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Η αξιολόγηση της σχέσης ασθενή – γενικού ιατρού, κρίνεται απαραίτητη σε 

έναν τόσο βασικό δημόσιο πυλώνα υγείας όπως είναι το κέντρο υγείας (Κ.Υ), 

ελλείψει του οποίου οι ασθενείς της  ελληνικής υπαίθρου ταλαιπωρούνται 

διανύοντας μεγάλες αποστάσεις περιπλανώμενοι χωρίς εισιτήριο στα 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. Άλλες φορές πάλι, η πορεία του 

αρρώστου στο σύστημα υγείας της Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), παρακάμπτει 

ηθελημένα το Κ.Υ λόγω της  χαμηλής ικανοποίησης των χρηστών του από την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει το επίπεδο ικανοποίησης των 

ασθενών από τους γενικούς / οικογενειακούς ιατρούς και τις λοιπές υπηρεσίες 

υγείας που προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης και 

να το συγκρίνει με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων προγενεστέρων μελετών. 

Υλικά – Mέθοδος : Για την εκτίμηση της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

μεταφρασμένο και σταθμισμένο ερωτηματολόγιο ΕUROPEP (European Task 

Force for Patient Evaluation of General Practice), που αποτελείται από 25 

ερωτήσεις κλειστού τύπου κατά την περίοδο Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2015 και 

που συμπληρώθηκε από ένα τυχαίο δείγμα 78 χρηστών του ΚΥ 

Αρκαλοχωρίου. 
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Αποτελέσματα : Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 56 έτη περίπου 

(55.71±13.6). Η πλειοψηφία των χρηστών του ΚΥ Αρκαλοχωρίου είναι 

γυναίκες (56%). Οι ασθενείς με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν 

μεγαλύτερο  σκορ στον τομέα  της «οργάνωσης  της φροντίδας στο Κ.Υ » 

(23.9±5.5), σε σχέση με αυτούς που έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Όσοι έχουν κάποια χρόνια νόσο δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου σαν οργάνωση φροντίδας 

(23.8 ±4.6), έναντι των ασθενών που δεν παρουσιάζουν ατομικό αναμνηστικό 

χρόνιας νόσου (21.1 ±5.5). Αυτοί που έχουν άριστη κατάσταση υγείας 

παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτούς που 

αυτοπροσδιορίζουν το επίπεδο υγείας τους ως μέτριο με  αυξημένη  συνολική 

αξιολόγηση κατά 15 μονάδες περίπου (β coef.= 15.2, 95% CI= 4.9 , 25.6). Οι πιο 

ηλικιωμένοι τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ικανοποιημένοι 

και όσο αυξάνονται οι επισκέψεις στο Κ.Υ, τόσο αυξάνεται το επίπεδο 

ικανοποίησης. Η πλειοψηφία των ασθενών του δείγματος εμφανίζεται αρκετά  

ικανοποιημένη με την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, τη σχέση τους με το 

γενικό ιατρό που τους παρακολουθεί και την οργάνωση του Κ.Υ ως μονάδα 

υγείας. Tο μέσο ποσοστό ικανοποίησης υπολογίστηκε στο 82 %(min 0% , max 

100% ). Το 91.4% των ερωτηθέντων θα συνιστούσε  τον γενικό του Ιατρό σε 

κάποιο φίλο ή γνωστό του και το 84.1% δεν θα τον άλλαζε αφού τον 

εμπιστεύεται. 

Συμπεράσματα : Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, 

ύπαρξη ή όχι χρόνιας νόσου, κατάσταση υγείας) και των επιπέδων 

ικανοποίησής τους από την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας του ΚΥ 

Αρκαλοχωρίου. Οι χρήστες του ΚΥ εμφανίζονται το ίδιο ικανοποιημένοι από 

το γενικό γιατρό και τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας σε σχέση με άλλους 

ευρωπαίους ομολόγους τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν κάποια 

σημεία που χρήζουν βελτίωση στο Κ.Υ, όπως η διαθεσιμότητα του γενικού 

ιατρού στο τηλέφωνο του Κ.Υ και η μείωση του χρόνου αναμονής για την 

είσοδο στο εξεταστήριο.  Αυτά τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς 

χάραξη νέας πολιτικής από τη διοίκηση του Κ.Υ και την αρμόδια 7η Υ. Πε, μέσω 
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μιας πλατφόρμας συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ώστε να  υιοθετηθούν 

βελτιωμένες συμπεριφορές που θα αυξήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης 

ΠΦΥ.  

 

Λέξεις κλειδιά : ΠΦΥ , ικανοποίηση ασθενών, Κ.Υ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

4 

 

 

Abstract 

 

Title: Assessment of the patient-general practitioner relationship in a Health 

Center of a semi-rural area of Heraklion, Crete. 

 

By:  Stavros L. Avramidis, MD, GP, Family Medicine specialist, 

Arkalochori Health Center  

Supervisors: 1.Anastasios Philalithis 

  2.Konstantinos Vlasiadis 

Date:   January 2016 

 

Assessing the patient-general physician relationship is of utmost importance. 

This is particularly the case with Health Centers (HC), one of the pillars of the 

health care system; without the Health Centers patients residing in rural areas 

sustain the hardships of travelling long distances to reach secondary and 

tertiary health care facilities frequently without the necessary admittance 

paperwork.  On the other hand, patients moving within the health care system 

in Greece (E.O.P.Y.Y) deliberately avoid HCs due to the low levels of satisfaction 

among their users. 

 

The purpose of this research is to assess the level of patients’ satisfaction from 

general/family physicians and health care services available at the Health 

Center of Arkalochori, Herakleion and to compare it with findings of relevant 

previous studies.   

Materials and methods: to assess the level of satisfaction the EUROPEP 

(European Task Force for Patient Evaluation of General Practice) was used.  

The questionnaire has been translated into Greek and standardized and 

consists of 25 closed ended questions. Data were collected between September 

and December of 2015 from a random sample of 78 users of the Health Center 

of Arkalochori. 

Findings: The average age of patients in the sample is 56 years (55.71±13.6).  

The majority of users of the Health Care of Arkalochori are women (56%).  
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Patients of lower education level tend to report higher rates of satisfaction of 

the “management of care in the HC” (23.9±5.5), compared to the patients of 

higher education level. Similarly, those suffering from chronic illness report 

higher levels of satisfaction of the ‘management of care’ at the Health Care of 

Arkalochori (23.8 ±4.6) compared to those patients who do not have a history 

of chronic illness (21.1 ±5.5). Users of excellent health condition tend to report 

higher levels of satisfaction. Their overall score of satisfaction is approximately 

15 units higher than the average score of level of satisfaction of users of 

moderate health condition (β coef. =15.2, 95% CI= 4.9, 25.6). Older patients 

tend to report increasing levels of satisfaction. Their reported level of 

satisfaction tends to further increase with the increase of frequency of visits to 

the Health Care. The majority of patients report they are ‘quite satisfied’ with 

the quality of medical services provided, the relationship with the attending 

general practitioner and the unit management of Health Center. The average 

level of satisfaction among respondents is 82% (min 0%, max 100%). Among 

participants 91.4% would recommend the attending general practitioner to a 

friend or acquaintance while 84.1% trusts the general practitioner and would 

not change him.     

Conclusions: Statistically significant differences are observed in the level of 

reported satisfaction concerning primary health care and the Health Center of 

Arkalochori based on the sample’s demographic characteristics (age, level of 

education, existence or not of chronic illness, health condition). Compared to 

users of primary health care in other European countries, users of the HC 

report the same level of satisfaction from the General Practitioner and the HC’s 

services. Current research points to a number of issues which need to be 

improved in the Health Center such as: availability of and access to the general 

practitioner through the HC’s phone center and reduction of waiting time.  The 

findings of the present research can be used for the development of new 

policies by the administration of the Health Center and the pertinent 7nth 

Health Region through a platform of medical continuing education in order for 

best practices enhancing the quality of primary health care services to be 

adopted.  

 

Keywords: Primary Health Care, patient’s satisfaction, Health Center  
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Αξιολόγηση της σχέσης ασθενή - γενικού ιατρού σε ένα 

κέντρο υγείας ημιαστικής περιοχής του νομού Ηρακλείου 

Κρήτης 

 

 

“ το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο φάρμακο στη γενική ιατρική είναι ο ίδιος ο 

γιατρός’’   

Μ. Balint    

 

 

Εισαγωγή 

 

 Η έννοια της ‘‘ενσυναίσθησης’’ , της συμπάθειας προς τον ασθενή, του 

σεβασμού της προσωπικότητάς του και της συμπόνιας, είναι από εκατοντάδες  

χρόνια συνυφασμένα με την Ιπποκρατική ιατρική τέχνη. Το να σκουπίσει ο 

ιατρός το δάκρυ του ασθενούς, ως αποτέλεσμα της επιθυμίας του να κάνει 

κάτι γι’ αυτόν, έστω μικρό και ασήμαντο, προϋποθέτει να είναι πάνω απ’ όλα 

άνθρωπος. Η ενσυναίσθηση, αποτελεί την πεμπτουσία της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) και θα έπρεπε τα περιφερειακά ιατρεία και τα 

κέντρα υγείας των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών να 

περιθάλπουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους υπό το πρίσμα αυτής της 

απλής έννοιας, που δυστυχώς στην Ελλάδα της οικονομικής και 

ανθρωπιστικής κρίσης έχει ξεχαστεί. Ο καθηγητής Χ. Λιονής υποστηρίζει  πως 

παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες και μελέτες που να το 

αποδεικνύουν, οι ασθενείς εκείνοι που αντιμετωπίζονται με αγάπη, 

κατανόηση, συμπόνια και σεβασμό στην ταυτότητά τους, στις αξίες, τις 

παραδόσεις και  τις πεποιθήσεις τους, μπορούν να ανακάμπτουν ταχύτερα 

στις οξείες παθήσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις χρόνιες 

παθολογικές καταστάσεις και το άγχος που πηγάζει από αυτές. 

 Αφορμή για τη συγγραφή της παρούσης μελέτης αποτελεί η 

επαγγελματική ιδιότητα του εκπονούντος ως γενικού / οικογενειακού γιατρού 

σε δημόσιες δομές υγείας που εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες  

από το έτος 2008 που άρχισε να εργάζεται και μέχρι της παρούσης ημέρας, 
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δηλαδή από την είσοδο της χώρας μας στα μνημόνια και τη μετέπειτα  

κοινωνικο-οικονομική κρίση. Τότε, τίποτα δεν προεικόνιζε τη σημερινή 

έκπτωση του βιοτικού επιπέδου και του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Από 

τότε και μέχρι σήμερα έχουν βέβαια αλλάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό 

σύστημα υγείας και στα χαρακτηριστικά των πληθυσμών αναφοράς. Οι 

πρακτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

αλλάζουν καθημερινά (ηλεκτρονικά μητρώα χρόνιων ασθενών, κλινικά 

συστήματα ανάπτυξης κατευθυντηρίων οδηγιών, ηλεκτρονικά ιατρικά 

αρχεία). Δεδομένου μάλιστα ότι μια καλά οργανωμένη ΠΦΥ σχετίζεται με 

χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό μηχανισμό, τη βελτίωση της υγείας του 

πληθυσμού, την ισοκατανομή του δικαιώματος στην υγεία, μια 

αποτελεσματικότερη  χρήση των υπηρεσιών υγείας και μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των χρηστών (Starfield, Shi and Macinko 2005 ) , αποφασίσαμε 

να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών σε 

μια ημιορεινή ημιαστική περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν προηγούμενα 

δεδομένα. 

 Δυστυχώς, σήμερα ο Έλληνας ασθενής αντιμετωπίζεται ρατσιστικά 

από την τρόικα σε σχέση με τους  ευρωπαίους ομολόγους του.  Σύμφωνα με 

επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος δαπάνης υγείας για την ΕΕ  είναι  

7,5% κάθε εθνικού ΑΕΠ, την ώρα που οι θεσμοί έχουν θέσει ως «ταβάνι» για 

την Ελλάδα το 6% του ελληνικού ΑΕΠ. H ίδια η Ελλάδα δεν μπόρεσε 

πραγματικά να προσφέρει ούτε το 4,5% του ΑΕΠ της για την υγεία των 

πολιτών της, με αποτέλεσμα την εξαθλίωση των ασθενών (OECD, 2013). Από 

το 2009 έως το 2013, η συνολική δαπάνη Υγείας μειώθηκε κατά 32% (7,4 δισ. 

ευρώ). Πολύ μεγαλύτερη ήταν η μείωση της δημόσιας δαπάνης Υγείας, η οποία 

μειώθηκε το ίδιο διάστημα κατά 37,7% ή 6,1 δισ. ευρώ. Είναι ανεπίτρεπτο η 

δαπάνη υγείας στην Ελλάδα να είναι η μισή από το μέσο όρο της Ευρώπης των 

28. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημόσιας Υγείας Τάσο Φιλαλήθη , η Eλλάδα 

εξακολουθεί να παραμένει η μοναδική χώρα στην Ε.Ε που το σύστημα υγείας 

της δεν έχει ταυτότητα. Επιπρόσθετα, οι πηγές χρηματοδότησης των δαπανών 

υγείας,  κατακερματισμένες πια, σχεδόν ισοκατανέμονται. Ο Έλληνας βάζει 

βαθιά το χέρι στην τσέπη για την υγεία του και οι ιδιωτικές δαπάνες έχουν 

εκτοξευτεί στο 37,6 %, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο 31,2 % και οι 
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φόροι στο 29,1 % , με τα ασφάλιστρα των ιδιωτικών εταιρειών να αποτελούν 

μόλις το 2,1 % της χρηματοδότησης. H ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει εδώ και 

χρόνια  έναν άμεσο εθνικό στόχο, την εισαγωγή ενός καθολικού συστήματος 

υγείας για όλο τον πληθυσμό μέσω της προαγωγής και αναβάθμισης της ΠΦΥ 

με ενσωματωμένες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας μέσα σε αυτό. 

Προς το παρόν όμως, δυστυχώς, η ειδικότητα της γενικής/οικογενειακής 

ιατρικής στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπανάπτυκτη, αποδυναμωμένη, 

χωρίς οργανωμένη δομή και προγραμματικό  πλαίσιο και παλεύει να βρει την 

ταυτότητά της στην κοινωνία, την  ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς. Οι 

3.800 περίπου γενικοί ιατροί (ειδικοί και ειδικευόμενοι) που υπάρχουν στην 

Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, θα έπρεπε να είναι διπλάσιοι για να καλύψουν τις 

ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Απεναντίας, περισσότεροι από 70.000 ιατροί 

άλλων ειδικοτήτων αδυνατούν ή  αρνούνται να προσφέρουν στην καθιέρωση 

και εφαρμογή αυτού του πολυπόθητου  συστήματος ΠΦΥ,  που πρώτος , από 

το 1977, ο αείμνηστος Δοξιάδης ονειρεύτηκε. 

Σήμερα, μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών είναι ανασφάλιστοι  και 

ουσιαστικά δεν έχουν καμία πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ως εκ τούτου,  

γίνεται εύκολα αντιληπτό το όφελος που θα προκύψει για  τη δημόσια υγεία , 

την πολιτεία και τα κόμματα αν στηριχθούν οι ανασφάλιστοι και οι κοινωνικά 

αποκλεισμένοι. Η ιστορία μάς διδάσκει πως η εξοικονόμηση πόρων δεν είναι 

δυνατό να προέλθει από μέτρα όπως τα πλαφόν στη συνταγογράφηση, ούτε 

από οριζόντιες περικοπές στις δαπάνες υγείας. Σύμφωνα με τον καθηγητή 

Πολιτικής Υγείας Κ. Σουλιώτη, «η εμπλοκή των ασθενών στα μέτρα και στη 

λήψη αποφάσεων κρίνεται αναγκαία τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς οι 

πόροι είναι λίγοι, το σύστημα υγείας δεν αντέχει διαρροές και όπου υπάρχει 

σπατάλη θα ακολουθούν ελλείψεις. Πρέπει να υιοθετηθεί μια διαφορετική 

κουλτούρα διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς η αδράνεια μπορεί να 

προκαλέσει μεγάλη βλάβη στο σύστημα υγείας. Ο ενημερωμένος και ενεργός 

ασθενής που αναζητά μόνος του τη γνώση είναι απαραίτητος, ενώ η καλή 

σχέση του ασθενούς με τον γιατρό του αποτελεί το βασικό παράγοντα της 

καλής και σωστής συμμόρφωσης του ασθενούς».  

 Ο σύγχρονος  ορισμός της γενικής/οικογενειακής ιατρικής της WONCA 

(World Organization of National Colleges, Academies and Academic 

Associations of General Practitioners / Family Physicians ) δίνει έμφαση στην 
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ασθενοκεντρική προσέγγιση, τις επικοινωνιακές και τις κλινικές δεξιότητες 

του ιατρού, καθώς και τη συνέχεια στη φροντίδα. Η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση ελάττωσε σημαντικά την επικοινωνία ιατρού – ασθενούς , 

αφού ο ιατρός συλλαμβάνεται πολλές φορές να ασχολείται με τον υπολογιστή 

παρά με την προσωπική κατάσταση του ασθενούς που βρίσκεται απέναντί 

του. Πρωταρχικό μέλημα του γενικού ιατρού του Κ.Υ αποτελεί η αναζήτηση 

φθηνών γενόσημων φαρμάκων για τη συνταγογράφηση στις χρόνιες 

παθήσεις προς αποφυγή απειλούμενων ποινών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Εθνικός 

Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Η φυσική εξέταση των διαφόρων 

συστημάτων του ασθενούς δεν επιτελείται επαρκώς ένεκα της συμπίεσης του 

χρόνου. Η τρόικα έχει περιορίσει τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και  

κανόνας πλέον είναι ο ίδιος ο ασθενής να αναζητά και να υπενθυμίζει στον 

ιατρό του την επιτέλεση των εμβολιασμών και των λοιπών καθιερωμένων 

προσυμπτωματικών ελέγχων. Η συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς 

δεν αξιολογείται όπως θα έπρεπε. Η ομιλητικότητα και η επεξηγηματικότητα 

του ιατρού έχουν εκπέσει. Οι γιατροί δεν λαμβάνουν υπόψη τους φόβους και 

τις ανησυχίες των ασθενών, δεν υπολογίζουν το οικονομικό κόστος της 

θεραπείας και δεν αντιλαμβάνονται τη δυσκολία πρόσβασης των ασθενών 

στις υπηρεσίες υγείας. Η υπομονή των ασθενών στους χώρους αναμονής 

εξαντλείται ενώ ο πραγματικός χρόνος της επίσκεψης του ασθενούς στον 

οικογενειακό του ιατρό έχει περιοριστεί δραματικά. Έτσι, ο ασθενής δε 

διευκολύνεται να μιλήσει για τα προβλήματα που τον απασχολούν και δεν του 

δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχει στις αποφάσεις για την ιατρική του 

φροντίδα. Eπομένως η ‘‘ασθενοκεντρική ’’ προσέγγιση που εξωραΐζεται από 

τον WONCA μένει στο περιθώριο της ιατρικής επίσκεψης. 

 Σφάλλουν λοιπόν τελικά οι γενικοί ιατροί; Αρνούνται να εκτελέσουν ή 

μήπως παραβιάζουν τα καθήκοντά τους; Αν εξεταστεί το ζήτημα από τη 

σκοπιά του ιατρού, θα παρατηρήσει κανείς και με αριθμούς  ότι η προσέλευση 

των ασθενών στις δημόσιες δομές υγείας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 

είναι κατά πολύ αυξημένη, ο φόρτος εργασίας του ιατρού του κέντρου υγείας, 

αλλά και τα φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης να παρατηρούνται 

συχνότερα. Ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός (παλιάς τεχνολογίας 

υπολογιστές, αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η  τεράστια καθυστέρηση 

του αποκαλουμένου «συστήματος» της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10 

Κοινωνικής Ασφάλισης) που πρωτοπορεί παγκοσμίως  εξυπηρετώντας  10 

εκατομμύρια άτομα μέσα από τον ίδιο και τον αυτόν browser, απαξιώνει τον 

Έλληνα γενικό ιατρό του κέντρου υγείας, και ακόμη περισσότερο αυτόν που 

εργάζεται στο περιφερειακό ιατρείο του καφενείου του χωριού.  

Επιπροσθέτως, η μεγάλη μείωση των μηνιαίων αποδοχών των γενικών ιατρών 

των κέντρων υγείας λειτουργεί δυστυχώς ως αντικίνητρο για την  

αποτελεσματικότητά τους. Οι ελλείψεις των κέντρων υγείας σε ιατρικό, 

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω το έργο 

αυτών που αποφάσισαν να παραμείνουν στο επιστημονικό δυναμικό της 

χώρας μας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο συνάνθρωπο.  

 Η ποιότητα στη σχέση ασθενούς - γενικού ιατρού είναι μια πολύπλοκη 

έννοια, που δύσκολα προσδιορίζεται ποσοτικά. Αντίθετα, η σχέση του 

ασθενούς με το γενικό ιατρό του μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί σε 

ερωτηματολόγιο διερεύνησης της γνώμης των ασθενών για τον ιατρό γενικής 

ιατρικής και για το κέντρο υγείας. Αυτό αποτελεί ικανό και κύριο 

προσδιοριστή της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες 

υγείας καθότι τις περισσότερες φορές αυτός που πρώτος ανακαλύπτει 

προβληματικές περιοχές στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι ο ίδιος ο 

ασθενής. Οι προτεραιότητες και οι αξιολογήσεις των ασθενών μας 

υποδεικνύουν ότι  χρειάζεται  να αυξηθεί  η ποιότητα  της παρεχόμενης 

φροντίδας. Η διοίκηση των κέντρων υγείας θα πρέπει να προάγει την 

ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών, η οποία σχετίζεται με την 

προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαθεσιμότητα των ιατρών 

των κέντρων υγείας καθώς και με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

τους.  

 Αυτά καθώς και άλλες πτυχές της σχέσης ασθενούς - γενικού ιατρού, 

όπως η ενσυναίσθηση, θα διερευνηθούν με τη χρήση του σταθμισμένου 

ερωτηματολογίου ΕUROPEP (European Task Force for Patient Evaluation of 

General Practice), αποτελουμένου από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Επιμέρους θα εκτιμηθούν :  

1. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που απευθύνονται στο 

κέντρο υγείας και αν αυτά επηρεάζουν την αξιολόγηση της παρεχόμενης 

φροντίδας  
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2. η ικανοποίηση από την πρακτική και τη συμπεριφορά του γενικού ιατρού 

και  

3. η ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας των ασθενών με τον οικογενειακό 

ιατρό που τους παρακολουθεί στο Κ.Υ. 

Απώτεροι στόχοι της εργασίας μας είναι η υποκίνηση των γενικών ιατρών των 

Κ.Υ ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών τους 

αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας τα αδύναμα σημεία τους. Μέσα από τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας αναμένεται να εντοπιστούν τα πεδία που 

χρήζουν βελτίωση ή και αναδιάρθρωση. Αυτά θα κοινοποιηθούν στην αρμόδια  

υγειονομική περιφέρεια και στη διοίκηση του Κ.Υ  προς λήψη διορθωτικών 

μέτρων, προκειμένου ο πληθυσμός ευθύνης του κέντρου υγείας να απολάβει 

ποιοτικότερες υπηρεσίες ΠΦΥ.  
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η σχέση ασθενούς -  γενικού ιατρού 

 

Η ολιστική προσέγγιση του ασθενή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

Γενικής  Ιατρικής. H προσωπική σχέση που αναπτύσσει ο ασθενής με το 

γενικό ιατρό του οδηγεί σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα, 

μεγαλύτερη προσπάθεια από μέρους του ασθενούς να ικανοποιήσει το γιατρό 

του και να προσεγγίσει τον τελικό του στόχο, μέσα από καλύτερη 

συμμόρφωση στην αγωγή (Howie et al. 1999). To 1977, o G. Engel, διατύπωσε 

τη θεωρία του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ιατρικής φροντίδας, τονίζοντας 

ότι είναι αδύνατο ο ιατρός να προσεγγίσει τον ασθενή διαγνωστικά και 

θεραπευτικά αν επικεντρωθεί μόνο στο βιολογικό κομμάτι της ασθένειάς του 

(Εngel 1980). Έκτοτε, πολλοί ερευνητές πρότειναν νέα πρότυπα, 

παραθέτοντας τα καθήκοντα της ανθρωποκεντρικής φροντίδας που οφείλει 

να παρέχει ο γενικός ιατρός στους ασθενείς του. 

Βασική προϋπόθεση για την καλή επικοινωνία ασθενούς–γενικού 

ιατρού είναι η γνήσια, σε επίπεδα χριστιανικού αλτρουισμού, διάθεση του 

ιατρού να ακούσει και να καταλάβει το πρόβλημα του αρρώστου. Η ευγένεια, 

η καλοσύνη, η επιστημονική επάρκειά του, η ρητορική του ικανότητα με τα 

κατά Αριστοτέλη τρία στοιχεία της (λόγος, πάθος, ήθος), η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, η ευθύτητα, η ειλικρίνεια του γενικού ιατρού, το ταπεινό του 

φρόνημα, η ευλαβικότητα που απαιτείται στο σχεδιασμό της επίλυσης των 

προβλημάτων του ασθενούς και η ευπείθειά του ως προς τον ασθενή  

συμπληρώνουν το παζλ της επιτυχούς συνεδρίας.  Δεν είναι λίγες μάλιστα οι 

φορές που ο ιατρός συναντά στα τακτικά ιατρεία του ΚΥ τον ασθενή του που 

τον περιμένει χαμογελώντας, δίχως να προσδοκά κάτι περισσότερο από μια 

πρωινή καλημέρα, μια απλή βλεμματική επαφή ώστε ο δεύτερος να αισθανθεί 

καλύτερα, να ικανοποιηθεί και να εμψυχωθεί. Ο ασθενής λοιπόν της ελληνικής 

επαρχίας είθισται να αποκαλεί το γιατρό του κέντρου υγείας που τον ξέρει και 

τον παρακολουθεί ΄΄γιατρό του΄΄ και ο γιατρός τον ασθενή ΄΄ασθενή του΄΄, 

μέσα στα πλαίσια της ειλικρινούς τους συνεργασίας. Η αλληλεπίδραση 
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ασθενούς–γενικού ιατρού μπορεί να είναι από μόνη της θεραπευτική και 

ενισχύεται από αισθήματα εμπιστοσύνης και κατανόησης (Di Blasi et al. 

2001).  

 Στην καθημερινή δραστηριότητα όμως του Κ.Υ, αυτή η ιδεώδης 

συνέχεια στη φροντίδα μπορεί να καταρριφθεί, διότι ο γενικός  ιατρός 

μοιράζεται το φόρτο εργασίας με τους συναδέλφους του, που μπορεί, όπως 

στην περίπτωση του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου να είναι 15 γενικοί γιατροί, 

αδυνατώντας να παρακολουθήσει την πορεία της νόσου του ασθενούς του, 

αφού τις περισσότερες φορές τον αναλαμβάνει, και λογικά, ο επόμενος 

εφημερεύων συνάδελφος. Αποτελεσματική όμως επικοινωνία και καλή 

έκβαση θεραπείας μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και μετά από μια τυχαία  και 

μοναδική ιατρική επίσκεψη σε ιατρό που ο ασθενής δε θα τον ξανασυναντήσει 

ποτέ (Τhom and Campbell,  1997 ).  

Aνεξάρτητα πάντως από το μοντέλο παροχής ΠΦΥ, σύμφωνα με τους 

Lamarche et al., την παράσταση νίκης σε ότι αφορά την καλύτερη 

ικανοποίηση των ασθενών κερδίζουν τα συστήματα ΠΦΥ που αποτελούνται 

από έναν και μοναδικό πάροχο – ιατρό ΠΦΥ, σε σύγκριση με αυτά που 

απαρτίζονται από περισσότερους σε αριθμό συνεργαζόμενους επαγγελματίες 

υγείας. Οι Baker και Streatfield (1995) με άρθρο τους είχαν οδηγηθεί στο 

συμπέρασμα ότι οι ασθενείς στην ΠΦΥ δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι όταν τους παρακολουθεί ένας και μοναδικός γιατρός. 

Πράγματι, oι διάφορες οργανωτικές δυσχέρειες της υγειονομικής ομάδας 

μπορούν να διαταράξουν τη σχέση μεταξύ των ασθενών και των ιατρών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας ασθενούς – ιατρού (Rodriguez et 

al. 2007). Αντίστροφα, θετικές εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την επαφή 

με ένα δεξιοτέχνη και ευγενή γιατρό στην ΠΦΥ, είναι δυνατό να 

εξουδετερώνουν αρνητικές εμπειρίες του ασθενή που σχετίζονται με 

δυσλειτουργίες στο οργανωτικό επίπεδο παροχής  ΠΦΥ του Κ.Υ. 

Ο σεβασμός των επιμέρους προσδοκιών των προσερχομένων στο 

γενικό ιατρό ασθενών είναι καθοριστικής σημασίας για ένα καλό τελικό 

αποτέλεσμα. Η εκπλήρωση των προσδοκιών αυτών συνδέεται με αυξημένη 

ικανοποίησή τους και καλύτερη συμμόρφωση στο πλάνο θεραπείας 

(Γιαννοπούλου Α. 1992). 
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Ο ασθενής και ο ιατρός  είναι δυο διαφορετικές  προσωπικότητες  και 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, επιθυμούν και οι δύο να έχουν τον έλεγχό 

της. Καθήκον του ιατρού είναι να ακούει καλά τον ασθενή και να εξατομικεύει 

τη συμπεριφορά του ανάλογα με την περίπτωση, κατανοώντας την 

ιδιαιτερότητα του καθενός ώστε να επιτευχθεί καλύτερο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα (Παπαγιάννης Α. 2003). Καλός ιατρός είναι εκείνος που εκτός 

από τις ιατρικές του γνώσεις έχει την ικανότητα να δημιουργεί σταδιακά 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους ασθενείς του, με τους συγγενείς αυτών και με 

τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εργάζονται μαζί για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό που δεν είναι άλλος από την προαγωγή της υγείας του  

πληθυσμού(Βενιού Α. 2013) . Καλός γιατρός  είναι αυτός που έχει την 

ικανότητα να εκμαιεύει και να καταλαβαίνει αυτά που σκέφτεται ο ασθενής 

πριν ο τελευταίος  τα πει (Beaulieu et al. 2011 ).  

Oι Levesque et al. το 2011 ανέφεραν ότι οι ιατροί μπορούν να δείξουν 

την ευγένειά τους βελτιώνοντας την επικοινωνία τους με τους ασθενείς, 

ειδάλλως σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται δυσπιστία και αίσθημα 

κατωτερότητας των ασθενών. Οι ίδιοι ερευνητές υπογραμμίζουν επίσης τη 

σημασία της αξιοπρέπειας που χρειάζεται να δίδεται στην προσωπικότητα 

του κάθε ασθενή ξεχωριστά, καθώς και στην ιδιωτικότητα της κάθε ιατρικής 

επίσκεψης. Όντως, στην πραγματικότητα του ελληνικού Κ.Υ. οι πόρτες των 

εξεταστηρίων παραμένουν πολλές φορές ανοικτές ή ανοίγουν εύκολα 

φέρνοντας έτσι σε αμηχανία τον εξεταζόμενο ασθενή. Στη δύσκολη λοιπόν 

περίοδο της περικοπής των δαπανών στην υγεία και των δημοσιονομικών 

περιορισμών που διάγουμε, περισσότερη ευγένεια και καλοσύνη όλων των 

εργαζομένων στο Κ.Υ θα μπορούσε να τονώσει τη σχέση με τον ασθενή και να 

απαλύνει την  κακουχία του.   
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Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

 

Εμπνευστής του συστήματος αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας και 

διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία (Quality assurance) υπήρξε ο Αvedis 

Donabedian (1966). Η προσέγγισή του γέννησε τον κλασσικότερο ορισμό της 

ποιότητας στην ιατρική: «Αυτός ο τρόπος φροντίδας του ασθενούς που 

αναμένεται να αυξήσει την ικανοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη και 

εξισορροπώντας τις ωφέλειες και τις απώλειες σε όλα τα επιμέρους σημεία 

της φροντίδας αυτής» (Donabedian, 1980). H εκτεταμένη του ανάλυση 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας έχει τρεις 

συνιστώσες: την ιατρική επιστήμη, την ιατρική τέχνη και την υποδομή.  Στη 

σημερινή άσκηση της Γενικής Ιατρικής οι συνιστώσες εξακολουθούν να είναι 

τρεις:  

1) ιατρική επιστήμη = το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή η ορθή γνώση των 

κατευθυντηρίων οδηγιών από τον ιατρό ,  

2) ιατρική τέχνη = ο ιατρός ως άνθρωπος με τις διαπροσωπικές του 

ικανότητες και  

3) υποδομή = ο χώρος που παρέχεται η υπηρεσία (το κέντρο υγείας).  

Aργότερα, ο ίδιος ερευνητής, περιγράφει επτά χαρακτηριστικά της 

φροντίδας υγείας: 1) Κλινική αποτελεσματικότητα (efficacy), 2) 

Αποτελεσματικότητα (effectiveness), 3) Aποδοτικότητα (efficiency), 4) 

Βελτιστότητα (optimality), 5) Aποδεκτικότητα (acceptability) , 6) Nομιμότητα 

(legitimacy ), και 7) Ισότιμη κατανομή ωφελειών (equity )(Donabedian, 1990). 

Την ίδια χρονιά, 1990, στις ΗΠΑ, το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής 

Ακαδημίας Επιστημών (Institute of Medicine Committee), συμπεριέλαβε στον 

ορισμό της ποιότητας στην υγεία την ικανοποίηση των ασθενών ως 

σημαντικό συστατικό. 

Ο καθηγητής Γ. Τούντας ορίζει την ποιότητα στην υγει α ως 

«Συμμο ρφωση με απαιτη σεις και προδιαγραφε ς, ολο τητα των 

χαρακτηριστικω ν και ιδιοτη των της υπηρεσι ας υγει ας που επηρεα ζει  την 

ικανο τητα να ικανοποιει  δεδομε νες ανα γκες» (2003). Το 2008, ο ίδιος 

καθηγητής, στο βιβλίο του ῾Υπηρεσίες Υγείας ᾽, αποδεικνύει πως η ποιότητα 
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στην υγεία ταυτίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών, με την παροχή όλων 

των αναγκαίων υπηρεσιών και παράλληλα, με τον έλεγχο του κόστους.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντικά χρηματικά ποσά δαπανώνται για 

έρευνες καθορισμού της ποιότητας της προσφερόμενης υγειονομικής 

περίθαλψης και της ικανοποίησης των ασθενών (Νational Library of Medicine, 

2004). Oι παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας απαιτούν σημαντικές 

οικονομικές επενδύσεις και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική εξέταση στο 

σχεδιασμό τους προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα πιθανά οφέλη (Samoutis 

et al. 2008). Ωστόσο, η επίτευξη της ποιότητας της φροντίδας εξακολουθεί να 

αποτελεί πρόκληση ακόμη και για πολλές δυτικές πλουτοπαραγωγικές 

κοινωνίες, παρά τη συνεχή αύξηση του επιπέδου των δαπανών για την υγεία,  

δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και της γήρανσης του 

πληθυσμού.  

 Ο καθηγητής Ι. Υφαντόπουλος (2003) αναφέρει ότι πολλές χώρες 

έχουν δημιουργήσει εθνικά προγράμματα δράσης για την ποιότητα στις 

υπηρεσίες υγείας, ενώ άλλες έχουν συμπεριλάβει στη νομοθεσία τους 

διατάξεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες αυτές. Εν 

αντιθέσει, στη σημερινή Ελλάδα  της οικονομικής κρίσης που ο περισσότερος 

κόσμος, ιδιαίτερα των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών δεν έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθείται από ιδιώτες ιατρούς και να εισάγεται σε  

ιδιωτικά θεραπευτήρια, είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη οι υπάρχουσες 

δημόσιες δομές υγείας να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες για την προαγωγή 

και τη διατήρηση της υγείας των κατοίκων (Σιγάλας, 2000 και Θεοδώρου 

,2001). 

Στην Ελλάδα έχουν γίνει μεμονωμένες εργασίες αξιολόγησης της 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, που αφορούν κυρίως τη νοσοκομειακή 

περίθαλψη (Πολύζος, 2005) και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων (Κουμανδαράκη 2004). 
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Ποιότητα στην ΠΦΥ και μέτρησή της 

 

Το 1978, η διακήρυξη της Άλμα - Άτα, αποτέλεσε την εννοιολογική 

απαρχή της ΠΦΥ με την ανάπτυξη του σχεδίου «Υγεία για όλους ως το 2000».  

Σύμφωνα με αυτήν, η ΠΦΥ έμελλε να αποτελεί πλέον τον κεντρικό πυλώνα 

όλων των εθνικών συστημάτων υγείας συνιστώντας μια αέναο διεργασία 

πρόληψης, προαγωγής της υγείας, θεραπείας της νόσου και αποκατάστασης 

των επιπλοκών αυτής. Μετά τη διακήρυξη της Άλμα Άτα, το συνολικό επίπεδο 

υγείας των ανθρώπων παγκοσμίως έχει βελτιωθεί και  η ΠΦΥ προωθεί την εν 

γένει κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας έχοντας ως στόχο να 

βελτιώνει όλους τους προσδιοριστές της υγείας (PHC, Alma –Ata 1978 )  

Το 1972 ιδρύθηκε η WONCA, που αποτελεί την ακαδημαϊκή και 

επιστημονική κοινότητα της γενικής ιατρικής. H EQuiP (European Society for 

Quality and Safety in Family Practice), αναπτύχθηκε από τη Wonca Europe το 

1990 και έχει ως σκοπούς την επίβλεψη και την υποστήριξη δράσεων που 

αφορούν την ανάπτυξη και διατήρηση της ποιότητας στη γενική ιατρική. 

Σήμερα η ΕQuiP αποτελεί το κύριο δίκτυο έρευνας στη Γενική / Οικογενειακή 

Ιατρική στην Ευρώπη και έχει αναπτύξει και διαδώσει ένα σημαντικό αριθμό 

εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας στην καθ᾽ημέραν άσκηση της 

γενικής ιατρικής. Σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας 

προσπαθεί να βάλει στο επίκεντρο τον ασθενή, τους κλινικούς του δείκτες, την 

ικανοποίηση που λαμβάνει από τη φροντίδα υγείας και την ασφάλειά του. 

Έχει ως στόχο επίσης να εισαγάγει νέες οργανωτικές μεθόδους στην πρακτική 

των γενικών ιατρών, να βελτιώσει τον τρόπο καταγραφής των περιστατικών, 

τη συνεργασία ασθενούς – γενικού ιατρού, να προσφέρει νέα εργαλεία στην 

αξιολόγηση των χρονίως πασχόντων και να αποτιμήσει την ποιότητα του 

υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού.  

Το 1994 οι Μarshall and Hays ανέπτυξαν το πρώτο ερωτηματολόγιο 

ικανοποίησης ασθενών στην ΠΦΥ, το PSQ-18, που χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση της φροντίδας υγείας που ελάμβαναν οι ασθενείς από όλους τους 

παρόχους υγείας τους, αθροιστικά. Έκτοτε πολλά εργαλεία αξιολόγησης της 

παρεχομένης φροντίδας είχαν αναπτυχθεί, μεταξύ των οποίων το PCET 
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(Primary Care Assessment Tool) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), 

το GPAQ (General Practice Assessment Questionnaire), το Primary Care 

Assessment Survey (PCAS) (Safran et al. 1998), τα Interpersonal Processes of 

Care (ΙPCI και ΙΙ) (Stewart et al. 1999), το Components of Primary Care Index 

(CPCI) (Flocked 1997) και το GPAS  για τα οποία θα επιχειρηθεί μια σύντομη 

περιγραφή στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στη συνέχεια.  Άλλο 

νεότερο εργαλείο που συμπεριλαμβάνει και συναξιολογεί την έννοια της 

ευγένειας των ανθρωπίνων παρόχων της φροντίδας υγείας είναι το 

ερωτηματολόγιο QUOTE (Groenewegen et al. 2005).  To 1997, oι Jung et al. 

απέδειξαν με την εργασία τους ότι αν και οι προτεραιότητες των γενικών 

ιατρών και των ασθενών κατά την κλινική πράξη συσχετίζονται ισχυρά 

(r=0,72 , p<0,001 ), εντούτοις, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας και οι 

αρχές δημόσιας υγείας έχουν διαφορετική αντίληψη περί του τί σημαίνει 

ποιότητα στην ΠΦΥ.  

Το CPCI είναι σύντομο, με απλή γλώσσα και θετικό φαινόμενο 

φωτοστέφανου .Το PCAS αναπτύχθηκε από την Dana Safran στις ΗΠΑ το 1998 

για να αξιολογηθεί ο ορισμός της ΠΦΥ που τέθηκε από το Ινστιτούτο Ιατρικής. 

Είναι ευανάγνωστο και ζητά την κρίση του ασθενούς σχετικά με τις εξηγήσεις 

που του δίνει ο τακτικός ιατρός του σχετικά με τα αναφερόμενα προβλήματα 

υγείας και τις προτεινόμενες θεραπείες. Ρωτάει επίσης πόσο συχνά εξέρχεται 

ο ασθενής από τη συνάντηση με τον ιατρό του έχοντας αναπάντητα 

ερωτήματα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση του ερωτηματολογίου αυτού 

είναι η άποψη του ασθενούς περί του αν προσποιείται ο ιατρός ότι ξέρει 

διάφορα πράγματα τη στιγμή που δεν είναι και τόσο σίγουρος. Mετεξέλιξη του 

αυτού  εργαλείου αξιολόγησης και αναπροσαρμογή του στα ευρωπαϊκά 

δεδομένα είναι το GPAS, που αναπτύχθηκε από τους Ramsay et al. στο King’s 

College (2000) .  

Τα ΙPC Ι και ΙΙ σχεδιάστηκαν ειδικά για άτομα χωρίς ιδιαίτερη 

γλωσσική επάρκεια και ικανότητες να διαχειριστούν μόνα τους ακόμη και 

απλά ζητήματα υγείας (Αφροαμερικανοί, Ισπανόφωνοι και άτομα χαμηλών 

κοινωνικών στρωμάτων). Απαντήθηκαν δια τηλεφώνου και ρωτήθηκαν 

θέματα όπως το αν ο ιατρός μιλάει πολύ γρήγορα, πόσο συχνά και αν 

ενοχλείται ο ιατρός με τις απανωτές ερωτήσεις και το αν για παράδειγμα οι 

συνεργάτες του ιατρού έχουν αγενή και αρνητική στάση εναντίον του 
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ασθενούς. Ο βασικότερος στόχος ανάπτυξής του ήταν να ενταθούν οι 

προσπάθειες για τον περιορισμό των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας στην 

Καλιφόρνια το 1999.  

Το 2000, στα πλαίσια του European Task Force on Patient Evaluations 

of General Practice, οι Grol et al. κατασκεύασαν μια διεθνή μελέτη 

προσδιορισμού των προτεραιοτήτων που αναζήτησαν οι ασθενείς της ΠΦΥ 

(ερωτηματολόγιο ΕUROPEP). Το πόνημα αυτό μεταφράστηκε και 

σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα από την κλινική Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από την επιστημονική 

ομάδα των καθηγητών Α. Φιλαλήθη και Χ. Λιονή, έχει εφαρμοστεί σε περιοχές 

των Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης και Ηπείρου και αποτελεί το εργαλείο που 

χρησιμοποιήσαμε στη μελέτη μας. Η ίδια ομάδα δημοσίευσε τις πρώτες 

δράσεις στο δύσκολο έργο της αναζήτησης και της βελτίωσης της ποιότητας 

στην παροχή ΠΦΥ στην Ελλάδα (Lionis et al. 2004). Xρησιμοποιώντας τότε 

ένα εθελοντικό δείγμα 82 ασθενών από 2 Κ.Υ, βρέθηκε ένας υψηλός βαθμός 

συνολικής ικανοποίησης (97,6%) που καταγράφηκε στο ερωτηματολόγιο 

ΕUROPEP. Oι φραγμοί στη λειτουργία της ΠΦΥ που αναγνωρίστηκαν από 

αυτή τη μελέτη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στην ΠΦΥ περιλαμβάνουν 

τον ανεπαρκή αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούνται 

στα Κ.Υ ελλείψει του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τα προβλήματα στην 

πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων, η έλλειψη λογισμικού υλικού και η 

ανεπαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία 

από τους ιατρούς. 

 Η κλίμακα του ερωτηματολογίου EUROPEP (European Patients 

Evaluate General/Family Practice) αναπτύχθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

για να πραγματοποιηθεί μια διεθνής σύγκριση  χρήσιμων για τη γενική ιατρική 

δεδομένων. Αυτή η σύγκριση μεταξύ χωρών που τελούν υπό διαφορετικά 

συστήματα υγείας θεωρείται σημαντική για τους πολιτικούς αναλυτές και 

τους συμβούλους σε θέματα υγείας ώστε να κατευθύνουν την ΠΦΥ .  

  Το 2001, η αείμνηστη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου John Hopkins, 

Barbara Starfield και οι συνεργάτες της, τελειοποίησαν το PCAT (Primary Care 

Assessment Tool), που θεωρείται ακόμη και μέχρι σήμερα το πληρέστερο και 

ακριβέστερο εργαλείο αξιολόγησης στην ΠΦΥ, αποτελούμενο στην αρχική του 

έκδοση από 77 ερωτήσεις. Καλύπτει όλες τις θεμελιώδεις αρχές τις ΠΦΥ: την 
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πρώτης γραμμής επαφή, τη συνέχεια στη φροντίδα, την ολιστική προσέγγιση, 

το συντονισμό της φροντίδας, τον προσανατολισμό στην οικογένεια, τον 

κοινωνικό προσανατολισμό του ατόμου και τις πολιτισμικές του 

ιδιαιτερότητες. Το ερωτηματολόγιο  βασίζεται στα πρότυπα για την υγεία που 

όρισε ο Donabedian και εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και άλλες  

πολλές ευρωπαϊκές χώρες με μοναδικό μειονέκτημα το μεγάλο του μέγεθος. 

Σημειωτέον ότι η μεγάλη του περιεκτικότητα εξουδετερώνεται δυστυχώς  

εύκολα με την επιλογή «δεν ξέρω» που απαντάται από πολλούς ερωτηθέντες.  

Την ίδια χρονιά (2001), οι Αυστραλοί Greco et al. αξιολόγησαν τις 

διαπροσωπικές δεξιότητες του ιατρού αμέσως μετά την έξοδο των ασθενών  

τους από το ιατρείο με δύο σταθμισμένα ερωτηματολόγια, το Doctors' 

Interpersonal Skills Questionnaire (DISQ), και το IPQ ( Improving Practice 

Questionnaire). Οι ασθενείς αυτοί, ανατροφοδοτώντας τους ιατρούς με τα 

σχόλιά τους, συνέβαλαν στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με το γενικό ιατρό 

τους. Μια άλλη μελέτη ικανοποίησης ασθενών στην ΠΦΥ με ερωτηματολόγιο, 

διεξήχθη στις ΗΠΑ το 2002 από τους Borowsky et al. (VANOCSS), το οποίο 

ήταν πολύ ευαίσθητο στην ανίχνευση αρνητικών εμπειριών του ασθενούς 

σχετικά με  την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.  Ενδεικτικά, ρωτήθηκαν οι ασθενείς 

πόσες  φορές άλλαξε κάτι στην αγωγή του ασθενούς από άλλο ιατρό χωρίς  ο 

γενικός/οικογενειακός ιατρός τους να έχει λάβει γνώση. Ρωτήθηκε επίσης 

πόσο συχνά ένιωσε ο ασθενής μπερδεμένος λόγω του ότι  διαφορετικοί ιατροί 

στο Κ.Υ. του πρότειναν αντίθετα πράγματα. Επίσης εξετάστηκε το πόσο συχνά 

δόθηκε τελικά το κατάλληλα ενημερωμένο παραπεμπτικό σημείωμα προς τον 

ειδικό από το θεράποντα  Γ.Ι. τους τελευταίους 12 μήνες. 

Το 2003 , με άρθρο τους στο BMJ oι Wensing και Εlwyn κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως η αυξημένη συμμετοχή των ασθενών και του κοινού στη 

φροντίδα υγείας είναι μεν επιθυμητή, εντούτοις, πολλές από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται δεν έχουν αποδειχθεί ως έγκυρες ή αποτελεσματικές και ως 

εκ τούτου, η αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων για τη συγκέντρωση των 

απόψεων των ασθενών απαιτεί μεγάλη προσοχή.  

Το παγκόσμιο ντιμπέιτ σχετικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών ΠΦΥ έχει 

εντατικοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της προσπάθειας που γίνεται για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ΠΦΥ 

ανά την υφήλιο. Καταλήγοντας, σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης των 
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εργαλείων της ΠΦΥ, οι Fracolli et al. σε μια μεταανάλυση  το 2014 οδηγήθηκαν 

στο συμπέρασμα ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει, αν μη τί άλλο, να παρέχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για να υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων 

προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της οικογενειακής υγείας.  

 

 

Η ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας και την ΠΦΥ στο 

εξωτερικό και στην Ελλάδα 

 

Η ικανοποίηση από τη φροντίδα υγείας είναι μια πολυδιάστατη έννοια 

που περιλαμβάνει θέματα όπως την πρόσβαση, την οργάνωση και τη 

διαδραστική επικοινωνία ιατρού–ασθενούς. Εκτός όμως από τα γενικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την προσωπικότητα του ιατρού και τον τύπο 

της φροντίδας, η ικανοποίηση των ασθενών εξαρτάται και από τις 

προκαταλήψεις του ιδίου του ασθενούς και τις προσδοκίες του (Rosenthal και 

Rubin, 1978). Η εκτίμηση της φροντίδας από τους ίδιους τους ασθενείς 

πιθανώς εκφράζει μια ισορροπία μεταξύ των προσδοκιών και των εμπειριών 

που έχουν από αυτήν. Μερικοί συγγραφείς μιλούν για μια παράκρουση 

υπερβολικών προσδοκιών εκ μέρους των ασθενών σε εκείνες τις χώρες που 

διαθέτουν εθνικά συστήματα υγείας και μάλιστα πολλές φορές αυτές 

παρατηρούνται σε τέτοιο σημείο, ώστε οι αυξημένες προσδοκίες να οδηγούν 

εύκολα τελικώς σε μεγάλη απογοήτευση από την παροχή ΠΦΥ (Smith 1999). 

Οι ασθενείς μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους διαμέσου  

παραπόνων ή αλλάζοντας γιατρούς όταν δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από 

τη φροντίδα υγείας τους.  Έχει ήδη αναφερθεί ότι η ικανοποίηση των ασθενών 

είναι μια σημαντική διάσταση στην αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας 

υγείας (Σουλιώτης 2003).  

Οι Heje et al. (2011) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 1 στους 3 

γενικούς ιατρούς βελτίωσε την προσοχή του και συμπεριέλαβε στις 

αποφάσεις του τις επιθυμίες του ασθενούς όταν του ανακοινώθηκαν οι 

αξιολογήσεις έρευνας ικανοποίησης. Το  77% των γενικών ιατρών διδάχθηκε 

από αυτές τις αξιολογήσεις, το 54% αυτών  βελτίωσαν  την πρακτική τους, το 

82% θα συνιστούσε και σε συνάδελφο να μάθει την αξιολόγηση της 
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ικανοποίησης των ασθενών του και το 75 % των GP’s θα επιθυμούσαν  εκ 

νέου να συμμετάσχουν σε μελέτη ικανοποίησης των ασθενών τους. 

Σύμφωνα με τους Collins και O’Cathain (2003),ποιοτικές μελέτες 

καταδεικνύουν  ότι οι δυσαρεστημένοι ασθενείς, γενικότερα, διστάζουν να 

θίξουν τα κακώς κείμενα της υγειονομικής περίθαλψης, εκτός αν τίθεται 

ξεκάθαρο θέμα ευθύνης κάποιου παράγοντα που επιθυμούν  να ψέξουν. Αυτό 

σημαίνει ότι οι θετικές κρίσεις έχουν χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, ενώ, 

αντίθετα, οι αρνητικές απόψεις των ασθενών είναι αληθώς αρνητικές, με 

υψηλή ειδικότητα, και ως εκ τούτου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

χάραξη πολιτικών υγείας. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η 

συμμετοχή ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στις αξιολογήσεις 

ικανοποίησης ασθενών από την ΠΦΥ είναι άκρως απαραίτητη και ζητούμενη, 

καθώς γνωρίζουμε ότι η χαμηλή παιδεία αποτελεί ανεξάρτητο  παράγοντα 

κινδύνου για την υγεία (Fiscella et al. 2004), λαμβάνοντας υπ´ όψιν 

επιπρόσθετα ότι τα άτομα αυτά είναι περισσότερο εξαρτημένα από τις 

δράσεις και τις συμβουλές του ιατρού τους.  

Οι Schoen et al. το 2004, από μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 5 

χώρες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό που κάνει τη διαφορά στην 

ικανοποίηση των ασθενών είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι 

υπηρεσίες ΠΦΥ και όχι το τι είδους ΠΦΥ παρέχεται. Επομένως, η μέτρηση με 

κάποιο κατάλληλο εργαλείο της ευγένειας του ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού των μονάδων υγείας και οι προσπάθειες για τη βελτίωση των 

πτυχών της φροντίδας υγείας που σχετίζονται με αυτήν θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην 

ΠΦΥ. 

Πανευρωπαϊκή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 18 χώρες (Κroneman 

et al. 2006) έδειξε πως οι ασθενείς δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την παρεχόμενη ΠΦΥ όταν υπήρχε ικανός αριθμός  άμεσα διαθέσιμων Γενικών 

Ιατρών (Γ.Ι) σε μια χώρα για την άμεση διεκπεραίωση των περιστατικών, σε 

σχέση με άλλες χώρες που δε διέθεταν πολλούς γενικούς ιατρούς και τα 

περιστατικά παραπέμπονταν στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τη μελέτη των 

Haggerty et al. που έγινε το 2007 στον Καναδά, βρέθηκε ότι κάτοικοι 

αγροτικών περιοχών ανέφεραν καλύτερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

23 

υγείας και τον ιατρό ΠΦΥ και η συνολική ικανοποίησή τους από αυτές ήταν 

καλύτερη σε σύγκριση με αυτή που ανέφεραν κάτοικοι αστικών  περιοχών.   

  Οι Κlemenc – Keltis et al. το 2012  βρήκαν ότι μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από την ΠΦΥ δηλώνουν οι ασθενείς εκείνοι που ανήκουν σε υγειονομική 

περιφέρεια  με μικρό σχετικά πληθυσμό, εκείνοι στους οποίους η συστηματική 

αναθεώρηση της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής δεν είναι 

εύκολα διαθέσιμη και εκείνοι  στους οποίους δεν παρέχεται ετήσια έκθεση της 

πορείας του ασθενούς. Οι ίδιοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι σε Κ.Υ στα οποία οι 

ιατροί δεν έχουν πρόσβαση στην τρέχουσα ιατρική βιβλιογραφία και 

λειτουργούν με βάση την εμπειρία τους, όπως επίσης και γενικοί γιατροί που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές ημιαστικές και απομονωμένες, που δε 

διαθέτουν πολλές ιατρικές εξετάσεις, παραδόξως, λαμβάνουν τελικά καλύτερη 

αξιολόγηση  στην προσφορά ικανοποίησης στους  ασθενείς τους.  

 Άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που ήρθε από την  

Ελβετία έδειξε ότι ασθενείς που παρακολουθούνται από ιδιώτες γενικούς 

ιατρούς είναι γενικά περισσότερο ικανοποιημένοι από τη σχέση, την 

επικοινωνία, την πληροφορία και την υποστήριξη που λαμβάνουν στην 

πρώτου βαθμού φροντίδα υγείας τους σε σχέση με αυτούς που επισκέπτονται 

δημόσιους λειτουργούς της ΠΦΥ (Βerchtold et al. 2011). Την ίδια χρονιά, μια 

άλλη γερμανική μελέτη αποκάλυψε ότι η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της 

ικανοποίησης του μη-ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στο συγκεκριμένο 

Κ.Υ. και της ικανοποίησης των ασθενών που το επισκέπτονται είναι 

υψηλότερη από την υπάρχουσα συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των 

ασθενών και των ιατρών που εργάζονται  στο κέντρο υγείας (Szecsenyi et al. 

2011). Tέλος, σύμφωνα με τους Ολλανδούς Van den Hombergh et al., το να 

προσφέρει ο γενικός γιατρός περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα του 

ασθενούς και περισσότερο χρόνο ανά ασθενή, με τέτοιο χαλαρό ρυθμό ώστε, 

αφ’ ενός μεν  ο ίδιος να βιώνει λιγότερο εργασιακό άγχος, αφ’ ετέρου δε, να 

μην επιτρέπει την αύξηση του φόρτου εργασίας του, σχετίζεται με 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από μέρους του ασθενούς και ως εκ τούτου 

καλύτερη απόδοση στην πρακτική της εργασίας του στο Κ.Υ.  

Από τα χαρακτηριστικά των ιατρών, αυτό που φάνηκε να συσχετίζεται 

περισσότερο με την αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών από το γιατρό τους, 

ήταν η εμπειρία του που καθρεφτίζεται από την ηλικία του. Οι ασθενείς 
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τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τους νεότερους ιατρούς (Ηall et 

al. 1994). 

Στην Ελλάδα, το 2010, με εργασία τους σχετικά με την ικανοποίηση 

των ασθενών – χρηστών των Κ.Υ των νομών Αχαΐας και Ηλείας οι Λέντζας και 

συν. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προσλήψεις προσωπικού και ο 

εφοδιασμός τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό θα οδηγήσει στη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Αργότερα, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στο Κ.Υ Αταλάντης το 2012, στην οποία συμμετείχαν 150 άτομα, βρέθηκε ότι 

οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των χρηστών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ήταν η ηλικία, το επάγγελμα και το 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ των ασθενών  (Αναγνωστοπούλου Ι. 2012 ). 

Την ίδια χρονιά οι Κωνσταντίνου και Μητρόπουλος στην Κύπρο, με 

ερωτηματολόγιο και με τη χρήση κλειστής κάλπης, στα κέντρα υγείας της 

Κύπρου με τυχαία δειγματοληψία έψαξαν το ποσοστό ικανοποίησης των 

χρηστών-ασθενών. Από την μελέτη προέκυψε ότι τα κέντρα υγείας στην 

Κύπρο παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ικανοποίησης, αλλά και προβλήματα τα 

οποία περισσότερο συνδέονται με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και 

λιγότερο με την ίδια την ιατρική επίσκεψη και την κλινική εξέταση. 

Η μη ικανοποίηση των ασθενών αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα 

μελέτης που αφορούσε τα παράπονα των ασθενών σε τρία δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας μας. Συγκεκριμένα, σε δείγμα 105 ερωτηθέντων για τις 

ιατρικές υπηρεσίες που παρείχαν, το 27,8% εξέφρασε παράπονα για τις 

οδηγίες, την πληροφόρηση και τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού 

προς τους ασθενείς. Επιπροσθέτως, παράπονα σε ποσοστό 26,6% υπήρχαν 

για την αναμονή τους στο χώρο του νοσοκομείου και σε ποσοστό 15,2% για 

τα ιατρικά λάθη (Μινάκη Π. 2013). 
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Μεθοδολογία 

 

Πεδίο μελέτης   

 

Το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου βρίσκεται στην κωμόπολη 

Αρκαλοχώρι του δήμου Μινώα Πεδιάδας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και 

εποπτεύεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Άρχισε να λειτουργεί το 

1986 και σε αυτό υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία: Π.Ι. Αρχανών, Π.Ι. 

Αλαγνίου , Π.Ι. Γαρίπας , Π.Ι. Παναγιάς, Π.Ι. Πεζών και Π.Ι. Σκινιά. Εξυπηρετεί 

21.335 άτομα σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2001 και σε αυτό 

υπηρετούσαν κατά τη χρονική περίοδο της μελέτης 12 γενικοί ιατροί, επί 

συνόλου 15 θέσεων. Ο πραγματικός πληθυσμός όμως με τους μη-

εγγεγραμμένους και τους μετανάστες (κυρίως βουλγαρικής καταγωγής) είναι 

πολύ μεγαλύτερος. Λειτουργεί 24 ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα, 

εφημερεύοντας διαρκώς με βάρδιες 2 ιατρών,  νοσηλευτή και κάποιες φορές 

οδηγού ασθενοφόρου (δεν καλύπτονται πάντα οι βάρδιες με διαθέσιμο 

ασθενοφόρο). Η γεωγραφική του κάλυψη είναι ανεξάντλητη, καθώς το ΕΚΑΒ 

δύναται με μια απλή κλήση να αποστείλει τον ιατρό μαζί με το ασθενοφόρο 

και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νομού από το Κ.Υ και νοτιότερα και σε 

οιασδήποτε βαρύτητας περιστατικό.  

 Η ύπαρξη του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου και η λειτουργία του σε 24ωρη βάση  

είναι ένα βασικό δημόσιο αίτημα και η τοπική κοινωνία απαιτεί την καλή του 

λειτουργία ώστε να μετατοπιστεί η ευθύνη για τη φροντίδα των ασθενών από 

τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.  

 Παρ’ όλα αυτά, η ελεύθερη, ανεξέλεγκτη κίνηση των ασθενών στους 

χώρους του Κ.Υ, η ανύπαρκτη ουσιαστικά οργάνωσή του ως δημόσια 

υπηρεσία και η έλλειψη οργανωτικής κουλτούρας που το διακατέχει θα πρέπει 

να καταπολεμηθούν ώστε να σπάσουν τα εμπόδια και οι φραγμοί μεταξύ των 

ασθενών και των εργαζομένων.  
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Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το ερωτηματολόγιο  ΕUROPEP  σήμερα  αποτελεί ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο ευρωπαϊκό εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης του ασθενούς και 

αξιολόγησης  της φροντίδας που του παρέχει ο ιατρός του (Grol et al, 2000) 

και εφαρμόζεται σε 16 χώρες που μετέφρασαν και στάθμισαν το εργαλείο. Το 

αυθεντικό ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με βάση τη συστηματική μελέτη της 

βιβλιογραφίας, συνεντεύξεις πολλών ασθενών και μελέτη των 

προτεραιοτήτων τους, που ακολουθήθηκαν από μελέτη εγκυρότητας (Grol, Br 

J Gen Pract). Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 25 

ερωτήσεις που στοχεύουν να καλύψουν όλες τις όψεις της φροντίδας υγείας 

που προσφέρονται στο ΚΥ  και που διαιρούνται σε 6 τμήματα :  

Α. τη σχέση γενικού ιατρού – ασθενούς και την αναμεταξύ τους επικοινωνία ( 

6 ερωτήσεις ),  

Β. τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ιατρός στην παροχή της φροντίδας του 

προς τον ασθενή (4 ερωτήσεις) , 

Γ. την πληροφορία και την υποστήριξη  που δέχεται ο ασθενής από τον ιατρό 

του (5 ερωτήσεις) ,  

Δ. τη συνεργασία που έχει με τον ιατρό του και τη συνέχεια που παρέχει ο Γ.Ι 

στη φροντίδα του ( 2 ερωτήσεις ),  

Ε. τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση που έχει ο ασθενής στη φροντίδα 

υγείας του ( 6 ερωτήσεις), και τέλος, 

ΣΤ. δυο τελικές ερωτήσεις που αποτιμούν την τελική γνώμη του ασθενούς για 

τον ιατρό του. 

Ουσιαστικά, οι πρώτες 17 ερωτήσεις ( τμήματα Α ως και Δ )  αναφέρονται στη 

σχέση ασθενούς – γενικού ιατρού, ενώ οι υπόλοιπες 6 ( τμήμα Ε ) εκτιμούν την 

οργάνωση της φροντίδας που προσφέρει το Κ.Υ ως δημόσια υπηρεσία υγείας.  

 Ζητήθηκε η άποψη των ασθενών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

όπως έχει διαμορφωθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες.  Όλες  οι ερωτήσεις 

χρησιμοποιούν την κλίμακα Likert από το 1 ως το 5 ( Κακή ως άριστη). Το 

ερωτηματολόγιο προσφέρει την επιλογή μη εφαρμόσιμο/μη σχετικό για 

αυτούς που δε θα ήθελαν να βαθμολογήσουν κάποια ερώτηση. Το 
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ερωτηματολόγιο χρειάζεται το πολύ ως 5 λεπτά για να κατανοηθεί και να 

απαντηθεί πλήρως και  οι διατυπώσεις του είναι σαφείς.   

  

 

Πληθυσμός μελέτης και δείγμα 

 

Πρόκειται για συγχρονική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2015. Η 

μελέτη έχει επίσης περιγραφικό και αναλυτικό χαρακτήρα. Ο πληθυσμός 

μελέτης  ήταν όλοι οι χρήστες του κέντρου υγείας Αρκαλοχωρίου ηλικίας > 18 

ετών. Για την εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών εφαρμόστηκε η 

μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας. Το δείγμα αποτέλεσαν οι  10 πρώτοι 

ασθενείς που προσήλθαν στο Κ.Υ, στο τακτικό ιατρείο Τ2 του ίδιου του 

ερευνητή  ημέρα Τετάρτη, όχι στα πλαίσια τακτικής συνταγογράφησης, αλλά 

για να του παρουσιάσουν ένα  νεοεμφανισθέν πρόβλημα υγείας.  Ο θεράπων 

ιατρός όρισε ημερομηνία επανεξέτασης, ανάλογα με τις ιατρικές οδηγίες για το 

πρόβλημα υγείας που  έλαβε ο ασθενής.  Μετά το πέρας της επανεξέτασης  οι 

ασθενείς ερωτήθηκαν εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα 

απαντώντας σε μερικές ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση τους με το 

γιατρό που συνήθως επισκέπτονταν στο κέντρο υγείας και τους 

παρακολουθεί. Όσοι δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα υπέγραψαν 

έγγραφη συγκατάθεση.  

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη μελέτη ήταν το να 

έχουν έρθει σε επαφή με το θεράποντα γενικό γιατρό τους το λιγότερο 2 

φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Τα ερωτηματολόγια 

απαντήθηκαν μέσα  στο ιατρείο του ερευνητή – ιατρού  στο χώρο του Κ.Υ, από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Το όνομα του εργαζομένου γενικού ιατρού 

στο Κ.Υ προς τον οποίο απευθυνόταν η αξιολόγηση δε σημειώθηκε πάνω στην 

κόλλα, ο ιατρός όμως κατονομαζόταν προφορικά  στον ερευνητή. Ο λόγος που 

γινόταν αυτό ήταν για να επιβεβαιωθεί ότι αναφέρονταν σε κάποιον ιατρό. Ο 

ερευνητής διαρκώς τόνιζε ότι όλες οι πληροφορίες που θα δίδονταν προς 

χρήση στη συνέχεια θα αφορούσαν αυτόν το συγκεκριμένο  ιατρό και μόνον 

αυτόν. Να σημειωθεί πως ο εν λόγω ιατρός είναι υποχρεωτικώς κάποιος άλλος 

εκτός του ιδίου του ερευνητή του εκπονούντος τη μελέτη, για το λόγο ότι  ο 
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τελευταίος  εργάστηκε κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας  στο ΚΥ μόλις 4 

μήνες και θα ήταν, εκτός των άλλων, αντιδεοντολογικό να ερωτά τους 

ασθενείς τί γνώμη έχουν σχηματίσει για το πρόσωπό του. 

  Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη αποτέλεσαν ασθενείς με άνοια, 

ψύχωση, κωφά, πολύ ηλικιωμένα και με επιβαρυμένη γενική κατάσταση 

άτομα. Άτομα με διανοητική καθυστέρηση δεν επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα, όπως επίσης και άτομα αναλφάβητα ή που φάνηκαν έξαρχος 

στον ερευνητή ότι θα παρουσιάσουν δυσκολία στην κατανόηση των 

ερωτήσεων. Αυτά  τα άτομα αποκλείστηκαν από τη μελέτη λόγω του κινδύνου 

εισαγωγής συστηματικού σφάλματος άμεσης πληροφορίας  ή έμμεσης μέσω 

της υπαγόρευσης  και σημείωσης  των απαντήσεων από τον ερευνητή. Ο 

τελευταίος, αναγνωρίζοντας τη λεπτότητα του ζητήματος, δεν ήθελε να 

μείνουν οι συμμετέχοντες της μελέτης με την αμφιβολία ότι  θα διαρρεύσουν 

στους συναδέλφους ιατρούς τα παραχωρηθέντα στοιχεία και τους 

διαβεβαίωσε για την απόλυτη ανωνυμία τους. Ερωτηματολόγια που 

μισοσυμπληρώθηκαν αποκλείστηκαν επίσης από τη στατιστική ανάλυση και 

απορρίφθηκαν διότι θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να μειώσουν την 

αξιοπιστία της έρευνας.  

 

Άδειες – Εγκρίσεις  

 

Άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε γραπτώς  από τη διοίκηση 

της 7ης υγειονομικής περιφέρειας  και από τη διεύθυνση του κέντρου υγείας 

Αρκαλοχωρίου κατόπιν γραπτού αιτήματος του ερευνητή.   

  

Eρευνητικές υποθέσεις 

 

Η μελέτη πρωταρχικώς εκτίμησε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ασθενών που απευθύνονται για το πρόβλημα υγείας τους στους γενικούς 

ιατρούς του  ΚΥ Αρκαλοχωρίου, το επίπεδο των γνώσεών τους σχετικά με τη 

γενική/οικογενειακή ιατρική, τη γενικότερη άποψη των ανθρώπων σχετικά με 

τον περιβάλλοντα χώρο και το μη–ιατρικό προσωπικό του Κ.Υ και, εν γένει, 

αυτήν την ίδια την ιατρική υπηρεσία και το ιατρικό έργο που παρήχθη μέσα 

στο χρονικό διάστημα του παρελθόντος έτους 2015. Εξετάσαμε αν τα 
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συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη επαλήθευσαν τις αρχικές μας 

ερευνητικές υποθέσεις :  

 

Ηο :  Η μηδενική μας υπόθεση είναι  ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο , ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης, αριθμός επισκέψεων μέσα στο τελευταίο έτος, κατάσταση 

υγείας, ύπαρξη ή μη χρόνιας νόσου) των συμμετεχόντων και του επιπέδου 

ικανοποίησής τους από την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.  

 

Η1 : Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης, αριθμός επισκέψεων μέσα στο τελευταίο έτος, κατάσταση 

υγείας, ύπαρξη ή μη χρόνιας νόσου) των συμμετεχόντων και του επιπέδου 

ικανοποίησής τους από την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.  

 

 

Στατιστική ανάλυση 

 

 Η επεξεργασία των δεδομένων ξεκίνησε με την εισαγωγή των 

στοιχείων του ερωτηματολογίου στο στατιστικό πακέτο SPSS 22 και 

συνεχίστηκε με τον έλεγχο ακρίβειας της ηλεκτρονικής τους καταχώρησης. 

Παρουσιάζονται αρχικώς στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για τα 23 

θέματα του ερωτηματολογίου με τη χρήση πινάκων και γραφημάτων. 

Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες κατανομών των συχνοτήτων για να περιγραφεί το 

δείγμα των ασθενών. Η παρουσίαση κοινωνικοδημογραφικών περιγραφικών 

στοιχείων του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω διαγραμμάτων 

(ιστόγραμμα, θηκόγραμμα, ραβδόγραμμα) και πίνακες συχνοτήτων όπου οι 

ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή (mean) και τυπική 

απόκλιση (SD), ενώ οι ποιοτικές ως συχνότητα (Ν) και ποσοστό (%). 

 Υπολογίστηκαν αρχικά μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Για την εκτίμηση των συσχετισμών όσον 

αφορά την ικανοποίηση των χρηστών του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου, υπολογίστηκαν 

ξεχωριστά τρεις διαφορετικές τιμές: μια συνολική βαθμολογία για τον τομέα 

«σχέση ασθενούς – γενικού ιατρού» αθροίζοντας τα σκορ των πρώτων 17 
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ερωτήσεων, μια συνολική βαθμολογία για το πεδίο «οργάνωση της 

φροντίδας» αθροίζοντας τις βαθμολογίες των υπόλοιπων 6 ερωτήσεων και 

μια ολική βαθμολογία προσθέτοντας όλα τα σκορ και των 23 ερωτήσεων. 

Ύστερα, υπολογίστηκε η διάμεσος  για κάθε μια ξεχωριστά από τις παραπάνω 

3 συνολικές βαθμολογίες και με βάση τη διάμεσο, οι απαντήσεις  

διχοτομήθηκαν σε μη ικανοποιητικές (κάτω της διαμέσου) και ικανοποιητικές 

(άνω της διαμέσου). Οι απαντήσεις «μη εφαρμόσιμο/μη σχετικό» εξαιρέθηκαν 

από την ανάλυση και θεωρήθηκαν «missing values».  

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες που 

σχετίζονται τόσο με την εκτίμηση των ασθενών όσο και με τα χαρακτηριστικά 

τους. O έλεγχος Kolmogorov-Smirnov πραγματοποιήθηκε ώστε να 

διαπιστωθεί η κανονικότητα της κατανομής της συνολικής κλίμακας και των 

υποκλιμάκων της ικανοποίησης των χρηστών. Για τη στατιστική επεξεργασία 

των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μη παραμετρικής ανάλυσης και 

χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά κριτήρια Mann-Whitney για δυο ανεξάρτητα 

δείγματα, Kruskal-Wallis για περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγματα και ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman’s ρ για τις ποσοτικές μεταβλητές.  

Ο συντελεστής συσχέτισης μετρά το βαθμό συνάφειας – 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες ποσοτικές μεταβλητές. 

Πρακτικά ο δείκτης αυτός μας δείχνει πόσο έντονη ή χαλαρή είναι η συσχέτιση 

δύο μεταβλητών. Η διαδικασία συσχέτισης παρουσιάζεται με το συντελεστή 

συσχέτισης του Spearman για μεταβλητές που δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Το κριτήριο Mann-Whitney χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

διαφοράς στη μέση τιμή, δυο ανεξάρτητων ομάδων ή δειγμάτων. Το κριτήριο 

Kruskal- Wallis αποτελεί ουσιαστικά προέκταση του προηγούμενου κριτηρίου, 

καθώς έχει τον ίδιο στόχο. Χρησιμοποιείται στην ανάλυση διασποράς με έναν 

παράγοντα, αλλά με τρεις ή περισσότερες ισοπληθείς ή ανισοπληθείς ομάδες. 

 Σε τελικό επίπεδο εφαρμόστηκε η τεχνική της πολυπαραγοντικής 

γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης ώστε να βρεθεί η σχέση μεταξύ της  

κλίμακας της ικανοποίησης των ασθενών με τα κοινωνικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, αριθμός 

επισκέψεων στο Γ.Ι μέσα στο τελευταίο έτος, κατάσταση υγείας, ύπαρξη ή μη 

χρόνιας νόσου). Έτσι, από τα γραμμικά πολυπαραγοντικά μοντέλα 

εκτιμήθηκαν οι τυποποιημένοι συντελεστές βήτα (β- coef.) με το 95% 
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διάστημα εμπιστοσύνης (95% CI). Από τα λογιστικά πολυπαραγοντικά 

μοντέλα εκτιμήθηκαν οι σχετικοί λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων 

(Odds Ratios) με τα  95% διαστήματα  εμπιστοσύνης  τους (95% CI). 

Το σύνολο των ελέγχων της συγκεκριμένης μελέτης έγιναν σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5%, ενώ η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0. 

 

 

Αποτελέσματα 

 

Ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος έγινε με τη χρήση του ΝCSS 

– PASS για έναν αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την ικανοποίηση των 

ασθενών αναλόγως με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά: φύλο, 

ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, αριθμός επισκέψεων στο γενικό ιατρό, κατάσταση 

υγείας  και  ύπαρξη ή όχι  χρόνιας νόσου. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 

στο 5% και η ισχύς της μελέτης ήταν 80%. Το απαιτούμενο ελάχιστο μέγεθος 

για τυχαία δειγματοληψία υπολογίστηκε στα 80 περίπου άτομα.  

 Στο δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης για την αξιολόγηση της σχέσης 

ασθενή-γενικού ιατρού έλαβαν τελικά μέρος 78 άτομα από το Κ.Υ. 

Αρκαλοχωρίου. Αποκλείστηκαν 8 άτομα ώστε να έχουμε πλήρη πληροφορία 

στις 23 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης (τα άτομα αυτά 

είχαν περισσότερες από 2 missing values για το λόγο ότι βιάζονταν και ως εκ 

τούτου δεν κατάφεραν τελικά να μας αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο, 

συμπληρώνοντας ημιτελώς τα ερωτηματολόγια). Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο 

υποκλίμακες αξιολόγησης: αυτή που αφορά τη σχέση ασθενούς – γενικού 

ιατρού και που αναφέρεται στις  17 πρώτες ερωτήσεις και αυτή που αφορά 

την οργάνωση της φροντίδας στο Κ.Υ και που αφορά τις επόμενες 6 

ερωτήσεις. Στο τέλος έγινε και  η κλίμακα της συνολικής αξιολόγησης, για όλες 

τις 23 ερωτήσεις. Έτσι το ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών στην έρευνα  

κυμαίνεται στο 89.7%. 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

32 

Α. Περιγραφή δείγματος 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό στο δείγμα μας είναι γυναίκες (56%),ενώ οι 

άνδρες κυμαίνονται στο 44%. Το 53% αναφέρει ότι έχει χαμηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο, ενώ μόλις το 33% ανήκει στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Επίσης το 

μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει ότι έχει άριστη (40%) κατάσταση υγείας, ενώ 

τα ποσοστά είναι μοιρασμένα για το εάν έχουν κάποια χρόνια ασθένεια  

(Διάγραμμα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1  Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο, τη χρόνια 
ασθένεια, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την κατάσταση υγείας. 
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Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων της ανάλυσης είναι στα 56 έτη 

περίπου (55.71±13.6), ενώ φαίνεται από το ιστόγραμμα ότι η ηλικία δεν  

ακολουθεί την κανονική κατανομή. Ακόμη η ηλικία κατηγοριοποιήθηκε 

σύμφωνα με τα τεταρτημόρια το 25ο και το 75ο, ώστε να ελεγχθούν οι 

ακραίες ηλικίες (Διάγραμμα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία (έτη) και τις ηλικιακές ομάδες 
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 Τέλος η μέση συχνότητα επίσκεψης στον γενικό Ιατρό μέσα σε ένα 

χρόνο είναι περίπου 7 φορές (6.64±5.8) (Διάγραμμα 3). 

 

 

 

Διάγραμμα 3  Κατανομή δείγματος ως προς την επίσκεψη στο γενικό Ιατρό τους 
τελευταίους 12 μήνες 

 
 
 
 

Β. Περιγραφή της κλίμακας της συνολικής αξιολόγησης και των 

υποκλιμάκων της – Κύρια ευρήματα  

 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συχνότητες των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο ΕUROPEP της αξιολόγησης της σχέσης ασθενή-γενικού 

ιατρού και της οργάνωσης της φροντίδας υγείας. Παρατηρούμε ότι οι 

περισσότερες απαντήσεις αναφέρονται στα σκορ 4 και 5, με μέσο ποσοστό 

ικανοποίησης ασθενών 82 %, δηλαδή τείνουν σε θετικές γνώμες, ενώ 

σημαντικό φαίνεται να αναφερθεί ότι το 91.4% των ερωτηθέντων θα 

συνιστούσε  τον γενικό του Ιατρό σε κάποιο φίλο ή γνωστό του  και το 84.1% 

δεν θα τον άλλαζε αφού τον εμπιστεύεται. 
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Πίνακας 1 Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο ΕUROPEPτης 
αξιολόγησης της σχέσης ασθενή - γενικού ιατρού και της οργάνωσης της 
φροντίδας υγείας στο Κ.Υ Αρκαλοχωρίου  

 

   1 2 3 4 5 

1. Σας κάνει να αισθάνεστε ότι είχατε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας στη 

διάρκεια των επισκέψεων 

N 2 2 9 23 34 

% 2.9 2.9 12.9 32.9 48.6 

2. Δείχνει ενδιαφέρον για τη προσωπική σας κατάσταση N 1  5 21 43 

% 1.4  7.1 30.0 61.4 

3. Σας διευκολύνει να του/της μιλήσετε για τα προβλήματα σας N 1 1 5 25 38 

% 1.4 1.4 7.1 35.7 54.3 

4. Σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις αποφάσεις για τη ιατρική 

φροντίδα σας 

N 2 7 5 27 27 

% 2.9 10.3 7.4 39.7 39.7 

5. Σας ακούει N 1 1 7 18 41 

% 1.5 1.5 10.3 26.5 60.3 

6. Διατηρεί τα στοιχεία του ιατρικού σας φακέλου εμπιστευτικά N 2 2 7 24 29 

% 3.1 3.1 10.9 37.5 45.3 

7. Ανακουφίζει γρήγορα τα συμπτώματα σας N 2  8 24 33 

% 3.0  11.9 35.8 49.3 

8. Σας βοηθάει να αισθανθείτε αρκετά καλά ώστε να μπορείτε να 

αποδίδετε στις συνηθισμένες καθημερινές σας δραστηριότητες 

N 1 1 8 32 28 

% 1.4 1.4 11.4 45.7 40.0 

9. Ασκεί προσεκτικά και με επιμέλεια τα καθήκοντά του N 1 1 6 19 42 

% 1.4 1.4 8.7 27.5 60.9 

10. Επιτελεί τη Φυσική Εξέταση επαρκώς N 2  5 20 42 

% 2.9  7.2 29.0 60.9 

11. Σας προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης της αρρώστιας N 1  12 23 33 

% 1.4  17.4 33.3 47.8 

12. Σας εξηγεί το σκοπό των ιατρικών/εργαστηριακών  εξετάσεων και της 

θεραπείας 

N 2 2 8 20 36 

% 2.9 2.9 11.8 29.4 52.9 

13. Σας λέει αυτά που θέλετε να γνωρίζετε για τα συμπτώματα και την 

ασθένεια σας 

N 2  3 26 39 

% 2.9  4.3 37.1 55.7 

14. Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τα συναισθηματικά προβλήματα που 

έχουν σχέση με την κατάσταση της υγεία σας 

N 2 4 5 21 35 

% 3.0 6.0 7.5 31.3 52.2 

15. Σας βοηθάει να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ακολουθήσετε 

τις συμβουλές που σας έδωσε 

N 3 1 6 23 37 

% 4.3 1.4 8.6 32.9 52.9 

16. Γνωρίζει τι έχει κάνει και τι σας είχε πει κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων 

N 3  10 31 26 

% 4.3  14.3 44.3 37.1 

17. Σας προετοιμάζει σε σχέση με το τι πρέπει να περιμένετε κατά την 

επίσκεψή σας στον ειδικό ή στο νοσοκομείο 

N 3 3 8 33 23 

% 4.3 4.3 11.4 47.1 32.9 

18. Πόσο σας εξυπηρετεί το υπόλοιπο προσωπικό N 5 1 11 19 33 

% 7.2 1.4 15.9 27.5 47.8 

19. Πόσο εύκολα σας κλείνει ραντεβού σε ώρα που σας διευκολύνει N 4 5 18 23 20 

% 5.7 7.1 25.7 32.9 28.6 

20. Πόσο εύκολα επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το ιατρείο του N 3 5 16 22 21 

 % 4.5 7.5 23.9 32.8 31.3 

21. Πόσο εύκολα επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον ιατρό Γενικής Ιατρικής N 5 3 14 18 28 

 % 7.4 4.4 20.6 26.5 41.2 

22. Πως είναι ο χρόνος παραμονής στην αίθουσα αναμονής N 11 7 21 22 9 

 % 15.7 10.0 30.0 31.4 12.9 

23. Παρέχονται άμεσα οι αναγκαίες υπηρεσίες για τα επείγοντα N 1 2 9 24 34 
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   1 2 3 4 5 

προβλήματα υγείας 

 % 1.4 2.9 12.9 34.3 48.6 

24. Μπορώ με βεβαιότητα να συστήσω τον ιατρό Γενικής Ιατρικής στους 

φίλους μου 

N 3 1 2 18 46 

 % 4.3 1.4 2.9 25.7 65.7 

25. Δεν έχω λόγο να αλλάξω ιατρό Γενικής Ιατρικής N 4 2 5 16 42 

 % 5.8 2.9 7.2 23.2 60.9 

 

 

 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1, τα θέματα του ερωτηματολογίου 

που έλαβαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στην αξιολόγηση των ασθενών 

ήταν: η ερώτηση 13 με το 92,8% να επαινεί την ειλικρίνεια του προσωπικού 

του ιατρού, η ερώτηση 2, με 91,4% των ερωτηθέντων να απαντά πως ο ιατρός 

τους δείχνει πάρα πολύ ή μείζον ενδιαφέρον για την προσωπική κατάσταση 

των ασθενών του και η ερώτηση 3, με το 90% των ασθενών να απαντούν ότι ο 

γιατρός τους τους διευκολύνει να του μιλήσουν για τα προβλήματά τους.  

 Οι ασθενείς του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου είναι γενικά πολύ ικανοποιημένοι 

από το γενικό γιατρό τους όσον αφορά τη φροντίδα που τους παρέχει, τον 

τρόπο που ακούει τα προβλήματά τους, την εμπιστευτικότητα της μεταξύ 

τους σχέσης, την ανακούφιση των κλινικών συμπτωμάτων τους, την 

επεξηγηματικότητα του ιατρού όσον αφορά το σκοπό των 

ιατρικών/εργαστηριακών εξετάσεων και της θεραπείας και την ταχύτητα 

παροχής των ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. 

Επίσης δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον ιατρό τους όσον αφορά τη βοήθεια 

που τους παρέχει για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών τους 

προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας τους. Προέκυψε 

επίσης ότι οι γιατροί του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου επιτυγχάνουν τελικά καλή 

συμμόρφωση των ασθενών τους, αφού οι τελευταίοι καταλαβαίνουν πόσο 

σημαντικό είναι να ακολουθηθούν οι δεδομένες  ιατρικές οδηγίες.   

Αντιθέτως, τη χειρότερη άποψη φαίνεται πως έχουν οι ασθενείς 

σχετικά με το χρόνο παραμονής στην αίθουσα αναμονής με το 45,7% να έχουν 

από μέτρια ως πολύ κακή άποψη (ερώτηση 22). Το 25,9% των ερωτηθέντων 

αναφέρει ότι υπάρχει τεράστια δυσχέρεια (απαντήσεις με score 1 - 3) στην 

τηλεφωνική επικοινωνία με το γιατρό γενικής ιατρικής που τον παρακολουθεί 

στο Κ.Υ, στοιχείο που χρήζει βελτίωσης (ερώτηση 20). Αξιοσημείωτο είναι 

ακόμη πως ένα 20,6  % των ερωτηθέντων κριτικάρει αρνητικά τον ιατρό του 
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σχετικά με το γεγονός ότι δεν του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις 

αποφάσεις για την ιατρική φροντίδα του (μέτρια ως πολύ κακή γνώμη – 

ερώτηση 4). Γενικότερα ο τομέας «Οργάνωση της φροντίδας στο Κ.Υ 

Αρκαλοχωρίου» φαίνεται να παρουσιάζει μικρότερες βαθμολογίες 

ικανοποίησης των ασθενών σε σύγκριση με τις βαθμολογίες στον τομέα 

«Σχέση ασθενούς – γενικού ιατρού», γεγονός που επιδεικνύει πρακτικά ότι ο 

αγροτικός και μη κόσμος της περιφέρειας του Μονοφατσίου δηλώνει 

περισσότερο ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του προσφέρει ο γενικός 

γιατρός του παρά από αυτές που του προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου ως 

χώρος ή ως παραϊατρικό προσωπικό. 

 Στο Διάγραμμα 4 περιγράφεται το μέσο σκορ των ερωτηθέντων στην 

κλίμακα της συνολικής αξιολόγησης και των υποκλιμάκων «Σχέση ασθενούς – 

γενικού ιατρού» και «Οργάνωση  της φροντίδας», και το εάν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή μέσω του τεστ Kolmogorov–Smirnov (Lilliefors 

Significance correction). Έτσι, φαίνεται ότι το μέσο σκορ της συνολικής 

αξιολόγησης είναι 94 μονάδες (94.01 ± 15.7)(συνολικό μέσο ποσοστό 

ικανοποίησης από την έρευνα 81,75% ),  της «σχέσης ασθενούς-ιατρού» είναι 

71 μονάδες περίπου (71.46 ± 12.0) ( ποσοστό ικανοποίησης 84,07 % ) και της 

«Οργάνωσης  της φροντίδας» είναι 22 μονάδες (22.56 ± 5.25) (ποσοστό 

ικανοποίησης 75,2 %) Διαγραμματικά φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με την 

κανονικότητα των τιμών και αυτό επιβεβαιώνεται και από  τον έλεγχο KS, 

όπου δε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για την κανονικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=5% (p-value<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 Ιστόγραμμα για τη κατανομή συχνότητας της συνολικής 
αξιολόγησης και των  δυο υποκλιμάκων  
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Γ. Συσχέτιση της συνολικής αξιολόγησης και των  υποκλιμάκων της με τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

 
 
 

 Στη συγκεκριμένη υποενότητα, αναζητήθηκαν πιθανές σχέσεις 

μεταξύ του σκορ της κλίμακας της συνολικής αξιολόγησης και των 

υποκλιμάκων της με τα  βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Στον Πίνακα 

2 φαίνεται ότι σχετικά με το φύλο δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Η ηλικία των 

ασθενών βρέθηκε να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά 

την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου, με την 

ηλικιακή ομάδα >67 ετών να βαθμολογούν καλύτερα στις ερωτήσεις 17 – 23 

(οργάνωση της φροντίδας). Η συσχέτιση  του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

ασθενών με το επίπεδο ικανοποίησης,  δείχνει  ότι οι ασθενείς με χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερο μέσο σκορ συνολικής ικανοποίησης  

(96.9±16.5) με μεγαλύτερο  σκορ στον τομέα  της «οργάνωσης  της φροντίδας 

στο Κ.Υ » (23.9±5.5), αλλά δεν υπάρχει επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου  

στη «σχέση ασθενούς – γενικού ιατρού». Στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρουσιάζεται στην παρουσία κάποιας χρόνιας νόσου, όπου βλέπουμε ότι 

όσοι έχουν κάποια χρόνια νόσο δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου σαν οργάνωση φροντίδας 

(23.8 ±4.6), έναντι των ασθενών που δεν παρουσιάζουν ατομικό αναμνηστικό 

χρόνιας  νόσου (21.1 ±5.5). Προσδιορίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του 

Spearman ρ και βάσει αυτού, σχετίστηκε η ηλικία των ασθενών τόσο με τη 

συνολική αξιολόγηση και τη «σχέση ασθενούς-ιατρού», όσο και με την 

«οργάνωση της φροντίδας». Παρά το ότι η συσχέτιση αυτή ήταν σε οριακά 

επίπεδα ανέδειξε ότι οι πιο ηλικιωμένοι τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και 

πιο ικανοποιημένοι. Επιπρόσθετα, από το συντελεστή συσχέτισης του 

Spearman ρ φαίνεται ότι η  συχνότητα των επισκέψεων στο Κ.Υ επηρεάζει το 

συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών και ιδιαίτερα στον τομέα της 

οργάνωσης της φροντίδας στο Κ.Υ ενώ δεν επιδρά στη «σχέση ασθενούς- 

γενικού ιατρού». Όσο αυξάνονται οι επισκέψεις, τόσο αυξάνεται το επίπεδο 
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ικανοποίησης. Τέλος, δεν φαίνεται καμία στατιστικά σημαντική  διαφορά στην 

κατάσταση υγείας που δήλωσαν οι ερωτηθέντες ασθενείς. 

 

Πίνακας  2   Σχέση κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού με 
το σκορ της συνολικής αξιολόγησης και τις δύο υποκλίμακες 

 

 Συνολική αξιόλογηση Σχέση ασθενούς-

γενικού Ιατρού 

Οργάνωση φροντίδας 

 Mean (SD) p-value Mean (SD) p-

value 

Mean (SD) p-

value 

 Φύλο  0.309  0.253  0.598 

Άνδρας 96.6 (12.3)  73.5 (9.5)  23.0 (4.3)  

Γυναίκα 92.0 (17.8)  69.8 (13.6)  22.2 (5.9)  

Ηλικιακή 

ομάδα 

 0.056  0.143  0.049* 

<44 93.7 (10.4)  72.1 (8.2)  21.6 (5.0)  

44-67 92.4 (15.5)  70.4 (11.2)  22.0 (5.1)  

67+ 98.0 (19.7)  73.3 (16.4)  24.7 (5.4)  

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

 0.050* C 0.153  0.027* 

Χαμηλό 96.9 (16.5)  7C3.1 (12.7)  23.9 (5.5)  

Μεσαίο 88.6 (14.5)  68.7 (10.7)  19.9 (4.4)  

Υψηλό 91.6 (14.4)  70.0 (11.6)  21.6 (4.6)  

Κατάσταση 

υγείας 

 0.368  0.166  0.456 

Μέτρια 91.1 (21.2)  68.0 (16.9)  23.1 (6.4)  

Καλή  93.2 (12.4)  71.3 (8.5)  21.9 (4.7)  

Άριστη 98.3 (11.9)  75.5 (8.8)  22.8 (4.8)  

Ασθένεια 

(διάρκειας 

μεγαλύτερης 

των 3 μηνών) 

 0.149  0.421  0.028* 

Ναι  96.8 (12.6)  72.9 (9.8)  23.8 (4.6)  

Όχι 91.1 (18.0)  70.0 (14.0)  21.1 (5.5)  
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 Spearman’s 

rho 

p-value Spearman’s 

rho 

p-

value 

Spearman’s 

rho 

p-

value 

Ηλικία (έτη) 0.29 0.015* 0.27 0.024* 0.23 0.051 

Συχνότητα 

επίσκεψης 

(τελευταίους 12 

μήνες) 

0.25 0.039* 0.13 0.283 0.37 0.001* 

 

 

Συντομογραφίες: Mean= μέση τιμή, SD= τυπική απόκλιση, p-value= κρίσιμη τιμή 

* Στατιστικά σημαντική διαφορά σε α=5% επίπεδο σημαντικότητας  (δίπλευρος 

έλεγχος), σύμφωνα με τον έλεγχο Mann-Whitney για δύο ανεξάρτητα δείγματα, 

Kruskal-Wallis για περισσότερα απο 2 ανεξάρτητα δείγματα ή το συντελεστή του 

Spearman ρ. 

 

Στην προσπάθεια ανίχνευσης των κοινωνικοδημογραφικών 

παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική αξιολόγηση, 

εφαρμόσθηκε πολυπαραγοντικό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης (Πίνακας 

3). Σύμφωνα με το προσαρμοσμένο συντελεστή μεταβλητότητας (R² 

Adjusted) του μοντέλου, γύρω στο 14.0% της διακύμανσης του μοντέλου 

εξηγεί την κλίμακα της συνολικής αξιολόγησης, 13.0% της κλίμακας «σχέσης 

ασθενούς-ιατρού» και 17.0% της «οργάνωσης φροντίδας». Έτσι, η μοναδική 

σχέση που παρουσιάζεται είναι με την κατάσταση υγείας που έχουν δηλώσει 

οι ασθενείς. Αυτοί που έχουν άριστη κατάσταση υγείας παρουσιάζονται 

περισσότερο ικανοποιημένοι με αυξημένη συνολική αξιολόγηση κατά 15 

μονάδες περίπου (β coef.= 15.2, 95% CI= 4.9, 25.6). Πανομοιότυπη σχέση 

βλέπουμε και στη «σχέση ασθενούς- γενικού ιατρού», δηλαδή στους ασθενείς 

που έχουν δηλώσει ότι έχουν καλή ή άριστη κατάσταση υγείας η αξιολόγηση 

στην κλίμακα  «σχέση ασθενούς-ιατρού» αυξάνεται κατά 6.8 (β coef.= 6.8, 
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95% CI= 0.2, 13.3) ή 13 μονάδες αντίστοιχα (β coef.= 13.0, 95% CI= 4.9, 21.0). 

Τέλος, δεν επηρεάζει κάποιος άλλος δημογραφικός παράγοντας τη συνολική 

αξιολόγηση ή τις υποκλίμακες, ενώ καμία σχέση δεν παρουσιάζεται στην 

κλίμακα της «οργάνωσης φροντίδας». 

Πίνακας  3     Πολυπαραγοντικό γραμμικό μοντέλο της κλίμακας της συνολικής 
αξιολόγησης και των δυο υποκλιμάκων 

 Συνολική αξιόλογηση Σχέση ασθενούς-γενικού 

Ιατρού 

Οργάνωση φροντίδας 

 β-coef. (95% CI) p-value β-coef. (95% CI) p-value β-coef. (95% CI) p-value 

 Φύλο       

Άνδρας Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Γυναίκα -2.8 (-10.8, 5.1) 0.481 -1.7 (-7.8, 4.5) 0.591 -1.2 (-3.8, 1.5) 0.393 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

      

Χαμηλό Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Μεσαίο -7.8 (-18.8, 3.2) 0.167 -4.8 (-13.4, 3.7) 0.267 -2.9 (-6.6, 0.8) 0.123 

Υψηλό -4.3 (-13.1, 4.5) 0.339 -2.7 (-9.6, 4.2) 0.441 -1.6 (-4.5, 1.3) 0.288 

Κατάσταση 

υγείας 

      

Μέτρια Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Καλή  7.0 (-1.4, 15.4) 0.101 6.8 (0.2, 13.3) 0.042* 0.2 (-2.6, 3.1) 0.863 

Άριστη 15.2 (4.9, 25.6) 0.004* 13.0 (4.9, 21.0) 0.002* 2.3 (-1.2, 5.7) 0.201 

Ασθένεια 

(διάρκειας 

μεγαλύτερης των 

3 μηνών) 

      

Ναι  7.2 (-0.9, 15.3) 0.084 4.6 (-1.7, 10.7) 0.153 2.6 (-0.1, 5.3) 0.066 

Όχι Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Ηλικία (έτη) 0.05 (-0.3, 0.4) 0.772 0.06 (-0.2, 0.3) 0.634 -0.01 (-0.1, 0.1) 0.809 

Συχνότητα 

επίσκεψης 

(τελευταίους 12 

μήνες) 

0.6 (-0.03, 1.2) 0.060 0.4 (-0.1, 0.9) 0.108 0.2 (-0.01, 0.4) 0.061 

* Στατιστικά σημαντική σχέση σε α=5% επίπεδο σημαντικότητας 
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Πίνακας  4    Πολυπαραγοντικό λογιστικό μοντέλο της κλίμακας της συνολικής 
αξιολόγησης και των δυο υποκλιμάκων 

 
 

 Συνολική αξιόλογηση Σχέση ασθενούς-γενικού 

Ιατρού 

Οργάνωση φροντίδας 

 Ικανοποιημένοι vs. 

Aνικανοποίητοι
#
 

Ικανοποιημένοι vs. 

Aνικανοποίητοι
#
 

Ικανοποιημένοι vs. 

Aνικανοποίητοι
#
 

 OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value 

Φύλο       

Άνδρας Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Γυναίκα 0.97 (0.28, 3.33) 0.960 1.63 (0.46, 5.80) 0.447 0.65 (0.17, 2.44) 0.526 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

      

Χαμηλό Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Μεσαίο 0.42 (0.07, 2.43) 0.334 0.33 (0.05, 1.98) 0.225 0.30 (0.04, 2.02) 0.215 

Υψηλό 0.52 (0.13, 2.06) 0.355 0.52 (0.13, 2.09) 0.360 0.55 (0.13, 2.32) 0.415 

Κατάσταση 

υγείας 

      

Μέτρια Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Καλή  0.64 (0.18, 2.33) 0.501 1.07 (0.29, 3.95) 0.914 0.46 (0.12, 1.85) 0.277 

Άριστη 2.19 (0.42, 11.39) 0.349 5.11 (0.88, 29.85) 0.070 1.07 (0.19, 5.96) 0.940 

Ασθένεια 

(διάρκειας 

μεγαλύτερης των 

3 μηνών) 

      

Ναι  1.79 (0.50, 6.47) 0.373 1.58 (0.43, 5.86) 0.490 2.42 (0.63, 9.30) 0.199 

Όχι Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 

Ηλικία (έτη) 1.02 (0.97, 1.07) 0.527 1.04 (0.99, 1.10) 0.113 1.00 (0.95, 1.06) 0.858 

Συχνότητα 

επίσκεψης 

(τελευταίους 12 

μήνες) 

1.05 (0.95, 1.16) 0.363 1.03 (0.93, 1.14) 0.555 1.12 (0.98, 1.27) 0.093 

 

#Ως επίπεδο αναφοράς ορίζεται το ανικανοποίητοι 

* Στατιστικά σημαντική σχέση σε α=5% επίπεδο σημαντικότητας 
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Δ.  Δυνατά, αδύναμα σημεία και  σφάλματα της μελέτης  
 

 

 To δυνατότερο σημείο της έρευνάς μας είναι πως η στατιστική ακρίβεια 

της ανάλυσης είναι πολύ μεγάλη και ως εκ τούτου, το σφάλμα τύπου ΙΙ είναι 

αρκετά χαμηλό. Το δεύτερο θετικότερο σημείο της μελέτης μας υπήρξε ο 

μεγάλος βαθμός ανταπόκρισης των ασθενών στην έρευνα, που σύμφωνα με 

τους Sitzia και Wood, υποδηλώνει ταυτόχρονα και την απουσία μειζόνων 

σφαλμάτων επιλογής που οφείλονται στη μη-ανταπόκριση . 

 Αδύναμα σημεία είναι το γεγονὀς πως οι 5 ιατροί που αξιολογήθηκαν 

στη μελέτη των ασθενών του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου δεν αποτελούν, φυσικά, 

αντιπροσωπευτικό δείγμα των δημόσιων λειτουργών υγείας  καθότι είναι 

πολύ μικρός ο αριθμός τους. Για το λόγο αυτό, δεν μπορέσαμε να 

πραγματοποιήσουμε την αξιολόγηση των ασθενών με βάση άλλα 

ενδιαφέροντα και σημαντικά  χαρακτηριστικά των ιατρών αυτών  όπως το 

φύλο του, η ηλικία του, τα έτη εργασίας του στο Κ.Υ (βαθμός που κατέχει στο 

ΕΣΥ). Άλλο αδύναμο σημείο είναι πως οι λεγόμενοι «συχνοί πελάτες» του Κ.Υ 

υπερεκπροσωπήθηκαν στη μελέτη, ενώ οι γνώμες των ασθενών που σπάνια 

επισκέπτονται  το Κ.Υ μάλλον  υποεκπροσωπήθηκαν.  

 Η εργασία μας βασίστηκε σε έναν πολύ μικρό αριθμό ασθενών που 

παρακολουθούνται μεν στο Κ.Υ Αρκαλοχωρίου, κατάγονται όμως από 

διαφορετικά γεωγραφικά τμήματα της νήσου και ανήκουν σε ποικίλα 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Εκ του αριθμού των συμμετεχόντων 

αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι το δείγμα  δεν αντιπροσωπεύει την όλη 

χώρα , μπορεί όμως να περιγράψει γενικά τη σχέση ασθενούς – γενικού ιατρού 

στην Ελλάδα.   

 Σφάλμα επιλογής θα μπορούσε να συμβεί εάν ο ιατρός–μελετητής έδινε 

τα ερωτηματολόγια σε ασθενείς που γνώριζε ότι θα είναι πιο θετικοί στις 

εκτιμήσεις τους. Επιπρόσθετα, θα αποτελούσε σφάλμα να δοθούν τα 

ερωτηματολόγια  σε  ανθρώπους μικρότερης ηλικίας ή όπως προαναφέρθηκε 

σε συχνούς επισκέπτες του Κ.Υ. Οι τελευταίοι, θα μπορούσαν να επιλεγούν να 

συμμετάσχουν στη μελέτη ευκολότερα , λόγω του γεγονότος ότι η προσέγγισή 

τους είναι λιγότερο αβίαστη. Ο αριθμός επίσης των γυναικών που 

συμπεριελήφθησαν ήταν κατά 26 % μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών, 
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κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τη συχνότερη χρήση υπηρεσιών ΠΦΥ μεταξύ 

των γυναικών, κάτι που βρέθηκε και σε σκανδιναβική παρόμοια μελέτη 

(Vedsted 2007). Αυτή ήταν δυστυχώς και η πραγματική ροή των 

περιστατικών , αν και  θα προτιμούσαμε  στις  αξιολογήσεις  και τις απόψεις 

περισσοτέρων  ανδρών. 

 Χρησιμοποιήθηκε μια και μόνο ερώτηση (η24η) όσον αναφορά τη 

γενική εκτίμηση προς τους γενικούς ιατρούς του Κ.Υ. Αυτήν την αναφορά την 

«κλέψαμε» από την πρωτότυπη μελέτη των Grol et al. (2000) αν και μέχρι 

σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποια ερώτηση που η θετική της απάντηση να 

θεωρείται «gold standard»  όσον αφορά τη μέγιστη ικανοποίηση που μπορεί ο 

γενικός ιατρός να προσφέρει στον ασθενή του.  

Άλλο αδύναμο σημείο της μελέτης είναι ότι οι 12 μήνες για τους 

οποίους ζητήθηκε η γνώμη  των ασθενών για τους γιατρούς του Κ.Υ είναι 

βραχύ χρονικό διάστημα και δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα που  

έχουν σχηματίσει χρόνια τώρα οι ασθενείς για το γιατρό τους, δεδομένου ότι 

μπορεί να περιλαμβάνει μόνο 1 - 2 επισκέψεις, τώρα μάλιστα που υπάρχει η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 6μηνων συνταγών και πολλοί 

ασθενείς  έχουν αραιώσει τις επισκέψεις τους στο γενικό ιατρό τους. 

 Κάποιοι άλλοι ασθενείς, παρά το ότι τονίστηκε πως η έρευνα είναι 

απολύτως ανώνυμη, στενοχωρήθηκαν όταν κατάλαβαν ότι την κρίση τους δε 

θα τη διαβάσει ο γιατρός τους, είτε διότι ήθελαν να τον χαροποιήσουν ή να τον 

ταρακουνήσουν. Πολλοί ασθενείς περίμεναν να τεθούν περισσότερα 

ερωτήματα και να ζητηθεί η άποψή τους αναφορικά με την ευγένεια των 

εργαζομένων στο Κ.Υ, δηλαδή της κοινωνικής λειτουργού, της μαίας, της 

επισκέπτριας υγείας, της οδοντιάτρου, των διοικητικών υπαλλήλων, των 

θυρωρών, των οδηγών ασθενοφόρου, αλλά κυρίως των νοσηλευτών του Κ.Υ. 

Άλλοι ασθενείς θέλησαν να ερωτηθούν σχετικά με την αξία της ύπαρξης 

ραντεβού και του σεβασμού  των ωρών τους, σχετικά με την ανταπόκριση των 

εργαζομένων στις τηλεφωνικές κλήσεις,  σχετικά με την αναγνώριση της αξίας 

που έχουν ως ασθενείς και τέλος, να ερωτηθούν σχετικά με την έννοια της 

εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας στην επαφή τους με το Κ.Υ. Οι 

χρήστες του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου θα ήθελαν να συμμετέχουν σε περισσότερη 

αξιολόγηση σχετικά με το χώρο αναμονής του Κ.Υ, τις εγκαταστάσεις των 

ιατρείων, την ύπαρξη ή μη του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τους 
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χώρους βραχείας νοσηλείας, την καθαριότητα των χώρων και της τουαλέτας 

και  τη διαθεσιμότητα των τροχήλατων αμαξιδίων. Κάποιοι άλλοι ζήτησαν να 

υπάρξει ξεχωριστός τόπος αναμονής για τα παιδιά-παιδότοπος.  

 Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρέχουν μια έγκυρη εικόνα της 

κοινής γνώμης που υπάρχει σχετικά με το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου. Αυτή είναι 

θετική, αλλά τα αποτελέσματα ανέδειξαν κάποιες αδυναμίες στη λειτουργία 

του που χρήζουν βελτίωση όπως είναι η διαθεσιμότητα του ιατρού και η 

διαχείριση κάποιων  πρακτικών που ακολουθούνται από ορισμένους ιατρούς 

του Κ.Υ . 

 

 

Συζήτηση 

 

Για την αξιολόγηση της σχέσης ασθενούς-γενικού ιατρού 

χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου EUROPEP το οποίο 

έδειξε ικανοποιητικό βαθμό εσωτερικής εγκυρότητας Cronbach’s-alpha=0.963 

σε όλες τις διαστάσεις του, ενώ οι επιμέρους δείκτες αξιολόγησης έδειξαν 

(RMSEA) = 0.048, comparative fit index (CFI) = 0.971 and goodness of fit index 

(GFI) = 0.965. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνάδουν με τα αποτελέσματα 

από μελέτες και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που επιδεικνύουν όλες αυτές 

μεγάλη εσωτερική εγκυρότητα, ελαφρώς υψηλότερη για τον τομέα της σχέσης 

γενικού ιατρού – ασθενούς συγκριτικά  με την οργάνωση της φροντίδας. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας με τα αντίστοιχα της 

πρωτότυπης μεγάλης πολυκεντρικής  ευρωπαϊκής μελέτης που χρησιμοποίησε 

ως εργαλείο το ίδιο ερωτηματολόγιο (Grol et al. 2000), εξάγονται κάποια 

χρήσιμα στοιχεία πρώτα απ’ όλα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματός 

μας. Έτσι, ο αριθμός των γυναικών που συμπεριελήφθησαν  στην έρευνα ήταν 

56%, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τη συχνότερη χρήση του Κ.Υ 

Αρκαλοχωρίου από το θήλυ φύλο  και  που  φαίνεται να ισχύει  για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών ήταν > 62,4% . Η 

μέση ηλικία των ασθενών μας βρέθηκε να είναι η 2η μεγαλύτερη (55.71 ± 13.6 

έτη) στην Ευρώπη, όπως και η αυτοαξιολόγηση της κατάστασης υγείας εκ 

μέρους των ασθενών (το 40% ανέφερε ότι έχει άριστη κατάσταση υγείας) σε 

σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι της τάξης του 32%. Η μέση 
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επισκεψιμότητα στο γενικό ιατρό του Κ.Υ μέσα σε ένα χρόνο είναι περίπου 6.6 

φορές, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7.6 φορές), που σημαίνει μια 

επίσκεψη ανά δίμηνο ενώ στη Γερμανία είναι για παράδειγμα 12.3 φορές 

(Wensing et al. 2002). 

Το μέσο ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου 

που υπολογίστηκε στο 82%, συμφωνεί ακριβώς με το μέσο όρο των 

ποσοστών ικανοποίησης των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών που 

μετρήθηκε στις περισσότερες μελέτες που χρησιμοποίησαν το ίδιο 

ερωτηματολόγιο (απαντήσεις στο επίπεδο ικανοποίησης καλή ως άριστη – 

σκορ 4 και 5 – Wensing et al 2002). Το 2000, οι Ramsey et al. δήλωσαν ότι το 

να συνιστούν οι ασθενείς το γενικό γιατρό τους στους φίλους τους αποτελεί 

καλύτερο μέτρο της γενικής - συνολικής τους αξιολόγησης για τον ιατρό σε 

σχέση με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης από αυτόν. Επίσης, βρέθηκε ότι το 

91.4% των ασθενών θα συνιστούσε το γενικό ιατρό του Κ.Υ σε φίλους και 

γνωστούς, κάτι που συμφωνεί με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της έρευνας του 

καθηγητή J. Κersnik (2000). Προέκυψε επίσης ότι το 84,1% των ασθενών δε 

θα άλλαζε το γενικό ιατρό που τον παρακολουθεί στο Κ.Υ Αρκαλοχωρίου διότι 

τον εμπιστεύεται, ενώ μεγαλύτερο μερίδιο (91,4%) τον συστήνει και σε 

άλλους. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, από μόνη της, ελέγχει το μέσο 

ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών από το γενικό ιατρό τους, που 

υπολογίστηκε στο 84,07%, γεγονός που δείχνει πόσο εύστοχη και γενικεύσιμη 

είναι η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου. Από τη σύγκριση των 

ποσοστών των  2 τελευταίων ερωτήσεων προκύπτει ένα ακόμη συμπέρασμα: 

πως οι ασθενείς του Κ.Υ συστήνουν μεν το γιατρό τους σε φίλους, δε θα 

δίσταζαν όμως κιόλας να τον άλλαζαν εάν έβρισκαν έναν καλύτερο 

αντικαταστάτη, ακόμα και μέσα στο Κ.Υ. Στη Γερμανία, σε παρόμοια μελέτη, η 

συνολική ικανοποίηση των ασθενών από την ΠΦΥ ήταν άριστη: 95,4% των 

ασθενών δήλωσαν ότι δεν υφίσταται λόγος αλλαγής του θεράποντος γενικού 

ιατρού (Κlingeberg et al. 1999). Αντίθετα, στην Παλαιστίνη, οι Αbu Mourad et 

al. βρήκαν ότι το μέσο ποσοστό των ατόμων που είχαν θετική άποψη για τους 

επαγγελματίες ΠΦΥ ήταν μόλις 41,8%. 

Οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε το project ΕUROPEP στις προαναφερθείσες μελέτες 

εξηγούνται υπό το πρίσμα των διαφορετικών πολιτισμικών παραγόντων, της 
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μόρφωσης των ασθενών και της μορφής του συστήματος υγείας. Όσο οι 

κοινωνίες μετατρέπονται σε πολυπολιτισμικές, όσο τα σύνορα μεταξύ των 

χωρών καταργούνται, τόσο η ποικιλομορφία και το εύρος στις απαντήσεις 

των ερωτηματολογίων ικανοποίησης των ασθενών θα περιορίζεται 

(Dağdeviren and Akturk 2004). 

 Ο εμφατικός και ειλικρινής ιατρός που ασχολείται με τον ασθενή, 

ενδιαφέρεται για την κατάστασή του, τον ακούει, τον διευκολύνει να μιλήσει 

για τα προβλήματά του, τον βοηθάει να λύσει τα συναισθηματικά του 

προβλήματα και τον βάζει στο επίκεντρο της αναμεταξύ τους σχέσης, είναι 

κατά γενική ομολογία κάποιος σαν το γενικό/οικογενειακό ιατρό του Κ.Υ 

Αρκαλοχωρίου, ο οποίος, όπως απεδείχθη και  από τις  μεγάλες πολυκεντρικές 

αντίστοιχες μελέτες των Grol et al. 2000, Wensing et al. 2002 και Petek et al. 

2011 που διεξήχθησαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έλαβε τις μεγαλύτερες 

βαθμολογίες κατά την αξιολόγηση των ασθενών όσον αφορά τα θέματα αυτά. 

Αναδείχθηκε επίσης ότι θέματα από όλα τα πεδία, εκτός από τη διαθεσιμότητα 

του γιατρού στα ραντεβού και στο τηλέφωνο, ήταν μεταξύ αυτών που 

σχετίζονται περισσότερο με την ικανοποίηση των ασθενών, κάτι που βρέθηκε 

και στις προαναφερθείσες μεγάλες μελέτες, αλλά και από τις επιμέρους 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκε το 

ερωτηματολόγιο αυτό και αναφέρονται στη βιβλιογραφία της εργασίας αυτής.   

Άξιο αντικείμενο συζήτησης αποτελεί και η σύγκριση των  ευρημάτων  

της συγκεκριμένης έρευνας με ευρήματα παρόμοιας μελέτης που 

χρησιμοποίησε το ίδιο εργαλείο και  πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου από τις Κονιδάρη και Σκρέτη το 2010.Από την 

έρευνα στο Πα.Γ.Ν.Η προέκυψαν χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης (55,5%) 

σε σχέση με το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου(79,4%)όσον αφορά τη συμμετοχή-εμπλοκή 

των ασθενών στις ιατρικές αποφάσεις. Επίσης προέκυψαν υψηλότερα 

ποσοστά ικανοποίησης από το Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου σχετικά με την ενημέρωση 

που έλαβαν οι ασθενείς για το σκοπό των εξετάσεων και θεραπειών τους 

(82,3%) συγκριτικά με το72,5%της αντίστοιχης ικανοποίησης από το 

Πα.Γ.Ν.Η. Ακόμη, 92,8% των χρηστών της ΠΦΥ (Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου) δηλώνει 

ικανοποιημένο με την ενημέρωση που έλαβαν για τα συμπτώματα και την 

ασθένειά τους έναντι 82,5% του τριτοβάθμιου νοσοκομείου του ίδιου νομού.  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

48 

H ανυπομονησία και ο εκνευρισμός των ασθενών να εισέλθουν στην 

αίθουσα εξέτασης του Κ.Υ φάνηκε από την κακή τους αξιολόγηση σχετικά με 

το χρόνο αναμονής (45,7% των ασθενών της έρευνας έχουν από μέτρια ως 

πολύ κακή άποψη). Το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των γενικών ιατρών στο 

τηλέφωνο βρέθηκε να λαμβάνει τη χαμηλότερη αξιολόγηση από μέρους των 

ασθενών που φάνηκε από τη δική μας έρευνα (25,9% έχουν από μέτρια έως 

χείριστη γνώμη), συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Wensing et al. 2002 στην 

πρωτότυπη μελέτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου 

συμφωνούν και με την πρώτη εργασία στο ελληνικό περιβάλλον σχετικά με 

την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, των Πολύζου και 

συν. που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Ναυπάκτου το 2007. Αυτή έδειξε μεν 

υψηλό συνολικό βαθμό μέσης ικανοποίησης (70%)από τις υπηρεσίες του Κ.Υ. 

αλλά, κυρίως, ενδεικτικά, εμφάνισε τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

στους χρόνους αναμονής για την είσοδο στο ιατρείο, τις ελλείψεις , την κακή 

οργάνωση της εργασίας από τη μεριά του προσωπικού και την ανεπάρκεια 

των ιατρικών ειδικοτήτων στο Κ.Υ. Αυτό έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι 

γενικοί ιατροί θα έπρεπε να προσέξουν ώστε  να είναι πιο προσιτοί είτε 

τηλεφωνικώς ή τηρώντας τα ραντεβού τους. Σίγουρα το πρόβλημα έγκειται 

στην αδυναμία της κεντρικής διοικητικής υπηρεσίας του Κ.Υ να εφαρμόσει 

σύστημα ραντεβού, κάτι για το οποίο πρωταρχικώς ευθύνονται οι ίδιοι οι 

ιατροί που αρέσκονται και βολεύονται σε ένα πιο «χαλαρό» πρόγραμμα. 

Παρομοίως και στο Πακιστάν, οι ασθενείς έμειναν μεν ικανοποιημένοι από το 

γιατρό τους που τους ακούει και τον θεωρούν επιμελή διότι τους εξετάζει με 

τη δέουσα προσοχή, παρουσιάζονται όμως πολύ δυσαρεστημένοι από το 

χρόνο αναμονής για να περάσουν στο γραφείο του και από το γεγονός ότι δεν 

τον βρίσκουν εύκολα στο τηλέφωνο (Αli et al. 2012). Από την άλλη,  στη 

Γερμανία για παράδειγμα, σε παρόμοια μελέτη, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 

ασθενών βαθμολόγησε με άριστα την ευκολία συζήτησης με τον ιατρό από 

τηλεφώνου για οποιοδήποτε προκύπτον θέμα υγείας (73,8 %)(Κlingenberg et 

al. 1999). 

Σχετικά με τη συσχέτιση της αξιολόγησης με τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν προέκυψε 

ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο στα αποτελέσματα. Στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρέθηκε σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ασθενών και 
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συγκεκριμένα, όσο χαμηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο αυξάνεται 

η αξιολόγηση των υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση της φροντίδας από 

το Κ.Υ. Αυτό συμφωνεί με την εργασία των Κονιδάρη και Σκρέτη που 

πραγματοποιήθηκε στο Πα.Γ.Ν.Η. Συγκριτικά, άλλη πρόσφατη εργασία των 

Bulut et al. το 2014 στην Τουρκία βρήκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 

επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών από την άσκηση της 

γενικής/οικογενειακής ιατρικής, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των ασθενών με το άρρεν φύλο να καταγράφει  στατιστικά σημαντικά 

καλύτερες αξιολογήσεις, διαφοροποιούμενη από τα αποτελέσματα στο Κ.Υ 

Αρκαλοχωρίου. Η συγκεκριμένη εργασία έδειξε ακόμη στατιστικά σημαντικές 

διαφορές και όσον αφορά το εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων, συμφωνώντας με τα αποτελέσματά μας , αλλά παράλληλα και 

διαφορές όσον αφορά το επάγγελμα και το εισόδημά τους.  

Η ηλικία των ασθενών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 

ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες ΠΦΥ, όσο δηλαδή κανείς 

ενηλικιώνεται εμφανίζεται όλο και περισσότερο ικανοποιημένος στην 

κλίμακα. Προέκυψε ότι όσο αυξάνονται οι επισκέψεις στο Κ.Υ τόσο 

μεγαλύτερη ικανοποίηση δηλώνουν οι ασθενείς. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνάδουν με τα ευρήματα της επαναληπτικής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες μελέτη 

ΕUROPEP των Petek et al. 2009, oι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

περισσότερο ικανοποιημένοι ασθενείς από την ΠΦΥ ήταν οι πιο ηλικιωμένοι, 

αυτοί που προσέρχονται στις υπηρεσίες ΠΦΥ συχνότερα, αυτοί που δεν 

υποφέρουν από χρόνιο πόνο, αυτοί που δεν έχουν κάποια σωματική αναπηρία 

και αυτοί που δεν έχουν διαγνωσθεί ποτέ με ψυχική νόσο. 

Από την εφαρμογή του πολυπαραγοντικού γραμμικού μοντέλου στο 

Κ.Υ Αρκαλοχωρίου βρέθηκε επίσης ότι άτομα με άριστη κατάσταση υγείας 

παρουσιάζουν καλύτερη συνολική αξιολόγηση στην κλίμακα ικανοποίησης (β 

coef.=15.2, 95% CI=4.9, 25.6). Ομοίως, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο 

EUROPEP στην Ιταλία για την αξιολόγηση της ΠΦΥ, αναδείχθηκε ότι τα 

ηλικιωμένα άτομα και αυτά με καλύτερη γενική κατάσταση υγείας ήταν πιο 

θετικά ως προς την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα 

(Μilano et al. 2007). Με τα παραπάνω δε συμφωνούν οι Κlemenc– Keltis et al. 

(2012), οι οποίοι σε τυχαιοποιημένο μεγάλο δείγμα μελέτης 2482 ασθενών  

ανέφεραν ότι μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ΠΦΥ δηλώνουν οι ασθενείς 
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εκείνοι που θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι από μέτρια ως 

κακή. 

 

 

Προτάσεις -  Συμπεράσματα 

 

 Πρωταρχικός σκοπός κάθε Υ.Πε θα έπρεπε να είναι η εκλογή στις 

θέσεις των συντονιστών διευθυντών των Κ.Υ. ανθρώπων ικανών να 

διοικήσουν, με γνώσεις στη διοίκηση και την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, με 

αναγνωρισμένη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. 

Τα άτομα αυτά δε θα είναι απαραίτητα ιατροί, αλλά θα έχουν την υποχρέωση 

να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία το Κ.Υ, τον κυριότερο πυλώνα δημόσιας 

υγείας που έχει απομείνει στο ελληνικό ύπαιθρο.  

Για να αυξηθεί η ποιότητα της φροντίδας και να γίνει πιο 

ανταγωνιστικό το περιβάλλον της παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο θα πρέπει οι ασθενείς στα Κ.Υ να επιλέγουν οι ίδιοι τον 

ιατρό τους και να χρεώνονται στη λίστα του. Η λίστα αυτή των ασθενών 

μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αξιολόγηση της φροντίδας των ασθενών, 

διότι δίνει έμφαση στην προσωπική σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού. Έτσι, 

ο τελευταίος  θα έχει άμεση πρόσβαση στην κάρτα υγείας τους και θα τους 

γνωρίζει άριστα. Μάλιστα, ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που του 

έχουν χρεωθεί και το πόσο καλά τους φροντίζει, θα  δέχεται  βαθμολόγηση 

επιδόσεων-αξιολόγηση και θα λαμβάνει μισθολογικά bonus, τα οποία θα 

ρυθμίζονται από τη διεύθυνση του ιδίου του Κ.Υ και όχι από την Υ.Πε. ή το 

υπουργείο υγείας.  

Στα περισσότερα Κ.Υ, όπως δυστυχώς και στο Κ.Υ Αρκαλοχωρίου, δεν 

είναι αναγκαίο να έχει κανείς ραντεβού πριν δει κάποιον γενικό ιατρό. Ο 

θυρωρός της νυκτερινής βάρδιας, αν υπάρχει, τυπώνει κάποια μικρά έντυπα, 

έως 25 στον αριθμό,  στα οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός επίσκεψης , η 

ημερομηνία και το όνομα του ιατρού.  Τα χαρτάκια αυτά έως τις 7 το πρωί 

γίνονται άφαντα και μπορεί να τύχει στις 13:00 να επισκεφθεί τον ιατρό το 

ραντεβού νούμερο 4 με τη δικαιολογία ότι του έτυχε κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να 

καθιερωθεί σύστημα ραντεβού, με λίστα, στην οποία θα αναγράφονται τα 

ονοματεπώνυμα, η ώρα του ραντεβού, η διάρκειά του που θα είναι και 
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ανάλογη του προβλήματος ώστε να ορίζεται στο τέλος της επίσκεψης η 

ημερομηνία επανεκτίμησης (επόμενο ραντεβού) από τη γραμματεία του Κ.Υ . 

Κάτω από κανονικές συνθήκες δε θα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα 

ώστε να μπορεί κανείς να αποκτά  ραντεβού με τον ιατρό της αρεσκείας του , 

κατά τη διάρκεια του οποίου, ο ιατρός θα μπορεί πραγματικά να ακούει, να 

ομιλεί και να δίνει την αίσθηση στον ασθενή του ότι ο τελευταίος μπορεί να 

του μιλήσει ελεύθερα για όλα του/της τα προβλήματα. 

 Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι κάτοικοι της 

περιοχής του Αρκαλοχωρίου που χρησιμοποιούν το Κ.Υ δε διαφέρουν στις 

απόψεις τους σε σχέση με τους ασθενείς – χρήστες των πρωτοβάθμιων 

υπηρεσιών υγείας άλλων ευρωπαϊκών περιοχών που τελούν υπό οργανωμένα 

«μπεβεριτζιανά» ή «μπισμαρκιανά» συστήματα υγείας.  

Η συντριπτική πλειοψηφία και οι συνολικές εκτιμήσεις των ασθενών 

της περιφέρειας του Μονοφατσίου για τους γενικούς/οικογενειακούς ιατρούς 

και την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στο Κ.Υ Αρκαλοχωρίου παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια 

στην τοπική κοινωνία σε κοινωνικό, οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο. Αυτό 

θα μπορούσε να αποδοθεί στην κατάλληλη φροντίδα που παρέχουν με 

φιλότιμο και προσωπικό κόπο οι εναπομείναντες Γ.Ι. του Κ.Υ στον ολοένα και 

μεγαλύτερο πληθυσμό ευθύνης του Κ.Υ.  

Οι υπηρεσίες της κατ᾽οίκον συνεχιζόμενης φροντίδας των χρονίως 

πασχόντων ασθενών  θα έπρεπε να ενθαρρύνονται από τη διοίκηση του Κ.Υ με 

μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή και του μη-ιατρικού προσωπικού των Κ.Υ στις 

εκτός Κ.Υ εξορμήσεις. Ομιλίες σε σχολεία, εκκλησίες, συνέδρια, δημοτικούς 

χώρους θα έπρεπε να διοργανώνονται με στόχο την ενεργό συμμετοχή και 

διαρκή ενημέρωση του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει γενική ιατρική και όχι η 

παρατηρούμενη σήμερα εμμονή στον εγκλεισμό των γενικών ιατρών μέσα 

στους τέσσερις τοίχους του Κ.Υ. Και επειδή μιλάμε για δημόσια υγεία και 

επιδημιολογία, μελλοντική χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου ικανοποίησης 

αλλά και άλλων χρήσιμων στη γενική ιατρική δεικτών έρευνας  θα έπρεπε να 

μετρηθούν έπειτα από συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις-παρεμβάσεις σε 

κατηγορίες πληθυσμών ώστε να υπάρξει αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών που 

προσφέρουμε.  
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Οι τρέχουσες προσπάθειες για την προώθηση της ολοκληρωμένης 

φροντίδας στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της ΠΦΥ δε θα πρέπει να 

επικεντρωθούν μόνο στη συγκράτηση του κόστους, αλλά και στη βελτίωση 

της ποιότητας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ασθενών και των γιατρών.  

Κάθε Γ.Ι εργαζόμενος σε Κ.Υ θα πρέπει να προσπαθεί μέσω της εργασίας του 

και της απόδοσής του να ικανοποιεί τους ασθενείς του παραβλέποντας το 

γεγονός πως οι συνθήκες και το φορτίο εργασίας του μπορεί να είναι 

διαφορετικά σε σύγκριση με αυτά των συναδέλφων του. Μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των γενικών γιατρών του Κ.Υ θα κάνει το έργο τους 

ευκολότερο αλλά και αποτελεσματικότερο, θα τους βοηθήσει να εργάζονται 

λιγότερες ώρες συνολικά και να είναι πιο ξεκούραστοι, θα προσφέρει 

ευκαιρίες για την επαγγελματική τους πρόοδο, θα αναβαθμίσει την ποιότητα 

της εργασίας στο Κ.Υ και τα περιφερειακά του ιατρεία και θα προάγει  την 

οργανωτική τους ευελιξία, στοιχεία που θα υπερκεράσουν τις υπάρχουσες 

δυσλειτουργίες.  

 Προτεραιότητα κάθε λειτουργικής πρακτικής στο Κ.Υ θα πρέπει να 

αποτελούν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των ασθενών μας αλλά και η 

επαγγελματική  εξέλιξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού προς  όφελος 

πάντοτε  της κοινωνίας που υπηρετούμε.  
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Συναίνεση για εθελοντική συμμετοχή 

 

Αγαπητέ/-ή συμμετέχοντα/-ουσα 

 

Ο Αβραμίδης Σταύρος, επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας του Τομέα Κοινωνικής 

Ιατρικής με επιβλέποντα τον καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής κ. Αναστάσιο Φιλαλήθη 

υποβάλλουν πρωτόκολλο διεξαγωγής  έρευνας με τίτλο: «Αξιολόγηση της 

σχέσης ασθενή - γενικού ιατρού σε ένα κέντρο υγείας ημιαστικής περιοχής 

του νομού Ηρακλείου Κρήτης» 

 

Η εργασία έχει ως σκοπό να προσδιορίσει το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών 

που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου 

και θα γίνει με το ερωτηματολόγιο ΕUROPEP (European Project on Patient 

Evaluation of General Practice Care). 

 

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από το 

χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης θα διασφαλιστεί το απόρρητο 

των συμμετεχόντων (ανωνυμία στη συμπλήρωση και επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων). 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.                                 

Με εκτίμηση, ο/η συμμετέχων/-   ουσα 

Σταύρος Λ. Αβραμίδης 
Επιμ.Β΄ Κ.Υ Αρκαλοχωρίου 
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