφδεηαη ε ιχζε; Δίλαη απνηειεζκαηηθή; Πνην είλαη ην 

θφζηνο ηεο; 

Πεγή: Simon H. A., “Decision-making: Rational, nonrational, and irrational”, Education 

administration Quarterly, August 199 

3.5.1 Σερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ 

Οη ηερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή 

ηνπ ζέκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη κία απφθαζε, ην 

πιαίζην ή ηελ θαηάζηαζε θαη αλάινγα κε ηε κέζνδν ή ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα ιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

απφθαζεο. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ξνπηίλαο φπνπ ιακβάλνληαη ζπλήζσο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, γλσζηέο θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα, νη επηινγέο πνπ είλαη 

δνθηκαζκέλεο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε ιχζε. Δπίζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ξνπηίλαο 

απνηειεζκαηηθέο είλαη νη θαιά ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο, νη θαλφλεο θαη νη πξφηππεο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, νη νπνίεο απαηηνχλ ειάρηζην ρξφλν γηα ηε 
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δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο απφ ηα ζηειέρε. Μία άιιε ηερληθή είλαη ε αμηνπνίεζε 

ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (artificial intelligence), πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, φπσο είλαη ηα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα ψζηε λα δηαγλψζνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλνπλ ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο, βνεζψληαο έηζη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ φκσο, εθαξκνγή πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. 

Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξνζαξκνγήο πνπ αθνξνχλ ζε δηθνξνχκελα δεηήκαηα θαη 

ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα είδε πιεγκάησλ ή πηλάθσλ απνθάζεσλ γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Οη απνθάζεηο γηα ηα 

λνζειεπηηθά ηκήκαηα ή ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ κέζσ αλαιχζεσλ πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ παξαγσγή, ηα 

έζνδα θαη ην θφζηνο, δηαρξνληθά ή θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο (π.ρ. ε αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ εζφδσλ απφ κία πξνηεηλφκελε λέα ππεξεζία γηα δηάζηεκα ελφο 

έηνπο). Ζ ιήςε θαηλνηνκηθψλ απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηφζν ηνλ εληνπηζκφ κε 

γλψξηκσλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ηελ αλάπηπμε κνλαδηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ. 

Οη απνθάζεηο απηέο εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθήο έθηαζεο αβεβαηφηεηα θαη ζπρλά 

θίλδπλν. Έλα παξάδεηγκα κίαο θαηάζηαζεο πνπ απαηηεί ηε ιήςε θαηλνηνκηθψλ 

απνθάζεσλ είλαη ε πξνζζήθε ηεο ππεξεζίαο θαη’ νίθνλ λνζειείαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

καηεπηηθνχ ηκήκαηνο ελφο λνζνθνκείνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ ή ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιεγεί, ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε ηνπο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. ε πνιινχο 

νξγαληζκνχο πγείαο, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληζηνχλ νκάδεο εξγαζίαο κε ζθνπφ 

ηελ εμεχξεζε ησλ θαιχηεξσλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ή ζηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ έλα πιήζνο εξγαιείσλ γηα λα ζπιιέγνπλ, λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα αλαιχνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. ηεξηδφκελνη 

ζηελ εξγαζία ηνπ Deming (Walton, 1988), νη επαγγεικαηίεο πγείαο ρξεζηκνπνηνχλ 

εξγαιεία φπσο ηα δηαγξάκκαηα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο, ηα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ, ηα 

δηαγξάκκαηα Pareto, ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, ηα ηζηνγξάκκαηα θαη ηα δηαγξάκκαηα 

δηαζπνξάο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζρέζεηο ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εμεηάδνπλ. Σν ρήκα 3.6 δείρλεη έλα δηάγξακκα αηηίνπ-

απνηειέζκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε κία νκάδα λνζειεπηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο λνζειεπηηθήο ηεθκεξίσζεο ζε έλα νγθνινγηθφ λνζειεπηηθφ ηκήκα.    
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ρήκα 3.6: Καηαηγηζκόο ηδεώλ κίαο λνζειεπηηθήο νκάδαο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

                                               Αίηην                                                     Απνηέιεζκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Graban Mark (2009). “Lean Hospitals: Improving Quality, Patient Safety, Employee 

Satisfaction”, Productivity Press Taylor & Francis Group, New York 

 

3.6  Δπίλςζη πποβλημάηυν 

Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ φηαλ 

αληηιακβάλνληαη έλα ράζκα αλάκεζα ζε κία ππάξρνπζα θαηάζηαζε (απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη ηψξα) θαη ζε κία επηζπκεηή θαηάζηαζε (απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη). 

Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηελ θαηάζηαζε επεξεάδεη ή επηιχεη ην 

πξφβιεκα. πλεπψο, πξηλ ππάξμεη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

απνζαθελίδνληαη νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γη’ απηφ. Έλα θεληξηθφ ζεκείν ζηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη ε ππνβνιή εξσηήζεσλ. Με ηελ ππνβνιή 

εξσηήζεσλ εληνπίδεη θάπνηνο ηα θεληξηθά δεηήκαηα, εμεηάδεη ηε ζπιινγηζηηθή, 

δηεπθξηλίδεη ηηο αζάθεηεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο, εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο ζηηο 

Δμνπιηζκφο Πξνζσπηθφ 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Αθαηάιιειε 
ή αλεπαξθήο 

λνζειεπηηθή 

ηεθκεξίσζε 

ρεδίαζε 

πξνγξάκκαηνο 

βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο 

 

 Αλππαξμία 

πηλάθσλ 

αλάξηεζεο 

πξνγξάκκαηνο 

 

Αθαηάιιεια 

έληππα 

Ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ 

Άιινη 

επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

Έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο 

Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

πλάδειθνη 

λνζειεπηέο 

Καθή 

επηθνηλσλία 

Έιιεηςε θαηάιιεισλ 

εληχπσλ ηεθκεξίσζεο 

 
Έιιεηςε δηαδηθαζηψλ 

θαη θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ 

 

Πξνγξακκαηηζκέλε 

κεηαθίλεζε αζζελψλ 

απφ ηα ηκήκαηα 

 Αζαθήο νδεγίεο 

ρεκεηνζεξαπείαο 
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αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ακθηζβεηεί ππνζέζεηο12. Απηφο ν ηξφπνο 

ζθέςεο θαη δξάζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε 

επθαηξίεο, νη νπνίεο ζα πξνάγνπλ αθελφο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλαθάιπςε 

πνιιψλ ιχζεσλ. Οη ιχζεηο αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά θαη επηιέγεηαη ε θαιχηεξε γηα 

λα πινπνηεζεί. Ζ πινπνίεζε ηεο ηειηθήο ιχζεο δηαηεξείηαη δηαρξνληθά γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη ε ζπλερήο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Δάλ πξνθχςνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο, επαλαιακβάλεηαη έλα κέξνο ή νιφθιεξε ε δηαδηθαζία 

επίιπζεο. Έλαλ ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ απνηειεί ε ίδηα ε λνζειεπηηθή 

δηεξγαζία, σο επηζηεκνληθφ εξγαιείν, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 3.1. 

3.6.1 Μέζνδνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Πνιιέο είλαη νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. πρλά, ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ειάρηζηε δηνηθεηηθή εκπεηξία 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη απόξξηςεο, 

εθαξκφδνληαο ηε κία ιχζε κεηά ηελ άιιε κέρξη λα επηιπζεί ην πξφβιεκα ή κέρξη λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα πξψηα ζεκάδηα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο. πρλά ηα άηνκα απηά 

δελ δηαζέηνπλ φρη κφλν εκπεηξία, αιιά θαη ην ρξφλν ή ηνπο πφξνπο γηα λα 

αλαδεηήζνπλ άιιεο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο θαη απφξξηςεο 

κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα θαη ελδερνκέλσο απεηιεηηθή αθφκα θαη γηα ηε δσή ησλ 

αζζελψλ. Παξφιν πνπ σο δηαδηθαζία, επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ν 

δηεπζπληήο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κε απνηειεζκαηηθφο 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ο πεηξακαηηζκόο, πνπ είλαη κηα άιιε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, είλαη κία πην 

απζηεξή κέζνδνο απφ ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη απφξξηςεο. Παξαδείγκαηα ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πεηξακαηηζκνχ απνηεινχλ ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ή νη πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο δνθηκέο. Ο πεηξακαηηζκφο ζπλεπάγεηαη ηνλ έιεγρν κίαο ζεσξίαο (ππφζεζε) 

πνπ ζα βειηηψζεη ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε ή ηελ πξφβιεςε ηνπ επηζπκεηνχ 

                                                             
12 Boychuk, J. E. D., “Catching the wave: Understanding the concept of critical thinking”, Journal of 

Advanced Nursing, Blackwell, April 1999 
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απνηειέζκαηνο.  Έλα έξγν ή κία κειέηε δηεμάγεηαη κέζα ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ 

(π.ρ. ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ελφο νξγαληζκνχ 

πγείαο). Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, αλαιχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα εξκελεχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε ιχζε πνπ δνθηκάζηεθε ήηαλ απνηειεζκαηηθή 

ή φρη. Χο κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ν πεηξακαηηζκφο κπνξεί λα θαλεί 

αλαπνηειεζκαηηθφο ιφγσ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη. 

Χζηφζν, κηα θαιά ζρεδηαζκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη πεηζηηθή ζε 

πεξηπηψζεηο, φπνπ κία ηδέα ή κία δξαζηεξηφηεηα, φπσο π.ρ. έλα λέν ζχζηεκα 

ζηειέρσζεο ή κία λέα θιηληθή πξαθηηθή, κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζε κία απφ δχν φκνηεο 

νκάδεο ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Κάπνηεο άιιεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηεξίδνληαη ζηηο εκπεηξίεο από ην 

παξειζόλ θαη ηε δηαίζζεζε. Κάζε άηνκν απνθηά εκπεηξίεο θαη ζηεξίδεη ηηο 

κειινληηθέο ελέξγεηεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ζε απηά πνπ απνδείρζεθαλ επηηπρεκέλεο 

ιχζεηο θαηά ην παξειζφλ. Δάλ κία ζπγθεθξηκέλε πνξεία δξάζεο νδήγεζε 

ζπζηεκαηηθά ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ην άηνκν ζα ηελ επηρεηξήζεη πάιη φηαλ 

πξνθχςνπλ παξφκνηεο ζπλζήθεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ 

απφ ην παξειζφλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιάβεη 

θάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Ο ραξαθηήξαο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ εκπεηξηψλ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Σν πφζα πνιιά έκαζε ην άηνκν απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηξέρνπζα ζεψξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα 

νδεγήζνπλ είηε ζε ππνθεηκεληθέο θαη αλεπαξθείο θξίζεηο, είηε ζε πνιχ ζνθέο 

επηινγέο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ δηαίζζεζε είλαη κία άιιε ηερληθή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζηηο εκπεηξίεο πνπ δηαηεξνχκε απφ ην παξειζφλ, αιιά θαη ζηε κέζνδν ηεο 

δνθηκήο θαη απφξξηςεο. Ο βαζκφο, ζηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη παξειζνχζεο εκπεηξίεο 

κε ηε δηαίζζεζε είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, αιιά ε ζνθία, ε επαηζζεζία θαη ε 

επζπλεηδεζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηάο είλαη γλσζηφ φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη απφ κφλα ηνπο, 

αθνινπζψληαο κηα θπζηθή πνξεία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηιχνληαη απφ ηα άηνκα 

πνπ εκπιέθνληαη πξνζσπηθά ζηελ πξφθιεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη έλα εληαίν, ειεχζεξν ζηπι δηνίθεζεο νδεγεί ζηελ επίιπζε φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. Σα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ δελ ζα πξέπεη λα αδηαθνξήζνπλ γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο επζχλεο ηνπο. πρλά φκσο, νη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αληηκεησπίδνληαη 

πην εχθνια, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ρξφλν, πφξνπο θαη δέρνληαη ππνζηήξημε 

ψζηε λα αλαθαιχςνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο, ζηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα. Απηφ, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί φηαλ έλα λένο 

λνζειεπηήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπνζεηεζεί ζε έλα ηκήκα, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο βιέπνπλ κε αξλεηηθφ κάηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ 

λνζειεπηή, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη εκπεηξία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, εάλ 

παξέκβεη ν πξντζηάκελνο γηα λα βνεζήζεη ηελ απνδνρή ηνπ λένπ ππαιιήινπ ζην 

ηκήκα, ην πξφβιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε ιπζεί κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αλαδεηθλχεηαη ζε κία δηαξθή πεγή ζχγθξνπζεο. Ζ ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη εδψ είλαη λα γλσξίδεη θάπνηνο πφηε λα κελ θάλεη απνιχησο ηίπνηα. 

Άιισζηε, απόθαζε  είλαη ε ελζπλείδεηε επηινγή κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ 

ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, ζεσξνχκελεο σο πξάμε θαη ηελ απνρή απφ κία ελέξγεηα.
13

  

3.6.2 Η δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή ελφο 

νξγαληζκνχ πγείαο, απαηηνχλ άκεζε ελέξγεηα θαη δξάζε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ 

έρνπλ ρξφλν ζηε δηάζεζε ηνπο γηα λα πξνβνχλ ζηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο αλάιπζεο πνπ ππαγνξεχεη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο. πλεπψο, ε εθκάζεζε κηαο νξγαλσκέλεο κεζφδνπ γηα ηελ άκεζε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ έρεη αλεθηίκεηε αμία. Μία πξαθηηθή κέζνδνο δίλεηαη κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ησλ επηά βεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3 θαη αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

 

                                                             
13 πάξνο Λ. (1999). Θεσξία ηεο ιήςεο ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ, Ηαηξηθέο Δθδφζεηο ΒΖΣΑ, Αζήλα 
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         Πίλαθαο 3.3: Σα επηά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 
Πεγή: Lepley C., “Problem-Solving Tools for Analyzing System Problems: The Affinity Map 

and the Relationship Diagram”, Journal of Nursing Administration, December 1998 

 

1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο 

ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ν αθξηβήο θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ. Σν πψο γίλνληαη 

αληηιεπηά ηα πξνβιήκαηα ζα θαζνξίζεη ηηο ιχζεηο ή ζα εληνπίζεη ηηο απαηηνχκελεο 

αιιαγέο. Σα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχλ ζπλήζσο σο πξφβιεκα 

ηελ απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε φπσο απηά ηελ αληηιακβάλνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο πνπ επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ 

λα ζπκπιεξψλεη κφλν ηνπ ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο, 

δηαπηζηψλεη φηη θάζε θνξά πνπ αλαθνηλψλεηαη ην πξφγξακκα, δελ θαιχπηνληαη 

πιήξσο ε απνγεπκαηηλή θαη λπρηεξηλή βάξδηα. Ο πξντζηάκελνο κπνξεί λα ζεσξήζεη 

σο πξφβιεκα ηελ αλσξηκφηεηα ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηελ αληθαλφηεηα 

ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ δεκνθξαηηθή εγεζία. Οη αηηίεο κπνξεί λα είλαη ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ, ν ειάρηζηνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή επαξθνχο θάιπςεο ηεο θξνληίδαο ησλ 

αζζελψλ ή, ην γεγνλφο φηη κεξηθνί λνζειεπηέο δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηε δηαδηθαζία. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ελφο πξνβιήκαηνο αθνξά ζε κηα πεξηγξαθηθή δήισζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ επηθξαηεί θαη φρη ζε κηα θξίζε ή θάπνην ζπκπέξαζκα. Αλ μεθηλήζνπκε ηε 

δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κία θξίζε, ηφηε θαη ε ιχζε κπνξεί λα έρεη θξηηηθφ 

χθνο θαη λα παξαβιεθζνχλ θξίζηκεο ζεκαζίαο πεξηγξαθηθά ζηνηρεία. Αλ ν 

πξντζηάκελνο πξνζδηνξίζεη ην πην πάλσ πξφβιεκα σο αλσξηκφηεηα θαη επηιέμεη απφ 

εδψ θαη ζην εμήο λα ζπκπιεξψλεη ν ίδηνο ην πξφγξακκα ρσξίο λα πξνζπαζήζεη λα 

ζπιιέμεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ηφηε έλα κηθξφ πξφβιεκα αξρηθά, κπνξεί λα εμειηρζεί 

ζε γεληθή θξίζε ζην ηκήκα.  
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Μεξηθέο θνξέο ην πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη εχθνια. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

πξντζηάκελνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη βνεζεηηθά εξγαιεία δξάζεο φπσο είλαη ην 

δηάγξακκα ζπλάθεηαο ή αιιηψο ράξηεο εγγχηεηαο (affinity map). Ο Lepley (1998) 

πεξηγξάθεη έμη βήκαηα ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία (Γηάγξακκα 3.1, Γηάγξακκα 3.2). 

• Δληνπίδεηαη ην πξφβιεκα θαη ηίζεηαη έλα θαιά κειεηεκέλν εξψηεκα πνπ ζα 

παξαθηλήζεη ηε δεκηνπξγία ηδεψλ. 

• Σα κέιε ηεο νκάδαο, ρσξίο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, θαηαγξάθνπλ ζε ρσξηζηέο 

θάξηεο ηηο ηδέεο ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα. 

•  ηε ζπλέρεηα, θαη πάιη ρσξίο ζπδήηεζε, ε νκάδα θαιείηαη λα ηαμηλνκήζεη ηηο 

παξφκνηεο ηδέεο ζε έμη ην πνιχ θαηεγνξίεο. 

•  Έλα κέινο ηεο νκάδαο πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή, αλαθνηλψλεη ηηο 

θαηεγνξίεο, εμεγεί ηε ζπιινγηζηηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηινγή ηεο 

νλνκαζίαο θάζε θαηεγνξίαο θαη δηαζθαιίδεη φηη φινη ζπκθσλνχλ κε ηα νλφκαηα ησλ 

θαηεγνξηψλ.  

•  Γίλεηαη κία επθαηξία ζηελ νκάδα γηα λα εμεγήζεη ην ζθεπηηθφ ηεο. ην πιαίζην 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλαθαιχπηνληαη αληηιήςεηο πνπ δηαηεξνχλ γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη επηηπγράλεηαη νκνθσλία. Έλαο θαλφλαο πνπ ηζρχεη ζε 

απηή ηε θάζε είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. πλεπψο, θακία 

απφ ηηο ηδέεο δελ πξέπεη λα επηθξίλεηαη. 

•  Σέινο, ν ράξηεο εγγχηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο. Σν φλνκα θάζε θαηεγνξίαο αλαγξάθεηαη κε 

θπθιηθφ ηξφπν γηα λα πξνθχςεη έλα δηάγξακκα. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο 

εληνπίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη βέιε πνπ δειψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε. Ζ θαηεγνξία 

κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εμεξρφκελσλ βειψλ ζεσξείηαη ε βαζηθή αηηία ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ θαηεγνξία κε ηα πεξηζζφηεξα εηζεξρφκελα βέιε ζεσξείηαη ην 

απνηέιεζκα.          
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Γηάγξακκα 3.1: Γηάγξακκα ζπλάθεηαο  

Πεγή: Lepley C., “Problem-Solving Tools for Analyzing System Problems: The Affinity Map and the  

Relationship Diagram”, Journal of Nursing Administration, December 1998 

 

 

Γηάγξακκα 3.2: Γηάγξακκα αηηίνπ - απνηειέζκαηνο  

 
Πεγή: Lepley C., “Problem-Solving Tools for Analyzing System Problems: The Affinity Map and the  

Relationship Diagram”, Journal of Nursing Administration, December 1998  
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Ζ πξφσξε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζα πξέπεη θάπνηνο λα 

αλαινγηζηεί εάλ ππάξρνπλ άιιεο εξκελείεο γηα ηελ πξνθαλή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ζπλεπάγεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αξλεηηθή ππφζεζε ηεο 

αλσξηκφηεηαο ηνπο. Οη πξφσξεο εξκελείεο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε ρξήζε 

επνηθνδνκεηηθψλ εξσηήζεσλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο.  

  Ο Schmieding (1999) πεξηγξάθεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνηθνδνκεηηθψλ 

εξσηήζεσλ: 

•  Σα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ. 

• Οη εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ θαη νη γλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάζηαζεο. 

•  Οη ηδέεο γηα ην πξφβιεκα επηθπξψλνληαη ή απνξξίπηνληαη κε βάζε ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα κέζσ κηαο ηκεκαηηθήο θαη φρη κηαο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο.   

•  Σα γεγνλφηα θαη νη ηδέεο πνπ γελληνχληαη, εμαθξηβψλνληαη κέζσ ελδειερνχο 

έξεπλαο. 

Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζνξίδεη επίζεο εάλ ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη 

λα αλαδεηήζεη κία κφληκε ιχζε ή απιά έλα πξνζσξηλφ κέηξν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πεξηζηαζηαθφ πξφβιεκα πνπ απαηηεί απιψο παξέκβαζε κε κία απιή εμήγεζε ή είλαη 

πην πεξίπινθν θαη πεγάδεη απφ ην ζηπι εγεζίαο ηνπ πξντζηάκελνπ; Ο πξντζηάκελνο 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηα πξνβιήκαηα θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ. 

Γηα λα πξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν αθνξά 

θαη λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

•  Έρσ ηελ αξκνδηφηεηα λα θάλσ νηηδήπνηε γη’ απηφ, εγψ ν ίδηνο; 

•  Έρσ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο; Έρσ φιν ην ρξφλν ζηε δηάζεζε κνπ; 

•  Πνην άιιν άηνκν έρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

•  Πνηα νθέιε πξέπεη λα αλακέλσ; Μηα ιίζηα κε ηα πηζαλά νθέιε απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ επηινγή ιχζεσλ. Δπίζεο ε ιίζηα παίδεη ην ξφιν ηνπ κέζνπ 

αμηνιφγεζεο ηεο ιχζεο. 

2.Σπιινγή πιεξνθνξηώλ. Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο μεθηλά κε ηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ. Μηα πξνζεθηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε έξεπλα γηα ηε 
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ζπιινγή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηαθσηίζνπλ ην πξφβιεκα, δηεπθνιχλεη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ιχζεσλ πνπ 

πξνηείλνληαη. Σα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά. Σν 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζπιινγή ζρεηηθψλ, έγθπξσλ, αθξηβψλ θαη αλαιπηηθψλ πεξηγξαθψλ 

ηεο θαηάζηαζεο απφ ηα θαηάιιεια πξφζσπα ή πεγέο θαη λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο. Απηφ ην βήκα ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα δειψζνπλ κε αθξίβεηα ηα 

ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπλ. Σν ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο ή ε νκάδα κπνξεί λα επηιέμνπλ 

λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ θάζε εκπιεθφκελν. Παξφιν πνπ απηφο ν ηξφπνο δελ 

εμαζθαιίδεη πάληα ηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε, δίλεη φκσο ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηελ επθαηξία λα δηαηππψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. Φπζηθά, ε έιιεηςε 

ρξφλνπ εκπνδίδεη ζπλήζσο ηε ζπιινγή γξαπηψλ δεδνκέλσλ. Οη εκπεηξίεο πνπ έρεη 

έλαο πξντζηάκελνο ή ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηεινχλ επίζεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ζηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είρε 

παξαηεξεζεί θαη ζην παξειζφλ. Οη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπ παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκεο.   

3.Αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα αλαιχνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, κφλν φηαλ απηέο ηαμηλνκεζνχλ βάζεη 

δηαθφξσλ θξηηεξίσλ φπσο είλαη ηα εμήο: 

•  Σαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηελ αμηνπηζηία.  

•  Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην ζεκαληηθή πξνο ηε ιηγφηεξν ζεκαληηθή. 

• Σαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Ση ζπλέβε πξψηα; Ση ζπλέβε 

κεηά; Ση πξνεγήζεθε; Πνηεο άιιεο ζπλζήθεο επηθξαηνχζαλ; 

•  Παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ βάζε ηεο ζρέζεο «αίηην-απνηέιεζκα». Σν Α 

πξνθαιεί ην Β ή ην αληίζηξνθν; 

•  Σαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θαηεγνξίεο: αλζξψπηλνη παξάγνληεο (π.ρ. 

πξνζσπηθφηεηα, σξηκφηεηα, κφξθσζε, ειηθία, ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα), ηερληθνί παξάγνληεο (π.ρ. θιηληθέο δεμηφηεηεο ή ην είδνο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο), ρξνληθνί παξάγνληεο (π.ρ. ππεξσξίεο, είδνο βάξδηαο ή δηπιέο 

βάξδηεο), θαζψο θαη παξάγνληεο πνιηηηθήο (π.ρ. δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξφβιεκα ή λνκηθήο θαη εζηθήο θχζεσο ζέκαηα). 

•  Μειέηε ηνπ πφζν θαηξφ επηθξαηεί απηή ε θαηάζηαζε. 
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Δπεηδή νη πιεξνθνξίεο πνηέ δελ είλαη πιήξεηο ή επαξθείο, νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο 

δηνίθεζεο λα εμεηάδνπλ ηηο ππνζέζεηο, ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο 

πηζαλέο ζπγθξνχζεηο αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εκπιέθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.  

4.Αλάπηπμε ιύζεσλ. Καζψο ην αξκφδην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ή ε νκάδα αλαιχεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδνληαη πνιιέο πηζαλέο ιχζεηο. Απηέο ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη γηα λα θαηαξηηζηνχλ ζρέδηα γηα ηελ άκεζε αλάπηπμε ησλ θαιχηεξσλ. 

Γελ είλαη ζπλεηφ λα εμεηάδνπκε κφλν ηηο απιέο ιχζεηο, επεηδή απηφ κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Δπίζεο, ε αλαθάιπςε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

θαζηζηά δπλαηφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θαιχηεξσλ πηπρψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαηππσζεί 

ηειηθά κηα δηαθνξεηηθή, θαιχηεξε ιχζε. Δπίζεο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηεο ιχζεηο απνδεηρζνχλ αλεθάξκνζηεο. Όηαλ 

ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δηεξεπλά ην πιήζνο ησλ ιχζεσλ ελφο πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη 

λα κελ δηαηεξεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν έγηλε ν ρεηξηζκφο 

ηνπ πξνβιήκαηνο απφ άιινπο, ζην παξειζφλ. Μεξηθά πξνβιήκαηα ππάξρνπλ γηα πνιχ 

θαηξφ πξηλ ηεζνχλ ππφςε ηνπ θαη κπνξεί λα έρνπλ θαηαβιεζεί πνιιέο πξνζπάζεηεο 

θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. «Απηφ ην δνθηκάζακε θαη ζην παξειζφλ αιιά δελ 

απέδσζε», είλαη κηα θξάζε πνπ αθνχγεηαη ζπρλά θαη κπνξεί λα ηζρχεη  -ή λα κελ 

ηζρχεη- ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλερψο αιιάδεη. Οη εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο κπνξεί 

λα κελ δίλνπλ πάληα κηα απάληεζε, αιιά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε κειινληηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε, αιιά θαη ηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο νκάδαο 

κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ηε βηβιηνγξαθία, λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή 

λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζην πιαίζην κίαο ζπλάληεζεο «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» 

(brainstorming). Μεξηθέο θνξέο, θάπνηνη άιινη έρνπλ ιχζεη παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη 

νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα παξφκνην 

πξφβιεκα.   

 5.Λήςε απόθαζεο. Αθνχ κειεηήζεη ηε ιίζηα κε ηηο πηζαλέο ιχζεηο, ην δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ πην εθηθηή θαη ηθαλνπνηεηηθή ιχζε πνπ έρεη ηηο 

ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. Μεξηθέο ιχζεηο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη άκεζα. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ κέηξσλ ή 

αθνξνχλ ζε δεηήκαηα πνπ εθζέηνπλ ηνπο αζζελείο ζε θίλδπλν. Δάλ ην πξφβιεκα είλαη 
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ηερληθήο θχζεσο θαη ε ιχζε ηνπ απαηηεί αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο 

(π.ρ. ε ρξήζε λένπ εμνπιηζκνχ), κπνξεί λα ππάξμνπλ αληηξξήζεηο απφ ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ελνριείηαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

αλαηξέπνπλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαη απεηινχλ ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ή ην θχξνο 

ηνπο. Πνιιέο ιχζεηο απνηπγράλνπλ, επεηδή ν πξντζηάκελνο δελ αλαγλσξίδεη ηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, πξηλ εθαξκνζηνχλ νη ιχζεηο. Αλ ε 

ιχζε πξνυπνζέηεη αιιαγή, ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα εκπιέμεη πιήξσο, αλ είλαη 

δπλαηφλ, φινπο φζνπο ζα επεξεαζηνχλ απ’ απηήλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο ελεκεξψζεη 

γηα ηε δηαδηθαζία.    

6.Υινπνίεζε/εθαξκνγή ηεο απόθαζεο. Σν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο εθαξκφδεη ηελ 

απφθαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηιέμεη ηελ θαιχηεξε πνξεία δξάζεο. Αλ 

εκθαληζηνχλ απξφβιεπηα, λέα πξνβιήκαηα κεηά ηελ πινπνίεζε, ην δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη απηά ηα εκπφδηα πνιχ πξνζεθηηθά. Δπεηδή πάληα 

ζα ππάξρνπλ νξηζκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθθξάδνπλ αληηξξήζεηο γηα ηε 

ιχζε πνπ εθαξκφδεηαη, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπνπλ ηελ 

ιχζε πνπ απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ. Δάλ έρεη γίλεη εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ 

βεκάησλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έρεη γίλεη θαιή ζθέςε γηα ηε ιχζε 

θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα επηθέξεη, ηφηε ην επφκελν βήκα είλαη ε πινπνίεζε 

ηεο. Σν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα μερλά φηη θακία ιχζε δελ είλαη ηέιεηα θαη φηη 

αλεμάξηεηα απφ ηα νθέιε, θάζε αιιαγή πξνθαιεί άγρνο. Οη πεξηζζφηεξνη 

εξγαδφκελνη ζπλεξγάδνληαη κφλν κε ηελ εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηθή ηνπο «δψλε απνδνρήο». Μεξηθέο ιχζεηο ηηο ζεσξνχλ ζαθψο απαξάδεθηεο, 

κεξηθέο άιιεο κπνξεί λα ηηο ζεσξνχλ νπδέηεξεο, άιιεο κπνξεί λα είλαη κεηά βίαο 

απνδεθηέο ή θάπνηεο άιιεο, πιήξσο απνδεθηέο. Αθφκε θη αλ ν πξντζηάκελνο ελφο 

ηκήκαηνο επηιέμεη ηελ εθαξκνγή κηαο ιχζεο πνπ γλσξίδεη φηη δελ ζα είλαη πιήξσο 

απνδεθηή, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ψζηε λα εθπαηδεχζεη ή λα 

παξαθηλήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα ζπκκνξθσζεί κ’ απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο κπνξεί λα θξίλεη φηη φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ ζην ηκήκα είλαη κηθξφο, ηφηε νη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα 

«κεηαθηλνχληαη» ζε άιια ηκήκαηα. Όκσο, ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο κπνξεί λα 

δηαθσλήζεη κ’ απηφ ην κέηξν ηεο κεηαθίλεζεο θαη λα αξλεζεί ηε ζπλεξγαζία. Δάλ ν 

πξντζηάκελνο δελ κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ή λα παξαθηλήζεη ην πξνζσπηθφ λα δεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαθίλεζεο σο κηα απνδεθηή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο απμνκείσζεο 
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ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ ζηα ηκήκαηα, ηφηε, ε ιχζε φζν θαιή θαη 

αλ είλαη, ζα απνηχρεη. Οη ηερληθέο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο, βνεζνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ απνδεθηψλ ιχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο.   

7.Αμηνιόγεζε ηεο ιύζεο. Αθνχ εθαξκνζηεί ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα ζηειέρε θαη 

ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ην ζρέδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα 

λα γηα λα αμηνινγήζνπλ εάλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε ήηαλ πξνζδνθψκελα. Θα 

πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ: «Δθαξκφζηεθε ε ιχζε φπσο είρε απνθαζηζηεί; Αλ φλησο 

εθαξκφζηεθε, ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα απφ φηη αλακελφηαλ; Αλ 

είλαη θαιχηεξα, πνηεο αιιαγέο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία; Πψο κπνξνχκε λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη ε ιχζε ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα απνδίδεη;». Έλαο 

ηέηνηνο πεξηνδηθφο έιεγρνο δίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηζηάζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ιχζεσλ ζηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα, φπσο ν πξνπνλεηήο κηαο νκάδαο πνδνζθαίξνπ, 

φπσο ν πξνπνλεηήο κίαο νκάδαο πνδνζθαίξνπ κειεηά ηηο βηληενθαζέηεο ελφο 

πνδνζθαηξηθνχ αγψλα. Έγηλαλ ιάζε; Πψο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ; 

Πνηεο απνθάζεηο ήηαλ επηηπρείο; Γηαηί; Δάλ ηα ζηειέρε κάζνπλ λα αμηνινγνχλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην πξφβιεκα πξάγκαηη ιχζεθε θαη 

αμηνπνηήζνπλ απηήλ ηελ εκπεηξία, ηφηε ε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ κπνξεί 

λα αλαδεηρζεί ζε δεμηφηεηα πνπ ζα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

3.7 Αλλαγή 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νη δεκηνπξγηθέο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

Σν νξγαλσζηαθφ θιίκα πνπ πξνσζεί ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ δεκηνπξγεί λέεο 

επθαηξίεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλεο θαη πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο. Ζ 

ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πηνζέηεζεο αιιαγψλ, φηαλ έλα 

νιφθιεξν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην. ε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
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κεηάβαζεο απφ κηα επηθξαηνχζα θαηάζηαζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ζε κία άιιε, απαηηνχληαη λέεο κέζνδνη ζθέςεο, πξσηνπφξεο 

απφςεηο θαη δεκηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

ζχζηεκα.  

Ζ αιιαγή κπνξεί λα είλαη αλαπφθεπθηε, αιιά δελ είλαη πάληα εππξφζδεθηε, θαζψο 

ζπρλά πξνθαιεί άγρνο θαη θφβν. Αθφκε θη φηαλ είλαη ζρεδηαζκέλε θαη κειεηεκέλε 

απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθή γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη λα απνηειέζεη πεγή δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ αιιαγή αθνξά ζε κία 

δηεξγαζία
14

, φπνπ γίλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ γηλφηαλ πξηλ. πλεπψο νη 

εξγαδφκελνη, αθφκε θη αλ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία κηαο αιιαγήο, δελ παχνπλ λα 

βηψλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απψιεηαο ηνπ «γλψξηκνπ», ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο, 

ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ εθδειψλνπλ 

ζπρλά «αληηζηάζεηο», ηφζν ζε πξαθηηθφ, φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αιιαγή δελ είλαη έλα γεγνλφο, αιιά κηα δηεξγαζία πνπ 

βξίζθεηαη ζπλερψο ζε εμέιημε. Ζ δηεξγαζία κηαο αιιαγήο μεθηλά κε ηελ παχζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο παξνχζαο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο θαη πξνρσξά κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ έσο φηνπ θαηαιήμεη ζε κηα λέα επηζπκεηή 

θαηάζηαζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή θαηάζηαζε, ε δηεξγαζία 

ηεο αιιαγήο ελεξγνπνηείηαη θαη πάιη.  

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ θαη λα αλακέλνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αιιαγέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη νη 

ίδηνη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αιιαγή σο πξφθιεζε, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηήλ. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ 

νξγαληζκψλ είλαη νη εγέηεο πνπ μεθηλνχλ ηελ αιιαγή, ελψ νη εξγαδφκελνη ηελ 

αθνινπζνχλ. Ο Porter-O’Grady (2003) ππνζηεξίδεη φηη νη εγέηεο νθείινπλ λα 

βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ λα «θιείλεη ηελ πφξηα» ζηνλ παιηφ ηξφπν ζθέςεο θαη πξάμεο. 

Ζ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο απαηηεί απφ ηνπο επαγγεικαηίεο λα 

                                                             
14 Ζ έλλνηα ηεο «δηεξγαζίαο» πξνηηκάηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο «δηαδηθαζίαο», θαζψο ε δηαδηθαζία 

αθνξά ζηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ, ελψ ε δηεξγαζία αθνξά ζε κηα ζεηξά κε πξνζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηψλ, θαζψο 

ππεηζέξρνληαη δηάθνξνη εμσγελείο, κε πξνβιέςηκνη παξάγνληεο πνπ πηζαλά λα αιινηψζνπλ ην 

απνηέιεζκα. ην θαηλφκελν ησλ αιιαγψλ, παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ 

επίηεπμε κηαο λέαο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην 

πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα.    
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πάςνπλ λα εθηεινχλ φιν θαη πην πνιιέο απφ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζδνθψληαο 

έλα δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηνλ Hawke (2003) νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζπλνιηθά κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο ζα πξέπεη ινηπφλ, λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο ζηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κε 

ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο 

πγείαο κέζα ζε έλα θαιχηεξν ζχζηεκα, ηφζν γηα ηνπο αζζελείο, φζν θαη γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο.   

 

3.8 Αποηελεζμαηική Δπικοινυνία   

Ζ επηθνηλσλία (communication) είλαη κία πεξίπινθε, δηαξθήο θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο (απνζηνιέαο θαη ιήπηεο) αιιειεπηδξνχλ, 

αληαιιάζζνληαο κελχκαηα κεηαμχ ηνπο. Ο ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

απνζηνιέα, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιήπηε. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ απηφ κπνξεί λα 

είλαη δχζθνιν, επεηδή ηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχλ επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ν ζθνπφο θάζε αηφκνπ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή ζπλδηαιιαγή, νη ζηάζεηο θάζε αηφκνπ πξνο ηνλ 

εαπηφ ηνπ, πξνο ην ζέκα θαη πξνο ην άηνκν κε ην νπνίν επηθνηλσλεί. Δίλαη ζεκαληηθφ, 

νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, λα κεηαδίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ζαθή κελχκαηα, λα αθνχλ πξνζεθηηθά, λα παξαθνινπζνχλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο άιιεο 

πιεπξάο θαη λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 

3.8.1 Γηαζηξεβιώζεηο - πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία 

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην λφεκα ησλ ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ. Σα ιεθηηθά κελχκαηα ζπλνδεχνληαη απφ έλα πιήζνο κε ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ πνπ νξηζκέλνη ηα νλνκάδνπλ «κεηα-επηθνηλσλία» (meta-

communication). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηα λεχκαηα ηεο θεθαιήο, ηελ νπηηθή επαθή, ηνλ ηφλν θαη ηελ έληαζε 

ηεο θσλήο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηε ζηάζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο, ηελ 
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έλδπζε θαη ηελ εκθάληζε, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

επηιέγνπκε λα είκαζηε, φηαλ επηθνηλσλνχκε κε θάπνηνλ
15

.  

Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη πην ηζρπξή απφ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Όηαλ έλα 

ιεθηηθφ κήλπκα δελ ζπλάδεη κε ην κε ιεθηηθφ κήλπκα, ν ιήπηεο δπζθνιεχεηαη λα ην 

εξκελεχζεη θαη ζπλεπψο δπζθνιεχεηαη λα απαληήζεη. Απηφ νδεγεί ζε 

αληίθαζε/ζύγθξνπζε πξνεξρόκελε από ηνλ απνζηνιέα (intrasender conflict) ή 

αιιηψο ζηελ απνζηνιή «δηπιψλ κελπκάησλ». Γηα παξάδεηγκα, έλαο πξντζηάκελνο πνπ 

δειψλεη ζε έλαλ εξγαδφκελν «έια λα κηιήζνπκε όπνηε ζέιεηο», αιιά έρεη πάληα ηελ 

πφξηα ηνπ θιεηζηή, ζηέιλεη έλα δηπιφ, αληηθαηηθφ κήλπκα. Αληίθαζε/ζύγθξνπζε 

πξνεξρόκελε από πνιιαπινύο απνζηνιείο (intersender conflict) παξαηεξείηαη φηαλ 

έλα άηνκν ιακβάλεη δχν αληηθαηηθά κελχκαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο κπνξεί λα ελζαξξχλεη έλαλ εξγαδφκελν λα 

δειψλεη ηα ιάζε/ζθάικαηα πνπ γίλνληαη, ελψ ν δηεπζπληήο ηεο ππεξεζίαο λα επηβάιεη 

πνηλέο ζε πεξίπησζε ιάζνπο. Σφηε ν εξγαδφκελνο «παγηδεχεηαη» αλάκεζα ζε 

αληηθαηηθά κελχκαηα πνπ ιακβάλεη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Άιιεο αηηίεο 

δηαζηξεβιψζεσλ ζηελ επηθνηλσλία είλαη: 

 Ζ ρξήζε «ηζρπξψλ» (θνξηηζκέλσλ) ιέμεσλ πνπ εθθέξνπλ αμηνινγηθή θξίζε.      

 Ζ νκηιία κε πνιχ αξγφ ή πνιχ γξήγνξν ξπζκφ. 

 Ζ ρξήζε άγλσζησλ/δπζλφεησλ ιέμεσλ. 

 Ζ αθηέξσζε πνιχ ρξφλνπ ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη φρη ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. 

Δπίζεο, δηαζηξέβισζε ελφο κελχκαηνο ζπκβαίλεη φηαλ ν ιήπηεο είλαη απαζρνιεκέλνο 

ή αθεξεκέλνο, φηαλ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο πνπ είρε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπλνκηιεηή ή φηαλ δηαηεξεί κεξνιεςίεο γηα απηφλ. 

3.8.2 Καηεπζύλζεηο επηθνηλσλίαο  

Ζ επίζεκε ή αλεπίζεκε επηθνηλσλία κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο: πξνο 

ηα θάησ, πξνο ηα πάλσ ή θαηά κήθνο (νξηδφληηα ή δηαγψληα). Ζ πξνο ηα θάησ 

επηθνηλσλία (απφ ηα ζηειέρε πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο) έρεη ζπρλά θαζνδεγεηηθφ 

ραξαθηήξα. Οη πθηζηάκελνη ιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε κίαο εξγαζίαο ή 

ελεκεξψλνληαη γηα  δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ή 

παίξλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπο. Ζ πξνο ηα πάλσ επηθνηλσλία είλαη 

                                                             
15 Allan Pease, Barbara Pease (2004), The definitive book of Body Language, Bantam Books, New York 
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απηή πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο πξνο ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ή απφ 

έλα θαηψηεξν ζηέιερνο πξνο έλα κεζαίν ή αλψηεξν ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο. Ζ πξνο 

ηα πάλσ επηθνηλσλία ζπρλά αθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ νξηδόληηα 

επηθνηλσλία είλαη απηή πνπ θαηεπζχλεηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή ηκήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ίδην νξγαλσηηθφ επίπεδν (π.ρ. κεηαμχ πξντζηακέλσλ). Ζ δηαγώληα 

επηθνηλσλία έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαη νξηδφληηαο θαη θάζεηεο επηθνηλσλίαο θαη αθνξά 

ζε άηνκα ή ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. δηεπζπληήο ηαηξφο πξνο πξντζηάκελν λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο θαη αληίζεηα). Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σφζν ε νξηδφληηα φζν θαη ε δηαγψληα 

επηθνηλσλία έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ηε ζπδήηεζε 

θαη δηαπξαγκάηεπζε. 

Ζ αλεπίζεκε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ απαληάηαη ζπρλά ζηνπο νξγαληζκνχο, είλαη 

απηή πνπ ζπρλά απνθαινχλ νη εξγαδφκελνη «ξάδην-αξβχια» (δειαδή νη θήκεο θαη ηα 

θνπηζνκπνιηά). Ζ άηππε επηθνηλσλία κέζσ «ξάδην-αξβχιαο» είλαη ζπλήζσο γξήγνξα, 

ηπραία θαη έρεη ηελ ηάζε λα δηαζηξεβιψλεηαη. Παξφια απηά είλαη ρξήζηκε γηαηί 

κεξηθέο θνξέο απνηειεί ην κφλν ηξφπν ψζηε λα ιάβεη θάπνηνο θάπνηεο πιεξνθνξίεο. 

Σν πξφβιεκα είλαη φηη θαλείο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαπιεξνθφξεζε πνπ 

γίλεηαη, γηαηί νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε κηθξν-αιιαγέο θαζψο ην κήλπκα έρεη δηαβηβαζηεί απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ινηπφλ, ζπληζηνχλ κηα ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο 

αιήζεηαο. 

3.8.3 Γηαθνξέο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα ήζε, ηα πξφηππα θαη νη πξνζδνθίεο κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ είλαη παλίζρπξεο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά. Ζ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη θάπνηνο, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ απνηπρία ζηελ επηθνηλσλία. Όπσο νη παξαβάζεηο πξνηχπσλ, θαλφλσλ, 

θαλνληζκψλ θιπ. Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, 

ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ επηθνηλσλίαο. Γηα λα 
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αλαθαιχςνπκε πνηνί θαλφλεο επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε έλαλ νξγαληζκφ, πξέπεη 

λα αλαξσηεζνχκε: 

 Πνηνο έρεη πξφζβαζε θαη ζε ηη είδνπο πιεξνθνξίεο; Μήπσο απνθξχπηνληαη 

πιεξνθνξίεο; Αλαθνηλψλνληαη επξέσο; 

 Πνηνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα πνηά κελχκαηα; Οη ηξφπνη 

απηνί, ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά;  

 Πφζν ζαθή είλαη ηα κελχκαηα; Μήπσο δηαζηξεβιψλνληαη ζπρλά; 

 Λακβάλνπλ φινη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο; 

 Λακβάλεηε ππεξβνιηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ ή δελ ιακβάλεηε επαξθή φγθν 

πιεξνθνξηψλ; 

 Πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην κήλπκα; 

 

3.8.4 Οξηζκόο ηεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ 

Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ (delegation) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε επζχλε θαη ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ελφο θαζήθνληνο (πνπ κπνξεί λα είλαη κία ιεηηνπξγία, 

δξαζηεξηφηεηα ή απφθαζε) κεηαβηβάδεηαη ζε έλα άιιν άηνκν ην νπνίν θαη ηελ 

απνδέρεηαη. Παξφιν πνπ ην άηνκν πνπ αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζπλερίδεη λα είλαη 

ππεχζπλν γηα ην θαζήθνλ ή ην έξγν πνπ αθνξνχλ απηέο νη αξκνδηφηεηεο, ην άηνκν 

πνπ ηηο αλαιακβάλεη είλαη πηα ππεχζπλν απέλαληη ζε εθείλνλ πνπ ηνπ ηηο αλέζεζε. 

πλεπψο, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη 

επζχλε, αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία. Χο δηαδηθαζία, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

πξνσζεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο ηκήκαηνο, απμάλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε, πξνάγεη ηηο δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ εγεζία θαη 

αλαπηχζζεη ην νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ απνηειεί έλα εξγαιείν. Με ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ν πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο κπνξεί λα επηηχρεη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ο πξντζηάκελνο ζα 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ είλαη κία ηέρλε πνπ 

καζαίλεηαη. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο εθκάζεζεο είλαη ε ζαθήο θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο επζχλεο, ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο.  
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ην ηξίην θεθάιαην, αλαθέξζεθαλ ηα ιάζε ζηε δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. Γφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο έλλνηεο: θξηηηθή ζθέςε, ιήςε 

θαη δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιαγή, απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο, έγηλε ιφγνο γηα ηηο 

δηαζηξεβιψζεηο – πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ηηο θαηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο, ηηο 

δηαθνξέο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. 
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 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν: ΔΡΔΤΝΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ  

4.1 ηόσορ και μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

4.1.1 ρεδηαζκόο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Ο θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γλσξίδεη κεγάιε 

άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο. Ζ πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

καηεπηεξίσλ. ηελ έξεπλα απηή, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ. Χο κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο  πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηξηάληα δχν (32) εξσηήζεηο φπνπ: επηά (7) απφ 

απηέο αλαθέξνληαλ ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, δψδεθα (12) 

ήηαλ ηνπ ηχπνπ Ναη, Όρη, έμη (6) αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ζε επηά (7) απφ  ηηο ηξηάληα δχν 

(32) εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert.  

 

πγθεθξηκέλα, ηα θχξηα ζέκαηα - αληηθείκελα πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχζαλ ηηο 

παξαθάησ ελφηεηεο: 

 Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 Σελ νξγάλσζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

νξγάλσζε  ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ γίλεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 Σελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

επηθνηλσλία κέζα ζην λνζνθνκείν. 
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 Σελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Σνλ έιεγρν πνπ ππάξρεη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Σέινο, εμεηάζηεθαλ πξαθηηθά ζέκαηα - αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο: ζε πνηφλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο 

παξνπζηάδνληαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, πφζν πηζαλφ είλαη λα ιπζνχλ ηα 

ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη πνηφο νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα κέζα 

ζην λνζνθνκείν.  

Όιεο νη παξαπάλσ ελφηεηεο εμεηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία.  

 

4.1.2 ρεδηαζκόο Γείγκαηνο 

Σν δείγκα ζην νπνίν απεπζπλζήθακε είλαη νγδφληα (80) άηνκα, ηα νπνία 

αληαπνθξίζεθαλ φια ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ επηινγή ησλ ελ ιφγσ 

αηφκσλ έγηλε κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε ηδησηηθφ λνζνθνκείν ηεο 

Αηηηθήο. Απφ ηα νγδφληα (80) άηνκα ηα ζαξάληα έμη (46) ήηαλ άλδξεο θαη ηξηάληα 

ηέζζεξηο (34) γπλαίθεο, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ήηαλ 57,5% ελψ ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 

42,5% (Γηάγξακκα 4.1).  

 

Γηάγξακκα 4.1: Φύιν ηνπ δείγκαηνο 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, ζην Γηάγξακκα 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

πνζνζηά ησλ ειηθηψλ θαη βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη 

ζρεηηθά λεαξήο ειηθίαο (75% θάησ ησλ 45 εηψλ). Απηφ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

πξνηηκνχλ λα έρνπλ εξγαζηαθφ δπλακηθφ λεαξήο ειηθίαο.  

 

Γηάγξακκα 4.2: Ηιηθία ηνπ δείγκαηνο  

 

 

εκαληηθφ είλαη λα δνχκε ην κνξθσηηθφ επίπεδν (Γηάγξακκα 4.3) ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ζηελ έξεπλα. Όπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57,50% είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ ή 

ΑΔΗ. Πξάγκα πνπ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη πνιχ πςειφ επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

ζηειερψλ, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν γηα ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία.    
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Γηάγξακκα 4.3: Δθπαίδεπζε ηνπ δείγκαηνο   

 

 

ην Γηάγξακκα 4.4 παξαηεξνχκε φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ζρεδφλ κνηξαζκέλε ζε έγγακα θαη άγακα άηνκα.   

 

 

                  Γηάγξακκα 4.4: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο   
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Δλψ ζην Γηάγξακκα 4.5 παξαηεξνχκε φηη ην εηήζην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά ρακειφ, αθνχ ην 66,3% δήισζε φηη θεξδίδεη 10 έσο 25 

ρηιηάδεο επξψ ην ρξφλν.   

 

 

                            Γηάγξακκα 4.5: Δηήζην εηζόδεκα ηνπ δείγκαηνο    

 

 

 

ηνλ πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε πσο δηακνξθψλεηαη ην δείγκα κε βάζε ηνλ 

ηνκέα-ηκήκα εξγαζίαο ηνπ.  
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                                  Πίλαθαο 4.1 : Σνκέαο – Σκήκα εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο 
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Σέινο, αλαθνξηθά κε  ην πφζα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θαηείραλ ζέζε πξντζηακέλνπ ζε 

θάπνην ηκήκα ή ππεξεζία, βιέπνπκε ζην Γηάγξακκα 4.6 φηη ηα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ 

κνηξαζκέλα. Σν 47% ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη ζέζε πξντζηακέλνπ θαη απηφ θάλεη ηελ 

έξεπλα καο λα απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Σα ζηειέρε ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ ζπάληα 

εθθξάδνπλ δεκφζηα ηελ άπνςε ηνπο, αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα θνηηεηηθέο 

έξεπλεο. Καη κφλν ε απάληεζε νξηζκέλσλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην 

απηφ, πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηπρία.  

 

 

                Γηάγξακκα 4.6: Καηνρή ζέζεο πξντζηακέλνπ ηνπ δείγκαηνο 
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4.2 Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν 

Ζ αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 17. Ζ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SPSS βνήζεζε ζηελ γξήγνξε θαη έγθπξε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δθηφο απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, είρακε ηελ δπλαηφηεηα γηα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ κε δηάθνξεο κνξθέο (πίηαο, ξαβδνγξάκκαηνο θιπ.).  Σέινο 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ έπαημε θαη ε δεκηνπξγία 

ζπλδπαζηηθψλ εξσηήζεσλ θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπο, φπνπ ε ζπζρέηηζε ησλ 

πηλάθσλ έγηλε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο crosstabs.   

 

ηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα, βιέπνπκε φηη φηαλ πξνθχπηεη θάπνην πξφβιεκα ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ. ην Γηάγξακκα 4.7 βιέπνπκε φηη νη 

απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο κνηξάδνληαη ζηηο ηξείο πξνεπηινγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κηθξή δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ 37,5% πνπ απεπζχλεηαη άκεζα 

ζην αλάινγν ηκήκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ.  

 

Γηάγξακκα 4.7: Πνύ απεπζύλεηαη ην δείγκα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ 
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ην Γηάγξακκα 4.8 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ φηη ην 1/5 ηνπ δείγκαηνο 

δελ έρεη βξαρππξφζεζκνπο ή καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ.     

 

Γηάγξακκα 4.8: ηόρνη ηνπ δείγκαηνο 

 

 

Δλψ αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 4.9, φπνπ ην 48,75% απφ απηνχο πνπ έρνπλ ζηφρνπο, δελ θάλνπλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Αιιά θαη ζηνλ Πίλαθα 4.2 βιέπνπκε φηη θαη απφ απηνχο 

πνπ θάλνπλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,3% 

ην θάλνπλ θάζε 2-3 κήλεο θαη θάζε ρξφλν. Σα παξαπάλσ πνζνζηά δείρλνπλ φηη δελ 

ππάξρεη δηνηθεηηθή επειημία ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ.   
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Γηάγξακκα 4.9: Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

Πίλαθαο 4.2: πρλόηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

Έλα άιιν εχξεκα πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη ην 16,25% ηνπ δείγκαηνο δελ 

ρξεζηκνπνηεί πιάλν εξγαζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη λα θαιχςεη (Γηάγξακκα 4.10 

). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη, δελ θάλνπλ ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηνηήησλ θαη απηφ απνηειεί κία πεγή δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκφο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.3, φπνπ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 27,5% πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζε φηη πξνθχπηεη θαη δελ εξγάδεηαη 

κε κεζνδηθφηεηα. 
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Γηάγξακκα 4.10: Υξεζηκνπνίεζε πιάλνπ εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 

Πίλαθαο 4.3: Σξόπνο εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, θαίλεηαη φηη  φζνη έρνπλ πξντζηάκελν, νη πεξηζζφηεξνη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 

4.11  Σν 56,25% ηνπ δείγκαηνο είλαη ηθαλνπνηεκέλν έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ.  
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               Γηάγξακκα 4.11: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία κε πξντζηάκελνπο 

 

 

 

Δθεί πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξν πξφβιεκα, είλαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ κε ην 

πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ. ην Γηάγξακκα 4.12 δηαθξίλνπκε φηη ζρεδφλ ην κηζφ 

δείγκα κε πνζνζηφ 48,75% είλαη απφ νπδέηεξν έσο δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ.    
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      Γηάγξακκα 4.12: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό άιισλ ηκεκάησλ 

 

 

Γελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε έλα κηθξφ πνζνζηφ 16,25% ηνπ δείγκαηνο πνπ θάλεη 

έλα ζνβαξφ ιάζνο, εθλεπξίδεηαη εχθνια ζηελ επηθνηλσλία κε θάπνηνλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (Γηάγξακκα 4.13).  

 

              Γηάγξακκα 4.13: Δθλεπξηζκόο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ δείγκαηνο 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φκσο ην Γηάγξακκα 4.14,  φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα 

κε πνζνζηφ 52,5% φηη απηφ πνπ εκπνδίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία κέζα ζην 

λνζνθνκείν είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο.  

 

                       Γηάγξακκα 4.14: Δκπόδηα επηθνηλσλίαο ζην λνζνθνκείν 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην Γηάγξακκα 4.15, φπνπ ην 48,75% ηνπ δείγκαηνο 

δειψλεη φηη δελ ηνπ δίδνληαη θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Τπελζπκίδνπκε φηη αλαθεξφκαζηε ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

         Γηάγξακκα 4.15: Κίλεηξα απνδνηηθόηεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο 

 

δειψλεη φηη δελ ηνπ δίδνληαη θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Τπελζπκίδνπκε φηη αλαθεξφκαζηε ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία.  
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Όζνλ αθνξά ηα εκπφδηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ (Γηάγξακκα 4.16), νη 

απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο (κε πνζνζηφ 51%) ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη θηαίλε ηα 

ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ακέζσο 

κεηά, κε πνζνζηφ 31% έξρεηαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Γηάγξακκα 4.16: Δκπόδηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

(82,5%) έρεη ελδηαθέξνλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο ζε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

εληνπίδεη (Γηάγξακκα 4.17). Αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη δηνηθήζεηο 

δελ εθαξκφδνπλ ηηο ιχζεηο απηέο.  

 

Γηάγξακκα 4.17: Πξνηάζεηο ιύζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 
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Γελ ζα πξέπεη λα καο αθήλεη αδηάθνξνπο ην γεγνλφο φηη ην 27,5% ηνπ δείγκαηνο 

παξαδέρεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο ζηηο δηαδηθαζίεο (Γηάγξακκα 

4.18). Κάηη πνπ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ αλ ζθεθηνχκε γηα παξάδεηγκα φηη απιά ε κε 

ζσζηή εθαξκνγή  ελφο απνιπκαληηθνχ ηνπ ρεηξνπξγείνπ,   κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ινηκψμεηο αζζελψλ θαη λα επηθέξεη ηνλ ζάλαην ηνπο. 

 

Γηάγξακκα 4.18: Γηθιείδεο αζθαιείαο δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη 

 

Πνιχ ζεκαληηθά επξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.19, φπνπ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κε πνζνζηφ 45% θαη ε νξγάλσζε κε πνζνζηφ 35% απνηεινχλ ηηο 

θχξηεο πεγέο πξνβιεκάησλ κε βάζε ην δείγκα καο. 

 

Γηάγξακκα 4.19: Σνκείο πνπ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα δηνίθεζεο 
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Γελ παξνπζηάδεηαη μεθάζαξε αηζηνδνμία γηα ηε ιχζε ησλ ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ 

ζην κέιινλ, αθνχ έλα πνζνζηφ 41% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη είλαη ιίγν έσο 

θαζφινπ πηζαλφ λα ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ (Γηάγξακκα 4.20). 

 

               Γηάγξακκα 4.20: Πηζαλή ιύζε ζε ππάξρνληα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα 

 

 

Ζ θεληξηθή εξψηεζε ηεο έξεπλαο απηήο, βξίζθεη απάληεζε ζην Γηάγξακκα 4. , φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ηνπ δείγκαηνο γηα ην πνηφο δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα ζην 

ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Οπζηαζηηθά ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηηο 

πξσηνγελήο πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο κέζα ζε έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.21, νη ηαηξνί απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε πεγή 

δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε πνζνζηφ 48%, ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ νη 

εθάζηνηε δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ κε πνζνζηφ 31%.  
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             Γηάγξακκα 4.21: Πεγέο πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία 

 

 

4.2.1 Crosstabs 

 

Γηάγξακκα 4.22: Δκπόδηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηνρή ζέζεο πξντζηάκελνπ   

 

Θέζε 

πξντζηακέλνπ 
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Γηάγξακκα 4.23: Πνηόο δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα ζην λνζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηνρή ζέζεο πξντζηάκελνπ   

 

ην Γηάγξακκα 4.22 βιέπνπκε φηη ζηελ απάληεζε ηνπ δείγκαηνο γηα ην ηη 

εκπνδίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, δελ έπαημε ξφιν ε ηδηφηεηα ηνπ 

πξντζηάκελνπ. Αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 

εξσηεζέλησλ (πξντζηακέλσλ θαη κε) απάληεζαλ φηη ηα ιάζε ζην ζρεδηαζκφ 

εκπνδίδνπλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ.  

ην Γηάγξακκα 4.23 βιέπνπκε φηη ζηελ απάληεζε ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ 

κεγαιχηεξε πεγή πξνβιεκάησλ, επίζεο δελ έπαημε ξφιν ε ηδηφηεηα ηνπ 

πξντζηάκελνπ. Αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 

εξσηεζέλησλ (πξντζηακέλσλ θαη κε) απάληεζαλ φηη νη ηαηξνί απνηεινχλ ηε 

κεγαιχηεξε πεγή δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Οη δχν παξαπάλσ ζπζρεηηζκνί πηλάθσλ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ δελ 

είλαη κφλν νη απφςεηο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ζπκπίπηνπλ ζε 

πξντζηακέλνπο θαη κε. Παξαηεξνχκε φηη νη απφςεηο ηνπο ζπκπίπηνπλ αθξηβψο 

θαη ζε φιεο ππφινηπεο επηινγέο ησλ απαληήζεσλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

παξαπάλσ πξνβιεκάησλ.  

Θέζε 

πξντζηακέλνπ 
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4.3 Αποηελέζμαηα έπεςναρ 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα 

επξήκαηα φζνλ αθνξά ηηο πεγέο δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Τπάξρεη κάιηζηα 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επίπεδν νξγάλσζεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

(Πίλαθαο 5., Παξάξηεκα).  

 

ηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, παξαηεξήζεθε φηη ην 1/5 ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη 

βξαρππξφζεζκνπο ή καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ην 16,25% δελ ρξεζηκνπνηεί πιάλν εξγαζηψλ θαη ην 27,5% δελ εξγάδεηαη 

κε κεζνδηθφηεηα. Άξα βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά δελ απνηεινχλ θχξηα πεγή πξνβιεκάησλ. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, εθεί πνπ δηαθξίλνπκε φηη ππάξρεη έλα γεληθφηεξν 

πξφβιεκα, είλαη ζηελ δηαηκεκαηηθή επηθνηλσλία κέζα ζην λνζνθνκείν. ρεδφλ ην 

κηζφ δείγκα κε πνζνζηφ 48,75% είλαη απφ νπδέηεξν έσο δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηπιένλ ην 

16,25% ηνπ δείγκαηνο παξαδέρεηαη φηη εθλεπξίδεηαη εχθνια ζηελ επηθνηλσλία κε 

θάπνηνλ. Σέινο, θαίλεηαη μεθάζαξα κε πνζνζηφ 52,5% φηη απηφ πνπ εκπνδίδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία κέζα ζην λνζνθνκείν είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο. Άξα 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο εληνπίζακε δχν βαζηθέο πεγέο πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ε 

επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ πνπ δεκηνπξγείηαη θπξίσο ιφγσ 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη ν απαξάδεθηνο εθλεπξηζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ επηθνηλσλία κε 

νξηζκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οχηε θαη εδψ φκσο βξίζθεηαη θάπνηα θχξηα πεγή 

δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ.     

 

ηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην 48,75% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη δελ ηνπ 

δίδνληαη θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Δλψ ην 82,5% έρεη 

ελδηαθέξνλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο ζε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη. Όζνλ 

αθνξά ηα εκπφδηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο 

κε πνζνζηφ 51% ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη θηαίλε ηα ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ακέζσο κεηά, κε πνζνζηφ 31% έξρεηαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη θχξηεο 
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πεγέο πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη: α) Ζ κε παξνρή θηλήηξσλ 

απνδνηηθφηεηαο ζην πξνζσπηθφ, ελψ απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ ππάξρεη ελδηαθέξνλ 

θαη πξνηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο, θαη β) Σα ιάζε θαηά ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 

πξνβιεκάησλ πνπ ε ιχζε ηνπο απαηηεί ηδηαίηεξε κειέηε. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ, παξφιν πνπ ζην 26,3% ηνπ δείγκαηνο δελ ειέγρεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ απφ άιινπο θαη ην 17,5% δελ θάλεη πξνζσπηθφ 

έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ζνβαξή παξάιεηςε απνηειεί φηη ην 

27,5% ηνπ δείγκαηνο παξαδέρεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο ζηηο 

δηαδηθαζίεο. Απηφ κπνξεί λα απνηειεί ζνβαξή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα θνζηίζεη 

πνιχ αθξηβά ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά δελ απνηειεί θχξηα πεγή δηνηθεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

ηνλ πξαθηηθφ ηνκέα, εθεί φπνπ καο δηδάζθεη ε εκπεηξία, εληνπίδνληαη νη θπξηφηεξεο 

πεγέο δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ζπγθεληξσηηθά  ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κε πνζνζηφ 45% θαη ε νξγάλσζε κε πνζνζηφ 35% απνηεινχλ ηηο 

θχξηεο πεγέο πξνβιεκάησλ κε βάζε ην δείγκα καο. Βέβαηα, απηέο αθνξνχλ ζηε 

βαξχηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, αλ θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ 

ηελ ππάξρνπζα νξγάλσζε, ηαπηφρξνλα ηελ ζεσξεί βαζηθή πεγή δηνηθεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί ζε πξνζσπηθφ επίπεδν λα ππάξρεη 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νξγάλσζε, αιιά ζε γεληθφ επίπεδν νξγάλσζεο λα ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, έλα πνζνζηφ 41% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη 

είλαη ιίγν έσο θαζφινπ πηζαλφ λα ιπζνχλ ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε πεγή πξνβιεκάησλ κε βάζε ην δείγκα καο φκσο, είλαη νη ηαηξνί κε 

πνζνζηφ 48%, ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε δηνηθήζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ κε πνζνζηφ 31%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηαηξνί δελ δηαθέξνπλ θαη 

πνιχ απφ ηηο δηνηθήζεηο, αθνχ ζε αξθεηά ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα απνηεινχληαη απφ ηαηξνχο – κεηφρνπο. Άξα ηα ζπληξηπηηθά 

απηά πνζνζηά καο δείρλνπλ ηελ θχξηα πεγή δεκηνπξγίαο δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία.   
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Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα βαζίζηεθαλ ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ έζεζε εμαξρήο ε έξεπλα καο θαη κε βάζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο 

δεκηνπξγήζεθε θαη ην εξσηεκαηνιφγην καο ην νπνίν πεξηειάκβαλε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα γηα έξεπλα. Με βάζε απηά ηα αληηθείκελα κπνξνχκε ζπκπεξαζκαηηθά λα 

αλαθέξνπκε φηη εληνπίζηεθαλ νη θχξηεο «πιεγέο» ζηηο δηνηθήζεηο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ. Δλ ζπλερεία ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ζπγθξηζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζα πξνηαζνχλ 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.  

 
ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ε έξεπλα ε νπνία έγηλε κε ζέκα ηηο 

πεγέο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο. 

Αλαθέξζεθαλ ν ζηφρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ δείγκαηνο, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν 

ζπζρεηηζκφο νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ (crosstabs) θαη ηέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 
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πκπεξάζκαηα & Πξνηάζεηο 

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα θάλνπκε 

έλαλ απνινγηζκφ. ην πξψην θεθάιαην είδακε πσο εμειίρζεθαλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο, 

ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ελφο λνζνθνκείνπ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, φπσο επίζεο θαη ηνλ ξφιν θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Πην αλαιπηηθά, έγηλε 

πεξηγξαθή ηνπ αληαγσληζκνχ, αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θαηαλαισηή, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ κε βάζε ηα 

δεδνκέλα. ην δεχηεξν θεθάιαην είδακε νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξζεθαλ μερσξηζηά 

ζηνηρεία γηα ηηο θιηληθέο, ηα καηεπηήξηα θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Δπίζεο ζίρηεθαλ 

ηα ζέκαηα ηεο ηερλεηήο δήηεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθε κία αλάιπζε SWOT ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ελ ζπλερεία έγηλε αλαθνξά ζηνπο κεγάινπο ηδησηηθνχο 

λνζνθνκεηαθνχο νκίινπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ κειινληηθή αλάπηπμή ηνπο. ην ηξίην 

θεθάιαην, αλαθέξζεθαλ ηα ιάζε ζηε δηνίθεζεο ηεο πγείαο θαη νη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. Γφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο έλλνηεο: θξηηηθή ζθέςε, ιήςε 

θαη δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιαγή, απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο, έγηλε ιφγνο γηα ηηο 

δηαζηξεβιψζεηο – πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ηηο θαηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο, ηηο 

δηαθνξέο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ε έξεπλα ε νπνία έγηλε κε ζέκα ηηο πεγέο 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο. Αλαθέξζεθαλ ν 

ζηφρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ δείγκαηνο, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν ζπζρεηηζκφο νξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ (crosstabs) θαη ηέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.        

 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηαηξνί απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο. Ζ κε 

ζπκκφξθσζε ηνπο ή ην κηθξφ βάξνο πνπ δίλνπλ ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, θνζηίδεη πάξα πνιχ αθξηβά ζηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη θπξίσο ζηνπο 



140 

 

πειάηεο-θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηνλ νξγαληζκφ (ηδησηηθφ λνζνθνκείν) 

θνζηίδεη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, αληαγσληζκνχ, ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη 

Μάξθεηηλγθ. ηνπο πειάηεο-θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα ηνπο 

θνζηίζεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Παξαιείςεηο ζε ζέκαηα ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, 

ππεξβνιηθήο ζπληαγνγξάθεζεο, θαηεπζπλφκελεο ζπληαγνγξάθεζεο, έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ λνζειίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, παξάβιεςε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ κέζα ζην λνζνθνκείν (αθφκα 

θαη ηεο ππεξεζίαο θαζαξηζκνχ ή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο) θαη ην ζχλδξνκν «ηα μέξσ 

φια» είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζηξέθνπλ θάζε πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο 

δηνίθεζεο ελφο λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ιφγν γηα 

«ηαηξηθφ άβαην», αλαθεξφκελνη ζε πνιιά δηνηθεηηθά ζέκαηα κέζα ζε ηδησηηθά 

λνζνθνκεία. Απφ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κέρξη ηελ 

δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ.  

 

Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ ηεξάζηηα πεγή δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ακέζσο κεηά 

εληνπίζηεθαλ δπν αθφκα ζνβαξέο πεγέο. Ζ κία είλαη ν πςειφο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε παξνρή θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ 

έιιεηςε ζηφρσλ θάλνπλ αδχλαηε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλψ νη 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ, πξνηείλνληαο ιχζεηο ζε 

ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Ζ δεχηεξε κεγάιε πεγή πξνβιεκάησλ είλαη ηα ιάζε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, μεθηλφληαο απφ ην αξρηηεθηνληθφ ζρέδην πνπ 

ζπλήζσο είλαη παξφκνην γηα φια ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. Σα ιάζε απηά ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγνχλ ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ εχθνια θαη 

δπζηπρψο γίλνληαη ηξφπνο δσήο γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ.  

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη δπζηπρψο ην αθξηβνπιεξσκέλν 

επίπεδν παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο, 

δελ είλαη ηφζν πςειφ φζν ζα λφκηδαλ θάπνηνη.  
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Δπηβάιιεηαη λα γίλεη ζαθέο φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά έλαο νξγαληζκφο 

παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ζα πξέπεη φινη λα ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαηξψλ. Μία ελαιιαθηηθή πξφηαζε φζνλ 

αθνξά ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, είλαη ε αλάπηπμε 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη φρη brand name. Απηφ ζα βνεζνχζε θαη ζηελ εζσηεξηθή 

αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Απηφ πνπ ιείπεη 

ζήκεξα απφ ηα κεγαινπξεπή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα είλαη νη αμίεο θαη ηα 

πηζηεχσ. Πξέπεη φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ζε ηέηνηνπο νξγαληζκνχο, 

λα θαηαλνήζνπλ φηη επηηεινχλ θνηλσληθφ έξγν. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε εξγαζία 

ηνπο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία θαη φηη παιεχνπλ φινη καδί γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν.  

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα πξέπεη λα δνζεί άκεζα βάξνο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη φρη κφλν ζηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηνπο. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έξρεηαη απφ 

ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία επαθήο ηνπ κε έλα πξντφλ ή ππεξεζία, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

φηη πξέπεη λα αιιάμνπκε ξηδηθά ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο. ίγνπξα νη αιιαγέο δελ ζα 

έξζνπλ γξήγνξα, αιιά ζα έξζνπλ ζίγνπξα. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν 

θνξπθψλεηαη θαη φπσο είλαη γλσζηφ, αλ δελ βξεηο εζχ έλα πξφβιεκα, έξρεηαη θαη ζε 

βξίζθεη εθείλν.  
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                                          ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                         Δξσηεκαηνιόγην 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 

      ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

      «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ» 
 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη – Κπξίεο, 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην Μεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» κε ηίηιν „Λεηηνπξγηθά 

Πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο Ιδησηηθώλ Ννζνθνκείσλ ζηελ Αηηηθή‟.  
 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ Ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ ζηελ 

Αηηηθή θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ ππάξρνπλ κε ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. 

 

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ην εχξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ Ηδησηηθψλ 

Ννζνθνκείσλ ζηελ Αηηηθή. 

 

Θα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ όηη ην ζύλνιν ησλ απόςεσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ ζα απνηππσζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην ζα ηύρνπλ 

ηνπ απόιπηνπ ζεβαζκνύ θαη ερεκύζεηαο από ηνλ εξεπλεηή. 

 

Ζ ζπκβνιή ζαο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη 

θαζνξηζηηθή θαη απαξαίηεηε θαζψο κε ην πξνζσπηθφ ζαο θχξνο, ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε άπνςε θαη ηηο εκπεηξίεο ζαο ζα ζπκβάιιεηε ζεκαληηθά 

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. 

 

αο επραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία 

θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα λα απαληήζεηε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

 

Με εβαζκφ θαη Δθηίκεζε 

 

Μάξθνο Βαζάινο  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 
Δημογραφικά ςτοιχεία 

  

1.Φχιν 
  Άλδξαο             Γπλαίθα    
 

2.Ζιηθία 
   <24 Δηψλ          25-34 Δηψλ                35-44 Δηψλ         45-54 Δηψλ             >55 Δηψλ  
 

3.Δθπαίδεπζε 

  (Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε νινθιεξψζεη) 

   Γπκλάζην            Λχθεην            ΗΔΚ           ΣΔΗ/ΑΔΗ          Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ      
 

4.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
    Άγακνο/ε                           ΄Δγγακνο/ε    
 

5.Δηήζην εηζφδεκα 
   έσο 10.000€                      10.000€ έσο 25.000€            25.000€ έσο 50.000€     
   50.000€ θαη άλσ   
 

6.Σνκέαο - Σκήκα εξγαζίαο  

   …………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.Θέζε Πξντζηακέλνπ  
   Ναη                  Όρη   

 

Οργάνωςη 
 

       8.Γλσξίδεηε ην θαζεθνληνιφγην ζαο? 
   Ναη                   Όρη   

    

       9.Γλσξίδεηε ζε πνηφλ πξέπεη λα απεπζπλζείηε γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ?      
    Ναη                   Όρη   

     
     10.Πνπ απεπζχλεζηε γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε? 

        ηνλ Πξντζηάκελν/ε                    ην αλάινγν ηκήκα, αλαιφγσο ην πξφβιεκα   
     Σν επηιχσ κφλνο/ε κνπ               Αιινχ………………………………………….... 

      
      11.Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ην ρξφλν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ? 

       Πνιχ                                                       Οχηε Ηθαλνπνηεκέλνο/ε                                                          Πνιχ 

   Ηθαλνπνηεκέλνο/ε      Ηθαλνπνηεκέλνο/ε        Οχηε Γπζαξεζηεκέλνο/ε       Γπζαξεζηεκέλνο/ε        Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

                                                                                                

      

12.πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ Οξγάλσζε? 
     Πνιχ                                                         Οχηε Ηθαλνπνηεκέλνο/ε                                                          Πνιχ 

  Ηθαλνπνηεκέλνο/ε       Ηθαλνπνηεκέλνο/ε        Οχηε Γπζαξεζηεκέλνο/ε         Γπζαξεζηεκέλνο/ε      Γπζαξεζηεκέλνο/ε 
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Προγραμματιςμόσ 
 

13. Έρεηε βξαρππξφζεζκνπο ή καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο?      Ναη              Όρη  

 

14.Γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ζαο?                       Ναη              Όρη   
 

15.Αλ Ναη, Πφζν ζπρλά? (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κηα απαληήζεηο) 
      Κάζε κέξα            Κάζε εβδνκάδα                    Κάζε κήλα              Κάζε ρξφλν    
      Άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα……………………………………………………………………….. 

 

16.Υξεζηκνπνηείηαη πιάλν εξγαζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρεηε λα θαιχςεηε? 
      Ναη               Όρη 

17.Δξγάδεζηε κε κεζνδηθφηεηα ή πξνζπαζείηε λα αληεπεμέιζεηε ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα    

     πξνθχςεη? 
   Δξγάδνκαη κε κεζνδηθφηεηα              Πξνζπαζψ λα αληεπεμέιζσ ζε φηη πξνθχπηεη   

 

Επικοινωνία  
 

19.Δθλεπξίδεζηε εχθνια ζηελ επηθνηλσλία κε θάπνηνλ             Ναη              Όρη  

 

 

 

20.Καηά ηε γλψκε ζαο ηη είλαη απηφ πνπ εκπνδίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επηθνηλσλία 

     ζην Ννζνθνκείν?  

     Φφξηνο εξγαζίαο               Έιιεηςε ρξφλνπ              Με επαξθήο επεμήγεζε   
     Φπρνινγηθνί Παξάγνληεο              Πξνζσπηθά Πξνβιήκαηα        
     Άιιν……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηελ  
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α. Με ηνπο πξντζηακέλνπο ζαο.       

β. Με ηνπο πθηζηακέλνπο ζαο.(Αλ έρεηε)       

γ. Με ηνπο ζπλαδέιθνπο/ζπλεξγάηεο ζαο.      

δ. Με ην Πξνζσπηθφ άιισλ ηκεκάησλ.      

ε. Με ηνπο Αζζελείο/Δπηζθέπηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ      

ζη.                      πλνιηθά      
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Λειτουργικότητα 
 

21. Κάλεηε ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεηε λα δηεθπεξαηψζεηε?                 

      Ναη                 Όρη   

 

22. αο δίλνληαη θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία ζαο?       

      Ναη                 Όρη  

 

23.Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηελ επθνιία ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ? 
         Πνιχ                                                         Οχηε Ηθαλνπνηεκέλνο/ε                                                          Πνιχ 

           Ηθαλνπνηεκέλνο/ε       Ηθαλνπνηεκέλνο/ε        Οχηε Γπζαξεζηεκέλνο/ε          Γπζαξεζηεκέλνο/ε      Γπζαξεζηεκέλνο/ε  
                
 

24.Καηά ηε γλψκε ζαο ηη είλαη απηφ πνπ εκπνδίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ?  

Πνιππινθφηεηα Γηαδηθαζηψλ             Μεραλνγξαθηθέο Διιείςεηο     
Διιείςεηο Πξνζσπηθνχ                   Υσξνηαμηθέο Διιείςεηο   
Λάζε ζην ζρεδηαζκφ                      Άιιν……………………………………………..  
 

25.Πξνηείλεηε ιχζεηο ζε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεηε?           Ναη          Όρη  
 

Έλεγχοσ 
 

26.Διέγρεηε ε απνδνηηθφηεηα Ναη Όρη 

α. Σσλ εξγαζηψλ ζαο απφ άιινπο?   

β. Σσλ εξγαζηψλ ζαο απφ εζάο ηνπο ίδηνπο?    
 

27.Τπάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζείηε?      Ναη          Όρη  
 

28.Πφζν γξήγνξα εληνπίδεηε έλα ιάζνο πνπ έγηλε? 

     Ακέζσο                        ρεηηθά Γξήγνξα            Πξηλ λα έρεη ζπλέπεηεο  

     Όηαλ είλαη πηα Αξγά                        Πνηέ  
 

29.Τπάξρνπλ επηπηψζεηο ζε ιάζε πνπ γίλνληαη?                     Ναη             Όρη  
 

την Πράξη 
 

30. ε πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο εληνπίδεηε ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα? 

      Οξγάλσζε                               Πξνγξακκαηηζκφ                Δπηθνηλσλία  
      Λεηηνπξγηθφηεηα                  Έιεγρν                     Άιιν……………………. 

31.Πφζν πηζαλφ ζεσξείηε λα ιπζνχλ ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε? 
     Πνιχ Πηζαλφ               Αξθεηά Πηζαλφ               Λίγν Πηζαλφ               Καζφινπ Πηζαλφ    
32.Καηα ηε γλψκε ζαο πνηφο δεκηνπξγεί ηα πξνβιήκαηα ζην Ννζνθνκείν ζαο? 

     χζηεκα Τγείαο              Γηνίθεζε                 Ηαηξνί                  Δπηζθέπηεο         
     Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ                 Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ    
     Άιιν……………………………………………………………………………..................... 
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Δλδεηθηηθνί πίλαθεο θαη γξαθήκαηα από ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

 

                                      Πίλαθαο 5.1: Γλώζε θαζεθνληνινγίνπ  

 
 

Πίλαθαο 5.2:  Γλώζε ζε πνηόλ πξέπεη λα απεπζπλζεί ην δείγκα γηα ηε ιύζε 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

 
 

Γηάγξακκα 5.1: Γλώζε ζε πνηόλ πξέπεη λα απεπζπλζεί ην δείγκα γηα ηε ιύζε 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 
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Πίλαθαο 5.3:  Ιθαλνπνίεζε από ηνλ ρξόλν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ 

 
 

 

 
          Πίλαθαο 5.4: πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ νξγάλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

 
 

 

 
Πίλαθαο 5.5:  Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηάκελνπο (αλ 

ππάξρνπλ) 
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     Πίλαθαο 5.6: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο/ 

ζπλεξγάηεο  

 
 

Πίλαθαο 5.7: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο/επηζθέπηεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 
 

Πίλαθαο 5.8: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επηθνηλσλία ζπλνιηθά 
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Γηάγξακκα 5.2: Ιεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζνύλ 

 
 

Πίλαθαο 5.9: Ιθαλνπνίεζε από ηελ επθνιία ησλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ  
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               Πίλαθαο 5.10: Έιεγρνο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαζηώλ από άιινπο 

 
 

         Πίλαθαο 5.11: Έιεγρνο απνδνηηθόηεηαο ησλ εξγαζηώλ από ηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν 

 
 

                      Πίλαθαο 5.12: Σαρύηεηα εληνπηζκνύ ιαζώλ πνπ γίλνληαη 

 
 

Πίλαθαο 5.13: Ύπαξμε επηπηώζεσλ ζε ιάζε πνπ γίλνληαη 

 
 


