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Η μέτρηση της ικανοποίησης του ασθενή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον 

προσδιορισμό της έννοιας της ποιότητας στην υγειονομική φροντίδα, ειδικά μέσα 

στα πλαίσια της νέας αντίληψης που αντιμετωπίζει τους ασθενείς ως πελάτες και 

καταναλωτές μέσα στο υγειονομικό σύστημα. Είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητοί 

οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης στον ασθενή. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει σαφής κατανόηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την ικανοποίηση 

τους. Στη διεθνή αλλά και Ελληνική βιβλιογραφία τονίζεται η έλλειψη αξιόπιστων 

και έγκυρων εργαλείων που θα μπορέσουν να μετρήσουν αυτούς τους παράγοντες. Η 

παρούσα μελέτη στοχεύει στη μετάφραση, στάθμιση και εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου μεθοδολογικού εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης του ασθενούς. 

Το ερωτηματολόγιο «Inpatient Survey» της Press Ganey επιλέχθηκε μεταξύ άλλων 

μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης με συγκεκριμένα κριτήρια από την ερευνητική 

ομάδα του πρώην ΠΕΣΥΠ Κρήτης. 

Η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Mapi Research Institute, 2002). Το μεταφρασμένο 

ερωτηματολόγιο σταθμίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος" με 

μη τυχαίο δείγμα ενήλικων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στον Χειρουργικό και 

Παθολογικό Τομέα κατά τη διάρκεια έξι (6) συνεχόμενων εβδομάδων (Μάιος–
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Ιούνιος, 2007) κατά την οποία οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που 

παρέλαβαν. Για τον υπολογισμό της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Chronbach’s Alpha και βρέθηκε ότι επτά (7) από τις 

δέκα (10) υποκλίμακες είχαν συντελεστή >0,70 και η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε 0,82. Η επαναληψιμότητα (test-retest reliability) 

μετρήθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation 

coefficient) ο οποίος βρέθηκε μεταξύ 0,83 - 0,95 για τις επιμέρους ερωτήσεις και 

συνολικά για το ερωτηματολόγιο 0,90. Η δομή που προέκυψε από την παραγοντική 

ανάλυση του ερωτηματολογίου επιβεβαίωσε τη δομή του πρωτότυπου και βρέθηκε 

σύμφωνη με ευρήματα άλλων εργαλείων ικανοποίησης ασθενών. Συμπερασματικά, 

το εργαλείο «Έρευνα για Νοσηλευθέντες Ασθενείς» (Inpatient Survey) βρέθηκε 

αξιόπιστο και έγκυρο κατά τη χρήση του σε Έλληνες ασθενείς και μπορεί συνεπώς να 

αποτελέσει, σε μελλοντικές έρευνες εντός των Ελληνικών νοσοκομείων δευτεροβά-

θμιας φροντίδας, το βασικό εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών. 

 

Λέξεις κλειδιά: ικανοποίηση, ασθενής, ερωτηματολόγιο, νοσηλεία, νοσοκομείο. 
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Patient satisfaction is an essential dimension in the delivery of healthcare 

especially when we are trying to quantify the quality aspect of different models. This 

assumption becomes more important if we take into account the changing pattern in 

the healthcare market that considers patients as clients and consumers. It is therefore 

essential to understand the way specific factors affect the satisfaction of patients. 

However, current evidence suggests there is fragmented understanding of these 

factors. The international and Greek bibliography has strongly emphasized the lack 

of reliable and valid tools that can measure these factors. Press Ganey’s “Inpatient 

Survey” questionnaire was selected through a bibliographical criterion search by 

previous Regional Health System’s research team of Crete. 

The translation and validation of the questionnaire was performed according to 

the international standards (Mapi Research Institute, 2002). The translated 

questionnaire was validated by a non-random convenience sample of adults (n= 57 

number) who were admitted as inpatients in both the Surgical and Pathological 

sectors of the “Saint George” General Hospital of Chania, Crete during a six (6) week 

period in 2007 and completed by the patients who were admitted at that time of 

period. 

The translated version of the questionnaire was completed by the study 

participants at the time of their discharge. In order to measure the internal 

consistency of the questions, Chronbach’s Alpha was calculated and found that seven 
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(7) subscales out of ten (10) were >0.70; the questionnaire’s overall reliability was 

found 0.82. Test-retest reliability was calculated using the intraclass correlation 

coefficient and found between 0.83 - 0.95 for the individual questions and 0.90 for the 

questionnaire in total. Factor analysis showed a structure that agrees with the original 

version of the questionnaire and with previous findings. Our results indicate the 

«Inpatient Survey» to be a reliable and valid tool for future use by the Greek 

secondary care hospitals in the case of conducting systematic inpatient surveys.  

 

Key words: satisfaction, patient, questionnaire, hospital stay, hospital. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. 1 Γενικά 
 

Οι υπηρεσίες υγείας διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του δημόσιου τομέα 

καθώς επηρεάζουν τη ζωή από την οποία προκύπτουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

δραστηριότητες, επιθυμίες, χαρές και λύπες. Όταν η ζωή μας ή οι ζωές των δικών μας 

απειλούνται, η ελπίδα και ο σκοπός μας βρίσκονται σε κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο η 

ικανοποίηση από το σύστημα παροχής υγειονομικής φροντίδας διαφέρει από την αγορά 

ενός αυτοκινήτου ή από τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο. Η ικανοποίηση του ασθενούς είναι 

πολυδιάστατη και οι ασθενείς βιώνουν και αξιολογούν την ποιότητα της φροντίδας και 

των υπηρεσιών που τους παρέχονται σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους (Clark, 2004). 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (quality of care), η αποδοτικότητα 

(efficiency) καθώς και η αποτελεσματικότητα (effectiveness) των συστημάτων υγείας έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο ενός ευρέως επιστημονικού διαλόγου καθώς και πολλών διεθνών 

μελετών από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Ένας σημαντικός παράγοντας που 

δικαιολογεί αυτό το ενδιαφέρον είναι το συνεχές αίτημα για πιο αποτελεσματικές και 

αποδοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη φύση των διαθέσιμων 

πόρων (scarcity of resources) των νοσηλευτικών οργανισμών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν συστήματα αυξημένης διαχειριστικής 

πολυπλοκότητας, με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης πιθανοτήτων λάθους και 

ατυχήματος. Οι διαδικασίες λειτουργίας των υγειονομικών οργανισμών είναι ιδιαίτερα 

σύνθετες, λόγω της υψηλής συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγική 

διαδικασία και της φύσης του παραγόμενου αποτελέσματος -υπηρεσία-, το οποίο 

απαιτείται να διασφαλίζει το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης του χρήστη-ασθενή 

(Καραγιάννης, 2006). 

Επίσης, οι τάσεις φιλελευθεροποίησης της αγοράς υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ωθούν 

το δημόσιο τομέα να εστιάζει περισσότερο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ενώ επιπλέον οι ασθενείς έχουν σήμερα περισσότερες γνώσεις (informed patient) και 

απαιτούν καλύτερη ποιότητα από τις υπηρεσίες υγείας. Από την οπτική της δημόσιας 

υγείας, η διεξαγωγή μελετών για την ικανοποίηση των ασθενών μπορεί να ειδωθεί ως μια 

προσπάθεια ενδυνάμωσης των ασθενών (patient empowerment), προσφέροντας 

ανατροφοδότηση στους ίδιους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες (Famara, 2006). 
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Η ικανοποίηση των ασθενών είναι τόσο δείκτης όσο και συστατικό της ποιότητας της 

φροντίδας που δέχονται. Η ποιότητα των υπηρεσιών όπως την αντιλαμβάνονται οι 

ασθενείς μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός της απόκλισης μεταξύ των προσδοκιών και των 

αντιλήψεων των ασθενών σε σχέση με τη φροντίδα που λαμβάνουν. Το κλειδί για την 

διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance) είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών των ασθενών και αυτή η ικανοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό στόχο του 

συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η ικανοποίηση είναι μία σχετική έννοια 

που αποτελεί αντανάκλαση των αξιολογήσεων των ασθενών για την ποιότητα της 

φροντίδας με βάση υποκειμενικά πρότυπα και επομένως είναι λογικό η ποιότητα των 

υπηρεσιών να αξιολογείται βάσει των ασθενών, οι οποίοι είναι οι τελικοί χρήστες–

καταναλωτές αυτών των υπηρεσιών (Gnardellis & Niakas, 2005).  

Οι έρευνες για την ικανοποίηση του ασθενούς μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία 

μάθησης, πιστοποίησης οργανισμών και οδηγό για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων 

(Powell, 2001). Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν την ικανοποίηση του ασθενούς ως μια σοβαρή μέτρηση (Fitzpatrick¹, 1991): 

• H ικανοποίηση προβλέπει το αν οι ασθενείς θα ακολουθήσουν τις προτεινόμενες 

θεραπείες και αν θα αλλάξουν το φορέα παροχής φροντίδας. 

• H ικανοποίηση του ασθενούς συνδέεται με την επικοινωνία με τον ασθενή (όπως η 

εμπλοκή του ασθενούς στις αποφάσεις για τη φροντίδα του).  

• H ανατροφοδότηση από τους ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά στην 

επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων οργάνωσης ή παροχής της υγειονομικής 

φροντίδας.  

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων άρθρων στη βιβλιογραφία είναι ότι 

παρόλο που οι ερευνητές αναφέρονται σε μετρήσεις της ικανοποίησης των ασθενών, τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται από σπάνια έως καθόλου. Αυτό συμβαίνει 

τόσο σε επιστημονικά άρθρα της δεκαετίας του 1980 όσο και σε πιο πρόσφατες 

δημοσιεύσεις. Σπάνια, επίσης, αναφέρονται ή είναι κατανοητές οι ψυχομετρικές ιδιότητες 

των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Ο Sitzia βρήκε ότι τα περισσότερα ερευνητικά 

εργαλεία είχαν μικρή αξιοπιστία ή εγκυρότητα και ότι από τα άρθρα που ανέφεραν τη 

χρήση ενός νέου εργαλείου, το 60% δεν ανέφερε κάποια ψυχομετρικά δεδομένα (Review of 

Patient Satisfaction Measures, 2006). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 περίπου, γίνεται αξιόλογη προσπάθεια 

μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος υγείας, αναζητώντας την ποιοτική βελτίωση και 

το συντονισμό των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι 

περιορισμένες οι εκθέσεις που αφορούν την ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών στα 
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ελληνικά νοσοκομεία, κυρίως αφορώντας συγκεκριμένους τύπους ασθενών όπως αυτοί που 

υποφέρουν από άσθμα (Gaga et al., 2005) ή παιδιά με χρόνιες νευρολογικές ασθένειες 

(Tzoufi, 2005) ή τους εξωτερικούς ασθενείς (Niakas, 2005). Επομένως, δείχνει να είναι 

αναγκαία η διεξαγωγή μιας γενικότερης μελέτης με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των 

αναγκών του κύριου όγκου των ασθενών (Παθολογικοί, Χειρουργικοί) και της ποιότητας 

της παρεχόμενης φροντίδας. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η διεξαγωγή ερευνών σε 

ασθενείς που πρόσφατα χρησιμοποίησαν υπηρεσίες υγείας (Healthcare Commission, 2004). 

Η αναγκαιότητα ενός ευρείας χρήσεως, διεθνώς αποδεκτού, σταθμισμένου ερωτηματολο-

γίου που θα ανιχνεύει τις ανάγκες των ασθενών και θα χρησιμοποιείται για τη λήψη 

αποφάσεων εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, έχει υποστηριχθεί και στην Ελλάδα 

(Καραγιάννης, 2006). 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή ενός 

ερευνητικού εργαλείου που μετρά την ικανοποίηση από διάφορες πτυχές της νοσηλείας και 

η εξέταση της καταλληλότητας και εφαρμογής του στα ελληνικά νοσοκομεία μέσω της 

χρήσης του σε ένα συγκεκριμένο δείγμα ασθενών.  

 
 

1. 2 Ορισμός της ικανοποίησης και θεωρητικό πλαίσιο 
 

Όπως και με άλλες εννοιολογικές δομές, ο ορισμός της ικανοποίησης του ασθενή και η 

μέτρησή της μοιάζει να είναι προβληματική. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι άνθρωποι 

ποικίλλουν σε αυτό που αντιλαμβάνονται ως ικανοποίηση από τη φροντίδα (Suchman, 

1965). Υπάρχει επίσης διακύμανση σε αυτό που θέλουν από ένα σύστημα υγείας και σε αυτό 

που προσδοκούν από ένα φορέα υγείας (Fox, 1981). Αυτές οι διαφορές λειτουργούν τόσο σε 

ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Review of Patient Satisfaction Measures, 2006). 

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί γενικοί ορισμοί της ικανοποίησης του ασθενή, υπάρχει 

διαδεδομένη συμφωνία στο ότι η βιβλιογραφία «πάσχει» από ανεπαρκή ανάπτυξη της 

έννοιας, μια κατάσταση που δεν έχει αλλάξει σημαντικά από τη δεκαετία του ’70 (Carr-Hill, 

1992). Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η ύπαρξη πολλών ανταγωνιστικών μοντέλων 

για τον ορισμό της έννοιας της ικανοποίησης των ασθενών (Crow et al., 2002). 

Με την πάροδο των χρόνων έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί. Η Linder-Pelz, 

ανασκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία, ορίζει την ικανοποίηση από τη φροντίδα ως 

«θετικές αξιολογήσεις διακριτών διαστάσεων για τη φροντίδα υγείας». Αναγνώρισε δέκα 

(10) διαστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ικανοποίησης: 

προσβασιμότητα, πόροι, συνέχεια της φροντίδας, επίδραση/αποτέλεσμα της φροντίδας, 
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οικονομικές παράμετροι, ανθρωπιά, παροχή πληροφοριών, ευχάριστο περιβάλλον και 

ποιότητα (Powell, 2001). 

Ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος Νοσηλευτών (http://nursingworld.org) ορίζει την 

ικανοποίηση του ασθενή από τη φροντίδα ως "τη μέτρηση της γνώμης ενός ασθενή ή μιας 

οικογένειας για τη φροντίδα που λαμβάνει". Έχει επίσης οριστεί ως "η συναισθηματική ή 

γνωστική αξιολόγηση του ασθενούς για την αποτελεσματικότητα των ατόμων που 

παρέχουν φροντίδα σε ένα υγειονομικό χώρο" (Maciejewski, 1997 as cited in Yellen, Davis 

& Ricard, 2002).  

Βασισμένοι στην έρευνα του Ινστιτούτου Picker (http://www.pickerinstitute.org), 

οχτώ (8) είναι οι διαστάσεις που ορίζουν την ποιότητα της φροντίδας από την πλευρά του 

ασθενή: σεβασμός στις αξίες και τις προτιμήσεις του ασθενούς και στις εκφρασμένες 

ανάγκες, συντονισμός και ολοκλήρωση της φροντίδας, πληροφόρηση και εκπαίδευση, 

σωματική άνεση, συναισθηματική υποστήριξη και ανακούφιση από τον φόβο και τον πόνο, 

εμπλοκή της οικογένειας και των φίλων, έξοδος από το νοσοκομείο, παρακολούθηση και 

πρόσβαση στη φροντίδα (Harris County Hospital District, 2003-2005). 

Η ικανοποίηση πρέπει να οριστεί με βάση την εμπειρία του ασθενούς, όμως, οι 

περισσότερες υγειονομικές μελέτες εστιάζουν στην αξιολόγηση των διαφορετικών 

διαστάσεων των υπηρεσιών, δίνοντας λίγη προσοχή στη σχετική σπουδαιότητα αυτών των 

διαστάσεων (Drain & Clark, 2004). 

Οι κυριότερες θεωρίες ικανοποίησης ασθενών δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1980. 

Αναπτύχθηκαν πέντε (5) κυρίαρχα μοντέλα που μπορούν να συμβάλλουν σε μια συνολική 

θεωρία. Οι πιο πρόσφατες θεωρίες αποτελούν αναδιατυπώσεις των αρχών τους. 

Τα μοντέλα αυτά ήταν:  

1. Ware et. al., 1983 «Καθοριστικοί παράγοντες και συστατικά της ικανοποίησης 

του ασθενή»,  

2. Linder-Pelz, 1982 «Θεωρία προσδοκιών-αξιών για την ικανοποίηση του 

ασθενή»,  

3. Fox & Storms, 1981 «Θεωρίες απόκλισης και καταπάτησης»,  

4. Fitzpatrick, 1984 «Πολλαπλά μοντέλα ως καθοριστικοί παράγοντες της 

ικανοποίησης του ασθενή» (Fitzpatrick, 1991) και  

5. Avedis Donabedian, 1988 «Αξιολόγηση της ποιότητας της υγειονομικής 

φροντίδας» (Review of Patient Satisfaction Measures, 2006). 

Σύμφωνα με τον Meterko (1990), οι ποικίλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που 

συνήθως κατασκευάζονται για τα νοσοκομεία δεν επιτρέπουν τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη μιας ενιαίας θεωρίας (Merkouris et al, 1999). 
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Οι περισσότερες θεωρίες που ερμηνεύουν την ικανοποίηση των ασθενών προέρχονται 

ή βασίζονται σε θεωρίες κινήτρων που έχουν κατασκευαστεί και κυρίως χρησιμοποιηθεί στο 

χώρο εργασίας (Merkouris et al, 1999). Η θεωρία της ασυμφωνίας θεωρεί ως δεδομένο ότι η 

ικανοποίηση είναι η αντιληπτή ασυμφωνία μεταξύ του τι ένα άτομο επιθυμεί και τι του 

συμβαίνει. Η θεωρία της ολοκλήρωσης παρομοίως ορίζει την ικανοποίηση ως τη διαφορά 

ανάμεσα στην επιθυμητή ανταμοιβή και σ’ αυτό που τελικά λαμβάνεται. Οι θεωρίες 

δικαιοσύνης προτείνουν ότι η ικανοποίηση είναι μια δικαιοσύνη που λαμβάνεται ή μια 

ισορροπία εισροών και εκροών (Παπανικολάου, 1994). 
 

 

1.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Το ενδιαφέρον για την ποιότητα της φροντίδας είναι τόσο παλιό όσο η Ιατρική ως 

επιστήμη. Μεταξύ των πρωτοπόρων της επιστημονικής μεθοδολογικής αξιολόγησης ήταν η 

Nightingale, που κατέκρινε όσους ευθύνονταν για τα χαμηλά πρότυπα της ιατρικής 

φροντίδας στο στρατό. Μία ακόμη εντυπωσιακή "φιγούρα" στα χρονικά της αξιολόγησης 

της ποιότητας ήταν ο γιατρός Codman από τη Βοστόνη, που στις αρχές του 20ου αιώνα, 

καθιέρωσε τον επανέλεγχο όλων των χειρουργημένων ασθενών του για διάστημα ενός 

έτους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1950 το ενδιαφέρον στράφηκε ξανά στην ποιοτική 

αξιολόγηση. Η έμφαση μετατοπίστηκε από τα τελικά αποτελέσματα στη διαδικασία και από 

το θεραπευτικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των δαπανών (Maxwell, 1984). 

Η συστηματική έρευνα για την ικανοποίηση των ασθενών από την ιατρική φροντίδα 

ανιχνεύεται από τη δεκαετία του 1960. Αρχικά, επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των 

ασθενών με σκοπό να μετρήσει τα κλινικά αποτελέσματα, την τήρηση των ραντεβού ή τη 

συμμόρφωση στη συνιστώμενη θεραπεία. Βαθμιαία, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην 

ικανοποίηση των ασθενών ως εξαρτημένη μεταβλητή. Οι απόψεις των ασθενών έγιναν 

σημαντικό εργαλείο στις διαδικασίες ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας των 

υγειονομικών υπηρεσιών (Hendriks et al., 2002).  

Η διεξαγωγή μελετών ικανοποίησης έφτασε στο ζενίθ της το 1994, αντανακλώντας τις 

αλλαγές στη διοίκηση των υπηρεσιών στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παραδοσιακά, 

οι απόψεις των χρηστών για τις υπηρεσίες υγείας αξιολογούνταν μέσω των μελετών 

ικανοποίησης. Οι ερευνητές έτειναν να χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια για να αξιολογούν 

την ικανοποίηση, αλλά πολλά από αυτά ήταν προβληματικά. Όπως υποστηρίζουν οι 

Whitfield και Baker “τα προβληματικά ερωτηματολόγια μπορεί να περιορίσουν την 

ευκαιρία που έχουν οι ασθενείς να εκφράσουν αυτά που τους απασχολούν για τις διάφορες 

πτυχές της φροντίδας”. Ένα αυστηρά δομημένο ερωτηματολόγιο μπορεί να μη 
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συμπεριλάβει σημαντικές πτυχές της εμπειρίας από τις υπηρεσίες. Λόγω των περιορισμών 

αυτών, πολλοί συγγραφείς πρότειναν να δοθεί έμφαση σε ποιοτικές μεθοδολογίες για την 

αξιολόγηση του συνολικού φαινόμενου της ικανοποίησης-δυσαρέσκειας με έναν περιεκτικό 

και προσανατολισμένο προς τον ασθενή τρόπο. Από πρακτική άποψη η μελέτη της 

δυσαρέσκειας μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη μελέτη της ικανοποίησης για την 

αναγνώριση των δυσλειτουργιών του συστήματος (Bankauskaite & Saarelma, 2003). 

Οι Barr & Banks (2002), πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προκειμένου να παρέχουν ένα πλαίσιο των δημοσιευμένων μελετών για την 

ικανοποίηση των ασθενών και την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων των διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με αυτούς, οι 

μελέτες για την ικανοποίηση του ασθενή που αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Picker 

προσηλώνονται στην «εμπειρία της φροντίδας» και η προσέγγισή τους προσανατολίζεται 

στο πρόβλημα, κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με το τι έγινε ή δεν έγινε κατά τη νοσηλεία 

τους. Άλλες μελέτες ικανοποίησης (όπως της εταιρίας Press Ganey Associates, Inc. των 

ΗΠΑ, http://www.pressganey.com) ακολουθούν την προσέγγιση της «ικανοποίησης από 

τη φροντίδα», ζητώντας από το άτομο να βαθμολογήσει την ικανοποίησή του στις 

διάφορες πτυχές της φροντίδας κατά τη νοσηλεία του. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις μπορεί να 

αντανακλούν δύο συμπληρωματικούς αλλά μερικές φορές αντικρουόμενους στόχους, την 

ποιοτική βελτίωση από τα νοσοκομεία και τη δημόσια αξιολόγηση από τους καταναλωτές.  

Ο Car-Hill εξέτασε τις μεθοδολογικές ανεπάρκειες που προκύπτουν κατά την έρευνα οι 

οποίες ποικίλουν από προβλήματα στην πλαισίωση των ερωτήσεων, στην αποφυγή της 

αξιολόγησης της κλινικής πρακτικής, στους ανεπαρκείς τρόπους με τους οποίους τα 

δείγματα σχετίζονται με τους πληθυσμούς από τους οποίους έχουν προέλθει και στην 

αλαζονική αντιμετώπιση των δεικτών μη-ανταπόκρισης. Ωστόσο, στις μέρες μας δίνεται 

πολύ περισσότερη προσοχή στην εγκυρότητα κατασκευής των ερωτηματολογίων (Baker & 

Whitfield, 1992) και στην αξιοπιστία/εγκυρότητά τους (Bamford & Jacoby, 1992, Eccles et. 

al., 1992). Οι McDonnel και Nash (1990), σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση όλων των 

εργαλείων ικανοποίησης ασθενών από τις νοσοκομειακές υπηρεσίες από το 1970 έως το 

1990, βρήκαν είκοσι μία (21) δημοσιευμένες κλίμακες εργαλείων, εκ των οποίων μόνο οι 

εννιά (9) είχαν αξιολογηθεί ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους μέσω κάποιας 

επίσημης διαδικασίας (Merkouris et al, 1999). Η πιο κοινή μέθοδος συλλογής δεδομένων 

είναι η προηγούμενη κωδικοποίηση αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων (Hart, 1999). 

Η μελέτη του Rubin καταλήγει σε τρεις (3) στρατηγικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την αξιολόγηση της εγκυρότητας κατασκευής των βαθμολογήσεων των ασθενών: 
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(1) Η πρώτη στρατηγική είναι η επίδραση της φροντίδας που έχει μετρηθεί 

πειραματικά από την ικανοποίηση των ασθενών. 

(2) Η δεύτερη, και πιο σπάνια, στρατηγική είναι η συμφωνία μεταξύ των 

βαθμολογήσεων των ασθενών και των βαθμολογήσεων από άλλες πηγές. 

(3) Η τρίτη είναι η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και των θεωρητικά σχετιζόμενων 

μεταβλητών όπως η βελτίωση της υγείας και η μελλοντική προτίμηση του ίδιου 

νοσοκομείου (Hendriks et al., 2002). 

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει «χρυσός κανόνας» (gold standard) στη μέτρηση της 

ικανοποίησης του ασθενούς (Cohen et al., 1996). 

Οι Sitzia & Wood (1998) διαπίστωσαν τρεις (3) σκοπούς για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης: 

(α) περιγραφή των υπηρεσιών υγείας από την πλευρά του ασθενή,  

(β) αναγνώριση προβληματικών περιοχών στους υγειονομικούς οργανισμούς και 

παραγωγή ιδεών ως λύσεις, και  

(γ) αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας. 

Ο όρος «αξιολόγηση» εμπεριέχει μια γνωστική διαδικασία κατά την οποία 

συγκεκριμένες πτυχές της φροντίδας αξιολογούνται, ενώ η «ικανοποίηση» αναφέρεται σε 

μια συναισθηματική αντίδραση στο σύνολο της εμπειρίας (Drain & Clark, 2004). 

Οι έρευνες για την ικανοποίηση των ασθενών προσφέρουν μια ανεκτίμητη 

αντανάκλαση της ποιότητας των υπηρεσιών, ειδικά σε χώρες που δεν υπάρχουν άλλα 

αξιόπιστα στοιχεία για τον έλεγχο της ποιότητας (Aletras, Papadopoulos, Niakas, 2006). 

Συχνά, όμως, αντιμετωπίζονται ως το φυσικό αποτέλεσμα της αύξησης του 

καταναλωτισμού (Hart, 1999).  

Το πρώτο σημαντικό εύρημα στη βιβλιογραφία είναι ότι οι περισσότερες δημοσιεύσεις 

δεν αναφέρουν επαρκώς την ικανοποίηση του ασθενή αλλά συνήθως περιορίζονται σε μία 

μόνο πρόταση. Ελάχιστες δημοσιεύσεις αναφέρουν είτε τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν 

είτε τις ψυχομετρικές τους ιδιότητες. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι στη 

βιβλιογραφία οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το υγειονομικό 

τους σύστημα. Συχνά, το 70-90% των ασθενών αναφέρουν ικανοποίηση, ακόμη και όταν 

υπάρχουν συνεχή προβλήματα υγείας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εκπαίδευση των 

ασθενών, την άνιση σχέση μεταξύ των ασθενών και των γιατρών τους, στις προκαταλήψεις 

(bias) και στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι γενικά από τη ζωή τους 

(Review of Patient Satisfaction Measures, 2006). 
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1.3.1 Εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών 
 

Μερικά από τα κυρίαρχα εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης του ασθενή με 

δημοσιευμένα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά που ανέδειξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

είναι τα εξής:  

• “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης του Πελάτη” (Client Satisfaction Questionnaire, 

CSQ-18 και CSQ-8) (Larsen et al., 1979). Αν και η κατασκευή του CSQ-18 έγινε με βάση τη 

διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία και έχει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, πολλές ερωτήσεις 

μετρούν τη γενική ικανοποίηση (30%) δίνοντας υψηλό Cronbach Alpha (0,91) που δείχνει 

πλεονασμό. Το CSQ-8, παρόλο που είναι σύντομο οι ερωτήσεις του μοιάζουν πολύ μεταξύ 

τους. 

• “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από την Επίσκεψη” (Consultation Satisfaction 

Questionnaire, ConsultSQ) (Baker, 1990) έχει καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία (Cronbach’s 

Alpha: 0,73 έως 0,94). Ωστόσο, οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονται και δεν υπάρχει ερώτηση 

που να μετρά τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 

• “La Monica-Oberst Κλίμακα Ικανοποίησης Ασθενούς” (La Monica-Oberst patient 

satisfaction scale, LOPSS) (La Monica, et al., 1986): παρόλο που έχει τροποποιηθεί πολλές 

φορές, έχει περιορισμένη αξία και αφορά κυρίως τη νοσηλευτική φροντίδα.  

• “Linder-Pelz Επαφή με τον Ιατρό” (Linder-Pelz, 1982) περιλαμβάνει κλίμακες 

Γενικής Ικανοποίησης και Άνεσης για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες σαφείς 

ψυχομετρικές πληροφορίες.  

• “Κλίμακα Ιατρικής Συνέντευξης για την Ικανοποίηση” (Medical Interview 

Satisfaction Scale, MISS) (Wolf, 1978) έχει μέτριες ψυχομετρικές ιδιότητες. Η εσωτερική της 

δομή είναι χαμηλή, υπάρχουν περιττές ερωτήσεις και αντιμετωπίζει τους ασθενείς με μια 

πατερναλιστική οπτική.  

• “Δείκτης Ικανοποίησης του Ασθενή” (Patient Satisfaction Index, PSI) (Guyatt et al., 

1995). Η εννοιολογική του βάση και η κατασκευή του εργαλείου ήταν υποδειγματικά. Είναι 

αξιόπιστο εργαλείο παρόλο που τα στοιχεία για την εγκυρότητά του ήταν ασαφή. Το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων του αντανακλά περισσότερο τις εμπειρίες παρά την 

ικανοποίηση και σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε συνεντεύξεις. 

• “Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης του Ασθενή” (Patient Satisfaction Questionnaire, 

PSQ) (Ware, 1983) έχει πολύ καλές ψυχομετρικές ιδιότητες παρόλο που ορισμένες 

υποκλίμακες έχουν χαμηλή αξιοπιστία και μπορεί να αντανακλά την ικανοποίηση από τη 

ζωή.  
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• Ένα σύντομο εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εμπειρίας του 

ασθενούς είναι το “PPE-15” (Picker Patient Experience Questionnaire) το οποίο παρέχει μια 

βασική ομάδα 15 ερωτήσεων που εφαρμόζονται σε όλα τα νοσοκομεία και αφορούν κάθε 

ασθενή. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι έχει υψηλή εγκυρότητα και εσωτερική 

συνέπεια. 

• “CAHPS” (Consumer Assessment of Health Providers and Systems) “Αξιολόγηση 

των Παροχέων Υγείας και του Συστήματος από τον Καταναλωτή” το οποίο 

χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες. Εμφανίζει υψηλά αποτελέσματα ικανοποίησης (ceiling 

effects) και έχει ικανοποιητικό δείκτη Cronbach’s alpha <0.69. 

• Το “EUROPEP” (Grol et al., 2000) αξιολογεί τις βαθμολογήσεις των ασθενών για την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις που καλύπτουν τις προοπτικές 

των ασθενών για τη φροντίδα τους από τους νοσηλευτές, τη φροντίδα τους από τους 

γιατρούς, το νοσοκομειακό περιβάλλον, τις εμπειρίες τους στο νοσοκομείο, την παροχή 

πληροφοριών κατά την αναχώρηση και τη συνολική βαθμολόγηση του νοσοκομείου 

παρόμοια με τις διαστάσεις που χρησιμοποιεί η Press Ganey. Υπάρχει διαθέσιμη 

μετάφραση και στην Ελληνική γλώσσα. 

• Το “Ερωτηματολόγιο Εμπειριών Ασθενή” (Patient Experiences Questionnaire) 

αξιολογεί τη σχέση μεταξύ των εμπειριών του ασθενή, τις πτυχές της φροντίδας που 

παρέχεται και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών ενήλικων ασθενών. Περιέχει 10 

υποκλίμακες (Danielsen et al., 2007). 

• "Verona Service Satisfaction Scale-European version" (VSSS-EU, Corbiere et al., 2003) 

Αξιολογεί την ικανοποίηση ασθενών με ψυχική ασθένεια από τις υπηρεσίες που τους 

παρέχονται. Είναι σχετικά μεγάλη κλίμακα, ακόμη και στις πιο σύντομες εκδόσεις, και οι 

απαντήσεις εκφράζονται σε λέξεις ικανοποίησης. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει δεν 

αναφέρονται μόνο στην τρέχουσα νοσηλεία. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελεσματικά ερωτηματολόγια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 

ψυχομετρικές ιδιότητες και να έχουν τρεις σημαντικές ιδιότητες: την εστίαση, τη συντομία 

και τη σαφήνεια. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να εστιάζουν άμεσα σε συγκεκριμένα θέματα, να 

είναι σύντομες και να εκφράζονται όσο πιο απλά και με σαφήνεια γίνεται (Press Ganey, 

2002). 
 

1.4 Διαφορές μεταξύ της μέτρησης της εμπειρίας και της ικανοποίησης 
 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ερευνών της «εμπειρίας» και της 

«ικανοποίησης» του ασθενούς. Τα εργαλεία που μετρούν τις εμπειρίες χρησιμοποιώντας 

αναφορές από τους ασθενείς απαιτούν ανάκληση από μνήμης και εκτίμηση της συχνότητας 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

14 

συγκεκριμένων γεγονότων που δεν αντανακλούν αντικειμενικά την παροχή φροντίδας. 

Αναφέρουν μόνο τη συχνότητα συγκεκριμένων γεγονότων και αξιολογούν τον αριθμό των 

προβλημάτων ανεξάρτητα από τη σπουδαιότητα που δίνουν οι ασθενείς στα θέματα. Η 

αξιοπιστία μειώνεται σημαντικά με την καθυστέρηση ανάμεσα στις εμπειρίες και την 

αναφορά του ασθενούς (Drain & Clark, 2004). H προσέγγιση του Ινστιτούτου Picker, που 

εκπροσωπεί αυτό το είδος έρευνας, συσχετίζει το επίπεδο ικανοποίησης του ασθενούς με 

τρεις μεταβλητές: τις προσωπικές προτιμήσεις, τις προσδοκίες και τη φροντίδα που 

λαμβάνεται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο γιατρός, το πολιτισμικό και εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο του ασθενούς και κυρίως η κατάσταση υγείας επηρεάζουν την ικανοποίηση που 

μετράται με τον τρόπο αυτό (Polyzos et al., 2005).  

Σε αντίθεση, τα εργαλεία που μετρούν τις αξιολογήσεις των ασθενών για τη φροντίδα 

χρησιμοποιώντας βαθμολόγηση λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την αξιολόγηση όσο και τη 

σχετική της σημασία. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να πουν ότι ο πόνος τους «συνήθως» 

ελεγχόταν και να πιστεύουν πως ο έλεγχος του πόνου τους ήταν «πολύ καλός», ενώ άλλοι 

ασθενείς μπορεί να πιστεύουν ότι ο έλεγχος του πόνου τους ήταν «κακός». Τα ποσοστά των 

απαντήσεων «ποτέ, μερικές φορές, συνήθως, πάντα» μπορεί να δείχνουν το πόσο συχνά 

κάτι προέκυψε αλλά να μην περιγράφουν κάτι για το πώς το βίωσαν οι ασθενείς. Ένας 

περιορισμός των παραδοσιακών μετρήσεων είναι η δυσκολία στο διαχωρισμό των 

προσδοκιών και των εμπειριών από την ικανοποίηση. Παρόλο που η πληροφορία που 

δίνουν οι ασθενείς είναι υποκειμενική, οι έρευνες ικανοποίησης αξιολογούν με ακρίβεια το 

πώς βίωσαν την εμπειρία της νοσηλείας οι ασθενείς (Drain & Clark, 2004). 
 

 

1.5 Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ικανοποίηση 
 

Ο ρόλος του ασθενή στις μέρες μας υποβάλλεται σε ριζοσπαστική αλλαγή καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι η αντίληψη του ασθενή για την κατάστασή του επηρεάζει σημαντικά την 

πορεία της ασθένειας και την ανάρρωσή του. Ορισμένοι ασθενείς είναι επιφυλακτικοί στην 

έκφραση της άποψής τους επειδή η παραμονή τους θεωρείται περιορισμένου χρονικού 

διαστήματος και έτσι τείνουν να ανέχονται τα αρνητικά που συναντούν ή φοβούνται ότι η 

κριτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της φροντίδας τους (Fessel-Gfk).  

Συνήθως η νοσηλεία δε διαρκεί πλέον για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, 

έρευνες δείχνουν ότι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 15-50% των ημερών παραμονής 

ενός ατόμου στο νοσοκομείο αποτελεί μια «ακατάλληλη» (μη αναγκαία και 

αναποτελεσματική) νοσηλεία, που λαμβάνει χώρα στην αρχή και, κυρίως, στο τέλος της 

νοσηλείας. Τα περισσότερα άτομα προτιμούν να παραμείνουν για μικρά διαστήματα στο 
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νοσοκομείο, καθώς η νοσηλεία συχνά συνεπάγεται δυσάρεστες ψυχολογικές, κοινωνικές 

και οικονομικές δυσκολίες. Διακόπτει το συνήθη τρόπο ζωής του ατόμου και των οικείων 

του, αυξάνει το βαθμό εξάρτησης από τους άλλους και συχνά μεταφράζεται σε μια σειρά 

επώδυνων διαδικασιών. Δεν είναι, επίσης, σπάνιο φαινόμενο να αντιμετωπίζονται από το 

προσωπικό υγείας κατά τρόπο αποστασιοποιημένο ή «αποπροσωποποιημένο» 

(Καραδήμας, 2005).  

Η ικανοποίηση ενός ατόμου δεν επηρεάζεται μόνο από τις σχέσεις του με το 

προσωπικό, αλλά και από τις υπάρχουσες συνθήκες καθώς και από προσωπικά 

χαρακτηριστικά. Οι περισσότερες μελέτες έχουν βρει ότι η ικανοποίηση σχετίζεται 

σημαντικά και σταθερά με την ηλικία και την αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας. Γενικά, 

οι ηλικιωμένοι τείνουν να αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και οι ασθενείς με 

επιβαρυμένη υγεία τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι. Άλλα χαρακτηριστικά 

ασθενών που έχουν συσχετιστεί ισχυρά με τη νοσοκομειακή ικανοποίηση είναι: φυλή-

εθνικότητα, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, ασφαλιστικό ταμείο, εισόδημα και προηγούμενη 

νοσοκομειακή εμπειρία (Barr & Banks, 2002). 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την ικανοποίηση των ασθενών υποδεικνύει θετική 

συσχέτιση με την ηλικία αλλά το ίδιο παρατηρείται και πέρα από το σύστημα υγείας. Δεν 

έχει διευκρινιστεί το αν οι διαφορές που οφείλονται στην ηλικία αντανακλούν διαφορές 

στις προσδοκίες ή στις αντιλήψεις των ασθενών ως προς τη φροντίδα τους ή αληθινές 

διαφορές στη φροντίδα. Αυτές μπορεί να οφείλονται στην περίοδο την οποία τα άτομα 

κοινωνικοποιήθηκαν, για παράδειγμα, τα άτομα που ανατράφηκαν σε ασταθείς περιόδους 

και βίωσαν σημαντικές δυσκολίες μπορεί να αποδέχονται ευκολότερα τις ελλείψεις στο 

σύστημα υγείας σε σχέση με τα άτομα που μεγάλωσαν σε άλλες περιόδους (Komal Jaipaul & 

Rosenthal, 2003). 

Οι ασθενείς που κάνουν ερωτήσεις, ψάχνουν εναλλακτικές θεραπείες και εκφράζουν 

την άποψή τους κατά τις επισκέψεις τους στο γραφείο του γιατρού τους έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα στην υγεία τους απ’ ότι οι ασθενείς που δεν το κάνουν. Τέλος, οι ασθενείς 

που αισθάνονται ότι έχουν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων είναι πιο πιθανό να 

ακολουθήσουν τις συστάσεις (Kaplan et al., 1996) και είναι προφανές ότι η υψηλή 

ικανοποίηση σχετίζεται με βελτίωση της υγείας (Takemura et al., 2006). 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή 

εκτίμηση της δυσαρέσκειας από την παρεχόμενη φροντίδα. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς 

θα πρέπει να συμμετέχουν στη διατύπωση και στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου (Gavin 

& Turner, 1997). Υποστηρίζεται ότι οι δηλώσεις των ασθενών εξάγουν διαφορετικά 

αποτελέσματα αν διατυπώνονται θετικά παρά αρνητικά (Fielding et al., 1997).  
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Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι οι γιατροί που γνωρίζουν τις προσδοκίες των ασθενών τους 

είναι σε θέση να καλύψουν περισσότερο τις επιθυμίες τους. Η μέτρηση των προσδοκιών δεν 

είναι εύκολη και μπορεί να επηρεαστεί από το εργαλείο που χρησιμοποιείται (De Lepeleire 

et al., 2003). Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η ευαισθησία της ασθένειας, η 

προηγούμενη εμπειρία από το σύστημα υγείας και η γνώση που έχει αποκτηθεί επηρεάζουν 

τις προσδοκίες και ταυτόχρονα την ερμηνεία των συμπτωμάτων (Kravitz, 2001).  

Τα ερωτηματολόγια στις περισσότερες έρευνες διανέμονται στους ασθενείς από το 

νοσηλευτικό προσωπικό μία μέρα πριν ή την ημέρα της εξόδου τους (McNamee, 1995). 

Όμως, η χορήγηση του ερωτηματολογίου κατά την έξοδο του ασθενούς έχει δεχθεί κριτική 

από ορισμένους συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι οι απαντήσεις δεν είναι αξιόπιστες και 

προτείνουν ότι θα πρέπει να δίνεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο (2-4 εβδομάδες). 

Για πρακτικούς λόγους, συνήθως δε χρησιμοποιείται αυτή η προσέγγιση και δεν μπορεί να 

καθοριστεί σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα (Letaief et al., 

2002). Οι απαντήσεις μέσω ταχυδρομείου φαίνεται να είναι αξιόπιστες επειδή οι ασθενείς 

έχουν περισσότερη ελευθερία έκφρασης. Αυτή η μέθοδος, ωστόσο, έχει περιορισμένο δείκτη 

ανταπόκρισης και χρειάζονται συνεχείς τηλεφωνικές υπενθυμίσεις ώστε να υπάρξει ένας 

ικανοποιητικός δείκτης ανταπόκρισης (Niakas & Mylonakis, 2005). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ερευνών ικανοποίησης είναι η συνήθης 

χρησιμοποίηση ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών που έχει χρησιμοποιηθεί σε 

άλλα νοσοκομεία χωρίς να ελεγχθεί ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Κάτι 

τέτοιο συχνά διαιωνίζει τις ανεπάρκειές του και δε λαμβάνει υπόψη του τις απαραίτητες 

πολιτισμικές και κοινωνικές παραλλαγές (Muralikrishnan & Sivakumar, 2002). 

 

1.5.1 Επικοινωνία ασθενή – προσωπικού υγείας 
 

Η επικοινωνία ανάμεσα σε ένα γιατρό ή άλλο μέλος του προσωπικού υγείας και σε 

έναν ασθενή έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσω αυτής ο ασθενής περιγράφει τη γενικότερη και 

την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του, την εμπειρία και τα συμπτώματά του, 

διαδραματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καίριο ρόλο στη διαγνωστική διαδικασία. Επίσης, 

το προσωπικό υγείας μεταφέρει στον ασθενή πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν τη 

θεραπευτική διαδικασία και τις αλλαγές που το άτομο θα πρέπει να επιφέρει στη ζωή του 

(Καραδήμας, 2005). 

Οι Byrne και Long (1976), σε μια κλασική πλέον έρευνα, αναγνώρισαν δύο (2) κύριους 

τύπους επικοινωνίας γιατρών-ασθενών που αποτελούν τα άκρα ενός συνεχούς. Ο ένας 

τύπος επικοινωνίας αναφέρεται σε ένα «ασθενοκεντρικό» μοντέλο που αξιοποιεί τις 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

17 

γνώσεις και την εμπειρία του ασθενούς και κάνει χρήση τεχνικών, όπως η προσεκτική 

ακρόαση και η αντανάκλαση συναισθημάτων. Ο άλλος τύπος αναφέρεται σε ένα 

«ιατροκεντρικό» μοντέλο που αξιοποιεί κυρίως τη γνώση και τις δεξιότητες του γιατρού και 

το οποίο συναντάται συχνότερα. 

Η επικοινωνία επηρεάζεται από πολλούς και ευρείς παράγοντες: πολιτισμικές 

μεταβλητές, αντιλήψεις του ιατρικού επαγγέλματος για το ρόλο και τη σημασία της 

επικοινωνίας με τους ασθενείς, διαφορετικοί «τύποι» ασθενών και προσωπικού υγείας και 

τέλος, ασθένειες που σηματοδοτούν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες τόσο από το 

προσωπικό υγείας όσο και από τους ασθενείς (Καραδήμας, 2005). 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ασθενείς που ανήκουν σε μειονότητα αξιολογούν το γιατρό 

τους ως λιγότερο συμμετοχικό. Δείχνουν, επίσης, ότι οι γυναίκες ασθενείς λαμβάνουν 

γενικά περισσότερες πληροφορίες, κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και έχουν πιο 

συμμετοχικό ρόλο στη δόμηση της σχέσης με τον γιατρό τους σε σχέση με τους άντρες 

ασθενείς. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες γιατροί επιδεικνύουν περισσότερη 

ενσυναίσθηση και εμπλέκονται σε πιο θετική συζήτηση σε σύγκριση με άντρες γιατρούς 

(Cooper-Patrick et al, 1999). 

Η αποτελεσματική επικοινωνία γιατρού-ασθενή σχετίζεται με μεγαλύτερη συνολική 

ικανοποίηση του ασθενούς από τη φροντίδα (Rider & Perrin, 2002) και βελτιώνει επίσης 

την τήρηση της θεραπείας (Betz Brown et al., 1999). 
 

 

1.6 Ερευνητικά δεδομένα 

 

1.6.1 Ελληνικές Έρευνες 
 

Στην Ελλάδα, οι μελέτες που αφορούν στην ικανοποίηση των χρηστών από τις 

υπηρεσίες υγείας και χρησιμοποιούν κάποιο ερωτηματολόγιο είναι περιορισμένες και, 

παρά τη γενική δυσαρέσκεια του πληθυσμού από τις υπηρεσίες υγείας, οι λίγες σχετικές 

μελέτες δεν αξιοποιούνται επαρκώς στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας (Τούντας, 

Λοπατατζίδης & Χουλιάρα, 2003). Οι περισσότεροι Έλληνες και ξένοι ειδικοί που έχουν 

μελετήσει το ελληνικό σύστημα υγείας υποστηρίζουν ότι η δυσαρέσκεια, στο επίπεδο που 

έχει τεκμηριωθεί, μπορεί να προκληθεί από δομικά προβλήματα του συστήματος υγείας, 

όπως η μέθοδος χρηματοδότησης, η έλλειψη γενικών ιατρών, οι υψηλές αποδοχές 

«φακελάκι» κλπ. (Niakas & Mylonakis, 2005). 

Αυτή η γενική δυσαρέσκεια που εκφράζεται μέσα από δημοσκοπήσεις της κοινής 

γνώμης δεν επιβεβαιώθηκε από μια πανελλαδική έρευνα η οποία έδειξε ότι οκτώ (8) στους 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

18 

δέκα (10) ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι (Νιάκας, 2003). Είναι γνωστό ότι οι ίδιοι 

χρήστες είναι πιο ικανοποιημένοι επειδή είχαν άμεση εμπειρία των υπηρεσιών υγείας που 

ερευνώνται. Αντιθέτως, η κοινή γνώμη επηρεάζεται συχνά από άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής επικοινωνίας (Niakas & Mylonakis, 2005). 

Το 1994, οι Παπανικολάου & Σιγάλας προσπάθησαν να μετρήσουν τον βαθμό 

ικανοποίησης του ασθενή. Σκοπός ήταν να αναπτυχθεί μια μέθοδος συλλογής 

πληροφοριών για τους ασθενείς η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συστηματικά 

στην εκτίμηση της ποιότητας της περίθαλψης και στον εφοδιασμό των ιθυνόντων με 

χρήσιμα στοιχεία. Ανάμεσα στα συμπεράσματά τους ήταν ότι η ικανοποίηση των 

εξερχόμενων ασθενών είναι υψηλού βαθμού για την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα και 

μετρίου για τις ξενοδοχειακές και λοιπές υπηρεσίες (Κρητικός, 2005). 

Η Αντωνοπούλου, Καραμητρόπουλος και Σοφιανός, επιχείρησαν, το 1991, μία 

εμπειρική διερεύνηση στα εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία του Παθολογικού Τομέα του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων τα 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των πελατών των εξωτερικών ιατρείων, οι 

αντιλήψεις των ατόμων για θέματα υγείας, οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση 

υγείας και έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, η 

επικοινωνία των ομάδων αυτών με το ιατρικό προσωπικό και η σχέση τους με το σύστημα 

υγείας (Κρητικός, 2005).  

Οι Τούντας, Λοπατατζίδης και Χουλιάρα (2003), εξέτασαν το βαθμό ικανοποίησης των 

ασφαλισμένων του ΙΚΑ (http://www.ika.gr) από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτο-

βάθμιας φροντίδας υγείας του οργανισμού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 51% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει καλή υγεία και το 76% προτιμά να επισκέπτεται πρώτα ένα 

γενικό ιατρό, ενώ διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών του 

ΙΚΑ. 

Το 2005, οι Niakas & Mylonakis εξέτασαν τις απόψεις των ασθενών για τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από τρία δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, με σκοπό την παραγωγή 

προκαταρκτικών αποτελεσμάτων. Η στατιστική ανάλυση έδειξε διαφορά στην ικανοποίηση 

με βάση την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Στη μελέτη των Gnardellis και Niakas (2005), η ανάλυση της ικανοποίησης του 

ασθενούς από τη νοσηλεία αξιολογήθηκε με όρους ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένα κλινικά και κοινωνικο-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ταχυδρομικά και 

όχι με προσωπικές συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν με δείκτη 

ανταπόκρισης 28%. Επίσης, η έρευνα των Aletras, Papadopoulos και Niakas (2006) υποστη-
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ρίχθηκε από το Υπουργείο Υγείας και έδωσε δείκτη ανταπόκρισης 35,5%. Οι ταχυδρομικές 

έρευνες έχουν πολύ χαμηλό δείκτη ανταπόκρισης στην Ελλάδα, καταλήγοντας σε σημα-

ντικές προκαταλήψεις. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή τέτοιες έρευνες δεν είναι συνηθισμένες 

στη χώρα μας. 

Η Καμπάνταη και Νιάκας (2004) ερεύνησαν την ικανοποίηση των χρηστών ενός 

κοινοτικού κέντρου ψυχικής υγείας, καθώς και τους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες 

που σχετίζονται με αυτή. Χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώ-

θηκε με τηλεφωνική συνέντευξη, για να μετρηθεί η ικανοποίηση των χρηστών από την 

υποδομή και τις διοικητικο-διαχειριστικές διαδικασίες, τις ιατρικές–παραϊατρικές υπηρε-

σίες (κλινικό έργο) και το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης στην υγεία των 

χρηστών. Η ικανοποίηση ήταν υψηλή στο κλινικό έργο και λιγότερο στους τομείς της 

υποδομής και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών. 

Η μέτρηση της ικανοποίησης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και το έργο των 

επαγγελματιών έχει πρόσθετες δυσκολίες και για το λόγο αυτόν απαιτούνται πιο αξιόπιστα 

και έγκυρα ερωτηματολόγια, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις στάσεις, τις 

συμπεριφορές και τα πρότυπα του ελληνικού πληθυσμού (Καμπάνταη & Νιάκας, 2004).  

Τέλος, διεξήχθη έρευνα για την αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας από τους 

γιατρούς και τα Κέντρα Υγείας στην Κρήτη σε δείγµα 82 ασθενών, µέσω της εφαρµογής του 

EUROPEP (Lionis et al., 2004), το οποίο έχει επισήμως µεταφραστεί και αποδοθεί στα 

Ελληνικά από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τµήµατος Ιατρικής 

του Πανεπιστηµίου της Κρήτης (Αναστασίου και συν. 1996).  

 

1.6.2 Διεθνείς έρευνες 
 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλαπλασιαστεί οι μελέτες που αφορούν στην ικανο-

ποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας και χρησιμοποιούν κάποιο ερωτηματολόγιο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονται περισσότερες από 1.000 

σχετικές δημοσιεύσεις κάθε χρόνο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των ασθενών ποικίλουν από αναδρομικές μελέτες σε προσωπικές 

συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ταχυδρομικές έρευνες, διαχείριση 

παραπόνων και άλλες.  

Από το 2000, στην Αγγλία απαιτείται η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης των ασθενών 

από τους υγειονομικούς οργανισμούς όλων των επιπέδων φροντίδας (πχ Acute Trusts, 

Primary Care Trusts, Mental Health, Ambulance Trusts) σε ετήσια βάση και η αναφορά 

των αποτελεσμάτων τους προς την Επιτροπή Υγείας (Healthcare Commission, 
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http://www.healthcarecommission.org.uk/homepage.cfm) προκειμένου αυτά να 

χρησιμοποιηθούν ως μέρος της αξιολόγησης της συνολικής απόδοσης των υγειονομικών 

οργανισμών (Annual Performance Indicators). Στις Η.Π.Α. η πρώτη Πολιτεία που επέβαλλε 

σε όλα τα νοσοκομεία της να χρησιμοποιούν την ίδια έρευνα για τους ασθενείς και 

παρουσίασε τα αποτελέσματα στο κοινό ήταν η Rhode Island (Drain & Clark, 2004). 

Το Ινστιτούτο Picker έχει σχεδιάσει ερευνητικά εργαλεία για να λαμβάνει λεπτομερείς 

αναφορές για τις πρόσφατες εμπειρίες των ασθενών. Ακολουθώντας την ποιοτική έρευνα 

έχουν αναπτυχθεί ερωτηματολόγια που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις της 

εμπειρίας του ασθενούς (Coulter, 2006). Ο Bowling προτείνει ότι ο μόνος έγκυρος τρόπος 

αφουγκρασμού της φωνής του κοινού είναι οι προσωπικές συνεντεύξεις εκ των οποίων 

μπορούν να αναγνωριστούν οι ορατές ανεκπλήρωτες ανάγκες (Dicker & Armstrong, 1995). 

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι ένα προσεκτικά κατασκευασμένο και καλά 

δοκιμασμένο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι δεύτερη επιλογή 

(Fitzpatrick, 1991). 

Όλοι συμφωνούν ότι προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας 

χρειάζονται «κριτήρια», «κανόνες» και «πρότυπα». Δυστυχώς, έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές 

οι λέξεις ποικιλοτρόπως ώστε να μην μπορούμε πια να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο όταν 

τις λέμε (Donabedian, 1981). Τρεις (3) είναι οι κύριες προσεγγίσεις αξιολόγησης της 

ποιότητας της φροντίδας: 

• Η πρώτη δίνει έμφαση στη δομή (αξιολόγηση των εγκαταστάσεων, του 

ανθρώπινου δυναμικού)  

• Η δεύτερη στη διαδικασία (αξιολόγηση της ίδιας της φροντίδας) 

• Η τρίτη στο αποτέλεσμα (αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων της 

φροντίδας). 

Στη μελέτη των Durieux et al. (2004) σχεδιάστηκαν δύο αυτοσυμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια, ένα για τους ασθενείς και ένα για τους επαγγελματίες υγείας, που 

αποτελούνταν από τις ίδιες ερωτήσεις αλλά είχαν διαφορετική διατύπωση. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας συμφώνησαν στο τι είναι 

καλύτερο και τι χειρότερο στην παροχή φροντίδας με εξαίρεση τον έλεγχο του πόνου όπου 

οι ασθενείς ήταν πιο ικανοποιημένοι από ό,τι νόμιζαν οι επαγγελματίες υγείας. Η μελέτη 

των Peytremann-Bridevaux et al. (2006) σύγκρινε δύο (2) ψυχιατρικά και ένα (1) γενικό 

ερωτηματολόγιο που αξιολογούν την ικανοποίηση των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους σε 

ψυχιατρικό νοσοκομείο. Από τη σύγκριση κατέληξαν στο ότι και τα τρία (3) 

ερωτηματολόγια παρουσίασαν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

21 

Στη Νορβηγία, μία μελέτη σε ένα Περιφερειακό Νοσοκομείο βρήκε ότι η ικανοποίηση 

επηρεάζεται πολύ από τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα 

της επαφής μεταξύ νοσηλευτών και γιατρών. Μια αντίστοιχη μελέτη στη Νέα Ζηλανδία 

προτείνει ότι οι ασθενείς με διαφορετικά γεωγραφικά, δημογραφικά και συμπεριφοριστικά 

χαρακτηριστικά έχουν διαφορετικές ανάγκες και θέλω κατά τη λήψη της φροντίδας και 

επομένως αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη σημασία των διαστάσεων της ποιότητας 

(Famara, 2006). Στη Σουηδία, οι μελέτες ικανοποίησης ασθενών αποτελούν συχνά ζωτικό 

κομμάτι της αξιολόγησης της υγειονομικής φροντίδας (Rahmqvist, 2001). Σε εθνικό 

επίπεδο, πολλές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, 

έχουν αναπτύξει πλαίσια για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Το 

Ερωτηματολόγιο Picker (Picker Inpatient Survey questionnaire) χρησιμοποιείται στην 

Αυστραλία, τον Καναδά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Shaw, 2003). 

Τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών μπορεί να αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

επεισόδια ή να είναι πιο γενικά όσον αφορά την εστίαση των ερωτήσεων. Η επιλογή της 

μιας ή της άλλης κατεύθυνσης εξαρτάται από τον τύπο του υγειονομικού περιβάλλοντος 

και το ερευνητικό ερώτημα. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση για την ικανοποίηση των 

ασθενών συμπέρανε ότι στα ερωτηματολόγια με συγκεκριμένες ερωτήσεις οι ασθενείς 

τείνουν να δίνουν ομοιόμορφα ευνοϊκές απαντήσεις, όμως, επίσης καταλήγουν σε 

μεγαλύτερη ποικιλία απαντήσεων (Fitzpatrick, 1991). 

Το 2004 η έρευνα του Miceli αξιολόγησε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της 

ισπανικής μετάφρασης της «Έρευνας Νοσηλευθέντων Ασθενών» (Inpatient Survey) της 

Press Ganey. Η μελέτη ήταν αναδρομική και βασίστηκε στην Εθνική Βάση Δεδομένων της 

Press Ganey. Οι ισπανόφωνοι έδειξαν χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στη φιλικότητα 

και ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού, παρόλο που αυτή η διαφορά δε θεωρήθηκε 

στατιστικά σημαντική. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη, για να μειωθεί ο αριθμός των ερωτηματολογίων που δεν 

επιστρέφονταν, οι ερευνητές έστειλαν υπενθυμίσεις ή επικοινώνησαν τηλεφωνικά, μετά την 

αρχική ταχυδρόμηση, παρόλο που αυτό αποτελεί μια επιπλέον πηγή προκατάληψης (bias) 

(Quintana et al., 2006). Τυπικά, οι περισσότερες έρευνες έχουν χαμηλό δείκτη ανταπόκρισης 

(20%-30%) (Powell, 2001), από 40% έως 60% θεωρείται καλός, ενώ 80% πολύ υψηλός (Sitzia 

& Wood, 1998). Με τις ταχυδρομικές έρευνες, παρά τον μικρό δείκτη ανταπόκρισης, 

μειώνεται η πιθανότητα οι ασθενείς να επηρεαστούν από το άτομο που δίνει το 

ερωτηματολόγιο ή να αρνηθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα γιατί πιστεύουν ότι θα 

είναι κάτι δύσκολο (Fallon, 2002). Η προσωπική επαφή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των 

«κοινωνικά επιθυμητών απαντήσεων», όπου οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν μεγαλύτερη 
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ικανοποίηση από αυτή που στην πραγματικότητα νιώθουν επειδή πιστεύουν ότι τα θετικά 

σχόλια είναι πιο αποδεκτά για να κολακεύσουν τους ερευνητές ή το ιατρικό προσωπικό 

(Sitzia & Wood, 1998).  

Στις μέρες μας, η ανάγκη μεταφρασμένων εργαλείων έχει αυξηθεί και εν μέρει 

καθοδηγείται από την ανάγκη ύπαρξης συνολικών στοιχείων της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας των διαδικασιών και των θεραπειών, και από την εστίαση σε έναν 

παγκόσμιο προσανατολισμό του συστήματος υγείας (Medical Outcomes Trust, 1997). 
 

 

1.7 Σκοπός έρευνας 
 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η μετάφραση, στάθμιση και πιλοτική εφαρμογή του 

Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών “Inpatient Survey” της εταιρίας 

Press Ganey Associates, Inc. των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της χρήσης του σε συγκεκριμένο 

δείγμα ασθενών προκειμένου να μετρηθεί η ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που τους 

παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομείο. 

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης μας ήταν: 

α) η μετάφραση του ερωτηματολογίου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα με 

βάση διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία,  

β) η πολιτισμική προσαρμογή του στην Ελληνική γλώσσα με βάση τις αποδεκτές από 

τη διεθνή βιβλιογραφία μεθόδους, 

γ)  η μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του, και 

δ) η εξέταση της δυνατότητας να εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο αυτό μελλοντικά σε 

ανάλογες έρευνες στα Ελληνικά νοσοκομεία. 
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2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Πληθυσμός μελέτης 

 

2.1.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής μελέτης – Πληθυσμός αναφοράς 
 

Η έρευνα μας έλαβε χώρα στον Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα του Γενικού 

Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων ο «Άγιος Γεώργιος» για χρονική διάρκεια 1 ½ μήνα 

περίπου, από τις αρχές Μαΐου ως τα μέσα Ιουνίου 2007. Ο πληθυσμός αναφοράς μας ήταν 

ενήλικες ασθενείς (Έλληνες ή ξένοι υπήκοοι γνώστες της Ελληνικής γλώσσας) που είχαν 

νοσηλευθεί τουλάχιστον για ένα 24ωρο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και λάμβαναν 

εξιτήριο τη συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής της έρευνας.  

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση την επιθυμία του ασθενή να συμμετέχει στην 

έρευνα, είτε με προσωπική συνέντευξη είτε με αυτοσυμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Επιπλέον δημογραφικά στοιχεία για τους ασθενείς λαμβάνονταν από το Γραφείο Κίνησης 

Ασθενών στο τέλος κάθε ημέρας διεξαγωγής της έρευνας. 

 

2.1.2 Πληθυσμός μελέτης 
 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη μας πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Είχαν ηλικία ίση ή άνω των δεκαοχτώ (18) ετών, 

2. Είχαν νοσηλευθεί στον Χειρουργικό ή Παθολογικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου 

Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, 

3. Ήταν Έλληνες ή γνώριζαν πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα, 

4. Είχαν νοσηλευτεί για χρονική διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, 

5. Ο υπεύθυνος Ιατρός έκρινε ότι ήταν σε θέση να συμμετέχουν στην έρευνα (το 

επέτρεπε η κατάσταση υγείας, απουσία γνωστικής διαταραχής), 

6. Είχαν δώσει ενυπόγραφη συγκατάθεση (informed consent) μετά από την ενημέρωση 

που έλαβαν.  

Ο υπολογισμός του μεγέθους δείγματος στη διαδικασία test-retest του 

ερωτηματολογίου βασίστηκε στο άρθρο των Walter et. al., 1998. Υποστηρίζεται από 

προηγούμενες μελέτες (Αλέτρας, Ζαχαράκη & Νιάκας, 2007, Pettersen et al., 2004, 

Kaldenberg et al, 2002) ότι ο συντελεστής Intraclass Correlation Coefficient είναι της τάξης 

του 0.80, ενώ στην επανάληψη της έρευνάς μας ο συντελεστής Intraclass Correlation 

Coefficient θα έχει τουλάχιστον την τιμή 0.50. Το παραπάνω συνεπάγεται για α=0.05 και 
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β=0.20 ότι απαιτούνται 26 άτομα και στις δύο επαναλήψεις. Επειδή στη δεύτερη 

επανάληψη αναμένεται ότι ο δείκτης ανταπόκρισης θα είναι της τάξης του 45-50%, η πρώτη 

επίδοση του ερωτηματολογίου έγινε σε 57 άτομα. 
 

 

2.2 Μέθοδος 

 

2.2.1 Αναζήτηση κατάλληλου ερωτηματολογίου 
 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών (Inpatient Survey της 

εταιρίας Press Ganey Associates, Inc.) θεωρήθηκε κατάλληλο για το σκοπό μας έχοντας 

επιλεγεί μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από την ερευνητική ομάδα του πρώην 

ΠΕΣΥΠ Κρήτης με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει.  

Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκε ήταν τα εξής: 

1. Οι ερωτήσεις να μην είναι ειδικές προς κάποια συγκεκριμένη ασθένεια ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γενικά νοσοκομεία δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

φροντίδας, 

2. Να είναι σύντομο, 

3. Να είναι αυτοσυμπληρούμενο, 

4. Να έχει σχεδιαστεί να μετρά την ικανοποίηση των ασθενών από διάφορες πτυχές 

της νοσηλείας, 

5. Να έχει καλά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. 

 

2.2.2 Περιγραφή του επιλεγμένου ερωτηματολογίου 
 

Το ερωτηματολόγιο “Ικανοποίηση Νοσηλευθέντων Ασθενών” αποτελεί μετάφραση του 

αμερικάνικου “Inpatient Survey” το οποίο κατασκευάστηκε το 1987 και ανήκει στην 

εταιρία Press Ganey με έδρα τις ΗΠΑ. Το 1997 τροποποιήθηκε για να μπορεί να 

αντανακλά κατάλληλα την εμπειρία της νοσηλείας και δοκιμάστηκε σε ποικίλα 

Νοσοκομεία των ΗΠΑ. Το “Inpatient Survey” εκπληρώνει τα τυπικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών. 

Συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς ή από τους συγγενείς τους εάν οι ίδιοι δεν 

είναι σε θέση, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τον τρόπο που βίωσαν τη νοσηλεία οι ασθενείς. 

Περιέχει δεκαέξι (16) σύντομες ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ασθενή 

και ένα κύριο μέρος σαράντα εννέα (49) ερωτήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δέκα (10) 
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υποκατηγορίες και μετρούν συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας του εσωτερικού ασθενή 

(εισαγωγή, δωμάτιο, φαγητό, νοσηλευτικό προσωπικό, εξετάσεις και θεραπείες, επισκέπτες 

και οικογένεια, ιατρικό προσωπικό, έξοδος από το νοσοκομείο, προσωπικά θέματα 

ασθενών και συνολική αξιολόγηση). Στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχει μια ανοιχτή 

ερώτηση στην οποία δίνεται η ευκαιρία στον ασθενή να αναφέρει θετικές ή αρνητικές 

εμπειρίες που είχε και που σχετίζονται με την ενότητα αυτή. Για κάθε ερώτηση, ζητείται από 

τον ασθενή να βαθμολογήσει την εμπειρία του σε μια κλίμακα τύπου Likert με διαβάθμιση 

των πιθανών ανταποκρίσεων από 1 έως 5, όπου (1): πολύ κακή, (2): κακή, (3): μέτρια, (4): 

καλή, (5): πολύ καλή. Η συνολική τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 49 έως 245, με τις 

μεγαλύτερες τιμές να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη ικανοποίηση (Kaldenberg, Mylod, 

Drain, 2002). Για την ανάλυση των στοιχείων οι απαντήσεις μετατρέπονται από το 0 έως 100 

όπου πολύ κακή = 0, κακή = 25, μέτρια = 50, καλή = 75, πολύ καλή = 100. Το πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο αποδείχθηκε ότι έχει καλή εσωτερική συνέπεια (συνολικό συντελεστή 

συσχέτισης kappa 0.92) (Kaldenberg, 1999, Clark, 2004). Συνήθως ταχυδρομείται 

συνοδευόμενο από ένα φάκελο με προπληρωμένο τέλος σε ένα τυχαίο δείγμα εισαχθέντων 

ασθενών και με μια υπογεγραμμένη επιστολή που βεβαιώνει για τη διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας (Aragon & Gesell, 2003). 

 

2.2.3 Άδειες μετάφρασης 
 

Αφού ενημερώθηκε η εταιρία Press Ganey αναλυτικά για το σκοπό της έρευνάς μας, 

δόθηκε ηλεκτρονικά η άδεια (18 Μαΐου, 2006) για τη μετάφραση και χρησιμοποίηση του 

ερωτηματολογίου “Inpatient Survey” από την Καθηγήτρια Deirdre E. Mylod, Πρόεδρο 

Έρευνας και Δημόσιας Πολιτικής της Press Ganey (Παράρτημα 3). Η μόνη απαίτηση από 

την πλευρά της Press Ganey ήταν η αναφορά του copyright του ερωτηματολογίου σε κάθε 

αντίγραφό του (PRESS GANEY, SATISFACTION MEASUREMENT, ©2004 PRESS GANEY 

ASSOCIATES, INC., All Rights Reserved). 

 

2.2.4 Μετάφραση και στάθμιση στην Ελληνική γλώσσα 
 

Προκειμένου να μεταφραστεί το ερωτηματολόγιο ζητήθηκε άδεια από τους 

κατασκευαστές, την Press Ganey Associates, Inc. (404 Columbia Place, South Bend, IN 

46601) (Παράρτημα Γ). 

Η μετάφραση και πολιτισμική στάθμιση του «Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης 

Νοσηλευθέντων Ασθενών» έγινε σύμφωνα με τα “Ελάχιστα Κριτήρια Μετάφρασης” 

(Minimal Translation Criteria, Mapi Research Institute, 2002). Η διαδικασία περιλάμβανε 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

26 

την ανεξάρτητη μετάφραση του πρωτότυπου Αγγλικού Ερωτηματολογίου (forward 

translation) από δύο διαφορετικά άτομα. Μετά από τη φάση αυτή έγινε η σύγκριση των 

δύο μεταφράσεων από ένα τρίτο άτομο που μπορεί να αποφασίσει μεταξύ τυχόν 

διαφορετικών προτάσεων μετάφρασης ώστε να προκύψει μια συμφωνημένη μετάφραση (1st 

reconciliation version). Ακολούθως, η συμφωνημένη εκδοχή μεταφράστηκε στη γλώσσα του 

πρωτότυπου ερωτηματολογίου (backward translation), δηλαδή στην Αγγλική, από ένα 

δίγλωσσο άτομο (με μητρική γλώσσα την Αγγλική) η οποία είναι επαγγελματίας 

μεταφράστρια, χωρίς, όμως, να γνωρίζει το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο. Η εκδοχή του 

ερωτηματολογίου που παράχθηκε (backward translation) στάλθηκε στους κατασκευαστές 

για σχολιασμό (authors’ comments) και οι παρατηρήσεις τους ενσωματώθηκαν δίνοντας 

μια δεύτερη  εκδοχή του ερωτηματολογίου στα ελληνικά (2nd reconciliation version).  

Η πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου (cultural adaptation) έλαβε χώρα με 

τη συμπλήρωσή του από πέντε τυχαία άτομα με διαφορετικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά που είχαν νοσηλευθεί μέσα στο τρέχον έτος. Ήταν όλοι αυτόχθονες της 

γλώσσας-στόχου για να καθοριστεί το αν η μετάφραση είναι αποδεκτή και κατανοητή με 

τον τρόπο που υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι και το αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

είναι απλή και κατάλληλη. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται 

από τη διαδικασία γνωστικής ανασκόπησης (cognitive debriefing process) (Medical 

Outcomes Trust., 1997). Ο συνεντεύκτης αναζήτησε αν κάποιο άτομο είχε δυσκολία στην 

κατανόηση του ερωτηματολογίου και σε κάθε επιμέρους ερώτηση με συνεντεύξεις πρόσωπο 

με πρόσωπο. Στην περίπτωση κάποιου προβλήματος, ζητήθηκε από το άτομο να προτείνει 

κάτι διαφορετικό (cognitive debriefing interview). Οι προτάσεις τους  ενσωματώθηκαν στην 

δεύτερη εκδοχή του ερωτηματολογίου και έτσι παράχθηκε η τελική εκδοχή του 

ερωτηματολογίου στην Ελληνική γλώσσα. Όλη η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2.2.5 Μέθοδος διανομής ερωτηματολογίου 
 

Η ερευνήτρια που είχε αναλάβει τη διανομή των ερωτηματολογίων στους ασθενείς 

ζητούσε από τον Προϊστάμενο κάθε τμήματος να μάθει τα ονόματα των ασθενών που 

λάμβαναν εξιτήριο τη συγκεκριμένη ημέρα. Προτού απευθυνθεί στους ασθενείς, η 

ερευνήτρια ζητούσε τη γνώμη του γιατρού σχετικά με το αν η κατάσταση της υγείας ή η 

πνευματική τους κατάσταση επέτρεπε τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Αφού ο γιατρός 

βεβαίωνε τη δυνατότητα συμμετοχής του ασθενή, η ερευνήτρια συναντούσε τους ασθενείς 

λίγο πριν αναχωρήσουν και αφού είχαν ήδη λάβει το εξιτήριό τους στο δωμάτιο νοσηλείας. 
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Τους πληροφορούσε σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, περιέγραφε συνοπτικά το 

ερωτηματολόγιο και διαβεβαίωνε για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους. Στους ασθενείς 

δινόταν ένας φάκελος ο οποίος περιείχε ένα κωδικοποιημένο ερωτηματολόγιο και το 

έγγραφο ενημέρωσης και συγκατάθεσης, στο οποίο ο ασθενής έπρεπε να υπογράψει. Η 

ερευνήτρια ρωτούσε τους ασθενείς αν χρειάζονταν βοήθεια στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Τέλος, τους δινόταν η οδηγία αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο να 

το τοποθετήσουν στο φάκελο και να το ρίξουν μέσα σε ένα ειδικό κιβώτιο με την ένδειξη 

«Έρευνα Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών», το οποίο βρισκόταν στην Κλινική. 

Έπειτα, τα στοιχεία των ασθενών από το Γραφείο Κίνησης του νοσοκομείου 

καταγράφονταν σε ένα ειδικό έντυπο. 

Η δεύτερη φάση συμπλήρωσης (retest) γινόταν ταχυδρομικά. Από τους κωδικούς των 

ερωτηματολογίων προσδιορίζονταν οι διευθύνσεις των ασθενών και μετά από ένα 

διάστημα δύο εβδομάδων λάμβαναν ξανά το ερωτηματολόγιο, συνοδεία ενός 

προπληρωμένου φακέλου και μιας επιστολής που εξηγούσε τον λόγο για τον οποίο τους 

ζητήθηκε η συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου για δεύτερη φορά και εγγυούταν τη 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μετά από δύο εβδομάδες 

ώστε να αποφευχθεί η προκατάληψη από τη μνήμη (memory bias), η πιθανότητα 

επανάληψης νοσηλείας και για να αυξηθεί ο δείκτης ανταπόκρισης. Από τους ασθενείς που 

έστειλαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, σε δεκατρείς (13) είχε γίνει τηλεφωνική 

υπενθύμιση δύο (2) εβδομάδες μετά την ταχυδρόμηση.  
 

 

2.3 Πιλοτική Εφαρμογή 
 

Στη στάθμιση του ερωτηματολογίου συμμετείχαν πενήντα επτά (57) ασθενείς. Η 

συμπλήρωση έγινε είτε με αυτοσυμπλήρωση είτε με προσωπική συνέντευξη από μία 

ερευνήτρια και κάθε προσωπική συνέντευξη δεν ξεπέρασε τα επτά λεπτά (7’) της ώρας. Η 

πιλοτική εφαρμογή έγινε από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου 2007, μόνο τις 

εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 13:00 πμ) οπότε και δίνονταν τα 

εξιτήρια στους ασθενείς του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας από το συνοδευτικό έγγραφο και από την ερευνήτρια και στο ίδιο 

έγγραφο ζητήθηκε η ενυπόγραφη αποδοχή της συμμετοχής τους στην έρευνα. Μόνο δύο (2) 

ασθενείς δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα επικαλούμενοι ότι δεν ξέρουν να 

διαβάζουν ή να κατανοούν καλά την Ελληνική γλώσσα και οι οποίοι ήταν αλλοδαποί. 

Τα ερωτηματολόγια είχαν προηγουμένως κωδικοποιηθεί και κατά τη συμπλήρωση 

τους, προκειμένου να διαφυλαχτεί η ανωνυμία των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα, 
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επάνω στο ερωτηματολόγιο δεν σημειωνόταν κανένα στοιχείο (πέρα από το φύλο και την 

ηλικία που αποτελούν ερωτήσεις του ερωτηματολογίου). Σε μια φόρμα η ερευνήτρια 

αντιστοιχούσε τον κωδικό του ερωτηματολογίου με όσα στοιχεία (ημερομηνία εισαγωγής, 

ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, διάγνωση) μπορούσε να βρει από το αρχείο κάθε 

Κλινικής  για κάθε ασθενή. Στη συνέχεια αυτά τα στοιχεία συμπληρώνονταν από το αρχείο 

του Γραφείου Κίνησης.  

Για τον έλεγχο της επαναληψιμότητας (test retest reliability) αποφασίστηκε να σταλεί 

ταχυδρομικά το ερωτηματολόγιο μετά από δύο (2) εβδομάδες σε όλους τους ασθενείς που 

είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο (n=57), χωρίς όμως να ενημερωθούν οι ασθενείς 

προηγουμένως. Το διάστημα των δύο (2) εβδομάδων θεωρήθηκε κατάλληλο ώστε ο ασθενής 

να είναι σε θέση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο χωρίς να έχει ξεχάσει την εμπειρία του 

ή χωρίς να θυμάται τις απαντήσεις που έδωσε την πρώτη φορά που συμπληρώθηκε το 

ερωτηματολόγιο. 
 

 

2.4 Στατιστική ανάλυση 
 

Τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν τόσο από την αρχική δοκιμασία (test) όσο και 

από την επανάληψή της (retest) κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε Υπολογιστικό 

Φύλλο (Microsoft Office Excel). Οι μεταβλητές οργανώθηκαν σε ποιοτικές (qualitative) και 

ποσοτικές (quantitative) και αναλύθηκαν με το Στατιστικό Πακέτο SPSS 15.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν με 

μορφή συχνοτήτων (f) και  εκατοστιαίων ποσοστών (%). 

Οι ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά αναλύοντας τα δημογρα-

φικά δεδομένα των ασθενών ως προς τις συχνότητές τους. Παρουσιάζεται ο μέσος όρος και 

η τυπική απόκλιση (mean±SD) των συνεχών μεταβλητών (ηλικία και ημέρες νοσηλείας) και 

η συχνότητα και τα ποσοστά των κατηγορικών μεταβλητών. Για τη συσχέτιση των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Pearson x2 και Spearman Correlation και όπου 

ήταν απαραίτητο το Fisher's Exact Test ή το McNemar Test για πίνακες 2x2 ή το αντίστοιχο 

McNemar-Bowker για πίνακες nxn.  

Οι συντελεστές αξιοπιστίας (reliability coefficients) υπολογίζουν την παρατηρούμενη 

μεταβλητότητα σε μία τιμή που μπορεί να θεωρηθεί πραγματική σε αντίθεση προς το 

τυχαίο λάθος. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου συνολικά και η εσωτερική συνάφεια 

(internal consistency) ανά υποκλίμακα αξιολογήθηκε με το δείκτη Chronbach’s Αlpha. Η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency reliability) είναι η σχέση μεταξύ των 

ερωτήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο. Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha χρησιμοποιείται για 
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την εκτίμηση του βαθμού ισοδυναμίας μεταξύ των απαντήσεων σε ομάδες ή ερωτήσεις που 

καλύπτουν την ίδια έννοια. Ο δείκτης Αlpha είναι υψηλότερος όσο περισσότερες ερωτήσεις 

περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή έννοια και όσο υψηλότερη είναι η 

συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ερωτήσεων σε 

κάθε κατηγορία. Ως αποδεκτό επίπεδο του alpha έχει οριστεί το > 0,70 (Patrick et al., 1994). 

Επίσης, η επαναληψιμότητα των απαντήσεων στις δύο φάσεις της έρευνας (test-retest) 

ελέγχθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient). Η 

επαναληψιμότητα (reproducibility ή test-retest reliability) αναφέρεται στη συσχέτιση 

μεταξύ των απαντήσεων στις ίδιες ερωτήσεις που δόθηκαν στους ίδιους ασθενείς σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι ενδοταξικοί συντελεστές πρέπει να πληρούν το κριτήριο 

>0,50 για να θεωρούνται ικανοποιητικοί (Patrick et al., 1994). 

Ο δείκτης ανταπόκρισης είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Στην περίπτωση που μία έρευνα ζητά από τους ίδιους ασθενείς να 

συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο για δεύτερη φορά μετά από κάποιο διάστημα, ο 

δείκτης ανταπόκρισης αναφέρεται στο ποσοστό εκείνων των ατόμων που το συμπλήρωσαν 

και την πρώτη και τη δεύτερη φορά (Danielsen, 2007). 

Η εγκυρότητα αφορά στο βαθμό στον οποίο ένα εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης 

πράγματι αποτυπώνει ποσοτικά αυτό που όφειλε να μετρήσει, δηλαδή τον αληθινό βαθμό 

ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των ασθενών. Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) 

αναφέρεται στην αντιπροσωπευτικότητα ή τη δειγματοληπτική επάρκεια των στοιχείων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ικανοποίησης (Αλέτρας κ.ά., 2007). Οι υψηλές 

συσχετίσεις των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν (δηλαδή τιμή 

>0,40) υποδηλώνουν ικανοποιητική εγκυρότητα σύγκλισης (convergent validity) ή 

εσωτερική συνοχή. Επίσης, το γεγονός ότι οι συσχετίσεις αυτές υπερβαίνουν σε όλες τις 

περιπτώσεις τις συσχετίσεις των στοιχείων με κλίμακες στις οποίες αυτά δεν ανήκουν, 

δείχνει ότι οι ερωτήσεις δεν μετρούν άσχετα δημιουργήματα και με αυτόν τον τρόπο 

τεκμηριώνεται η εγκυρότητα διάκρισης (discriminant validity) (Steiger, 1980).  

Τέλος, διεξήχθη παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis with Varimax 

rotation) για να προσδιοριστούν οι ανεξάρτητοι παράγοντες (συνιστώσες) που αποτελούν 

το ερωτηματολόγιο και ομαδοποιούν τις ερωτήσεις. Από την ανάλυση εξαιρέθηκε η 

τελευταία υποκλίμακα «Συνολική Αξιολόγηση» επειδή οι ερωτήσεις της αξιολογούν τη 

συνολική ικανοποίηση και έχουν υψηλή συσχέτιση με άλλες ερωτήσεις. Η παραγοντική 

ανάλυση μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του 

καθορισμού της δομής των μεταβλητών, παρέχοντας ένα πλαίσιο ερμηνείας της 
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μεταβλητότητας μεταξύ των αρχικών μεταβλητών και του καθορισμού του ουσιαστικού 

περιεχομένου ή νοήματος των παραγόντων (Patrick et al., 1994). 

 

2.4.1 Έλεγχος δημογραφικών χαρακτηριστικών 
 

Ελέγχθηκε η ομοιογένεια των απαντήσεων στις ποιοτικές μεταβλητές ανάμεσα στην 

πρώτη και στη δεύτερη φάση χρησιμοποιώντας τον μη παραμετρικό έλεγχο McNemar 

(Πίνακας 2). Οι διαφορές μεταξύ των δύο φάσεων συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν 

είναι σημαντικές και μάλιστα στις βασικές ερωτήσεις 1 (Είναι η πρώτη παραμονή σας εδώ;), 

5 (Ακολουθήσατε ειδική ή περιορισμένη δίαιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής 

σας), 11 (Αριθμός ημερών παραμονής στο νοσοκομείο) και 13 (Φύλο ασθενούς) η συμφωνία 

είναι 100%. Η ομοιογένεια εδώ οφείλεται στη λήψη πληροφορίας που αφορά την ίδια 

νοσηλεία σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές από τον ίδιο ασθενή. 

Για να εξεταστεί η μεροληψία (bias) που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των χαρακτηρι-

στικών των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων στην έρευνα μας υπολογίστηκαν οι 

συχνότητες με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, 

ασφάλεια, διεύθυνση, τομέας στον οποίο νοσηλεύτηκαν), οι οποίες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x² του Pearson και η τιμή P του Fisher, όπου 

χρειάστηκε, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των 

χαρακτηριστικών. Παράλληλα, ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας και η μέση ηλικία μεταξύ 

συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων εξετάστηκαν με τον έλεγχο t και δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Για να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα (test-retest) μεταξύ των συμμετεχόντων της 

πρώτης (test) και της δεύτερης φάσης (retest) ως προς τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά υπολογίστηκε η δοκιμασία McNemar. Από τον Πίνακα 4 βλέπουμε ότι 

υπάρχει ομοιογένεια στους συμμετέχοντες των δύο φάσεων της έρευνας.  
 

2.5 Δεοντολογία 
 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου (Αριθ. πρωτ.: 2985/ 23/2/2007) και η Επιστημονική 

Επιτροπή του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» (Αριθμ. 

Πρωτ.: 676/ 13/11/2006) ενέκριναν τη διεξαγωγή της έρευνας (Παράρτημα Γ). Όλοι οι 

συμμετέχοντες στην πολιτισμική προσαρμογή και στη διαδικασία επαναληψιμότητας (test 

– retest reliability) ήταν ενημερωμένοι σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας 

και έδωσαν γραπτά τη συγκατάθεσή τους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1 Διαδικασία μετάφρασης του ερωτηματολογίου 
 

Η μετάφραση του ερωτηματολογίου έγινε σύμφωνα με τα “Ελάχιστα Κριτήρια 

Μετάφρασης” (Minimal Translation Criteria, Mapi Research Institute, 2002). Έγινε 

προσπάθεια να διατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου κάνοντας 

όμως όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα 

και στο ελληνικό σύστημα υγείας. Κατά την παραγωγή των πρώτων ανεξάρτητων 

μεταφράσεων του ερωτηματολογίου από τα δύο (2) άτομα (forward translation) δεν 

παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διαφορά στο περιεχόμενό τους, επομένως, το πέρασμα 

στην πρώτη συμφωνημένη έκδοση του ερωτηματολογίου έγινε εύκολα (1st reconciliation 

report). Από κοινού αποφασίστηκε η παράληψη μιας ερώτησης, “Did someone explain 

your extended life support (e.g., living will, advance directives, etc.) options?”, καθώς δεν 

ανταποκρινόταν στην ελληνικά δεδομένα παροχής φροντίδας. Επίσης, προσαρμόσαμε τις 

επιλογές ασφαλιστικής κάλυψης, οι οποίες διαφέρουν ανάμεσα στα συστήματα της χώρας 

μας και του αμερικάνικου ασφαλιστικού συστήματος. 

Οι κατασκευαστές του ερωτηματολογίου (Press Ganey Associates, Inc.) έκαναν τρεις (3) 

βασικές παρατηρήσεις για τη μετάφραση του ερωτηματολογίου (authors’ comments) που 

είχαν να κάνουν με μία οδηγία σχετικά με τον τρόπο σημείωσης των απαντήσεων στην 

κλίμακα Likert, με τις επιλογές ασφαλιστικής κάλυψης και με τη μετάφραση της 

«διαφύλαξης της ιδιωτικής ζωής» (privacy). Μερικές ακόμη παρατηρήσεις, ήσσονος 

σημασίας, είχαν να κάνουν με τη διγλωσσική μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική 

γλώσσα (backward translation issues) (βλ. Αντίστροφη μετάφραση, Παράρτημα Γ).  

Στην πολιτισμική προσαρμογή (cultural adaptation) του ερωτηματολογίου τα πέντε (5) 

άτομα που συμμετείχαν θεώρησαν γενικά το ερωτηματολόγιο σύντομο και εύκολο για να 

συμπληρωθεί. Οι μόνοι προβληματισμοί αφορούσαν: τον τίτλο του ερωτηματολογίου όπου 

η λέξη «εσωτερικοί ασθενείς» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «νοσηλευθέντες ασθενείς», τη 

διαγραφή της επιλογής «εργατικό ατύχημα» στην βασική ερώτηση 9, την αλλαγή της 

σειράς μήνας/ημέρα στην βασική ερώτηση 12, στην αλλαγή της «προεισαγωγικής 

διαδικασίας» σε «προετοιμασία για την εισαγωγή» στην ερώτηση Α3, σε αλλαγή της λέξης 

«ιδιωτικότητα» σε «διαφύλαξη της προσωπικής σας ζωής» στην ερώτηση Θ1 και 

αφαιρέθηκαν οι οδηγίες για το πώς να κυκλώνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

(Διαδικασία γνωστικής αποδελτίωσης, Παράρτημα Γ). Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην 
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τελική μορφή του ερωτηματολογίου (final version) (“Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης 

Νοσηλευθέντων Ασθενών", Παράρτημα Γ). 
 
 

3.2 Αποτελέσματα της πολιτισμικής προσαρμογής 
 

Τα πέντε (5) άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη φάση είχαν τουλάχιστον μία (1) 

νοσηλεία τον τρέχοντα χρόνο. Τα βασικά δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, 

φύλο) ήταν τα εξής: 1) γυναίκα, 48 ετών, 2) άνδρας, 34 ετών, 3) άνδρας, 65 ετών, 4) γυναίκα, 

23 ετών και 5) άνδρας, 29 ετών. Πέρα από την αφαίρεση μιας ερώτησης που δεν ταίριαζε 

στην ελληνική πραγματικότητα (Ερ. Did someone explain your extended life support 

options? e.g. living will, advance directives, etc.), κατά τη διάρκεια της γνωστικής 

αποδελτίωσης κανένα από τα πέντε άτομα δεν ανέφερε προβλήματα κατανόησης του 

ερωτηματολογίου στο σύνολό του. Τα προβλήματα επικεντρώθηκαν κυρίως στις εκφράσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν και λιγότερο στην κατανόηση των πραγματικών ερωτήσεων. Οι 

δύο πιο μεγάλοι σε ηλικία και με λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης συμμετέχοντες ανέφεραν 

ορισμένα προβλήματα αλλά κάθε δυσκολία στην κατανόηση επιλύθηκε με την επανάληψη 

της ανάγνωσης της προβληματικής ερώτησης. Δε δόθηκε καμιά εξωτερική βοήθεια στους 

συμμετέχοντες για τη σημασία κάποιας από τις ερωτήσεις. 

Μετά το τέλος της γνωστικής αποδελτίωσης του ερωτηματολογίου γράφτηκε στην 

αγγλική γλώσσα μια αναφορά για τις συνεντεύξεις που συνόψιζε τον αριθμό των 

υποκειμένων, την ηλικία, το χρόνο που χρειάστηκαν για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τις λύσεις που προτάθηκαν και το πώς 

παρήχθη η τελική εκδοχή του ερωτηματολογίου. Η εταιρία Press Ganey αποδέχτηκε όποιες 

τροποποιήσεις προτείναμε, οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με τη μετάφραση. 
 

 

3.3 Στάθμιση του ερωτηματολογίου 

 

3.3.1 Εσωτερική συνάφεια 
 

Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha που υπολογίζει την εσωτερική συνέπεια 

(internal consistency) του ερωτηματολογίου βρέθηκε για τους συμμετέχοντες στην πρώτη 

φάση της έρευνας (n=57) 0,82, εκπληρώνοντας το κριτήριο > 0,70.  
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3.3.2 Επαναληψιμότητα 
 

Ο συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) βρέθηκε να 

κυμαίνεται από 0,83-0,95 για τις επιμέρους ερωτήσεις και συνολικά για το ερωτηματολόγιο 

0,90. Σε αυτή τη φάση συμμετείχαν 26 άτομα τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

δύο (2) φορές σε διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων (Πίνακας 15).  

 

3.3.3 Παραγοντική ανάλυση 
 

Από την ανάλυση παραγόντων προέκυψαν εννέα (9) παράγοντες που περιγράφουν το 

77% της συνολικής μεταβλητότητας των απαντήσεων των ασθενών επιβεβαιώνοντας τη 

δομή των κλιμάκων του πρωτότυπου ερωτηματολογίου. Τα φορτία των παραγόντων 

(loading scores) παρουσιάζονται στον Πίνακα 19 και αναπαριστούν τις συσχετίσεις μεταξύ 

των παραγόντων και των μεταβλητών.  

 

3.3.4 Αξιοπιστία των Κλιμάκων 
 

Οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής (internal consistency coefficient) Cronbach’s Alpha 

(συσχέτιση της κλίμακας με τον εαυτό της) κυμαίνονται από 0,45 (Η. Έξοδος από το 

Νοσοκομείο) έως 0,84 (Ι. Συνολική Αξιολόγηση), ικανοποιώντας στις περισσότερες 

περιπτώσεις το κριτήριο 0,70 για συγκρίσεις μεταξύ ομάδων (Πίν. 5–14). Στις υποκλίμακες Γ 

(Φαγητό, a=0,62), Στ (Επισκέπτες & Οικογένεια, a=0,60) οι συντελεστές ήταν μέτριοι και 

στην υποκλίμακα Η (Έξοδος από το Νοσοκομείο, a=0,45) ήταν χαμηλός εξαιτίας του 

μεγάλου ποσοστού ελλιπών απαντήσεων (56,1%) στην ερώτηση Η4 (Βοήθεια για τη 

διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας στο σπίτι, αν χρειάστηκε). Οι 

ικανοποιητικοί συντελεστές αξιοπιστίας της κλίμακας έκαναν αποδεκτή τη μεταφορά του 

ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό. Η τιμή του συντελεστή Cronbach’s Αlpha 

εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των ερωτήσεων που απαρτίζουν την κλίμακα και τη μέση 

τιμή της συσχέτισης των ερωτήσεων αυτών ανά ζεύγη. Το τελευταίο επηρεάζεται επίσης από 

το μικρό σχετικά δείγμα μας. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, οι ερωτήσεις και οι κλίμακές 

τους δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ανεξάρτητα από την ίδια την τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης, δείχνοντας ότι οι απαντήσεις προέρχονται από το ίδιο δείγμα. 
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3.3.5 Έλεγχοι εσωτερικής συνέπειας και διακριτής εγκυρότητας 
 

Υπολογίστηκε η συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων με τον συντελεστή Pearson και 

Spearman και δεν παρατηρούνται υψηλές συσχετίσεις μεταξύ τους (έλεγχος εσωτερικής 

συνέπειας), αποδεικνύοντας ότι η κάθε κλίμακα μετρά μια διαφορετική διάσταση της 

ικανοποίησης του ασθενή (Πίν. 16). Η υψηλότερη παρατηρηθείσα τιμή Pearson είναι 0,687 

και Spearman 0,632. 

Μελετήθηκαν οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ανά φύλο και διαπιστώθηκε ότι 

μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχουν απαντήσεις που διαφέρουν σημαντικά (discrimi-

nant validity) με τη μέγιστη διαφορά (p = 0,001) στις ερωτήσεις: «Προσοχή που δόθηκε στις 

ειδικές ή προσωπικές ανάγκες σας», «Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το νοσηλευτικό 

προσωπικό», «Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων» 

και «Ευαισθησία του προσωπικού για ενόχληση που μπορούν να σας προκαλέσουν τα 

προβλήματα υγείας και η εισαγωγή στο νοσοκομείο» (Πίν. 17). Αντίθετα, δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των ασθενών με βάση τις ημέρες παραμονής στο 

νοσοκομείο (εξαιρουμένης της ερώτησης «Θερμοκρασία του δωματίου», με t = 0,043) (Πίν. 

18). 
 

 

3.4 Πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου 

 

3.4.1 Ανάλυση στοιχείων ασθενών 
 

Εξετάστηκαν για όλες τις ερωτήσεις οι δείκτες κεντρικής τάσης: μέσος όρος (mean), 

διάμεσος (median) και μέση τιμή (mode), και μεταβλητότητας: τυπική απόκλιση (σ), τυπικό 

σφάλμα (SD). Επιπλέον, αξιολογήθηκε η συχνότητα των ερωτήσεων που δεν είχαν 

απαντηθεί με σκοπό να εξεταστεί οποιαδήποτε προκατάληψη (bias) εκ μέρους του 

ερωτηματολογίου ή τυχαίου σφάλματος. Οι ελλιπείς τιμές (missing values) με τις 

μεγαλύτερες συχνότητες βρίσκονταν στις ερωτήσεις: α) «Αν ακολουθήσατε μια ειδική ή 

περιορισμένη δίαιτα, πόσο καλά σας ενημέρωσαν γι΄αυτή;» [n=23 (40,4%), εκ των οποίων 

14 (24,6%) δεν ‘χρειάστηκε’], β) «Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης» [n=24 

(42,1%), εκ των οποίων 23 (40,4%) ‘δεν χρειάστηκε’], γ) «Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές ή 

προσωπικές ανάγκες σας» [n=6 (10,5%), 100% εκ των οποίων ‘δεν χρειάστηκε’], δ) 

«Εξυπηρετικότητα στο γραφείο πληροφοριών» [n=6 (10,5%), εκ των οποίων 5 (8,8%) ‘δεν 

χρειάστηκε’], και ε) «Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας στο 

σπίτι (αν χρειάστηκε)» [n=32 (56,1%), 100% εκ των οποίων ‘δεν χρειάστηκε’]. 
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Καμιά από τις ερωτήσεις δεν είχε μικρή ή καθόλου μεταβλητότητα, επομένως, όλες οι 

ερωτήσεις μπορούν να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές αναλύσεις. Ο δείκτης ανταπόκρισης 

στην έρευνα μας (response rate) έφτασε το 45,6% (n=26). 
 

3.4.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος το 

οποίο αποτελείτο συνολικά από εξήντα πέντε (65) άτομα εκ των οποίων τα πενήντα επτά 

(57) από αυτά (87,7%) συμμετείχαν στην ανάλυση, ενώ οχτώ (8) άτομα (12,3%) δε 

συμμετείχαν και  είναι τα άτομα που δεν άφησαν το ερωτηματολόγιο στο σημείο που τους 

υποδείχθηκε. Από τα πενήντα επτά (57) άτομα, τριάντα (30) ήταν γυναίκες (52,6%) και 

είκοσι επτά (27) άνδρες (47,4%). Από τους μη συμμετέχοντες (n=8) το 50% ήταν άνδρες και 

ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα πενήντα (50) έτη. Γενικά, φαίνεται ότι οι ασθενείς που δε 

συμμετείχαν ανήκαν μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων και των μη 

εργαζόμενων (συνταξιούχοι, φοιτητές, οικιακά) (p=0.27). Σε ότι αφορά την κοινωνική τους 

ασφάλιση (p=0,13) φαίνεται ότι οι περισσότεροι ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (62,5%), 

έμεναν κυρίως σε πόλη (75%, n=6, p=0,31), νοσηλεύτηκαν κυρίως στον Παθολογικό Τομέα 

(62,5%, n=5, p= 0,14) και οι περισσότεροι (87,5%) για πάνω από τρεις (3) ημέρες (n=7, 

p=0,57), χωρίς όμως να εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους 

συμμετέχοντες. 

Η επιλογή των ασθενών έγινε κυρίως από τη Νευρολογική (33,3%, n=19) και την 

Ορθοπεδική Κλινική (31,6%, n=18) του Νοσοκομείου και λιγότερο από άλλες Κλινικές και 

επομένως μεγαλύτερο ποσοστό ασθενειών έχουν οι νευρολογικές (M.S., κρίσεις συσκότισης 

συνειδήσεως) και ορθοπεδικές παθήσεις (διατροχαντήριο κάταγμα, κάταγμα βραχιονίου). 

Από τους μη συμμετέχοντες ασθενείς οι 4 (50%) είχαν νοσηλευθεί στη Νευρολογική Β΄ 

Κλινική, οι 3 (37,5%) στη Νευροχειρουργική και ένας (12,5%) στην Παθολογική Β΄. 

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα των συμμετεχόντων και των μη συμμετεχόντων δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p = 0,89) και το ίδιο παρατηρείται στην ηλικία (p=0,29). Η 

μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα πενήντα οχτώ (58) έτη και οι μισοί περίπου 

(58,9%, n=33) ανήκαν στην κατηγορία των μη εργαζόμενων (συνταξιούχοι, φοιτητές, 

οικιακά) και ήταν ασφαλισμένοι κυρίως στο ΙΚΑ (35,1%, n=20 άτομα) και στον ΟΓΑ 

(http://www.oga.gr) αντίστοιχα με το ίδιο ποσοστό. Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, τα 

ποσοστά είναι μοιρασμένα με 56,1% (n=32 άτομα) να μένουν σε πόλη, 43,9% (n=25 άτομα) 

σε χωριό και η νοσηλεία τους πραγματοποιήθηκε κυρίως στον Παθολογικό Τομέα (84,2%, 

n=48). Στην πλειοψηφία τους νοσηλεύτηκαν για πάνω από 3 ημέρες (78,9%, n=45). Οι 

ασθενείς που πρόσθεσαν σχόλια στα ερωτηματολόγια τους στη φάση του test αποτελούν το 
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28,1% (n=16). Το μεγαλύτερο ποσοστό (59,6%, n=34 άτομα) δε συμπλήρωσε μόνο του το 

ερωτηματολόγιο αλλά με τη βοήθεια της ερευνήτριας ενώ μόνο το 40,4% (n=23 άτομα) ήταν 

αυτοσυμπληρούμενο. Για τα παραπάνω χαρακτηριστικά δε βρέθηκε καμιά στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τον έλεγχο t (t-test). 

Το ποσοστό ανταπόκρισης στη δεύτερη φάση της έρευνας (retest) ήταν 45,6% (n=26). 

Από τη σύγκριση αυτών που συμμετείχαν μόνο στην πρώτη φάση της έρευνας (test) και 

αυτών που συμμετείχαν και στη δεύτερη (retest) λαμβάνουμε τα εξής: Ο μέσος όρος ηλικίας 

αυτών που συμμετείχαν στη δεύτερη φάση (retest) ήταν πενήντα ένα (51) έτη, χαμηλότερος 

από το μέσο όρο των συμμετεχόντων της πρώτης φάσης (test) (58 έτη). Οι περισσότεροι 

ασθενείς προέρχονταν από τη Νευρολογική Β’ (26,9%, n=7), τη Χειρουργική Β’ (26,9%, n=7) 

και την Ορθοπεδική Κλινική (26,9%, n=7). Τα μισά περίπου ερωτηματολόγια του retest 

περιλαμβάνουν σχόλια ασθενών (57,7%, n=15). Οι ασθενείς που απάντησαν στο retest 

ανήκαν κυρίως στην κατηγορία των μη εργαζόμενων (συνταξιούχοι, φοιτητές, οικιακά) με 

ποσοστό 46,2% (n=12) και κατοικούν περίπου με ίση αναλογία σε πόλη ή σε χωριό. Δεν 

ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών της πρώτης και της 

δεύτερης φάσης κατά τον έλεγχο των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών με τον έλεγχο t 

(t-test) (Πίν. 4). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Μεθοδολογικοί περιορισμοί 
 

Η μόνη πηγή όλων των μεταβλητών για αυτή την έρευνα ήταν το μεταφρασμένο 

εργαλείο της εταιρίας Press Ganey Associates, Inc. Το ερωτηματολόγιο δεν καλύπτει όλα τα 

θέματα που ενδιαφέρουν την ελληνική πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα δεν 

αναφέρεται στην οικονομική πτυχή της νοσηλείας πέρα από την ερώτηση για τον τρόπο 

πληρωμής του νοσοκομείου. Η ιδιομορφία της ανεπίσημης πληρωμής "φακελάκι" στη χώρα 

μας, η οποία μπορεί να επηρεάζει την ικανοποίηση του ασθενούς, θα μπορούσε να ενταχθεί 

στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, οι τρεις ερωτήσεις που προαναφέραμε, οι οποίες είχαν 

υψηλό ποσοστό ελλιπών απαντήσεων θα πρέπει είτε να τροποποιηθούν είτε να αφαιρε-

θούν. Η βιβλιογραφία προτείνει οι μελέτες να εξετάζουν το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

ασθενών καθώς θεωρείται ότι επηρεάζει την ικανοποίηση (Tso & Chan, 2006), όμως, δε 

στάθηκε δυνατό να συλλεχθεί αυτή η πληροφορία για τους συμμετέχοντες της παρούσας 

έρευνας. Oι απόψεις των ασθενών με χαμηλή μόρφωση μπορεί να μην ανιχνεύονται με τα 

συμβατικά εργαλεία και επίσης μπορεί να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και αντιλήψεις για 

το σύστημα υγείας λόγω της χαμηλής τους μόρφωσης (Weiner et al., 2004).  

Η μέθοδος διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων της πρώτης φάσης (συμπλή-

ρωση την ημέρα λήψης του εξιτηρίου) ίσως οδήγησε σε μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής 

στην έρευνα καθώς έχει υποστηριχθεί ότι αυτή η μέθοδος, αν και ευκολότερη, μπορεί να 

εισάγει προκατάληψη (bias) λόγω της προσωπικής επαφής με τον ερευνητή (Polyzos et al., 

2005). Το ερωτηματολόγιο «Inpatient Survey» προτείνεται να διανέμεται και να λαμβάνε-

ται από τους ασθενείς ταχυδρομικώς. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποιος περιορισμός στον 

τρόπο διανομής του ερωτηματολογίου αρκεί οι ερευνητές να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

πιθανές επιπτώσεις και να ακολουθούν έναν προσεκτικό σχεδιασμό. 

Τέλος, θα πρέπει να δούμε με επιφύλαξη τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 

λόγω του μικρού δείγματος σε σχέση με τον μεγάλο σχετικά αριθμό παραγόντων που 

αναδείχθηκε. Μία μελλοντική μεγαλύτερης έκτασης έρευνα αναμένεται για να 

επιβεβαιώσει τα ευρήματα της παρούσας. 
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4.2 Κύρια ευρήματα 
 

4.2.1 Παραγοντική Ανάλυση 

 

Η δομή των κλιμάκων του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου βρέθηκε όμοια με αυτή 

του πρωτότυπου «Inpatient Survey» (Kaldenberg et al., 2002) και το ίδιο παρατηρήθηκε 

στην έρευνα της Miceli (2004) η οποία μετέφρασε το «Inpatient Survey» στα Ισπανικά. Αυτό 

δείχνει ότι οι ερωτήσεις που αποτελούν κάθε κλίμακα διατηρούν τη συνοχή τους και μετά 

τη μετάφραση τους σε άλλο πολιτισμικό και υγειονομικό πλαίσιο. Οι εννέα (9) παράγοντες 

που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων, περιγράφουν το 77% της συνολικής 

μεταβλητότητας των απαντήσεων που έδωσαν οι ασθενείς στο ερωτηματολόγιο ενώ οι 

εννέα (9) παράγοντες του πρωτότυπου «Inpatient Survey» το 68% (Kaldenberg et al., 2002). 

 

4.2.2 Αξιοπιστία 
 

Η εσωτερική συνέπεια ήταν αποδεκτή, με το συντελεστή Cronbach’s Alpha > 0,70 για 

επτά (7) από τις δέκα (10) υποκλίμακες. Οι υποκλίμακες «Φαγητό» και «Επισκέπτες & 

Οικογένεια» είχαν συντελεστή 0,62 και 0,60 αντίστοιχα και η υποκλίμακα «Έξοδος από το 

Νοσοκομείο» είχε 0,45. Οι χαμηλοί αυτοί συντελεστές πιθανώς να οφείλονται στο μεγάλο 

ποσοστό ελλιπών απαντήσεων που υπήρξε στις υποκλίμακες «Φαγητό» και «Έξοδος από το 

Νοσοκομείο», με μεγαλύτερο στην τελευταία. Στην υποκλίμακα «Επισκέπτες & Οικογένεια» 

ο χαμηλός συντελεστής μπορεί να διαμορφώνεται εξαιτίας της πρώτης ερώτησης 

«Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο γραφείο πληροφοριών» που συνήθως οι ασθενείς δεν 

κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η συνολική αξιοπιστία όλων των κλιμάκων ήταν πολύ 

καλή (Cronbach’s Alpha: 0,82). Η συνολική αξιοπιστία του πρωτότυπου ερωτηματολογίου 

«Inpatient Survey», ήταν 0.98, ενώ κυμαινόταν από 0.78 έως 0.95 για τις επιμέρους κλίμακες 

(Kaldenberg, et al, 2002). Στην Ισπανική μετάφραση του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε 

παρομοίως πολύ καλός δείκτης Cronbach’s Alpha με 0.98 για τη συνολική αξιοπιστία και 

από 0.86 έως 0.95 για τις επιμέρους κλίμακες (Miceli, 2004).   

 

4.2.3 Εγκυρότητα 
 

Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε εννέα (9) διαστάσεις της φροντίδας που είχαν 

γενικά καλή εσωτερική συνέπεια. Η πολυδιάστατη αυτή δομή του ερωτηματολογίου 

«Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών» ταιριάζει με τη δομή του πρωτότυπου 

ερωτηματολογίου «Inpatient Survey» καθώς και με τη δομή άλλων ερωτηματολογίων που 
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μετρούν την ικανοποίηση του ασθενούς (Gonzalez et al., 2005, Pettersen et al., 2004, 

Labarere et al., 2001). 
 

 

4.3 Σχόλια για το ερωτηματολόγιο 
 

Το «Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών» αποτελεί μετάφραση 

ενός αμερικάνικου ερευνητικού εργαλείου και περιλαμβάνει δέκα (10) υποκλίμακες. Είναι 

αυτοσυμπληρούμενο και καλύπτει τις πιο σημαντικές περιοχές ενδιαφέροντος για ασθενείς 

που έχουν νοσηλευθεί πρόσφατα σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε αντίθεση με άλλα 

ερωτηματολόγια έχει σχεδιαστεί ώστε να μετρά την ικανοποίηση του ασθενή, δηλαδή τις 

υποκειμενικές αντιλήψεις και κρίσεις και όχι απλώς να ζητά την αναφορά για το αν 

συνέβησαν ή όχι συγκεκριμένες εμπειρίες.  

Είναι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο [χρειάζεται πέντε (5’) λεπτά για να συμπληρωθεί 

και περιέχει σαράντα εννέα (49) ερωτήσεις], από το οποίο είναι εύκολο να υπολογιστεί η 

συνολική βαθμολογία για κάθε μία από τις δέκα (10) υποκλίμακες, διευκολύνοντας έτσι την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Κατά τη στάθμιση φάνηκε ότι είναι πιθανό να επιτύχει 

καλούς δείκτες ανταπόκρισης και ότι περιέχει κλίμακες που διαχωρίζονται ικανοποιητικά 

μεταξύ τους (discriminating scales). 

Η μετάφραση του ερωτηματολογίου έγινε με βάση τα «Ελάχιστα Κριτήρια 

Μετάφρασης» του Ερευνητικού Κέντρου Mapi (Mapi Research Institute, 2002). Τα 

αποτελέσματα από τη μετάφραση και την πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου 

το καθιστούν εφαρμόσιμο στη χώρα μας. Το ερωτηματολόγιο κατά την εφαρμογή του στο 

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων παρουσίασε ικανοποιητική μεταβλητότητα στις απαντήσεις και 

δεν ανιχνεύθηκε κάποια προκατάληψη (bias). 

Δεν βρέθηκαν διαφορές στους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες της ηλικίας και 

του φύλου μεταξύ αυτών που συμμετείχαν και όσων δεν συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς 

και μεταξύ αυτών που συμμετείχαν μόνο στην πρώτη φάση (test) και αυτών που 

συμμετείχαν και στη δεύτερη φάση της έρευνας (retest). Μετρήσαμε επίσης την 

επαναληψιμότητα (test-retest reliability) στην οποία συμμετείχαν πενήντα επτά (57) άτομα 

εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν τα 26 (45,6%) και η οποία ήταν 0,90 για το συνολικό 

ερωτηματολόγιο. 

Επίσης, η ταχυδρομική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη φάση συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές υπενθυμίσεις εξασφάλισε έναν 

ικανοποιητικό δείκτη ανταπόκρισης (45,6%) για τη δεύτερη φάση της έρευνας (retest) που 

στην Ελλάδα συνηθίζει να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα όπως η έρευνα των Aletras, 
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Papadopoulos και Niakas (2006) που είχε δείκτη ανταπόκρισης 35,5% αν και η συνοδευτική 

επιστολή είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό Υγείας. Στη δική μας έρευνα, το καλό 

ποσοστό ανταπόκρισης πιθανότατα ενισχύθηκε από την τακτική που ακολουθήσαμε 

απευθυνόμενοι στις συνοδευτικές μας επιστολές ονομαστικά προς τον ασθενή. Μια μετα-

ανάλυση των καλύτερων διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι οι ερευνητές που ταχυδρομούν 

τα ερωτηματολόγια μπορούν να αυξήσουν την απάντηση με το να απευθυνθούν 

ονομαστικά στους συμμετέχοντες στις συνοδευτικές επιστολές (Scott & Edwards, 2006). Ο 

ικανοποιητικός δείκτης ανταπόκρισης μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το 

ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερης κλίμακας έρευνες 

στη χώρα μας.  

Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματός μας δεν επηρεάστηκε από τους μη 

συμμετέχοντες τόσο γιατί ο αριθμός τους ήταν πολύ μικρός αλλά και επειδή δε φάνηκε 

κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που να τους διαχωρίζει από τους συμμετέχοντες. 

Στην περίπτωσή μας το ποσοστό ελλιπών απαντήσεων είναι γενικά χαμηλό (1,8% έως 5%). 

Υπήρξαν τρεις (3) ερωτήσεις με μεγάλο ποσοστό ελλιπών απαντήσεων. Στην πρώτη 

ερώτηση «Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας στο σπίτι (αν 

χρειάστηκε)» με ποσοστό ελλιπών απαντήσεων 56,1%, οι ασθενείς στην πλειονότητά τους 

σχολίασαν ότι δεν τους χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Συνήθως η ανάγκη αυτή καλύπτεται από τη 

φροντίδα των ελληνικών οικογενειών προς τα μέλη τους και επομένως σπάνια ζητείται ή 

και προσφέρεται βοήθεια από το νοσοκομείο για τη διευθέτηση αυτών των υπηρεσιών. Στη 

δεύτερη ερώτηση «Αν ακολουθήσατε μια ειδική/περιορισμένη δίαιτα, πόσο καλά σας 

ενημέρωσαν γι’ αυτή» με ποσοστό ελλιπών απαντήσεων 40,4%, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ασθενών σχολίασε ότι δεν τους χρειάστηκε τέτοια ενημέρωση αφού ήταν ήδη ενημερω-

μένοι. Η τρίτη ερώτηση «Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης», με ποσοστό 

42,1% ακολουθήθηκε από το σχόλιο όλων σχεδόν των ασθενών ότι δεν χρειάστηκε να το 

χρησιμοποιήσουν είτε επειδή η κατάσταση της υγείας τους, τους επέτρεπε να 

αυτοεξυπηρετούνται είτε επειδή είχαν κάποιο συγγενή ή αποκλειστική νοσηλεύτρια δίπλα 

τους. 

Το εργαλείο «Inpatient Survey», βασιζόμενο σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο 

ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε 709 νοσοκομεία της Αμερικής, καταλήγει στο ότι τα 

νοσοκομεία αυτά είχαν πλεονέκτημα όσον αφορά «στις Ικανότητες και τη Φιλικότητα του 

ιατρικού και νοσηλευτικού τους προσωπικού» ενώ μειονεκτούσαν στο θέμα του «Φαγητού» 

και του «Δωματίου». Επίσης, οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε μικρότερα ή μη 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία ήταν πιο ικανοποιημένοι από τους ασθενείς που 

νοσηλεύθηκαν σε μεγαλύτερα ή πανεπιστημιακά και οι ασθενείς που είχαν βραχύτερη 
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νοσηλεία ήταν πιο ικανοποιημένοι από τους ασθενείς που είχαν μακρύτερη νοσηλεία 

(Kaldenberg et al., 2002). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης δεν ήταν η εξαγωγή 

αποτελεσμάτων για την ικανοποίηση των νοσηλευθέντων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο 

Χανίων και επομένως μία μελλοντική έρευνα αναμένεται να παράγει αποτελέσματα 

ικανοποίησης.  

 

4.4. Συμπεράσματα  
 

Το θέμα της ικανοποίησης των ασθενών που έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομείο λαμβάνει 

μεγάλη σημασία στη χώρα μας. Αυτό γίνεται φανερό από τις έρευνες που διεξάγονται 

ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα και αντικείμενό τους έχουν είτε τη μετάφραση 

κάποιου εργαλείου που έχει αποδεδειγμένα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά είτε την 

κατασκευή ενός νέου με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνονται σε κάθε περίπτωση (Αλετράς 

και συν., 2007, Νιάκας, 2005, Καμπάνταη & Νιάκας, 2004, Τούντας και συν., 2003, Aletras 

et al., 2006, Polyzos et al., 2005, Tzoufi et al., 2005, Merkouris et al., 1999). Και στις δύο 

περιπτώσεις, οι ερευνητές θα πρέπει να σχεδιάζουν την έρευνά τους ώστε να μπορούν να 

μετρούν τις ψυχομετρικές ιδιότητες των εργαλείων που χρησιμοποίησαν και να τις 

αναλύουν επαρκώς κατά τη δημοσίευσή τους.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε στην παρούσα μελέτη, 

διαπιστώθηκε η έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων. Το Ερωτηματολόγιο 

Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών (Inpatient Survey, Press Ganey Associates, Inc., 

USA), το οποίο μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στη μελέτη μας, φαίνεται να είναι 

κατάλληλο για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στα 

νοσοκομεία της χώρα μας. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η ελληνική μετάφραση του 

ερωτηματολογίου είναι συγκρίσιμη με την αγγλική του έκδοση σε ότι αφορά την 

εφαρμογή, εγκυρότητα και αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου.  

Μία μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα είναι αναγκαία για να επιβεβαιώσει τις 

ψυχομετρικές ιδιότητες του παρόντος εργαλείου σε νοσηλευόμενους ασθενείς ώστε να 

χρησιμοποιηθεί συστηματικά και διαχρονικά από νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας μας. 

Κρίνεται, επομένως, απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για τη βελτίωση της 

ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ειδικά για το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (ΕΣΥ). Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι έρευνες αυτές πρέπει να 

υιοθετηθούν από νοσοκομεία σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και με τις 

αντίστοιχες Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας.  
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Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών 

(Μετάφραση από “Inpatient Satisfaction Survey” της Press Ganey Inc., USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Έγγραφο ενημέρωσης και συγκατάθεσης για τον ασθενή 

    
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
 
Αγαπητέ ασθενή: 
 
Υπό την αιγίδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιούμε μία έρευνα που στοχεύει στην αξιολόγηση των υπηρεσιών που 
προσφέρονται από το νοσοκομείο. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από εσάς και βοηθάει στη διαμόρφωση 
προτάσεων και τη λήψη αποφάσεων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του νοσοκομείου. 
 
Για να επιτύχουμε τον σκοπό μας πρέπει να γνωρίζουμε τις εμπειρίες σας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
σας. Βασιζόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας για να συλλέξουμε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. 
Όταν μοιράζεστε μαζί μας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας σχετικά με την εμπειρία που είχατε κατά 
την πρόσφατη εισαγωγή σας στο νοσοκομείο, βοηθάτε τους μελλοντικούς ασθενείς και τις οικογένειές 
τους. 
 
Παρακαλούμε, αφιερώστε μερικά λεπτά για την συμπλήρωση του εσώκλειστου ερωτηματολογίου και 
ταχυδρομήστε το στον φάκελο με το προπληρωμένο τέλος που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο. Εφόσον 
συμφωνείτε να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα, παρακαλούμε υπογράψτε στο κάτω μέρος αυτής της 
σελίδας. Εκφράστε ελεύθερα τις απόψεις σας. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και υγεία. 
 
 
Μετά τιμής, 
 
  
 
 
 
Βεβαιώνω ότι δέχομαι να συμμετέχω στην έρευνα 
 
 
Υπογραφή συγκατάθεσης 
 
 
 
 

 
 
 

Ημερομηνία συγκατάθεσης 
 

         /        /  2006 
 



 
  "Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών" Μετάφραση "Inpatient Satisfaction Survey" 

    

 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. Όταν 
τελειώσετε, τοποθετήστε το εντός του φακέλου που το συνοδεύει και παραδώστε το στο άτομο ή 
το σημείο που σας υποδείχθηκε. 

 
1. Είναι η πρώτη παραμονή σας εδώ …  ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
2. Εισαχθήκατε από το Τμήμα  
    Επειγόντων Περιστατικών …………  ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
3. Ήταν απρογραμμάτιστη η  
    εισαγωγή σας; ……………………… ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
4. Υπήρχε και άλλος ασθενής στον ίδιο 
    θάλαμο μαζί σας; …………………… ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
5. Ακολουθήσατε ειδική ή περιορισμένη 
    δίαιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
    παραμονής σας; ……………………… ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
6. Σας πληροφόρησε κάποιος για τη 
    δωρεά οργάνων; ……………………  ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
7. Σας πληροφόρησε κάποιος για τα 
    δικαιώματα του ασθενή; …………… ○ Ναι  ○ Όχι 
 
 
 
 
8. Έχετε ασφάλεια η οποία περιορίζει 
    την επιλογή του γιατρού σας ή  του 

 νοσηλευτικού  ιδρύματος; … … … ○ Ναι  ○ Όχι 

9. Η κύρια πηγή πληρωμής για την 
      παραμονή σας στο νοσοκομείο: 
      (κυκλώστε αυτό που σας ταιριάζει 
        περισσότερο) 
 

○ Ιδιωτική Ασφάλεια 
○ Κάλυψη από Ασφαλιστικό Ταμείο 
○ Ταμείο Πρόνοιας 
○ Πληρώνω με δικά μου χρήματα 

 
 
10. Αριθμός Δωματίου …… 
 
 
 
 
11. Αριθμός ημερών  παραμο- 
      νής στο νοσοκομείο   …… 

 
 
 
12. Ημερομηνία εξόδου από νοσοκομείο:    
                                           
 
 
 
 
13. Φύλο ασθενούς …… ○ Άνδρας ○ Γυναίκα 
 
 
 
14. Ηλικία ασθενούς   ……… 
 
 
 
15. Σε σύγκριση με συνομηλίκους σας, πώς θα 
      περιγράφατε γενικά την υγεία σας;  
      (κυκλώστε έναν αριθμό) 
 
 
     πολύ                                                        πολύ         
     κακή      κακή       μέτρια       καλή      καλή               
        1             2               3                4            5

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [γράψτε την απάντησή σας ή  γεμίστε τον κύκλο (για παράδειγμα ●) όπου 
χρειάζεται] 

    

 μέρες 

          
μέρα      μήνας        έτος 

   
ετών 

συνεχίζεται …



 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακαλούμε βαθμολογήστε τις υπηρεσίες που σας 
παρασχέθηκαν από το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Κυκλώστε τον αριθμό 
που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας. Αν κάποια ερώτηση δεν 
ισχύει για εσάς παρακαλούμε παραλείψτε την και προχωρήστε στην 
επόμενη ερώτηση. Υπάρχει χώρος για να σχολιάσετε τις τυχόν θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες που μπορεί να είχατε. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                             πολύ                                              πολύ   
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

 
 1. Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής  ……………………………………… 1 2 3 4 5 
 2. Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε την εισαγωγή σας ………………… 1 2 3 4 5 
 3. Αξιολόγηση της προετοιμασίας για την εισαγωγή σας ………………… 1 2 3 4 5 

 
Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες): 
 
 

Β. ΔΩΜΑΤΙΟ                                                                                                 πολύ                                             πολύ 
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

1. Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου ………………………………………… 1 2 3 4 5 
2. Καθαριότητα δωματίου …………………………………………………… 1 2 3 4 5 
3. Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το δωμάτιό σας ……………………… 1 2 3 4 5 
4. Θερμοκρασία του δωματίου ……………………………………………… 1 2 3 4 5 
5. Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το δωμάτιο ………………………… 1 2 3 4 5 
6. Λειτουργία του εξοπλισμού του δωματίου (τηλεόραση, κουμπί 
    ειδοποίησης, φώτα, κρεβάτι, κλπ.) ………………………………………… 1 2 3 4 5 

 
Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 

Γ. ΦΑΓΗΤΟ                                                                                                   πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

 1. Αν ακολουθήσατε μια ειδική/περιορισμένη δίαιτα, πόσο καλά σας 
    ενημέρωσαν γι’ αυτή ………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
 2. Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο κρύο ή τόσο ζεστό όπως 
     έπρεπε) ……………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
 3. Ποιότητα του φαγητού ……………………………………………………… 1 2 3 4 5 
 4. Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε το φαγητό ……………………… 1 2 3 4 5 

 
Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 

Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                                            πολύ                                              πολύ
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

1. Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού ……………… .…… 1 2 3 4 5 
2. Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης ……………………… 1 2 3 4 5 
3. Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι σε αυτά που τους   
   ζητήσατε …………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
4. Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές ή προσωπικές ανάγκες σας …………… 1 2 3 4 5 
5. Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το νοσηλευτικό προσωπικό………… 1 2 3 4 5 
6. Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού ……………………………… 1 2 3 4 5 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον αριθμό 
της απάντησης χρησιμοποιώντας 
μαύρο ή μπλε μελάνι. Π.χ.:  



 

 
 

1. Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις θεραπείες ……………………… 1 2 3 4 5 
2. Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή  

των θεραπειών ………………………………………………………………1 2 3 4 5 
3. Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια των 
    εξετάσεων ή των θεραπειών ……………………………………………… 1 2 3 4 5 
4.Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα (π.χ., το έκανε γρήγορα, με 
   ελάχιστο πόνο) ………………………………………………………………1 2 3 4 5 
5. Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα ………………………………… 1 2 3 4 5 
6. Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια παρακέντηση  
    (π.χ., την έκανε γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) ………………………………1 2 3 4 5 
7. Ευγένεια του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια παρακέντηση ……… 1 2 3 4 5 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):         
 
 

 
1. Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο γραφείο πληροφοριών …………………1 2 3 4 5 
2. Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για τους επισκέπτες ……………………1 2 3 4 5 
3. Στάση του προσωπικού απέναντι στους επισκέπτες σας ……………………1 2 3 4 5 
4. Πληροφόρηση που δόθηκε στην οικογένειά σας σχετικά με την      
    κατάστασή σας και τη θεραπεία σας ……………………………………… 1 2 3 4 5 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                                                        πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

1. Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός ………………………………………… 1 2 3 4 5 
2. Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις και στις ανησυχίες σας ………… 1 2 3 4 5 
3. Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο γιατρός ……………………………… 1 2 3 4 5 
4. Φιλικότητα/ευγένεια του γιατρού ………………………………………… 1 2 3 4 5 
5. Δεξιότητες του γιατρού …………………………………………………… 1 2 3 4 5 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):    
 
 

 
Η. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

1. Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε έτοιμος/η για εξιτήριο ………… 1 2 3 4 5 
2. Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το νοσοκομείο από τη στιγμή    
    που σας είπαν ότι μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας ………………………… 1 2 3 4 5 
3. Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πως να φροντίσετε τον εαυτό σας στο   
    σπίτι ………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
4. Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας στο  
    σπίτι (αν χρειάστηκε) ……………………………………………………… 1 2 3 4 5 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 
 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ                                                          πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                         κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ                                                πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                         κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  



 

 
1. Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής σας ζωής … 1 2 3 4 5 
2. Ευαισθησία του προσωπικού για ενόχληση που μπορούν να σας προκα- 

λέσουν τα προβλήματα υγείας και η εισαγωγή στο νοσοκομείο ………… 1 2 3 4 5 
3. Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας ………………………………………… 1 2 3 4 5 
4. Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το προσωπικό του νοσοκομείου στις 
   συναισθηματικές σας ανάγκες ……………………………………………… 1 2 3 4 5 
5. Ανταπόκριση στις ανησυχίες/παράπονα που είχατε κατά την παραμονή 
    σας ………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
6. Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό να σας συμπεριλάβει στις 
    αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία σας …………………………………… 1 2 3 4 5 

   Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):  
 
 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                                                                  πολύ                                              πολύ 
                                                                                                                           κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

1. Συνολική όψη του περιβάλλοντος του νοσοκομείου ……………………… 1 2 3 4 5
2. Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό για να σας φροντίσει ………… 1 2 3 4 5
3. Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο αυτό σε άλλους ……………… 1 2 3 4 5
4. Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που σας παρείχε το νοσοκομείο …… 1 2 3 4 5

   Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές εμπειρίες):   
 

 
 

 
 
 
Όνομα ασθενούς (προαιρετικό):  
 
Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό):  
 
 

  

 
PRESS  GANEY 

SATISFACTION      MEASUREMENT 
 

©2004 PRESS GANEY ASSOCIATES, INC., All Rights Reserved. 

 

Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                        πολύ                                              πολύ
                                                                                                                            κακή    κακή    μέτρια    καλή    καλή  

Το εργαλείο «Ερωτηματολόγιο για εσωτερικούς ασθενείς» είναι η 
Ελληνική μετάφραση του “Inpatient Survey” που ολοκληρώθηκε στις 
12/8/2006 στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του 
Παν/μίου Κρήτης από την κα. Πετράκη Ελένη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, υπό 
την εποπτεία του επιβλέποντα καθηγητή Λιονή Χρήστου και της 
συνεπιβλέπουσας Μαρκάκη Άντας κατόπιν σχετικής άδειας από τους 
κατασκευαστές Press Ganey Associates, Inc (404 Columbia Place, South 
Bend, Indiana 46601). 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Πίνακες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
   Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

57 

 
 
 

Πίνακας 1. Περιγραφή δείγματος 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

Πίνακας 2. Ανάλυση Ποιοτικών Ερωτήσεων 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ TEST-RETEST 

  
  ΝΑΙ %  ΟΧΙ %  McNemar’s Test 

ΝΑΙ 10 83,3% 2 16,7% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_1 ΟΧΙ 1 7,1% 13 92,9% 1,000 

ΝΑΙ 17 89,5% 2 10,5% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_2 ΟΧΙ 0 0,0% 7 100,0% 0,500 

ΝΑΙ 19 86,4% 3 13,6% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_3 ΟΧΙ 1 25,0% 3 75,0% 0,625 

ΝΑΙ 25 96,2% 1 3,80% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_4 ΟΧΙ 0 0% 0 0% ND* 

ΝΑΙ 11 84,6% 2 15,4% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_5 ΟΧΙ 3 25,0% 9 75,0% 1,000 

ΝΑΙ 1 3,8% 25 96,2% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_6 ΟΧΙ 1 3,8% 25 96,2% ND* 

ΝΑΙ 0 0% 0 0% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_7 ΟΧΙ 26 100% 26 100% ND* 

ΝΑΙ 12 66,7% 6 33,3% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_8 
ΟΧΙ 3 37,5% 5 62,5% 

0,508 

ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_9  Η ερώτηση αφορά τον τρόπο κάλυψης των νοσηλίων 

ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_10  Η ερώτηση αφορά τον αριθμό δωματίου 
ΝΑΙ 9 100,0% 0 0% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_11 
ΟΧΙ 0 0% 15 100,0% 

1,000 

ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_12  Η ερώτηση αφορά την ημερομηνία εξόδου από το νοσοκομείο 

ΝΑΙ 17 100,0% 0 0% ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_13 
ΟΧΙ 0 0% 9 100,0% 

1,000 

ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_14  Η ερώτηση αφορά την ηλικία 

 Πολύ 
κακή % Κακή % Μέτρια % Καλή % Πολύ 

καλή %  

Πολύ κακή 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Κακή 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 
Μέτρια 0 0,0% 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 0 0,0% 
Καλή 0 0,0% 1 9,1% 1 9,1% 6 54,5% 3 27,3% 

ΒΑΣ_ΕΡΩΤ_15 

Πολύ καλή 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

df = 7 
0,717 

ND*: Not Determined 
 

 
 

Δείγμα  N=65 (100%) 
Συμμετέχοντες 1ης φάσης (test) 57 (87,7%) 

Μη συμμετέχοντες 8 (12,3%) 
Συμμετέχοντες 2ης φάσης (retest) 26 (45,6%) 
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Πίνακας 3. Συμμετέχοντες  (1η φάση – test) και μη συμμετέχοντες 
 

 Συμμετέχοντες 
N (%) 

Μη συμμετέχοντες 
N (%) 

Pearson 
χ2 df p 

P –value 
(Fisher’s) 

Φύλο     
Άντρας 27 (47,4%) 4 (50,0%) 0,02  1  0,89 1,000 
Γυναίκα 30 (52,6%) 4 (50,0%)   

Επάγγελμα     
Ιδιωτικοί & Δημόσιοι Υπάλληλοι 12 (21,4%) 4 (50%) 3,95  3  0,27  

Αγρότες 7 (12,5%) 0 (0,0%)   
Ναυτικοί & Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 4 (7,1%) 0 (0,0%)   

Μη εργαζόμενοι 33 (58,9%) 4 (50%)   
Ασφάλεια     

ΙΚΑ 20 (35,1%) 5 (62,5%) 7,09  4  0,13  
ΟΓΑ 20 (35,1%) 0 (0,0%)   
Δ.Υ. 11 (19,3%) 1 (12,5%)   

Τ.Ε.Β.Ε. 2 (3,5%) 0 (0,0%)   
Λοιπά Ταμεία 4 (7,0%) 2 (25%)   

Διεύθυνση     
Πόλη 32 (56,1%) 6 (75,0%) 1,03  1  0,31 0,452 
Χωριό 25 (43,9%) 2 (25,0%)   

Ιατρικός Τομέας     
Παθολογικός Τομέας 48 (84,2%) 5 (62,5%) 2,20  1  0,14 0,158 
Χειρουργικός Τομέας 9 (15,8%) 3 (37,5%)   

Ημέρες Νοσηλείας  1 - 3 ημέρες 12 (21,1%) 1 (12,5%) 0,32  1  0,57 1,000   
> 3 ημέρες 45 (78,9%) 7 (87,5%)   

 Mean ( ± SD) Mean ( ± SD) t-test   
Σύνολο Ημερών Νοσηλείας  9 (±9) 12 (±11) 0,378  
Ηλικία 58 (±21) 50 (±22) 0,288  
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Πίνακας 4. Συμμετέχοντες 1ης φάσης (test) και συμμετέχοντες 2ης φάσης (retest) 
 

 
Συμμετέχοντες 1ης 

φάσης (test) 
N (%) 

Συμμετέχοντες 
2ης φάσης (retest) 

N (%) 

McNemar 
Test 

Φύλο    
Άντρας 27 (47,4%) 17 (65,4%) 0,08 
Γυναίκα 30 (52,6%) 9 (34,6%)  

Επάγγελμα    
Ιδιωτικοί & Δημόσιοι Υπάλληλοι 12 (21,4%) 8 (30,8%) ND* 

Αγρότες 7 (12,5%) 2 (7,7%)  
Ναυτικοί & Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 4 (7,1%) 4 (15,4%)  

Μη εργαζόμενοι 33 (58,9%) 12 (46,2%)  
Ασφάλεια    

ΙΚΑ 20 (35,1%) 8 (30,8%) ND* 
ΟΓΑ 20 (35,1%) 6 (23,1%)  
Δ.Υ. 11 (19,3%) 7 (26,9%)  

Τ.Ε.Β.Ε. 2 (3,5%) 1 (3,8%)  
Λοιπά Ταμεία 4 (7%) 4 (15,4%)  

Διεύθυνση    
Πόλη 32 (56,1%) 15 (57,7%) 0,15 
Χωριό 25 (43,9%) 11 (42,3%)  

Ιατρικός Τομέας    
Παθολογικός Τομέας 48 (84,2%) 18 (69,2%) 0,12 
Χειρουργικός Τομέας 9 (15,8%) 8 (30,8%)  

Ημέρες Νοσηλείας     1 - 3 ημέρες 12 (21,1%) 9 (±34,6%) 1,00 
> 3 ημέρες 45 (78,9%) 17 (±65,4%)  

 Mean ( ± SD) Mean ( ± SD) t-test 
Σύνολο Ημερών Νοσηλείας 9 (±9) 8 (±12) 0,21 
Ηλικία 58 (±21) 51 (±18) 1,00 

ND : Not determined 
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Πίνακας 5. Ανάλυση 1ης Υποκλίμακας (Εισαγωγή) 
 

Α. Εισαγωγή 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 
(t-test) 

Cronbach’s 
Alpha 

 Mean SD Median Mean SD Median    
Α_1 4,08 0,98 4 4,15 1,08 4,5 0,82 (<0,001) 0,5  
Α_2 4,36 0,86 5 4,44 0,87 5 0,62 (<0,001) 0,6  
Α_3 4,15 0,83 4 4,23 1,03 4,5 0,52 (<0,007) 0,7  

Σύνολο 4,17 0,79 4,3 4,28 0,94 4,7 0,71 (<0,001) 0,4 0,83 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 6. Ανάλυση 2ης Υποκλίμακας (Δωμάτιο) 
 

B. Δωμάτιο 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 
 (t-test) 

Cronbach’s 
Alpha 

 Mean SD Median Mean SD Median    
Β_1 3,92 0,95 4 3,80 0,87 4 0,38 (<0,079) 0,56  
Β_2 4,08 0,76 4 4,08 0,91 4 0,47 (<0,017) 1,00  
Β_3 4,60 0,50 5 4,64 0,49 5 0,24 (<0,083) 0,75  
Β_4 4,00 0,96 4 4,08 1,04 4 0,55 (<0,005) 0,68  
Β_5 3,76 1,13 4 4,04 1,17 4 0,73 (<0,001) 0,11  
Β_6 4,04 1,02 4 3,87 1,01 4 0,75 (<0,001) 0,26  

Σύνολο 4,08 0,70 4,2 4,06 0,76 4,25 0,67 (<0,001) 0,87 0,79 
 
 

 
 

 
 
 
 
Πίνακας 7. Ανάλυση 3ης Υποκλίμακας (Φαγητό) 
 

Γ. Φαγητό 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 
 (t-test) 

Cronbach’s 
Alpha 

 Mean SD Median Mean SD Median    
Γ_1 3,18 1,47 4 3,29 1,11 3 0,70 (<0,002) 0,65  
Γ_2 3,59 1,01 4 3,82 0,85 4 0,80 (<0,001) 0,09  
Γ_3 3,62 1,07 4 3,76 1,09 4 0,82 (<0,001) 0,33  
Γ_4 4,26 1,18 5 4,30 0,97 5 0,56 (<0,005) 0,84  

Σύνολο 4,08 1,48 4 4,15 1,46 4 0,45 (<0,095) 0,82 0,62 
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Πίνακας 8. Ανάλυση 4ης Υποκλίμακας (Νοσηλευτικό Προσωπικό) 

 
Δ. Νοσηλευτικό 
Προσωπικό 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Δ_1 4,38 0,85 4,5 4,46 0,81 5 0,66 (<0,001) 0,57  
Δ_2 3,73 1,49 4 3,47 1,41 4 0,95 (<0,001) 0,04  
Δ_3 4,00 1,04 4 4,22 0,85 4 0,72 (<0,001) 0,17  
Δ_4 3,78 1,06 4 3,83 1,15 4 0,74 (<0,001) 0,77  
Δ_5 3,54 1,36 4 3,19 1,42 3,5 0,73 (<0,001) 0,10  
Δ_6 4,38 0,64 4 4,23 0,65 4 0,74 (<0,001) 0,10  

Σύνολο 4,60 1,24 4,8 3,99 0,99 4,2 0,56 (<0,003) 0,01 0,71 
 

 
 
 
 
 
Πίνακας 9. Ανάλυση 5ης Υποκλίμακας (Εξετάσεις & Θεραπείες) 

 
Ε. Εξετάσεις 
& Θεραπείες 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Ε_1 4,08 0,76 4 4,00 1 4 0,60 (<0,001) 0,63  
Ε_2 3,81 1,13 4 3,85 1,22 4 0,70 (<0,001) 0,83  
Ε_3 3,38 1,39 4 3,42 1,24 3,5 0,46 (<0,088) 0,89  
Ε_4 4,46 0,71 5 4,35 0,85 5 0,79 (<0,001) 0,27  
Ε_5 4,58 0,90 5 4,58 0,81 5 0,84 (<0,001) 1,00  
Ε_6 4,52 0,65 5 4,40 0,71 5 0,79 (<0,001) 0,19  
Ε_7 4,56 0,87 5 4,52 0,77 5 0,79 (<0,001) 0,71  

Σύνολο 4,13 0,77 4,3 4,16 0,78 4,4 0,66 (<0,001) 0,76 0,80 
 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 10. Ανάλυση 6ης Υποκλίμακας (Επισκέπτες & Οικογένεια) 
 

Στ. Επισκέπτες 
& Οικογένεια 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

ΣΤ_1 4,35 0,65 4 4,43 0,66 5 0,59 (<0,003) 0,49  
ΣΤ_2 3,76 1,13 4 3,76 1,05 4 0,65 (<0,001) 1,00  
ΣΤ_3 4,16 0,90 4 4,28 0,74 4 0,81 (<0,001) 0,27  
ΣΤ_4 3,67 1,34 4 3,79 1,38 4 0,85 (<0,001) 0,42  
Σύνολο 4,19 1,30 4 4,09 0,74 4 0,50 (<0,080) 0,64 0,60 
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Πίνακας 11. Ανάλυση 7ης Υποκλίμακας (Ιατρικό Προσωπικό) 
 
Ζ. Ιατρικό 
Προσωπικό 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Ζ_1 4,31 1,01 5 4,19 0,98 4 0,79 (<0,001) 0,38  
Ζ_2 4,31 0,93 4,5 4,12 1,14 4,5 0,76 (<0,001) 0,20  
Ζ_3 4,12 0,99 4 3,96 1,18 4 0,64 (<0,001) 0,06  
Ζ_4 4,72 0,54 5 4,48 0,77 5 0,72 (<0,001) 0,36  
Ζ_5 4,88 0,33 5 4,64 0,57 5 0,20 (<0,001) 0,06  

Σύνολο 4,55 0,57 4,6 4,29 0,75 4,5 0,60 (<0,001) 0,04 0,74 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 12. Ανάλυση 8ης Υποκλίμακας (Έξοδος από το Νοσοκομείο) 
 

Η. Έξοδος από 
το Νοσοκομείο 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Η_1 4,31 0,68 4 4,38 0,75 5 0,54 (<0,004) 0,57  
Η_2 4,08 0,63 4 4,04 1,18 4 0,21 (<0,004) 0,87  
Η_3 3,77 1,11 4 4,15 0,78 4 0,18 (<0,077) 0,13  
Η_4 3,70 1,34 4 2,90 1,20 3 0,81 (<0,004) 0,01  

Σύνολο 4,72 0,96 5 4,51 1,13 4,5 0,29 (<0,045) 0,40 0,45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 13. Ανάλυση 9ης Υποκλίμακας (Προσωπικά Θέματα) 
 

Θ. Προσωπικά 
Θέματα 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Θ_1 4,21 0,92 4 4,37 0,96 5 0,86 (<0,001) 0,19  
Θ_2 3,65 1,27 4 3,90 1,17 4 0,83 (<0,001) 0,14  
Θ_3 4,04 0,77 4 4,13 0,87 4 0,54 (<0,008) 0,60  
Θ_4 3,86 0,99 4 3,86 0,99 4 0,90 (<0,001) 1,00  
Θ_5 3,62 1,16 4 3,62 1,07 4 0,84 (<0,001) 1,00  
Θ_6 3,19 1,25 4 3,43 0,98 4 0,79 (<0,001) 0,17  

Σύνολο 3,75 1,02 4 3,48 1,20 4 0,55 (<0,004) 0,21 0,71 
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Πίνακας 14. Ανάλυση 10ης Υποκλίμακας (Συνολική Αξιολόγηση) 

 
Ι. Συνολική 
Αξιολόγηση 1η φάση (test) 2η Φάση (retest) Correlation Sig. 

 (t-test) 
Cronbach’s 

Alpha 
 Mean SD Median Mean SD Median    

Ι_1 4,15 0,78 4 4,08 0,94 4 0,53 (<0,005) 0,65  
Ι_2 4,35 0,75 4 4,27 0,92 4,5 0,56 (<0,003) 0,63  
Ι_3 4,17 0,82 4 3,88 1,15 4 0,72 (<0,001) 0,09  
Ι_4 4,15 1,01 4 4,31 0,84 4,5 0,75 (<0,001) 0,26  

Σύνολο 4,20 0,68 4,3 4,06 0,88 4,3 0,74 (<0,001) 0,22 0,84 
 

 

 

 

Πίνακας 15. Test-retest Intraclass Correlation Coefficient 

 Test-retest ICC Bound 
Lower Upper  

Α. Εισαγωγή 0,89 0,47 - 1,00 
Β. Δωμάτιο 0,92 0,85 - 0,96 
Γ. Φαγητό 0,91 0,84 - 0,95 
Δ. Νοσηλευτικό Προσωπικό 0,84 0,67 - 0,94 
Ε. Εξετάσεις & Θεραπείες 0,95 0,90 - 0,98 
ΣΤ. Επισκέπτες & Οικογένεια 0,95 0,91 - 0,97 
Ζ. Ιατρικό Προσωπικό 0,87 0,77 - 0,94 
Η. Έξοδος από το Νοσοκομείο 0,83 0,60 - 0,95 
Θ. Προσωπικά Θέματα 0,96 0,92 - 0,99 
Ι. Συνολική Αξιολόγηση 0,87 0,78 - 0,94 
Test-retest ICC 
Συνολικού Ερωτηματολογίου 0,90 0,47 - 1,00 
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Πίνακας 16. Pearson & Spearman Correlation between Subscales (N = 57) 

  

 Εισαγωγή
1 

Δωμάτιο
1 Φαγητό1 Νοσηλευτι-κό_Προσ.1 Εξετάσεις1 Επισκέπτες1 

Ιατρικό_ 
Προσωπικό1 Έξοδος1 Προσωπικά_Θέματα1 

Συνολικά
1 

 R Sig. R Sig. R Sig. R Sig.  R Sig.  R Sig.  R Sig.  R Sig. R Sig.  R Sig.  
Εισαγωγή1 1 . ,303 ,022 ,140 ,299 ,310 ,019 ,614 ,000 ,229 ,087 ,380 ,004 ,295 ,026 ,453 ,000 ,447 ,000 
Δωμάτιο1 ,312 ,018 1 . ,317 ,016 ,484 ,000 ,415 ,002 ,399 ,002 ,470 ,000 ,309 ,019 ,287 ,032 ,548 ,000 
Φαγητό1 ,072 ,596 ,343 ,009 1 . ,341 ,009 ,207 ,130 ,251 ,059 ,052 ,701 ,074 ,583 ,312 ,019 ,258 ,052 

Νοσηλευτές1 ,147 ,275 ,456 ,000 ,320 ,015 1 . ,504 ,000 ,199 ,137 ,505 ,000 ,352 ,007 ,357 ,007 ,675 ,000 
Εξετάσεις1 ,576 ,000 ,497 ,000 ,157 ,251 ,446 ,001 1 . ,149 ,279 ,548 ,000 ,484 ,000 ,482 ,000 ,687 ,000 
Επισκέπτες1 ,152 ,258 ,481 ,000 ,286 ,031 ,386 ,003 ,291 ,031 1 . ,408 ,002 ,101 ,455 ,267 ,046 ,243 ,068 
Ιατροί1 ,241 ,070 ,397 ,002 -,001 ,994 ,333 ,011 ,493 ,000 ,379 ,004 1 . ,259 ,052 ,323 ,015 ,606 ,000 
Έξοδος1 ,284 ,032 ,419 ,001 ,066 ,624 ,364 ,005 ,417 ,002 ,234 ,080 ,192 ,153 1 . ,371 ,005 ,514 ,000 

Προσ_Θέμ1 ,287 ,032 ,327 ,014 ,186 ,169 ,305 ,022 ,290 ,034 ,240 ,075 ,278 ,038 ,334 ,012 1 . ,405 ,002 
Συνολικά1 ,284 ,032 ,632 ,000 ,231 ,084 ,555 ,000 ,596 ,000 ,479 ,000 ,533 ,000 ,482 ,000 ,349 ,008 1 . 
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Πίνακας 17. Απαντήσεις στις ερωτήσεις /φύλο 
 ΦΥΛΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ  

Ερωτήσεις N Mean SD N Mean SD T-test 
Sig. (2-tailed) 

Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής 27 4,00 ,961 30 4,47 ,900 ,064 
Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε την εισαγωγή  27 4,30 ,823 30 4,77 ,430 ,008 
Αξιολόγηση της προετοιμασίας για την εισαγωγή  27 4,07 ,781 30 4,57 ,504 ,006 
Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου 27 3,89 ,934 30 4,23 ,679 ,114 
Καθαριότητα δωματίου 27 4,07 ,730 30 4,23 ,679 ,397 
Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το δωμάτιό σας 27 4,48 ,509 30 4,60 ,675 ,461 
Θερμοκρασία του δωματίου 27 3,78 1,013 30 4,07 ,868 ,251 
Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το δωμάτιο 27 3,41 1,185 30 3,97 ,765 ,037 
Λειτουργία του εξοπλισμού του δωματίου (τηλεόραση, 
κουμπί ειδοποίησης, φώτα, κρεβάτι) 27 4,19 ,879 30 4,20 ,997 ,953 

Αν ακολουθήσατε μια ειδική/περιορισμένη δίαιτα, 
πόσο καλά σας ενημέρωσαν γι΄αυτή 18 2,89 1,451 16 3,69 1,08 ,081 

Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο κρύο ή τόσο 
ζεστό όπως έπρεπε) 26 3,46 1,067 30 3,87 ,681 ,092 

Ποιότητα του φαγητού 26 3,54 1,067 30 4,07 ,740 ,034 
Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε το φαγητό 26 4,35 1,164 30 4,73 ,521 ,106 
Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού 27 4,37 ,839 30 4,80 ,407 ,015 
Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης 18 3,94 1,434 15 4,00 1,31 ,909 
Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι σε 
αυτά που τους ζητήσατε 26 4,04 ,999 29 4,55 ,572 ,022 

Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές ή προσωπικές ανάγκες 22 3,73 1,162 29 4,59 ,501 ,001 
Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το νοσηλευτικό
προσωπικό 27 3,41 1,338 29 4,34 ,670 ,001 

Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού 27 4,41 ,572 30 4,50 ,630 ,565 
Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις θεραπείες 26 4,08 ,744 28 4,36 ,621 ,138 
Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων ή των θεραπειών 27 3,74 1,095 28 4,43 ,504 ,004 

Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων ή των θεραπειών 27 3,07 1,269 28 4,29 ,600 ,000 

Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα (γρήγορα, 
με ελάχιστο πόνο) 27 4,44 ,641 28 4,68 ,723 ,210 

Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα 27 4,59 ,844 28 4,82 ,476 ,219 
Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια
παρακέντηση (γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 26 4,54 ,582 28 4,64 ,870 ,609 

Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια
παρακέντηση (γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 26 4,58 ,857 28 4,86 ,356 ,118 

Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο γραφείο πληροφοριών 23 4,30 ,635 28 4,50 ,509 ,228 
Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για τους επισκέπτες 27 3,67 1,144 28 4,14 ,651 ,062 
Στάση του προσωπικού απέναντι στους επισκέπτες σας 26 4,00 1,058 28 4,21 ,630 ,366 
Πληροφόρηση που δόθηκε στην οικογένειά  σας σχετικά 
με την κατάστασή σας και τη θεραπεία σας 27 3,67 1,271 25 4,44 ,583 ,008 

Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός 27 4,15 ,949 30 4,57 ,568 ,046 
Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις και στις ανησυχίες 27 4,26 ,944 30 4,57 ,504 ,126 
Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο γιατρός 27 4,07 ,997 29 4,59 ,501 ,017 
Φιλικότητα/ευγένεια του γιατρού 26 4,62 ,571 30 4,87 ,346 ,048 
Δεξιότητες του γιατρού 26 4,85 ,368 30 4,90 ,305 ,552 
Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε έτοιμος/η για
εξιτήριο 27 4,19 ,736 30 4,47 ,629 ,125 

Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το νοσοκομείο από τη
στιγμή που σας είπαν ότι μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας 27 4,11 ,577 30 3,90 ,885 ,297 

Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πώς να φροντίσετε τον 
εαυτό σας στο σπίτι 27 3,78 1,050 29 4,34 ,614 ,016 
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Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας στο σπίτι (αν χρειάστηκε) 11 3,18 1,328 14 3,64 1,008 ,333 

Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη διαφύλαξη της 
ιδιωτικής σας ζωής 26 3,96 ,871 26 4,46 ,508 ,015 

Ευαισθησία του προσωπικού για ενόχληση που μπορούν 
να σας προκαλέσουν τα προβλήματα υγείας και η 
εισαγωγή στο νοσοκομείο 

25 3,52 1,122 28 4,39 ,629 ,001 

Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας 27 3,93 ,730 26 4,31 ,549 ,037 
Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το προσωπικό του
νοσοκομείου στις συναισθηματικές σας ανάγκες 24 3,79 1,062 29 4,52 ,634 ,003 

Ανταπόκριση στις ανησυχίες/παράπονα που είχατε 
κατά την παραμονή σας 26 3,81 1,021 27 4,41 ,747 ,018 

Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό να σας 
συμπεριλάβει στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία 26 3,27 1,218 29 4,00 ,926 ,015 

Συνολική όψη του περιβάλλοντος του νοσοκομείου 27 4,15 ,770 30 4,43 ,568 ,115 
Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό 27 4,30 ,724 30 4,63 ,556 ,052 
Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο αυτό σε άλλους 27 4,11 ,751 30 4,47 ,629 ,057 
Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που σας 
παρείχε το νοσοκομείο 27 4,19 ,921 30 4,57 ,626 ,071 
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Πίνακας 18. Απαντήσεις στις ερωτήσεις /ημέρες νοσηλείας 
 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
 1 – 3 ημέρες > ημέρες  

Ερωτήσεις N Mean SD N Mean SD T-test 
Sig. (2-tailed) 

Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής 12 4,42 ,900 45 4,20 ,968 ,488 
Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε την εισαγωγή 12 4,67 ,492 45 4,51 ,727 ,488 
Αξιολόγηση της προετοιμασίας για την εισαγωγή σας 12 4,50 ,674 45 4,29 ,695 ,351 
Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου 12 4,25 ,866 45 4,02 ,812 ,398 
Καθαριότητα δωματίου 12 4,33 ,651 45 4,11 ,714 ,334 
Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το δωμάτιό σας 12 4,58 ,515 45 4,53 ,625 ,800 
Θερμοκρασία του δωματίου 12 4,42 ,900 45 3,80 ,919 ,043 
Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το δωμάτιο 12 3,67 1,231 45 3,71 ,968 ,894 
Λειτουργία του εξοπλισμού του δωματίου (τηλεόραση, κουμπί 
 ειδοποίησης, φώτα, κρεβάτι) 12 4,42 ,515 45 4,13 1,01 ,355 

Αν ακολουθήσατε μια ειδική/περιορισμένη δίαιτα, πόσο 
καλά σας ενημέρωσαν γι΄αυτή 5 3,20 2,049 29 3,28 1,22 ,909 

Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο κρύο ή τόσο ζεστό 
όπως έπρεπε) 12 3,83 1,030 44 3,64 ,865 ,505 

Ποιότητα του φαγητού 12 3,75 1,138 44 3,84 ,888 ,769 
Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε το φαγητό 12 4,17 1,528 44 4,66 ,608 ,090 
Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού 12 4,75 ,452 45 4,56 ,725 ,382 
Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης 5 4,80 ,447 28 3,82 1,42 ,140 
Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι σε 
αυτά που τους ζητήσατε 11 4,45 ,688 44 4,27 ,872 ,524 

Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές ή προσωπικές ανάγκες σας 9 4,44 ,527 42 4,17 1,01 ,429 
Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το νοσηλευτικό προσωπικό 12 3,75 1,485 44 3,93 1,04 ,628 
Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού 12 4,67 ,492 45 4,40 ,618 ,173 
Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις θεραπείες 11 4,18 ,982 43 4,23 ,611 ,830 
Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 
 ή των θεραπειών 11 4,18 ,874 44 4,07 ,925 ,714 

Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων ή των θεραπειών 11 3,45 1,440 44 3,75 1,081 ,452 

Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα (γρήγορα, με ελάχιστο 
πόνο) 11 4,64 ,674 44 4,55 ,697 ,699 

Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα 11 4,73 ,467 44 4,70 ,734 ,923 
Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
 παρακέντηση (γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 10 4,70 ,483 44 4,57 ,789 ,616 

Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
 παρακέντηση (γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 10 4,70 ,483 44 4,73 ,694 ,907 

Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο γραφείο πληροφοριών 10 4,70 ,483 41 4,34 ,575 ,075 
Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για τους επισκέπτες 11 3,91 1,221 44 3,91 ,884 1,000 
Στάση του προσωπικού απέναντι στους επισκέπτες σας 11 4,36 ,674 43 4,05 ,899 ,280 
Πληροφόρηση που δόθηκε στην οικογένειά  σας σχετικά με την 
 κατάστασή σας και τη θεραπεία σας 10 3,50 1,434 42 4,17 ,934 ,075 

Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός 12 4,33 ,888 45 4,38 ,77 ,865 
Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις και στις ανησυχίες σας 12 4,42 ,793 45 4,42 ,753 ,982 
Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο γιατρός 12 4,00 ,953 44 4,43 ,759 ,104 
Φιλικότητα/ευγένεια του γιατρού 11 4,73 ,467 45 4,76 ,484 ,862 
Δεξιότητες του γιατρού 11 4,82 ,405 45 4,89 ,318 ,534 
Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε έτοιμος/η για εξιτήριο 12 4,58 ,515 45 4,27 ,720 ,160 
Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το νοσοκομείο από τη 
 στιγμή που σας είπαν ότι μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας 12 4,25 ,622 45 3,93 ,780 ,200 

Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πώς να φροντίσετε τον 
εαυτό σας στο σπίτι 12 3,67 1,231 44 4,18 ,756 ,076 

Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής φροντίδας 
 στο σπίτι (αν χρειάστηκε) 4 3,25 1,708 21 3,48 1,078 ,728 
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Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής 
 σας ζωής 10 4,10 ,568 42 4,24 ,790 ,606 

Ευαισθησία του προσωπικού για ενόχληση που μπορούν να 
σας προκαλέσουν τα προβλήματα υγείας και η εισαγωγή 
στο νοσοκομείο 

11 4,00 1,183 42 3,98 ,950 ,944 

Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας 11 4,09 ,831 42 4,12 ,633 ,903 
Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το προσωπικό του 
 νοσοκομείου στις συναισθηματικές σας ανάγκες 11 4,18 ,603 42 4,19 ,994 ,978 

Ανταπόκριση στις ανησυχίες/παράπονα που είχατε κατά 
την παραμονή σας 12 3,83 ,937 41 4,20 ,928 ,241 

Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό να σας συμπεριλάβει 
 στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία 12 3,50 1,168 43 3,70 1,124 ,595 

Συνολική όψη του περιβάλλοντος του νοσοκομείου 12 4,50 ,522 45 4,24 ,712 ,251 
Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό για να σας φροντίσει 12 4,42 ,515 45 4,49 ,695 ,739 
Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο αυτό σε άλλους 12 4,42 ,515 45 4,27 ,751 ,518 
Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που σας παρείχε το 
 νοσοκομείο 12 4,42 ,515 45 4,38 ,860 ,882 
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Πίνακας 19. Περιεχόμενο ερωτήσεων και Φορτία Παραγόντων 

Παράγοντες και Ερωτήσεις                        Φορτίο Παράγοντα Παράγοντες και Ερωτήσεις                      Φορτίο Παράγοντα 
Α. Εισαγωγή   ΣΤ. Επισκέπτες και Οικογένεια  

Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής ,992 Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο γραφείο 
 πληροφοριών ,964

Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε την εισαγωγή σας  ,932 Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για τους επισκέπτες ,932
Αξιολόγηση της προετοιμασίας για την εισαγωγή ,995 Στάση του προσωπικού απέναντι στους επισκέπτες σας ,988

  Πληροφόρηση που δόθηκε στην οικογένειά  σας σχετι- 
κά με την κατάστασή σας και τη θεραπεία σας ,973

    
Β. Δωμάτιο  Ζ. Ιατρικό Προσωπικό  
Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου ,946 Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός ,960

Καθαριότητα δωματίου ,979 Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις και στις 
ανησυχίες σας ,972

Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το δωμάτιό σας ,988 Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο γιατρός ,979

Θερμοκρασία του δωματίου 1,000 Φιλικότητα/ευγένεια του γιατρού ,976

Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το δωμάτιο ,997 Δεξιότητες του γιατρού ,956
Λειτουργία του εξοπλισμού του δωματίου (τηλεόρα- 
ση, κουμπί ειδοποίησης, φώτα, κρεβάτι, κλπ.) ,988   

    
Γ. Φαγητό  Η. Έξοδος από το Νοσοκομείο  
Αν ακολουθήσατε μια ειδική/περιορισμένη δίαιτα, πόσο 
καλά σας ενημέρωσαν γι΄αυτή ,953 Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε έτοιμος/η για 

εξιτήριο  ,997

Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο κρύο ή τόσο ζεστό 
όπως έπρεπε) ,932

Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το νοσοκομείο 
από τη στιγμή που σας είπαν ότι μπορείτε να πάτε 
στο σπίτι σας 

,960

Ποιότητα του φαγητού ,992 Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πώς να φροντίσετε 
τον εαυτό σας στο σπίτι ,978

Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε το φαγητό ,966 Βοήθεια για τη διευθέτηση των υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας στο σπίτι (αν χρειάστηκε) ,988

    
Δ. Νοσηλευτικό Προσωπικό  Θ. Προσωπικά Θέματα  

Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού ,999 Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη διαφύλαξη της 
ιδιωτικής σας ζωής ,998

Αμεσότητα ανταπόκρισης στο κουμπί ειδοποίησης ,910
Ευαισθησία του προσωπικού για ενόχληση που 
μπορούν να σας προκαλέσουν τα προβλήματα υγείας 
και η εισαγωγή στο νοσοκομείο 

,969

Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι σε αυτά 
που τους ζητήσατε ,996 Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας ,979

Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές ή προσωπικές ανάγκες 
σας ,997 Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το προσωπικό του 

νοσοκομείου στις συναισθηματικές σας ανάγκες ,960

Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το νοσηλευτικό 
προσωπικό ,998 Ανταπόκριση στις ανησυχίες/παράπονα που είχατε 

κατά την παραμονή σας ,963

Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού ,906 Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό να σας 
 συμπεριλάβει στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία ,941

    
Ε. Εξετάσεις και Θεραπείες  Ι. Συνολική Αξιολόγηση  
Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις θεραπείες ,948 Συνολική όψη του περιβάλλοντος του νοσοκομείου — 
Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων ή των θεραπειών ,999 Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό για να σας 

φροντίσει — 

Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων ή των θεραπειών ,957 Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο αυτό σε 

άλλους — 

Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα (γρήγορα, με 
ελάχιστο πόνο) ,907 Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που σας παρείχε 

το νοσοκομείο — 

Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα ,975   
Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την ενδοφλέ- 
βια παρακέντηση (γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) ,997   
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 Άδεια μετάφρασης και εφαρμογής του ερωτηματολογίου "Ικανοποίησης 
Νοσηλευθέντων Ασθενών" από την Press Ganey 

   

Date: Mon, 12 Mar 2007 09:30:14 +0200 

From: "Christos Lionis" lionis@galinos.med.uoc.gr 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

To: "Ada Markaki" <adamarkaki@yahoo.com>, "Elina Petraki" 

<elinapetra@yahoo.gr>, "Deirdre Mylod" <DMylod@pressganey.com>, "Dennis 

Kaldenberg" DKaldenberg@pressganey.com 

 

Dear Dr McCaffrey, 

Many thanks for your reply and kind support. 

I will stay in contact. 

My kindest regards, 

Christos 

________________________________ 

----- Message from KMcCaffrey@pressganey.com --------- 

Date: Sun, 11 Mar 2007 21:15:03 -0400 

From: Kimberly McCaffrey <KMcCaffrey@pressganey.com> 

Reply-To: Kimberly McCaffrey <KMcCaffrey@pressganey.com> 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

To: Christos Lionis <lionis@galinos.med.uoc.gr> 

Cc: Ada Markaki <adamarkaki@yahoo.com>, Elina Petraki 

<elinapetra@yahoo.gr>, Deirdre Mylod <DMylod@pressganey.com>, Dennis 

Kaldenberg <DKaldenberg@pressganey.com> 

 

This is fine, Dr. Lionis-- the survey is approved for use. 

 

Best of luck in your research, 

Kim 

 

________________________________ 

From: Christos Lionis [mailto:lionis@galinos.med.uoc.gr] 

Sent: Friday, March 09, 2007 11:06 AM 

To: Kimberly McCaffrey 
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Cc: Ada Markaki; Elina Petraki; Deirdre Mylod; Dennis Kaldenberg 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

Dear Ms. McCaffrey, 

 

Thank you for your immediate reply. In response to the only concern regarding item 

"h. 3. Evaluation of the procedure before your admission" we have revised the 

backward translation to more accurately read as follows "Evaluation of preparation 

for admission". A revised translation process report has been attached, reflecting 

your comments and our response in blue font. We hope that you find this 

revision satisfactory and expect to have your final approval to use the Greek version 

of the tool. 

 

Sincerely, 

 

Christos Lionis, MD, PhD 

Associate Professor of Family and Social Medicine 

University of Crete, Greece 

 

________________________________ 

 ----- Message from KMcCaffrey@pressganey.com --------- 

Date: Tue, 27 Feb 2007 09:08:41 -0500 

From: Kimberly McCaffrey <KMcCaffrey@pressganey.com> 

Reply-To: Kimberly McCaffrey <KMcCaffrey@pressganey.com> 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

To: Christos Lionis <lionis@galinos.med.uoc.gr> Cc: Ada Markaki 

<adamarkaki@yahoo.com>, Elina Petraki   <elinapetra@yahoo.gr>, Deirdre Mylod 

<DMylod@pressganey.com>, Dennis  Kaldenberg <DKaldenberg@pressganey.com> 

 

Dr. Lionis- 

 

This looks fine.  We just have one concern that is noted in the 

attached, regarding: 

h. 3. Evaluation of the procedure before your admission 

 

Thank you, 
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Kim McCaffrey 

 

Kimberly McCaffrey, M.S. 

Manager of Research and Development 

Press Ganey Associates 

1.800.232.8032 ext 192 

Direct Dial: 574.234.8616 

Fax: 574.232.3485 

kmccaffrey@pressganey.com 

 

________________________________ 

Wed, 21 Feb 2007 11:58:20 +0200 

"Christos Lionis" <lionis@galinos.med.uoc.gr>   

"Sabina Gesell" SGesell@pressganey.com 
 "Ada Markaki" <adamarkaki@yahoo.com>, "Elina Petraki" <elinapetra@yahoo.gr>, 

"Deirdre Mylod" <DMylod@pressganey.com>, "Dennis Kaldenberg" 

<DKaldenberg@pressganey.com>, "Kimberly McCaffrey" 

<KMcCaffrey@pressganey.com> 

RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

 Subject: Cultural adaptation (greek version of Inpatient Satisfaction 

Questionnaire) 

 

Dear Dr. Gessel, 

Having completed the cultural adaptation of the translated Inpatient Satisfaction 

Questionnaire, we would like to inform you of the pilot test results. The Greek 

version of the questionnaire was pilot-tested on five persons to determine whether it 

is acceptable, whether it is understood in the way it is supposed to, and whether the 

language used is simple and appropriate. All persons were native speakers of the 

Greek language and had at least one hospital admission in the current year. Their 

basic demographic characteristics (age, sex) were as follows: 1) female age 48, 2) 

male age 34, 3) male age 65, 4) female age 23 and 5) male age 29. Comprehension 

testing was performed through face to face interviews during which the interviewer 

inquired about a) overall difficulty in understanding the questionnaire b) the 

persons comprehension of each item and d) the time needed for completion.   
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There were no significant cognitive debriefing issues. Generally speaking, all persons 

claimed that they understood the questionnaire, that it was relevant to their case and 

that the instructions were clear and understandable. Few modifications were 

suggested by pilot-test participants to better capture the inpatient conditions in Greek 

hospitals. 

In the attached file, you can find the above changes and a column where you can 

mark your comments. We would be grateful if you could review this final culturally 

adapted version and give us your approval to proceed with the actual testing. Please 

do not hesitate to contact me for any further explanations. 

 

Yours sincerely, 

Christos Lionis, MD 

Associate Professor of Social and Family Medicine 

University of Crete 

 

________________________________ 

Fri, 27 Oct 2006 10:06:06 -0400 

From "Sabina Gesell" <SGesell@pressganey.com>  

To"Christos Lionis" lionis@galinos.med.uoc.gr 

RE: Subject: Response to the comments on your questionnaire 

 

Dear Dr. Lionis: 

  

Yes, please feel free to proceed with testing.   

Please include a sentence at the end of your translated survey indicating that the 

questions are copyrighted by Press Ganey, All rights reserved. 

  

Much success, 

Sabina 

  

Sabina B. Gesell, PhD  

Senior Research Associate  

Press Ganey Associates, Inc.  

404 Columbia Place  
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South Bend, IN 46601  

________________________________ 

From: Christos Lionis 

[mailto:http://gr.f265.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=lionis@galinos.med.uoc.g

r&YY=89690&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=9&view=a&h

ead=b] 

Sent: Thu 10/26/2006 5:26 PM 

To: Sabina Gesell 

Cc: Ada Markaki; Elina Petraki; Deirdre Mylod; Dennis Kaldenberg; Kimberly 

McCaffrey 

Subject: Fwd: Subject: Response to the comments on your questionnaire 

 

 

 

 

Dear Dr. Gessel, 

 

We are glad to inform you that there are no significant discrepancies. Between the 

two versions of the translated questionnaire. We have reviewed your kind comments 

and we have noted our responses in a blue colour in the attached file. 

Therefore, we are seeking for your final approval to proceed with the final testing. 

Please let us know if there is a statetment that is needed to be quoted on the Greek 

version of the Greek version of the questionnaire. 

 

Many thanks indeed for your valuable contribution. 

 

Yours sincerely, 

Christos Lionis, MD, PhD 

Associate Professor and Head 

Clinic of Social and Family Medicine, School of Medicine 

University of Crete, Greece 

----- Message from SGesell@pressganey.com --------- 

Date: Thu, 5 Oct 2006 16:57:24 -0400 

From: Sabina Gesell <SGesell@pressganey.com> 

Reply-To: Sabina Gesell <SGesell@pressganey.com> 
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Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

To: Christos Lionis <lionis@galinos.med.uoc.gr> 

Cc: Ada Markaki <adamarkaki@yahoo.com>, Elina Petraki <elinapetra@yahoo.gr>, 

Deirdre Mylod <DMylod@pressganey.com>, Dennis Kaldenberg 

<DKaldenberg@pressganey.com>, Kimberly McCaffrey 

<KMcCaffrey@pressganey.com> 

 

 Dr. Lionis: 

 

 Attached please find my review of the reconciliated forward translation.  Only two 

issues (in red) deserve further attention before you begin validation testing. Thank 

you for keeping us informed of your progress. If you have any questions, please do 

not hesitate to contact me. 

 

My best, 

Sabina 

 

Sabina B. Gesell, PhD 

Research Product Manager 

Research & Development 

Press Ganey Associates, Inc. 

404 Columbia Place 

South Bend, IN 46601 

 

________________________________ 

-----Original Message----- 

From: Christos Lionis [mailto:lionis@galinos.med.uoc.gr] 

Sent: Thursday, October 05, 2006 8:55 AM 

To: Deirdre Mylod 

Cc: Sabina Gesell; Ada Markaki; Elina Petraki 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

Subject: Report of the questionnaires translation process. 

 

Dear Dr. Mylod, 
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We have translated the "Inpatient Satisfaction Survey", and both forward and 

backward translation is available. The overall translation process was made 

according to "The Minimal Translation Criteria". The forward translation was 

conducted by two native Greek speakers and the backward by one native English 

speaker, fluent in Greek. 

A reconciliation report was followed for the forward translation and the final Greek 

version of the questionnaire was then given to a professional translator in order to 

translate it in English. Please, find attached the reconciliated forward translation. We 

would be grateful whether you could review this final version and let us know if we 

can proceed with further validation testing. Do not hesitate to contact us for any 

further explanations. 

 

Yours sincerely, 

 

Christos Lionis MD, PhD 

Associate Professor and Head 

School of Medicine 

University of Crete 

Greece 

________________________________ 

Αρχικό μήνυμα από  Deirdre Mylod <DMylod@pressganey.com>:Αλληλογραφία: 

INBOX: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version  

 

Thu, 18 May 2006 08:55: 11 -0400 Από: Deirdre Mylod <DMylod@pressganey.com> 

Προς: Christos Lionis <lionis@galinos.med.uoc.gr> 

Sabina Gesell <SGesell@pressganey.com>, Ada Markaki <adamarkaki@yahoo.com>, 

Elina Petraki <elinapetra@yahoo.gr> 

Θέμα: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

Absolutely, 

Attached is a copy of the survey along with a copy of a white paper describing the 

psychometrics of the instrument based on a recent validation. Also included is a 

published chapter that has similar psychometric information from a previous validation 

study. 
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Best, Deirdre 

________________________________ 

Original Message 

From: Christos Lionis [mailto:lionis@galinos.med.uoc.gr] 

Sent: Thursday, May 18, 2006 9:01 AM 

To: Deirdre Mylod 

Cc: Sabina Gesell; Ada Markaki; Elina Petraki 

Subject: RE: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

Dear Dr. Mylod, 

In the context of our previous kind and effective conversation, I am taking the 

opportunity to kindly asking you to send to us the available electronically Inpatient 

Satisfaction Survey  tool, which we are aiming to translate and validate into Greek. 

Many thanks for your time and kind efforts. 

My kindest regards, 

Christos Lionis 

________________________________ 

Αρχικό μήνυμα από Deirdre Mylod <DMylod@pressganey.com>: 

Greetings All, 

 

Thank you for the information you have provided about your research project.  

Please take this email as evidence of permission to use the Press Ganey Inpatient 

survey tool as you have described in your documentation. 

 

Best of luck with your research and let me know if you need any additional 

information about the tool or the original validation work. 

 

Regards, 

Deirdre 

 

Deirdre E. Mylod, Ph.D. 

Vice President, Research and Public Policy Press Ganey Associates, 

Inc. 

800.232.8032 



 9

dmylod@pressganey.com 

www.pressganey.com 

________________________________ 

 From: Ada Markaki [mailto:adamarkaki@yahoo.com] 

 Sent: Thursday, March 23, 2006 4:22 AM 

 To: Sabina Gesell; Alex Gekas 

 Cc: Christos Lionis; Elina Petraki 

Subject: Inpatient Satisfaction Survey - Greek version 

 

Dear Dr. Gessel and Ms. Gekas, 

 

 On behalf of Professor Lionis, I would like to restart the collaboration that was initiated in 

2003 by the Regional Health Authorities of Crete, concerning the use of the Inpatient 

Satisfaction Survey tool. As you might remember, the tool had been translated and 

culturally adapted into Greek by a local team of qualified professionals(attached 

file).·However, due to changes in administration, the project did not proceed any 

further. Today, there is renewed interest by Professor Lionis and his team of 

collaborators at the University of Crete, to use the greek version of the survey as part of 

a Master Thesis conducted by one of the students (Ms. Elina Petraki). Therefore, we 

would greatly appreciate your permission to the Clinic of Social and Family Medicine 

of the University of Crete to use the attached greek version of the tool for strictly 

research purposes. Please, keep in mind that the slight variation of our version from 

your own translation is due to the necessary cultural adaptation of the tool, in order to 

capture the inpatient conditions for greek hospitals. 

 Your prompt reply would be much appreciated. 

 

Sincerely, 

 Ada Markaki,RN,MSN,MA 

  Collaborating Scientist 

Dept. of Social and Family Medicine, University of Crete 
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  Η διαδικασία μετάφρασης του “Inpatient Survey” στα Ελληνικά 
    
 

Original (item by item) Forward Translation 1 Forward Translation 2 Reconciliation Backwards 
Translation 

Developer’s 
Comments 

INPATIENT SURVEY ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ   

We thank you in advance for 
completing this questionnaire. 
When you have finished, please 
mail it in the enclosed envelope. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 
τη συμπλήρωση αυτού του 
ερωτηματολογίου. Σας παρακαλούμε, 
όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωσή  
του, να το ταχυδρομήσετε με τον 
εσώκλειστο φάκελο.  

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη 
συμπλήρωση του παρόντος 
ερωτηματολογίου. Όταν τελειώσετε, 
τοποθετήστε το ερωτηματολόγιο στον 
εσώκλειστο φάκελο και ταχυδρομήστε το. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 
συμπλήρωση του παρόντος 
ερωτηματολογίου. Όταν τελειώσετε, 
τοποθετήστε το ερωτηματολόγιο στον 
εσώκλειστο φάκελο και ταχυδρομήστε το. 

  

BACKGROUND QUESTIONS 
[write in answer or fill in circle (for 
example ●) as appropriate] 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [γράψτε την 
απάντηση ή συμπληρώστε με ένα κύκλο 
(για παράδειγμα ●) όπου χρειάζεται] 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [γράψτε την 
απάντηση ή γεμίστε τον κύκλο όπου 
χρειάζεται] 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [γράψτε την 
απάντηση ή γεμίστε τον κύκλο όπου 
χρειάζεται] 

  

1. Patient’s first stay here  Yes/No  1. Ήταν η πρώτη φορά που νοσηλευθήκατε 
στο συγκεκριμένο νοσοκομείο Ναι/Όχι 1. Είναι η πρώτη παραμονή σας εδώ; Ναι/Όχι 1. Είναι η πρώτη παραμονή σας εδώ Ναι/Όχι   

2. Admitted through the Emergency 
Department Yes/No 

2. Εισαχθήκατε από το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών Ναι/Όχι 

2. Η εισαγωγή σας έγινε από τα Έκτακτα 
Περιστατικά; Ναι/Όχι 

2. Εισαχθήκατε από το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών   Ναι/Όχι   

3. Was your admission unexpected? 
Yes/No 

3. Ήταν απρογραμμάτιστη η εισαγωγή σας; 
Ναι/Όχι 3. Η εισαγωγή σας ήταν έκτακτη; Ναι/Όχι 3. Ήταν απρογραμμάτιστη η εισαγωγή σας;  

Ναι/Όχι   

4. Did you have a roommate? Yes/No 4. Νοσηλευόσασταν μαζί με κάποιον άλλο 
ασθενή στο ίδιο δωμάτιο; Ναι/Όχι  

4. Υπήρχε και άλλος ασθενής στον ίδιο 
θάλαμο μαζί σας; Ναι/Όχι 

4. Υπήρχε και άλλος ασθενής στον ίδιο 
θάλαμο μαζί σας;   Ναι/Όχι   

5. Were you placed on a special or 
restricted diet during most of your 
stay? Yes/No 

5. Ακολουθήσατε ειδική ή περιορισμένη 
διατροφή κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
νοσηλείας σας; Ναι/Όχι 

5. Ακολουθήσατε ειδική ή περιορισμένη 
δίαιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
παραμονής σας; Ναι/Όχι 

5. Ακολουθήσατε ειδική ή περιορισμένη 
διατροφή κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
παραμονής σας;    Ναι/Όχι 

  

6. Did someone explain your extended 
life support (e.g. living will, advance 
directives, etc.) options? Yes/No 

6. Σας πληροφόρησε κάποιος για την 
επεκταμένη υποστήριξη ζωής (π.χ. θέληση 
για ζωή, επιπρόσθετη ενημέρωση κλπ.); 
Ναι/Όχι 

6. Σας έδωσε κανείς πληροφορίες σχετικά με 
τις επιλογές που έχετε ως προς τις οδηγίες; 
Ναι/Όχι 

6. Σας έδωσε κανείς πληροφορίες σχετικά με 
τις επιλογές που έχετε ως προς την 
υποστήριξη ζωής με τεχνητά μέσα; (π.χ. 
θέληση για ζωή, επιπρόσθετη ενημέρωση 
κλπ.); Ναι/Όχι 

  

7. Did someone give you information 
about organ donation? Yes/No 

7. Σας πληροφόρησε κάποιος για τη δωρεά 
οργάνων; Ναι/Όχι 

7. Σας έδωσε κανείς πληροφορίες σχετικά με 
τη δωρεά οργάνων; Ναι/Όχι 

7. Σας πληροφόρησε κάποιος για τη δωρεά 
οργάνων;   Ναι/Όχι   

8. Did someone give you information 
about the Patient’s Bill of Rights? 
Yes/No 

8. Σας πληροφόρησε κάποιος για τα 
δικαιώματα του ασθενή; Ναι/Όχι 

8. Σας έδωσε κανείς πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα των ασθενών; Ναι/Όχι  

8. Σας πληροφόρησε κάποιος για τα 
δικαιώματα του ασθενή;   Ναι/Όχι   
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9. Do you have insurance that limits 
your choice of physician or provider 
(e.g., HMO or PPO)? Yes/No 

9. Η ασφάλισή σας περιορίζει την επιλογή 
σας σε γιατρούς ή παροχείς φροντίδας; 
Ναι/Όχι 

9. Έχετε ασφάλεια η οποία περιορίζει την 
επιλογή σας ως προς τον γιατρό σας ή τον 
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας; Ναι/Όχι 

9. Έχετε ασφάλεια η οποία περιορίζει την 
επιλογή σας ως προς τον γιατρό σας ή τον 
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας;     
Ναι/Όχι 

  

10. Main source of payment for 
hospital stay: (fill in one circle only) 
Private Insurance 
Medicare 
Medicaid 
Worker’s Compensation 
Self-Pay 

10. Η κύρια πηγή πληρωμής της 
νοσοκομειακής διαμονής σας ήταν: 
Κάλυψη από Ασφαλιστικό Ταμείο 
Ιδιωτική Ασφάλεια 
Με δικά μου χρήματα 
Ανασφάλιστος 

10. Κύρια πηγή πληρωμής για την παραμονή 
σας στο νοσοκομείο: (γεμίστε μόνο ένα 
κύκλο) 
Ιδιωτική Ασφάλεια 
Κάλυψη από Ασφαλιστικό Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ, 
ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ.) 
Εργατικό Ατύχημα  
Πληρώνω με δικά μου χρήματα 
Ανασφάλιστος 

10. Η κύρια πηγή πληρωμής για την 
παραμονή σας στο νοσοκομείο: (γεμίστε 
μόνο ένα κύκλο) 
Ιδιωτική Ασφάλεια 
Κάλυψη από Ασφαλιστικό Ταμείο 
Ταμείο Πρόνοιας 
Εργατικό Ατύχημα 
Πληρώνω με δικά μου χρήματα 

  

11. Room number 11. Αριθμός Δωματίου 11. Αριθμός δωματίου 11. Αριθμός δωματίου   

12. Number of days in hospital…days 12 Αριθμός ημερών παραμονής στο 
νοσοκομείο … μέρες 12. Αριθμός ημερών στο νοσοκομείο 12 Αριθμός ημερών παραμονής στο 

νοσοκομείο … μέρες   

13. Date of discharge: month/day/year 13. Ημερομηνία εξόδου … 
μήνας/ημέρα/έτος 

13. Ημερομηνία εξόδου από νοσοκομείο … 
μήνας/μέρα/έτος 

13. Ημερομηνία εξόδου από νοσοκομείο: … 
μήνας/μέρα/έτος   

14. Patient’s sex … Male/Female 14. Φύλο ασθενή … Άνδρας/Γυναίκα 14. Φύλο ασθενή … Άρρεν/Θήλυ 14. Φύλο ασθενή … Άνδρας/Γυναίκα   

15. Patient’s age … years 15. Ηλικία ασθενούς … ετών 15. Ηλικία ασθενή 15. Ηλικία ασθενούς … ετών   

16. Compared to others your age, how 
would you typically describe your 
health? (circle one number) 
very poor 
poor 
fair 
good 
very good 

16. Σε σύγκριση με συνομηλίκους σας, πώς 
θα περιγράφατε γενικά την υγεία σας; 
(κυκλώστε έναν αριθμό) 
πολύ φτωχή 
φτωχή 
μέτρια 
καλή 
πολύ καλή 

16. Σε σύγκριση με συνομηλίκους σας, πως θα 
βαθμολογούσατε την κατάσταση της υγείας 
σας σήμερα; (βάλτε σε κύκλο έναν αριθμό) 
Πολύ κακή 
Κακή 
Κανονική 
Καλή 
Πολύ καλή 

16. Σε σύγκριση με συνομηλίκους σας, πώς 
θα βαθμολογούσατε γενικά την υγεία σας; 
(κυκλώστε έναν αριθμό) 
πολύ κακή 
κακή 
κανονική 
καλή 
πολύ καλή 

  

INSTRUCTIONS: Please rate the 
services you received from our 
facility. Circle the number that best 
describes your experience. If a 
question does not apply to you, 
please skip to the next question. 
Space is provided for you to 
comment on good or bad things that 
may have happened to you.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακαλούμε βαθμολογήστε 
τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν 
από το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. 
Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει 
καλύτερα την εμπειρία σας. Αν κάποια 
ερώτηση δεν ισχύει για εσάς, παρακαλώ 
παραλείψτε την και προχωρήστε στην 
επόμενη ερώτηση. Σας δίνουμε χώρο για 
να σχολιάσετε τις θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες που μπορεί να είχατε. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Βαθμολογήστε τις υπηρεσίες 
που σας παρασχέθηκαν από το Νοσηλευτικό 
μας Ίδρυμα. Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό 
που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας. 
Αν κάποια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται 
στην περίπτωσή σας, αγνοήστε την και 
πηγαίνετε στην επόμενη ερώτηση. Υπάρχει 
χώρος για να σχολιάσετε τυχόν δυσάρεστες 
ή ευχάριστες εμπειρίες που είχατε. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακαλούμε βαθμολογήστε 
τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από 
το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Κυκλώστε 
τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την 
εμπειρία σας. Αν κάποια ερώτηση δεν 
ισχύει για εσάς, παρακαλώ παραλείψτε 
την και προχωρήστε στην επόμενη 
ερώτηση. Υπάρχει χώρος για να 
σχολιάσετε τις τυχόν ευχάριστες ή 
δυσάρεστες εμπειρίες που είχατε. 
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Please circle your response number 
using black or blue ink. Make a 
complete dark circle. 
Correct Mark 
Incorrect Marks 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον αριθμό της 
απάντησής σας χρησιμοποιώντας μαύρο ή 
μπλε μελάνι. Κάντε έναν εντελώς σκούρο 
κύκλο. 
Σωστό: 
Λάθος: 

 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον αριθμό της 
απάντησής χρησιμοποιώντας μαύρο ή μπλε 
μελάνι. Κάντε έναν εντελώς σκούρο κύκλο. 
Σωστό: 
Λάθος: 

  

A. ADMISSION 
very poor/poor/fair/good/very good 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
πολύ  / κακή / μέτρια / καλή /πολύ 
κακή                                         καλή 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/ Καλή/Πολύ 
Κακή                                         Καλή 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
πολύ/ κακή / μέτρια / καλή / πολύ 

 κακή                                         καλή 
  

1. Speed of admission process 1. Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής σας 1. Ταχύτητα διαδικασίας εισαγωγής 1. Ταχύτητα της διαδικασίας εισαγωγής   

2. Courtesy of the person who 
admitted you 

2. Ευγένεια του ατόμου που 
πραγματοποίησε την εισαγωγή σας 

2. Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε την 
εισαγωγή σας  

2. Ευγένεια του ατόμου που διεκπεραίωσε 
την εισαγωγή σας   

3. Rating of pre-admission process (if 
any) 

3. Αξιολόγηση της διαδικασίας πριν την 
εισαγωγή (αν υπήρξε) 

3. Αξιολόγηση προεισαγωγικής διαδικασίας 
(προεγχειρητικός έλεγχος) 

3. Αξιολόγηση της προεισαγωγικής 
διαδικασίας (αν υπήρξε)   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε):  

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

B. ROOM 
very poor/poor/fair/good/very good 

Β. ΔΩΜΑΤΙΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

Β. ΔΩΜΑΤΙΟ (ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) 
Πολύ/Κακή/ Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                         Καλή 

Β. ΔΩΜΑΤΙΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

  

1. Pleasantness of room décor 1. Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου 5. Ευχάριστη όψη διακόσμησης δωματίου 1. Ευχάριστη διακόσμηση δωματίου   

2. Room cleanliness 2. Καθαριότητα δωματίου 1. Καθαριότητα δωματίου 2. Καθαριότητα δωματίου   

3. Courtesy of the person who cleaned 
your room 

3. Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το 
δωμάτιό σας 

6. Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το 
δωμάτιό σας 

3. Ευγένεια του ατόμου που καθάρισε το 
δωμάτιό σας   

4. Room temperature 4. Θερμοκρασία του δωματίου 3. Θερμοκρασία δωματίου 4. Θερμοκρασία του δωματίου   

5. Noise level in and around room 5. Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το 
δωμάτιο 

4. Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το 
δωμάτιο 

5. Επίπεδο θορύβου μέσα και γύρω από το 
δωμάτιο   

6. How well things worked (TV, call 
button, lights, bed, etc.) 

6. Η λειτουργία του εξοπλισμού 
(τηλεόραση, κουμπί κλήσης του 
νοσηλευτή, φώτα, κρεβάτι, κλπ.) 

2. Λειτουργία Εξοπλισμού δωματίου 
(τηλεόραση, κουμπί κλήσης νοσοκόμου, 
φώτα, κρεβάτι, κλπ.) 

6. Λειτουργία του εξοπλισμού του δωματίου 
(τηλεόραση, κουμπί κλήσης του νοσηλευτή, 
φώτα, κρεβάτι, κλπ.) 

  

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

C. MEALS 
very poor/poor/fair/good/very good 

Γ. ΦΑΓΗΤΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 

      κακή                                         καλή 

Γ. ΦΑΓΗΤΟ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                        Καλή 

Γ. ΦΑΓΗΤΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 
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1. If you were placed on a 
special/restricted diet, how well it was 
explained 

1. Αν ακολουθήσατε μια ειδική/ 
περιορισμένη διατροφή, πόσο καλά σας 
ενημέρωσαν γι’ αυτή 

1. Πληροφόρηση σχετικά με την 
ειδική/περιορισμένη δίαιτα, που 
ακολουθήθηκε 

1. Αν ακολουθήσατε μια 
ειδική/περιορισμένη διατροφή, πόσο καλά 
σας ενημέρωσαν γι’ αυτή 

  

2. Temperature of the food (cold foods 
cold, hot foods hot) 

2. Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο 
κρύο ή τόσο ζεστό όπως έπρεπε) 

2. Θερμοκρασία του φαγητού (το φαγητό είναι 
κρύο ή ζεστό όπως πρέπει) 

2. Θερμοκρασία του φαγητού (ήταν τόσο 
κρύο ή τόσο ζεστό όπως έπρεπε)   

3. Quality of the food 3. Ποιότητα του φαγητού 3. Ποιότητα του φαγητού 3. Ποιότητα του φαγητού   

4. Courtesy of the person who served 
your food 

4. Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε 
το φαγητό 

4. Ευγένεια του ατόμου που σερβίρισε το 
φαγητό σας 

4. Ευγένεια του ατόμου που σας σερβίρισε 
το φαγητό   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

D. NURSES 
very poor/poor/fair/good/very good 

Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                        Καλή 

Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

  

1. Friendliness/courtesy of the nurses 1. Φιλική διάθεση/ευγένεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού 

1. Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού 
προσωπικού 

1. Φιλικότητα/ευγένεια του νοσηλευτικού 
προσωπικού   

2. Promptness in responding to the 
call button 

2. Συνέπεια ανταπόκρισης στο κουμπί 
κλήσης  2. Ταχύτητα απόκρισης στο κουμπί κλήσης 2. Συνέπεια ανταπόκρισης στο κουμπί 

κλήσης   

3. Nurses’ attitude toward your 
requests 

3. Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού 
προς τα αιτήματά σας 

3. Συμπεριφορά του νοσηλευτικού 
προσωπικού απέναντι σε αυτά που τους 
ζητήσατε 

3. Στάση του νοσηλευτικού προσωπικού 
απέναντι σε αυτά που τους ζητήσατε   

4. Amount of attention paid to your 
special or personal needs 

4. Ποσό προσοχής που δόθηκε για τις 
ειδικές ή προσωπικές σας ανάγκες  

4. Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές, 
προσωπικές ανάγκες σας 

4. Προσοχή που δόθηκε στις ειδικές, 
προσωπικές ανάγκες σας   

5. How well the nurses kept you 
informed 

5. Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερους το 
νοσηλευτικό προσωπικό 

5. Πληροφόρηση που σας παρείχε το 
νοσηλευτικό προσωπικό 

5. Πληροφόρηση που σας παρείχε το 
νοσηλευτικό προσωπικό   

6. Skill of the nurses 6. Ικανότητα του νοσηλευτικού 
προσωπικού  6. Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού 6. Δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

 

E. TESTS AND TREATMENTS 
very poor/poor/fair/good/very good 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                        Καλή 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

  

1. Waiting time for tests or treatments 1. Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις 
θεραπείες 

1. Διάρκεια αναμονής για εξετάσεις και 
θεραπείες  

1. Χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις ή τις 
θεραπείες   

2. Concern shown for your comfort 
during tests or treatments 

2. Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων ή των θεραπειών 

2. Ενδιαφέρον που επέδειξε το προσωπικό για 
την άνεσή σας κατά τις εξετάσεις ή τις 
θεραπείες 

2. Ενδιαφέρον για την άνεσή σας κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων ή των θεραπειών   
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3. Explanations about what would 
happen during tests or treatments 

3. Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα 
συνέβαινε κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων ή των θεραπειών 

3. Παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις 
διαδικασίες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή 
των θεραπειών σας 

3. Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα συνέβαινε 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή των 
θεραπειών 

  

4. Skill of the person who took your 
blood (e.g., did it quickly, with 
minimal pain) 

4. Ικανότητα του ατόμου που σας πήρε 
αίμα (π.χ. γρήγορα, με λίγο πόνο) 

4. Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα 
(π.χ., το έκανε γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 

4. Δεξιότητα του ατόμου που σας πήρε αίμα 
(π.χ., το έκανε γρήγορα, με ελάχιστο πόνο)   

5. Courtesy of the person who took 
your blood 5. Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα 5. Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα  5. Ευγένεια του ατόμου που σας πήρε αίμα   

6. Skill of the person who started the 
IV (e.g., did it quickly, with minimal 
pain) 

6. Ικανότητα του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση (π.χ. γρήγορα, 
με ελάχιστο πόνο) 

6. Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση (π.χ., την έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 

6. Δεξιότητα του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση (π.χ., την έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 

  

7. Courtesy of the person who started 
the IV 

7. Ευγένεια του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση 

7. Ευγένεια του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση 

7. Ευγένεια του ατόμου που ξεκίνησε την 
ενδοφλέβια παρακέντηση   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

F. VISITORS AND FAMILY 
very poor/poor/fair/good/very good 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                        Καλή 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

  

1. Helpfulness of the people at the 
information desk 

1. Χρησιμότητα των ανθρώπων στο 
γραφείο πληροφοριών 

1. Εξυπηρετικότητα του ατόμου στο γραφείο 
πληροφοριών 

1. Εξυπηρετικότητα των ατόμων στο 
γραφείο πληροφοριών   

2. Accommodations and comfort  for 
visitors 2. Διαμονή και άνεση για τους επισκέπτες 2. Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για τους 

επισκέπτες  
2. Παροχή διευκολύνσεων και άνεση για 
τους επισκέπτες   

3. Staff attitude toward your visitors 3. Στάση του προσωπικού απέναντι στους 
επισκέπτες σας 

3. Συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι 
στους επισκέπτες σας 

3. Στάση του προσωπικού απέναντι στους 
επισκέπτες σας   

4. Information given to your family 
about your condition and treatment 

4. Πληροφόρηση που δόθηκε στην 
οικογένειά σας σχετικά με την κατάστασή 
σας και τη θεραπεία σας  

4. Πληροφόρηση που δόθηκε στην οικογένειά 
σας για την κατάστασή σας και τη θεραπεία 
σας 

4. Πληροφόρηση που δόθηκε στην 
οικογένειά σας σχετικά με την κατάστασή 
σας και τη θεραπεία σας 

  

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

G. PHYSICIAN 
very poor/poor/fair/good/very good 

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Κακή                                        Καλή 

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

  

1. Time physician spent with you 1. Χρόνος που διέθεσε για σας ο γιατρός 1. Ποσότητα χρόνου που σας αφιέρωσε ο 
ιατρός  1. Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός    

2. Physician’s concern for your 
questions and worries 

2. Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις 
και στις ανησυχίες σας 

2. Ενδιαφέρον του ιατρού για τις ερωτήσεις και 
τις ανησυχίες σας 

2. Ενδιαφέρον του γιατρού στις ερωτήσεις 
και στις ανησυχίες σας   
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3. How well physician kept you 
informed 

3. Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο 
γιατρός 3. Ενημέρωση που σας παρείχε ο ιατρός 3. Πόσο καλά σας κρατούσε ενήμερο ο 

γιατρός   

4. Friendliness/courtesy of physician 4. Φιλική διάθεση/ευγένεια του γιατρού 4. Φιλικότητα/ευγένεια του ιατρού  4. Φιλικότητα/ευγένεια του γιατρού   

5. Skill of physician 5. Ικανότητα του γιατρού 5. Δεξιότητες του ιατρού 5. Δεξιότητες του γιατρού   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

H. DISCHARGE 
very poor/poor/fair/good/very good 

Η. ΕΞΑΓΩΓΗ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

Η. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
Καλή                                        Κακή 

Η. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                                         καλή 

  

1. Extent to which you felt ready to be 
discharged 

1. Βαθμός στον οποίο αισθανθήκατε 
έτοιμος να πάρετε εξιτήριο 

1. Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε 
έτοιμος/η για εξιτήριο 

1. Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε ότι είσαστε 
έτοιμος/η για εξιτήριο   

2. Speed of discharge process after you 
were told you could go home 

2. Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου μετά 
που μάθατε ότι μπορείτε να πάτε σπίτι 

2. Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το 
νοσοκομείο από τη στιγμή που σας είπαν ότι 
μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας 

2. Ταχύτητα της διαδικασίας εξόδου από το 
νοσοκομείο από τη στιγμή που σας είπαν ότι 
μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας 

  

3. Instructions given about how to care 
for yourself at home 

3. Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πως να 
φροντίσετε τον εαυτό σας 

3. Οδηγίες που σας δόθηκαν σχετικά με το πως 
να φροντίσετε τον εαυτό σας στο σπίτι 

3. Οδηγίες που σας δόθηκαν για το πως να 
φροντίσετε τον εαυτό σας στο σπίτι   

4. Help with arranging home care 
services (if needed) 

4. Βοήθεια για τη ρύθμιση των υπηρεσιών 
παροχής φροντίδας στο σπίτι (αν 
χρειάστηκε) 

4. Βοήθεια για την διευθέτηση παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι (αν 
χρειάζονται) 

4. Βοήθεια για τη διευθέτηση των 
υπηρεσιών παροχής φροντίδας στο σπίτι (αν 
χρειάστηκε) 

  

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες) 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες)   

 

I. PERSONAL ISSUES 
very poor/poor/fair/good/very good 

Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ  
Κακή                                        Καλή 

Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
 κακή                                         καλή 

  

1. Staff concern for your privacy 
1. Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη 
διασφάλιση του προσωπικού σας 
απορρήτου και της ιδιωτικότητάς σας 

1. Αντιμετώπιση από μέρος του προσωπικού 
σε θέματα Ιδιωτικότητας και Προσωπικού 
Απορρήτου 

1. Ενδιαφέρον του προσωπικού για τη 
διασφάλιση του προσωπικού σας απορρήτου 
και της ιδιωτικότητάς σας 

  

2. Staff sensitivity to the inconvenience 
that health problems and hospitalization 
can cause 

2. Ευαισθησία του προσωπικού για πιθανή 
δυσφορία που μπορεί να προκληθεί από τα 
προβλήματα υγείας και τη νοσηλεία 

2. Η ευαισθησία του προσωπικού απέναντι 
στην ενόχληση που προκαλούν τα 
προβλήματα υγείας και η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο 

2. Ευαισθησία του προσωπικού για πιθανή 
ενόχληση που προκαλούν τα προβλήματα 
υγείας και η εισαγωγή στο νοσοκομείο 

  

3. How well your pain was controlled 3. Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας 3. Δυνατότητα ελέγχου του πόνου σας 3. Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος σας   

4. Degree to which hospital staff 
addressed your emotional needs 

4. Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το 
νοσοκομειακό προσωπικό στις 
συναισθηματικές σας ανάγκες 

4. Σε ποιο βαθμό το προσωπικό του 
νοσοκομείου ικανοποίησε τις 
συναισθηματικές/ψυχικές ανάγκες σας 

4. Βαθμός στον οποίο ανταποκρίθηκε το 
προσωπικό του νοσοκομείου στις 
συναισθηματικές σας ανάγκες 

  



 7

5. Response to concerns/complaints 
made during your stay  

5. Ανταπόκριση στις ανησυχίες/ παράπονα 
που είχατε κατά τη διάρκεια της διαμονής 
σας 

5. Ανταπόκριση στις ανησυχίες/ παράπονα σας 
κατά την παραμονή σας 

5. Ανταπόκριση στις ανησυχίες/ παράπονα 
που είχατε κατά την παραμονή σας   

6. Staff effort to include you in decisions 
about your treatment 

6. Προσπάθεια του προσωπικού να σας 
συμπεριλάβει σε αποφάσεις για τη 
θεραπεία σας 

6. Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό να 
σας συμπεριλάβει στις αποφάσεις σχετικά με 
τη θεραπεία σας 

6. Προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό 
να σας συμπεριλάβει στις αποφάσεις σχετικά 
με τη θεραπεία σας 

  

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):  

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

J. OVERALL ASSESSMENT 
very poor/poor/fair/good/very good 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ  
κακή                                         καλή 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Πολύ/Κακή/Κανονική/Καλή/Πολύ 
 Κακή                                        Καλή 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ  
κακή                                         καλή 

  

1. Overall cheerfulness of the hospital 1. Συνολική όψη του περιβάλλοντος του 
νοσοκομείου 

1. Γενική όψη περιβάλλοντος του 
νοσοκομείου  

1. Συνολική όψη του περιβάλλοντος του 
νοσοκομείου   

2. How well staff worked together to 
care for you 

2. Πόσο καλά συνεργάστηκε το 
προσωπικό για να σας φροντίσει 

2. Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό 
για να σας φροντίσει 

2. Πόσο καλά συνεργάστηκε το προσωπικό 
για να σας φροντίσει   

3. Likelihood of your recommending 
this hospital to others 

3. Πιθανότητα να προτείνετε εσείς το 
νοσοκομείο αυτό σε άλλους 

3. Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο σε 
άλλους 

3. Πιθανότητα να συστήσετε το νοσοκομείο 
αυτό σε άλλους   

4. Overall rating of care given at hospital 4. Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας 
που λάβατε από το νοσοκομείο 

4. Γενική αξιολόγηση της φροντίδας που σας 
παρείχε το νοσοκομείο 

4. Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας που 
σας παρείχε το νοσοκομείο   

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες): 

Σχόλια (αναφέρατε καλές ή κακές εμπειρίες 
που είχατε):  

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):   

Patient’s Name: (optional) Όνομα ασθενούς (προαιρετικό):  Όνομα ασθενούς (προαιρετικό):   

Telephone Number: (optional) Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό):  Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικό):   

 



 
 Αντίστροφη μετάφραση (backwards translation) και σχόλια των κατασκευαστών (Press Ganey) 

   
Original (item by 

item) Reconciliation Backwards Translation Developer’s 
Comments 

New translation 
(after pilot testing) 

New back translation 
(after pilot testing) 

Comments 
by developer 

INPATIENT SURVEY 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

INPATIENT SURVEY OK 

a.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(The meaning for the word “inpatient” in Greek is 
general and in daily life it is not connected to a 

hospital setting, another word is proposed) 

a. INPATIENT 
SURVEY 

OK 

We thank you in advance 
for completing this 
questionnaire. When you 
have finished, please mail it 
in the enclosed envelope. 

Σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων για τη 
συμπλήρωση του παρόντος 
ερωτηματολογίου. Όταν 
τελειώσετε, ταχυδρομήστε το 
στον εσώκλειστο φάκελο. 

Thank you for completing this 
questionnaire. After 
completing it, please mail it in 
the enclosed envelope. 

OK 

b. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 
συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. 
Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το εντός του 

φακέλου που το συνοδεύει και παραδώστε το στο 
άτομο ή το σημείο που σας υποδείχθηκε. 

(Methodological change. Rationale: distributing and 
receiving back the completed questionnaire was 

considered to be the least problematic in achieving an 
adequate response rate. Therefore, we are planning to 
give the questionnaire to patients at the time of their 

discharge from the inpatient unit and ask them to 
complete it while waiting for their discharge 

paperwork and leave it at a specified place or person 
at the hospital) 

b. Thank you for 
completing this 

questionnaire. After 
completing it, place it in 

the given envelope and give 
it to the person or place as 

indicated 

OK 

BACKGROUND 
QUESTIONS [write in 
answer or fill in circle (for 
example ●) as appropriate] 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
[γράψτε την απάντηση ή 
κυκλώστε όπου χρειάζεται] 

GENERAL QUESTIONS 
[write the answer or circle as 
necessary] 

OK 

c. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [γράψτε την 
απάντησή σας ή γεμίστε τον κύκλο (για παράδειγμα 

●) όπου χρειάζεται] 
(The basic question’s instruction was modified in 

order to specify the way respondents should answer 
the questions) 

c. GENERAL 
QUESTIONS [write your 
answer or fill in circle (for 
example ●) as necessary] 

OK 

1. Patient’s first stay here  
Yes/No  

1. Είναι η πρώτη παραμονή σας 
εδώ Ναι/Όχι 

1. Is this your first stay here?   
    Yes/No OK OK OK OK 

2. Admitted through the 
Emergency Department 
Yes/No 

2. Εισαχθήκατε από το Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών   
Ναι/Όχι 

2. Were you admitted in the  
    Emergency Ward?  Yes/No OK OK OK OK 

3. Was your admission 
unexpected? Yes/No 

3. Ήταν απρογραμμάτιστη η 
εισαγωγή σας;  Ναι/Όχι 

3. Were you scheduled to be    
     admitted?   Yes/No 

OK (Note: “yes” to the original 
question indicates an unexpected 
admission, whereas “yes” to the 
translation indicates an expected 

admission. 
(It was a back translation issue) 

OK OK OK 

4. Did you have a roommate? 
Yes/No 

4. Υπήρχε και άλλος ασθενής 
στον ίδιο θάλαμο μαζί σας;   
Ναι/Όχι 

4. Did you share your room with  
    another patient?   Yes/No OK OK OK OK 



5. Were you placed on a 
special or restricted diet 
during most of your stay? 
Yes/No 

5. Ακολουθήσατε ειδική ή 
περιορισμένη δίαιτα κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της 
παραμονής σας;    Ναι/Όχι 

5. Did you follow a special or  
restrictive diet during the most 
part of your stay?  Yes/No 

OK OK OK OK 

6. Did someone explain your 
extended life support (e.g. 
living will, advance 
directives, etc.) options? 
Yes/No 

6. Σας εξήγησε κάποιος τις 
επιλογές που έχετε ως προς την 
υποστήριξη ζωής με τεχνητά 
μέσα; Ναι/Όχι 

6. Did anyone explain your 
choices regarding life support 
systems to  you?  Yes/No 

Please change translation, or do 
not use this question as it is 

currently translated. 
QUESTION OMITTED QUESTION OMITTED QUESTION OMITTED 

7. Did someone give you 
information about organ 
donation? Yes/No 

6. Σας πληροφόρησε κάποιος 
για τη δωρεά οργάνων;   
Ναι/Όχι 

7. Were you informed about 
organ donation?Yes/No OK OK OK OK 

8. Did someone give you 
information about the 
Patient’s Bill of Rights? 
Yes/No 

7. Σας πληροφόρησε κάποιος 
για τα δικαιώματα του ασθενή;   
Ναι/Όχι 

8. Were you informed about 
your    
     rights as a patient? Yes/No 

OK OK OK OK 

9. Do you have insurance that 
limits your choice of 
physician or provider (e.g., 
HMO or PPO)? Yes/No 

8. Έχετε ασφάλεια η οποία 
περιορίζει την επιλογή του 
γιατρού σας ή του φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας;     
Ναι/Όχι 

9. Does your insurance restrict 
your  choice of doctor or health 
services provider? Yes/No 

OK 

d. 8. Έχετε ασφάλεια η οποία περιορίζει 
την επιλογή του γιατρού σας ή του 
νοσηλευτικού ιδρύματος; Ναι/Όχι 

(The translated corresponding meaning for 
the word “provider” wasn’t understood, so 

we modified it to “health institution”) 

d. 8. Does your insurance 
restrict your choice of doctor 

or health institution? 
Yes/No 

OK 

10. Main source of payment 
for hospital stay: (fill in one 
circle only) 
Private Insurance 
Medicare 
Medicaid 
Worker’s Compensation 
Self-Pay 

9. Η κύρια πηγή πληρωμής για 
την παραμονή σας στο 
νοσοκομείο: (κυκλώστε μόνο 
ένα) 
Ιδιωτική Ασφάλεια 
Κάλυψη από Ασφαλιστικό 
Ταμείο 
Ταμείο Πρόνοιας 
Εργατικό Ατύχημα 
Πληρώνω με δικά μου χρήματα 
 

10. What is the main source of  
       payment of your hospital  
       fees?:   
       (circle only one) 
       Private Insurance 
       Social Insurance 
       Welfare 
       Worker’s Compensation 
       Your Income 

Medicare is insurance paid by the 
US  government for people over 
65 years. Medicaid is insurance 
paid by US government for poor 

people. This is different from 
Welfare which is money from 

government for living expenses.  
Please use the categories that apply 

to your healthcare/insurance 
system. 

(It was a back translation issue, the 
original question has been adapted 

to Greek circumstances) 

e. 9. Η κύρια πηγή πληρωμής για την 
παραμονή σας στο νοσοκομείο: 
(κυκλώστε αυτό που σας ταιριάζει 
περισσότερο) 
Ιδιωτική Ασφάλεια 
Κάλυψη από Ασφαλιστικό Ταμείο 
Ταμείο Πρόνοιας 
Πληρώνω με δικά μου χρήματα 

(The instruction given was changed to 
“circle the most appropriate”  to make it 

easier for respondents who have both 
social insurance and private insurance. 

Also, in the Greek health insurance system 
there is no “Workers’ compensation” as a 
source of hospital payment, so we omitted 

this option) 

e. 9. What is the main source 
of payment of your hospital  
fees?: (circle the most 
appropriate) 
  
      Private Insurance 
       Social Insurance 
       Welfare 

Your Income 

OK 

11. Room number 10. Αριθμός δωματίου 11. Room Number OK OK OK OK 
12. Number of days in 
hospital…days 

11. Αριθμός ημερών 
παραμονής στο νοσοκομείο … 
μέρες 

12. Number of days in hospital  OK OK OK OK 

13. Date of discharge: 
month/day/year 

12. Ημερομηνία εξόδου από 
νοσοκομείο: … μήνας / μέρα / 
έτος 

13. Date you left hospital:  
      month / day / year              OK 

f. 12. Ημερομηνία εξόδου από 
νοσοκομείο: … μέρα / μήνας / έτος 
(We reversed the words “month / day” to 
“day / month” because this fits better with 

the Greek chronological sequence) 

f. 13. Date you left hospital:  
      day / month / year      OK 

14. Patient’s sex … 
Male/Female 

13. Φύλο ασθενούς   
Άνδρας/Γυναίκα 14. Sex   Male/Female Please change to “Patient’s sex”  

(It was a back translation issue) OK OK OK 



 

INSTRUCTIONS: Please rate 
the services you received from 
our facility. Circle the 
number that best describes 
your experience. If a question 
does not apply to you, please 
skip to the next question. 
Space is provided for you to 
comment on good or bad 
things that may have 
happened to you.  

ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακαλούμε 
βαθμολογήστε τις υπηρεσίες 
που σας παρασχέθηκαν από 
το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. 
Κυκλώστε τον αριθμό που 
περιγράφει καλύτερα την 
εμπειρία σας. Αν κάποια 
ερώτηση δεν ισχύει για εσάς, 
παρακαλούμε παραλείψτε 
την και προχωρήστε στην 
επόμενη ερώτηση. Υπάρχει 
χώρος για να σχολιάσετε τις 
τυχόν θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες που είχατε. 

INSTRUCTIONS: Please rate 
the services with which you were 
provided by our health care 
unit. Circle the number that best 
describes your experience. If any 
answer does not apply to you, 
please disregard it and go on to 
the next question. There is a 
space where you may comment 
on positive or negative 
experiences which you may have 
had. 

OK OK OK OK 

Please circle your response 
number using black or blue ink. 
Make a complete dark circle. 
Correct Mark 
Incorrect Marks 

Παρακαλούμε κυκλώστε τον 
αριθμό της απάντησής 
χρησιμοποιώντας μαύρο ή 
μπλε μελάνι. Κάντε έναν 
εντελώς σκούρο κύκλο. 
Σωστό: 
Λάθος: 

Please circle the number of your 
answer using black or blue ink 
(press hard). 
Correct: 
Incorrect: 

Please delete “press hard”.  If you 
are instructing patients to circle 
numbers and not fill in bubbles.  

You can remove these instructions 
if you are entering data manually – 
many instructions are given so that 

our scanner picks up the correct 
response. 

(We will omit "press hard" since 
data will not be scanned but rather 

entered manually) 

g. Παρακαλούμε κυκλώστε 
τον αριθμό της απάντησής 
χρησιμοποιώντας μαύρο ή 

μπλε μελάνι. Π.χ.  
 

(We replaced the 
correct/incorrect examples 
with examples of correct 

number marking) 

g. Please circle the number of 
your answer using black or blue 
ink. For example: 

OK 

A. ADMISSION 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 

πολύ κακή                   
καλή 

A. ADMITTING 
very / poor / average / good / very
poor                                         good   

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Speed of admission process 1. Ταχύτητα της διαδικασίας 
εισαγωγής 

1. Quickness of the admission’s  
    procedure OK OK OK OK 

2. Courtesy of the person who 
admitted you 

2. Ευγένεια του ατόμου που 
διεκπεραίωσε την εισαγωγή 
σας 

2. Helpfulness of the person who     
    admitted you OK OK OK OK 

15. Patient’s age … years 14. Ηλικία ασθενούς … ετών 15. Patient’s age OK OK OK OK 
16. Compared to others your 
age, how would you typically 
describe your health? (circle 
one number) 
very poor 
poor 
fair 
Good/very good 

15. Σε σύγκριση με 
συνομηλίκους σας, πώς θα 
περιγράφατε γενικά την υγεία 
σας; (κυκλώστε έναν αριθμό) 
πολύ κακή  
κακή 
μέτρια 
Καλή/πολύ καλή 

16. Compared to people your age 
how would you describe your 
health in general? (circle a 
number) 
very poor 
poor 
average 
Good/very good 

OK OK OK OK 



3. Rating of pre-admission 
process (if any) 

3. Αξιολόγηση της 
προεισαγωγικής διαδικασίας 
(αν υπήρξε) 

3. Evaluation of the pre-
admission’s procedure (only if it 
applies) 

OK 

h. 3. Αξιολόγηση της 
προετοιμασίας για την 

εισαγωγή σας 
(There was difficulty in 

understanding the meaning 
of the translated 

corresponding word “pre-
admission”. Therefore, we 
decided to change the word 

to a phrase which means 
“preparation for admission”) 

h. 3. Evaluation of the procedure 
before your admission 

 
Evaluation of preparation for 

admission 

Developer expressed concerns 
regarding this revised 

backward translation.(see e-
mail dated 27-2-07). 

In response to those concerns 
a more precise backwards 

translation should read 
“Evaluation of preparation for 

admission”. 

Comments (describe good or 
bad experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

B. ROOM 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Β. ΔΩΜΑΤΙΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 

πολύ κακή                   
καλή 

B. ROOM 
very / poor / average / good/ very 

poor                                          good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Pleasantness of room décor 1. Ευχάριστη διακόσμηση 
δωματίου 1. Nicely furnished room OK OK OK OK 

2. Room cleanliness 2. Καθαριότητα δωματίου 2. Room cleanliness OK OK OK OK 

3. Courtesy of the person who 
cleaned your room 

3. Ευγένεια του ατόμου που 
καθάρισε το δωμάτιό σας 3. Politeness of cleaning staff OK OK OK OK 

4. Room temperature 4. Θερμοκρασία του δωματίου 4. Room temperature OK OK OK OK 

5. Noise level in and around 
room 

5. Επίπεδο θορύβου μέσα και 
γύρω από το δωμάτιο 5. Noise level in and around room OK OK OK OK 

6. How well things worked 
(TV, call button, lights, bed, 
etc.) 

6. Λειτουργία του εξοπλισμού 
του δωματίου (τηλεόραση, 
κουμπί ειδοποίησης, φώτα, 
κρεβάτι, κλπ.) 

6. How functional was the room’s 
equipment (TV, call button, lights, 
bed, etc.) 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or 
bad experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

C. MEALS 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Γ. ΦΑΓΗΤΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 

πολύ κακή                   
καλή 

C. MEALS 
very / poor / average / good/ very 
poor                                       good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 



1. If you were placed on a 
special/restricted diet, how well 
it was explained 

1. Αν ακολουθήσατε μια 
ειδική/περιορισμένη διατροφή, 
πόσο καλά σας ενημέρωσαν 
γι’ αυτή 

1. If you followed a 
special/restrictive  
    diet, how well were you 
informed   
    regarding the diet? 

OK OK OK OK 

2. Temperature of the food 
(cold foods cold, hot foods hot) 

2. Θερμοκρασία του φαγητού 
(ήταν τόσο κρύο ή τόσο ζεστό 
όπως έπρεπε) 

2. Meal temperature (was it as 
cold or  
    hot as it should have been?) 

OK OK OK OK 

3. Quality of the food 3. Ποιότητα του φαγητού 3. Quality of the food OK OK OK OK 

4. Courtesy of the person who 
served your food 

4. Ευγένεια του ατόμου που 
σας σερβίρισε το φαγητό 

4. Politeness of staff who served 
the  
    meals 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or 
bad experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): Ok OK OK OK 

D. NURSES 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 
πολύ κακή                   

καλή 

D. NURSING STAFF 
very / poor / average / good/ very 

poor                           
good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Friendliness/courtesy of the 
nurses 

1. Φιλικότητα /ευγένεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού 

1. Friendliness/politeness of 
nursing  
    staff 

OK OK OK OK 

2. Promptness in responding to 
the call button 

2. Αμεσότητα ανταπόκρισης 
στο κουμπί ειδοποίησης 

2. Immediate reaction to call-
button OK OK OK OK 

3. Nurses’ attitude toward your 
requests 

3. Στάση του νοσηλευτικού 
προσωπικού απέναντι σε αυτά 
που τους ζητήσατε 

3. Nursing staff’s attitude toward 
your  
    requests 

OK OK OK OK 

4. Amount of attention paid to 
your special or personal needs 

4. Προσοχή που δόθηκε στις 
ειδικές ή προσωπικές ανάγκες 
σας 

4. Attention given to your special 
or  
    personal needs 

OK OK OK OK 

5. How well the nurses kept 
you informed 

5. Πόσο καλά σας κρατούσε 
ενήμερους το νοσηλευτικό 
προσωπικό 

5. How well-informed you were 
kept  
    by the nursing staff 

OK OK OK OK 

6. Skill of the nurses 6. Δεξιότητες του 
νοσηλευτικού προσωπικού 6. Skillfulness of nursing staff OK OK OK OK 

Comments (describe good or 
bad experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

 



E. TESTS AND TREATMENTS 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / πολύ 
κακή                          
καλή 

E. TESTS AND TREATMENT 
very / poor / average / good/ very 
   poor                                        
good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Waiting time for tests or 
treatments 

1. Χρόνος αναμονής για τις 
εξετάσεις ή τις θεραπείες 

1. Waiting period for tests or  
    treatment OK OK OK OK 

2. Concern shown for your comfort 
during tests or treatments 

2. Ενδιαφέρον για την άνεσή σας 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 
ή των θεραπειών 

2. Concern for your comfort during 
    testing or treatment OK OK OK OK 

3. Explanations about what would 
happen during tests or treatments 

3. Εξηγήσεις σχετικά με το τι θα 
συνέβαινε κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων ή των θεραπειών 

3. Explanation of what would 
happen  
    during testing or treatment 

OK OK OK OK 

4. Skill of the person who took 
your blood (e.g., did it quickly, 
with minimal pain) 

4. Δεξιότητα του ατόμου που σας 
πήρε αίμα (π.χ., το έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 

4. Skillfulness of staff who took 
blood  
    sample (e.g. quick, with minimal 
    pain) 

OK OK OK OK 

5. Courtesy of the person who took 
your blood 

5. Ευγένεια του ατόμου που σας 
πήρε αίμα 

5. Politeness of staff who took 
blood  
    sample 

OK OK OK OK 

6. Skill of the person who started 
the IV (e.g., did it quickly, with 
minimal pain) 

6. Δεξιότητα του ατόμου που 
ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
παρακέντηση (π.χ., την έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο) 

6. Skilfulness of staff who started 
IV 
    (e.g., quick, with minimal pain) 

OK OK OK OK 

7. Courtesy of the person who 
started the IV 

7. Ευγένεια του ατόμου που 
ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
παρακέντηση 

7. Politeness of staff who started 
IV OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

F. VISITORS AND FAMILY 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 
πολύ κακή                     

καλή 

F. VISITORS AND FAMILY 
very / poor / average / good/ very 
poor                                       good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Helpfulness of the people at the 
information desk 

1. Εξυπηρετικότητα των ατόμων 
στο γραφείο πληροφοριών 

1. Helpfulness of (office) staff in  
    providing information OK OK OK OK 

2. Accommodations and comfort  
for visitors 

2. Παροχή διευκολύνσεων και 
άνεση για τους επισκέπτες 

2. Facilities and comfort provided 
to  
    guests 

OK OK OK OK 



3. Staff attitude toward your 
visitors 

3. Στάση του προσωπικού 
απέναντι στους επισκέπτες σας 

3. Staff’s attitude toward your 
guests OK OK OK OK 

4. Information given to your family 
about your condition and treatment 

4. Πληροφόρηση που δόθηκε 
στην οικογένειά σας σχετικά με 
την κατάστασή σας και τη 
θεραπεία σας 

4. How well your family was  
    informed of your condition and  
    treatment 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

G. PHYSICIAN 
very poor/poor/fair/good/very good

Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 

πολύ κακή                     
καλή 

G. MEDICAL STAFF 
very / poor / average / good/ very 
poor                                       good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Time physician spent with you 1. Χρόνος που σας διέθεσε ο 
γιατρός  

1. Amount of time the doctor 
spent  
    with you 

OK OK OK OK 

2. Physician’s concern for your 
questions and worries 

2. Ενδιαφέρον του γιατρού στις 
ερωτήσεις και στις ανησυχίες 
σας 

2. Level of doctor’s interest in 
your  
    questions and worries 

OK OK OK OK 

3. How well physician kept you 
informed 

3. Πόσο καλά σας κρατούσε 
ενήμερο ο γιατρός 

3. How well-informed the doctor 
kept  
    you 

OK OK OK OK 

4. Friendliness/courtesy of 
physician 

4. Φιλικότητα/ ευγένεια του 
γιατρού 

4. Friendliness/politeness of 
doctor OK OK OK OK 

5. Skill of physician 5. Δεξιότητες του γιατρού 5. Skillfulness of doctor OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

H. DISCHARGE 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Η. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 
πολύ κακή                     

καλή 

H. LEAVING HOSPITAL 
very / poor / average / good/ very 
poor                                       good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Extent to which you felt ready to 
be discharged 

1. Σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε 
ότι είσαστε έτοιμος/η για 
εξιτήριο 

1. To what degree did you feel 
that  
    you were ready to be released 
from  
    hospital 

OK OK OK OK 



2. Speed of discharge process after 
you were told you could go home 

2. Ταχύτητα της διαδικασίας 
εξόδου από το νοσοκομείο από 
τη στιγμή που σας είπαν ότι 
μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας 

2. Quickness of release procedure  
    from the moment that you were 
told  
    that you could go home 

OK OK OK OK 

3. Instructions given about how to 
care for yourself at home 

3. Οδηγίες που σας δόθηκαν για 
το πως να φροντίσετε τον εαυτό 
σας στο σπίτι 

3. Directions you were given  
    regarding taking care of 
yourself   
    at home 

OK OK OK OK 

4. Help with arranging home care 
services (if needed) 

4. Βοήθεια για τη διευθέτηση 
των υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας στο σπίτι (αν 
χρειάστηκε) 

4. Help in being provided with 
home  
    care assistance (if necessary) 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες) 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

 

I. PERSONAL ISSUES 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 

πολύ κακή                     
καλή 

I. PERSONAL ISSUES 
very / poor / average / good/ very 

poor                          
good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Staff concern for your privacy 1. Ενδιαφέρον του προσωπικού 
για την ιδιωτικότητά σας 

1. Staff’s interest in your personal  
    circumstances 

Please change so that translation 
asks about privacy 

(It was a back translation issue) 

i 1. Ενδιαφέρον του 
προσωπικού για τη 
διαφύλαξη της ιδιωτικής 
σας ζωής 

(This question was very 
difficult to be understood. 
Therefore, upon consulting 

several dictionaries, the word 
for “privacy” was changed to 
a corresponding word which 

means “secrecy”) 

i 1. Staff’s interest for 
maintaining the secrecy of 
your personal life 

OK 

2. Staff sensitivity to the 
inconvenience that health problems 
and hospitalization can cause 

2. Ευαισθησία του προσωπικού 
για ενόχληση που μπορούν να 
προκαλέσουν τα προβλήματα 
υγείας και η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο 

2. Staff’s sensitivity to problems 
which may be caused by your 
health problems or your 
admittance into hospital 

OK 

j. 2. Ευαισθησία του 
προσωπικού για ενόχληση 
που μπορούν να σας 
προκαλέσουν τα προβλήματα 
υγείας και η εισαγωγή στο 
νοσοκομείο 

(We added a personal 
pronoun to be more clear in 
Greek whose inconvenience 

is measured) 

j. 2. Staff’s sensitivity to 
inconvenience which may be 
caused to you by your health 
problems or your admittance 
into hospital 

OK 

3. How well your pain was 
controlled 

3. Πόσο καλά ελέγχθηκε ο πόνος 
σας 

3. How well your pain was 
controlled OK OK OK OK 

4. Degree to which hospital staff 
addressed your emotional needs 

4. Βαθμός στον οποίο 
ανταποκρίθηκε το προσωπικό 
του νοσοκομείου στις 
συναισθηματικές σας ανάγκες 

4. Degree to which hospital staff 
responded to your emotional 
needs 

OK OK OK OK 



5. Response to concerns/complaints 
made during your stay  

5. Ανταπόκριση στις ανησυχίες/ 
παράπονα που είχατε κατά την 
παραμονή σας 

5. Response to 
concerns/complaints that you had 
during your stay 

OK OK OK OK 

6. Staff effort to include you in 
decisions about your treatment 

6. Προσπάθεια που κατέβαλε το 
προσωπικό να σας συμπεριλάβει 
στις αποφάσεις σχετικά με τη 
θεραπεία σας 

6. Degree to which staff involved 
you in decisions concerning your 
treatment 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

J. OVERALL ASSESSMENT 
very poor/poor/fair/good/very 

good 

Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

πολύ / κακή / μέτρια / καλή / 
πολύ κακή                     

καλή 

J. OVERALL EVALUATION 
very / poor / average / good/ very 

poor                           
good 

Check scale.  Should read “very 
poor/poor/average/good/very 

good” 
(The scale is correct. Due to limited 
space in this worksheet it appears 

confusing) 

OK OK OK 

1. Overall cheerfulness of the 
hospital 

1. Συνολική όψη του 
περιβάλλοντος του νοσοκομείου 1. Overall hospital environment OK OK OK OK 

2. How well staff worked together 
to care for you 

2. Πόσο καλά συνεργάστηκε το 
προσωπικό για να σας φροντίσει 

2. How well the staff co-operated 
in  caring for you 

OK (Coordination of care would be 
better than cooperation) 

(It was a back translation issue) 
OK OK OK 

3. Likelihood of your 
recommending this hospital to 
others 

3. Πιθανότητα να συστήσετε το 
νοσοκομείο αυτό σε άλλους 

3. Possibility of recommending  
    hospital to others OK OK OK OK 

4. Overall rating of care given at 
hospital 

4. Συνολική αξιολόγηση της 
φροντίδας που σας παρείχε το 
νοσοκομείο 

4. Overall evaluation of the care 
that  
    the hospital provided 

OK OK OK OK 

Comments (describe good or bad 
experience): 

Σχόλια (περιγράψτε θετικές ή 
αρνητικές εμπειρίες): 

Comments (describe positive or 
negative experiences): OK OK OK OK 

Patient’s Name: (optional) Όνομα ασθενούς (προαιρετικό): Name of patient (optional): OK OK OK OK 

Telephone Number: (optional) Αριθμός τηλεφώνου 
(προαιρετικό): Telephone number (optional): OK OK OK OK 

 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  

«Ερωτηματολόγιο για Εσωτερικούς Ασθενείς»* 
 
       Γενική εντύπωση: 
 
 

 
 
1. Γενικά, είναι οι ερωτήσεις ξεκάθαρες, εύκολες να κατανοηθούν, εύκολες να απαντηθούν; 
 

OK 
 
 
2. Γενικά, το εργαλείο είναι σχετικό με την περίπτωση σας; (είναι οι ερωτήσεις κατανοητές και σημαντικές για σας;) 
 

OK 
 
3. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και εύκολες να κατανοηθούν; 
 

OK 
 
4. Ο τρόπος παρουσίασης και η δομή του εργαλείου είναι κατανοητή; (Είναι εύκολο να το συμπληρώσετε μόνος σας;) 

 
OK 

 
 
 

*Το εργαλείο «Ερωτηματολόγιο για Εσωτερικούς Ασθενείς» είναι η Ελληνική μετάφραση του «Inpatient Survey» που έγινε στην 
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης, από την Πετράκη Ελένη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια , υπό την 
εποπτεία του επιβλέποντα καθηγητή Χρήστου Λιονή και της συνεπιβλέπουσας επιστημονικής συνεργάτιδος Άντας Μαρκάκη, κατόπιν 
άδειας από την εταιρία Press Ganey – Satisfaction Measurement Company. 

 
 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 

                               
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία κατανόησης 
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
η ερώτηση για 
σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
αυτή την ερώτηση; 
(Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε;) 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωσή σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης 
δεν είναι ξεκάθαρες και σχετικές 
με αυτή την ερώτηση, πώς θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Ερωτηματολόγιο για 
Εσωτερικούς Ασθενείς» 

Όχι  
(2) Οι ασθενείς 
που έχουν κάνει 

εισαγωγή 

(2) Ερωτηματολόγιο για 
Εισαχθέντες Ασθενείς Ναι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων για τη 
συμπλήρωση του 
παρόντος 
ερωτηματολογίου. Όταν 
τελειώσετε, 
ταχυδρομήστε το με τον 
εσώκλειστο φάκελο» 

Όχι 
 (5) Εγώ όμως  δε 

θα το 
ταχυδρομήσω 

Όχι  (5) Ναι, εν μέρει (εκτός 
από την ταχυδρόμηση) Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
[γράψτε την απάντηση ή 
κυκλώστε όπου 
χρειάζεται]» 

(3) Ναι (3) Τίτλος Όχι Ναι (3) Δεν κατάλαβα αμέσως τι 
ακριβώς ζητούσε 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Είναι η πρώτη 
παραμονή σας εδώ» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Εισαχθήκατε από το 
Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Ήταν απρογραμμάτιστη 
η εισαγωγή σας;» 

Όχι 
(1) Αν είναι 

προγραμματισμέν
η η εισαγωγή. 

(1) Αν δεν εισαχθήκατε 
από τα ΤΕΠ, ήταν 
απρογραμμάτιστη η 

εισαγωγή σας; 

(1) Ναι, αλλά αφού 
μπήκα από τα ΤΕΠ 
εννοείται ότι δεν ήταν 
προγραμματισμένη 

Είναι ξεκάθαρες 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 
 

                               
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία κατανόησης 
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή η 
ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
αυτή την ερώτηση; 
(Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε;) 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωσή σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης 
δεν είναι ξεκάθαρες και σχετικές 
με αυτή την ερώτηση, πώς θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Υπήρχε και άλλος 
ασθενής στον ίδιο θάλαμο 
μαζί σας;» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Ακολουθήσατε ειδική ή 
περιορισμένη δίαιτα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της 
παραμονής σας;» 

Όχι 

(1) Η πάθηση μου 
ήταν τέτοια που 

έπρεπε να 
ακολουθήσω κάποια 

δίαιτα 

Όχι Ναι 
(1) Δεν είναι τόσο ξεκάθαρες 

καθώς στη δική μου περίπτωση 
ακολούθησα εν μέρει ειδική 

δίαιτα 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Σας πληροφόρησε 
κάποιος για τη δωρεά 
οργάνων;» 

Όχι 

(1) Αν πάθω κάτι να 
έχω μπει στη λίστα 
για δωρεά οργάνων 

(2) Αν θέλω να 
δωρίσω τα όργανα 

μου 

Όχι (1) Όχι 
(2) Όχι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Σας πληροφόρησε 
κάποιος για τα 
δικαιώματα του ασθενή;» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Έχετε ασφάλεια η οποία 
περιορίζει την επιλογή 
του γιατρού σας ή του 
φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας;» 

Όχι 

(1) Ότι δεν έχω 
δικαίωμα να πάω με 
τη δική μου ασφάλεια 
σε ιδιωτικό φορέα 

(2) Έχω ασφάλεια η 
οποία καλύπτει τα 

πάντα 

Όχι Ναι 

(1) Η ασφάλειά μου με περιορίζει 
σε ιδιώτες και στα φάρμακα/ 

συνταγογράφηση 
(2) Δε διευκρινίζει αν εννοεί 

ιδιωτικό ή όχι φορέα 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Είχατε οποιαδήποτε 

δυσκολία κατανόησης 
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
η ερώτηση για 
σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
αυτή την ερώτηση; 
(Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε;) 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωσή σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης 
δεν είναι ξεκάθαρες και σχετικές 
με αυτή την ερώτηση, πώς θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Η κύρια πηγή πληρωμής 
για την παραμονή σας 
στο νοσοκομείο: 
(κυκλώστε μόνο ένα) 
○ Ιδιωτική Ασφάλεια 
○ Κάλυψη από      
   Ασφαλιστικό Ταμείο 
○ Ταμείο Πρόνοιας 
○ Εργατικό ατύχημα 
○ Πληρώνω με δικά μου  
   χρήματα;» 

Όχι 

(2) Ποιος 
πληρώνει τα 
νοσήλια 

(3) Σε ρωτάει το 
είδος ασφάλισης 

που έχεις 

(2) Όχι 
(3) Ναι, θα αφαιρούσα το 
Εργατικό Ατύχημα γιατί 
συμπεριλαμβάνεται στην 

Κάλυψη από 
Ασφαλιστικό Ταμείο 

Ναι 

(2) Έχω και ασφαλιστικό ταμείο 
αλλά και ιδιωτική ασφάλεια (πώς 

θα κυκλώσω μόνο ένα;) 
(3) Ναι, εκτός από το Εργατικό 

Ατύχημα για το λόγο που 
προαναφέρθηκε 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Αριθμός Δωματίου» OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Αριθμός ημερών 
παραμονής στο 
νοσοκομείο» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Ημερομηνία εξόδου από 
νοσοκομείο» 

Όχι (2) Κατανοητή Όχι Ναι (2) Θα άλλαζα σειρά μεταξύ του 
μήνα / ημέρας 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Φύλο ασθενούς» OK OK OK OK OK 

Σελίδα 1 / Πρόταση 
«Ηλικία ασθενούς» OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

Σελίδα 1 / Ερώτηση 
«Σε σύγκριση με 
συνομηλίκους σας, πώς 
θα περιγράφατε γενικά 
την υγεία σας;  
(κυκλώστε έναν αριθμό) 
πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή/πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για 
σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης 
δεν είναι ξεκάθαρες και σχετικές 
με αυτή την ερώτηση, πως θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«ΟΔΗΓΙΕΣ: Παρακαλούμε 
βαθμολογήστε τις 
υπηρεσίες που σας 
παρασχέθηκαν από το 
νοσηλευτικό μας ίδρυμα. 
Κυκλώστε τον αριθμό που 
περιγράφει καλύτερα την 
εμπειρία σας. Αν κάποια 
ερώτηση δεν ισχύει για 
εσάς παρακαλούμε 
παραλείψτε την και 
προχωρήστε στην επόμενη 
ερώτηση. Υπάρχει χώρος 
για να σχολιάσετε τις 
τυχόν θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες που μπορεί να 
είχατε» 

Όχι 

(1) Αυτονόητη  
(2) Θα κρίνω τις 
υπηρεσίες που μου 
παρασχέθηκαν από 
το νοσοκομείο 

(1) Χρειάζεται, κατά 
τη γνώμη μου, 
συντομότερη 
διατύπωση 

(2) Να ήταν λίγο 
συντομότερη 

Ναι Είναι ξεκάθαρες 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 

 
Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Παρακαλούμε κυκλώστε 
τον αριθμό της απάντησης 
χρησιμοποιώντας μαύρο ή 
μπλε μελάνι.  
Σωστό. Λάθος» 

(1) Όχι 
(3) Ναι. Δεν κατάλαβα 

εύκολα τα σχήματα πάνω 
στους αριθμούς 

(1) Κατανοητή 
(3) Δεν κατάλαβα 

καλά 

(1) Όχι 
(3) Θα αφαιρούσα τα 

σχήματα στους 
αριθμούς  

(1) Ναι 
(3) Προφανώς 

(1) Δεν είναι ξεκάθαρη τόσο η 
σειρά με τα Λάθος 

(3) Δεν είναι ξεκάθαρες 

Σελ. 2 / Κεφαλίδα  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ                      
πολύ κακή 
κακή 
μέτρια 
καλή                                     
πολύ καλή                             

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ταχύτητα της 
διαδικασίας εισαγωγής» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
διεκπεραίωσε την 
εισαγωγή σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελ. 2 / Πρόταση 
«Αξιολόγηση της 
προεισαγωγικής 
διαδικασίας (αν υπήρξε)» 

(3) Ναι δεν κατάλαβα 
γιατί πάντα υπάρχει 
προεισαγωγική 
διαδικασία 

(4) Ναι 

(3) Αυτά που 
προηγούνται της 
εισαγωγής στο 
νοσοκομείο 

(4)  Τι 
περιλαμβάνεται 
ακριβώς σ’ αυτή 
την ερώτηση; 

(3) Θα αφαιρούσα το 
¨αν υπήρξε¨ 

(4) Θα τη διευκρίνιζα 
περισσότερο 

Ναι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε 
θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία 
κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Β. ΔΩΜΑΤΙΟ       
                                                                      
πολύ κακή 
κακή 
μέτρια 
καλή                                      
πολύ καλή»  

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ευχάριστη διακόσμηση 
δωματίου» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Καθαριότητα δωματίου» OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
καθάρισε το δωμάτιό σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Θερμοκρασία του 
δωματίου» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Επίπεδο θορύβου μέσα 
και γύρω από το δωμάτιο» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Λειτουργία του 
εξοπλισμού του δωματίου 
(τηλεόραση, κουμπί 
ειδοποίησης, φώτα, 
κρεβάτι, κλπ.)» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία 
κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

 
Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Λειτουργία του 
εξοπλισμού του δωματίου 
(τηλεόραση, κουμπί 
ειδοποίησης, φώτα, 
κρεβάτι, κλπ.)» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε 
θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 /Κεφαλίδα 
«Γ. ΦΑΓΗΤΟ                                       
πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                               
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Αν ακολουθήσατε μια 
ειδική/περιορισμένη δίαιτα, 
πόσο καλά σας ενημέρωσαν 
γι’ αυτή» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Θερμοκρασία του φαγητού 
(ήταν τόσο κρύο ή τόσο 
ζεστό όπως έπρεπε)» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ποιότητα του φαγητού» OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
σας σερβίρισε το φαγητό» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
σας σερβίρισε το φαγητό» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Κεφαλίδα 
«Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                     
 πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                               
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Φιλικότητα/ευγένεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Αμεσότητα ανταπόκρισης 
στο κουμπί ειδοποίησης» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Στάση του νοσηλευτικού 
προσωπικού απέναντι σε 
αυτά που τους ζητήσατε» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Προσοχή που δόθηκε στις 
ειδικές ή προσωπικές 
ανάγκες σας» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Πόσο καλά σας κρατούσε 
ενήμερους το νοσηλευτικό 
προσωπικό» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Δεξιότητες του 
νοσηλευτικού προσωπικού» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 2 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Κεφαλίδα 
«Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ               
πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                               
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Χρόνος αναμονής για τις 
εξετάσεις ή τις θεραπείες» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Ενδιαφέρον για την άνεσή 
σας κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων ή των θεραπειών» 

(3) Ναι. Ενδιαφέρον 
από ποιον; Από τους 
νοσηλευτές, τους 
γιατρούς, γενικά; 

Κατανοητή 
(3) Ναι, 

διευκρινίζοντας το 
ενδιαφέρον από ποιον. 

Ναι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Εξηγήσεις σχετικά με το τι 
θα συνέβαινε κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων ή 
των θεραπειών» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Δεξιότητα του ατόμου που 
σας πήρε αίμα (π.χ., το έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο)» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
σας πήρε αίμα» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Δεξιότητα του ατόμου που 
ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
παρακέντηση (π.χ., την έκανε 
γρήγορα, με ελάχιστο πόνο)» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Ευγένεια του ατόμου που 
ξεκίνησε την ενδοφλέβια 
παρακέντηση» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Κεφαλίδα 
«ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ                          
πολύ κακή 
κακή 
μέτρια 
καλή                                         
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Εξυπηρετικότητα των 
ατόμων στο γραφείο 
πληροφοριών» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Παροχή διευκολύνσεων και 
άνεση για τους επισκέπτες» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Στάση του προσωπικού 
απέναντι στους επισκέπτες 
σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Πληροφόρηση που δόθηκε 
στην οικογένειά σας σχετικά 
με την κατάστασή σας και τη 
θεραπεία σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Κεφαλίδα 
«Ζ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   
 πολύ κακή 
κακή 
μέτρια 
καλή                                          
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Χρόνος που σας διέθεσε ο 
γιατρός» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Ενδιαφέρον του γιατρού 
στις ερωτήσεις και στις 
ανησυχίες σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Πόσο καλά σας κρατούσε 
ενήμερο ο γιατρός» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Φιλικότητα/ευγένεια του 
γιατρού» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Δεξιότητες του γιατρού» OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Κεφαλίδα 
«Η. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ       
πολύ κακή 
κακή/μέτρια 
καλή/πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε  
δυσκολία κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
 η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
 αυτή την ερώτηση; 
 (Αν ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της 
απάντησης δεν είναι 
ξεκάθαρες και σχετικές με 
αυτή την ερώτηση, πως θα 
τις ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Σε ποιο βαθμό 
αισθανθήκατε ότι είσαστε 
έτοιμος/η για εξιτήριο» 

Όχι 
(3) Ανακούφιση για το 
αν είμαι έτοιμος για να 

φύγω 
Όχι Ναι 

(3) Δεν αντιστοιχούν πλήρως 
οι απαντήσεις. Ο βαθμός 
κακή / πολύ κακή, κλπ. 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Ταχύτητα της διαδικασίας 
εξόδου από το νοσοκομείο 
από τη στιγμή που σας είπαν 
ότι μπορείτε να πάτε στο 
σπίτι σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Οδηγίες που σας δόθηκαν 
για το πως να φροντίσετε τον 
εαυτό σας στο σπίτι» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Βοήθεια για τη διευθέτηση 
των υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας στο σπίτι (αν 
χρειάστηκε)» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 3 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε θετικές 
ή αρνητικές εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Κεφαλίδα 
«Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ                                            
πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                               
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία 
κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
η ερώτηση για σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε 
αυτή την ερώτηση; (Αν 
ναι, πως θα την 
ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι 
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης δεν 
είναι ξεκάθαρες και σχετικές με αυτή 
την ερώτηση, πως θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 4 / Κεφαλίδα 
«Θ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ      
 πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                        
πολύ καλή» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Ενδιαφέρον του 
προσωπικού για την 
ιδιωτικότητά σας» 

(1) Όχι 
(3) Ναι, δεν είναι 
κατανοητή η λέξη 

¨ιδιωτικότητα¨ 

(1) Αν ενδιαφέρει το 
προσωπικό η ιδιωτική 

μου ζωή   
(3) Ότι δε θα ήθελα να 
ειπωθεί σε άλλους η 
κατάστασή μου 

(1) Όχι 
 (3) Να κρατήσει καλή 

στάση για την 
προσωπικότητά μου 

(1) Όχι, δεν ενδιαφέρει 
το προσωπικό η 
ιδιωτικότητα του 
ασθενούς (και δε θα 

πρέπει) 
(3) Ναι 

Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Ευαισθησία του 
προσωπικού για 
ενόχληση που μπορούν 
να προκαλέσουν τα 
προβλήματα υγείας και η 
εισαγωγή στο 
νοσοκομείο» 

Όχι 

(1) Μερικές φορές τα 
άτομα με ειδικά 

προβλήματα μπορούν 
να προκαλέσουν 

ενοχλήσεις και ειδική 
προσοχή στους 

νοσηλευτές ή τους 
ασθενείς 

Όχι (1) Όχι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Πόσο καλά ελέγχθηκε ο 
πόνος σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Βαθμός στον οποίο 
ανταποκρίθηκε το 
προσωπικό του 
νοσοκομείου στις 
συναισθηματικές σας 
ανάγκες» 

OK OK OK OK OK 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία 
κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
η ερώτηση για 
σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε αυτή 
την ερώτηση; (Αν ναι, πως 
θα την ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης δεν 
είναι ξεκάθαρες και σχετικές με αυτή 
την ερώτηση, πως θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Ανταπόκριση στις 
ανησυχίες/παράπονα που 
είχατε κατά την 
παραμονή σας» 

Όχι Κατανοητή 

(3) Να χωριστεί η 
ερώτηση στα δύο. Πρώτη 
ερώτηση: Ανταπόκριση 
στις ανησυχίες σας και 
Δεύτερη ερώτηση: 

παράπονα που είχατε κατά 
την παραμονή σας 

Ναι Είναι ξεκάθαρες 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Προσπάθεια που 
κατέβαλε το προσωπικό 
να σας συμπεριλάβει στις 
αποφάσεις σχετικά με τη 
θεραπεία σας» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε 
θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
πολύ κακή/κακή 
μέτρια/καλή                        
πολύ καλή»  

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Συνολική όψη του 
περιβάλλοντος του 
νοσοκομείου» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Πόσο καλά 
συνεργάστηκε το 
προσωπικό για να σας 
φροντίσει» 

OK OK OK OK OK 



1 = γυναίκα, 48 ετών    2 = άνδρας, 34 ετών     3 = άνδρας, 65 ετών     4 = γυναίκα, 23 ετών      5 = άνδρας, 29 ετών 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Είχατε οποιαδήποτε 
δυσκολία 
κατανόησης  
της ερώτησης; 

Τι σημαίνει αυτή 
η ερώτηση για 
σας; 

Θα ξαναδιατυπώνατε αυτή 
την ερώτηση; (Αν ναι, πως 
θα την ξαναδιατυπώνατε; 

H ερώτηση αυτή είναι
σχετική με την 
περίπτωση σας; 
 

Εάν οι επιλογές της απάντησης δεν 
είναι ξεκάθαρες και σχετικές με αυτή 
την ερώτηση, πως θα τις 
ξαναδιατυπώνατε; 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Πιθανότητα να 
συστήσετε το νοσοκομείο 
αυτό σε άλλους» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Συνολική αξιολόγηση 
της φροντίδας που σας 
παρείχε το νοσοκομείο» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Σχόλια (περιγράψτε 
θετικές ή αρνητικές 
εμπειρίες):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Όνομα ασθενούς 
(προαιρετικό):» 

OK OK OK OK OK 

Σελίδα 4 / Πρόταση 
«Αριθμός τηλεφώνου 
(προαιρετικό):» 

OK OK OK OK OK 



  Αναφορά γνωστικής αποδελτίωσης προς την Press Ganey στην πρωτότυπη γλώσσα 
    

 
Subject: Cultural adaptation (greek version of Inpatient Satisfaction Questionnaire) 
 
Dear Dr. Gessel, 
 
Having completed the cultural adaptation of the translated Inpatient Satisfaction 
Questionnaire, we would like to inform you of the pilot test results. 
The Greek version of the questionnaire was pilot-tested on five persons to determine 
whether it is acceptable, whether it is understood in the way it is supposed to, and 
whether the language used is simple and appropriate. All persons were native 
speakers of the Greek language and had at least one hospital admission in the 
current year. Their basic demographic characteristics (age, sex) were as follows: 1) 
female age 48, 2) male age 34, 3) male age 65, 4) female age 23 and 5) male age 29. 
Comprehension testing was performed through face to face interviews during which 
the interviewer inquired about a) overall difficulty in understanding the 
questionnaire b) the person’s comprehension of each item and d) the time needed for 
completion.   
There were no significant cognitive debriefing issues. Generally speaking, all persons 
claimed that they understood the questionnaire, that it was relevant to their case and 
that the instructions were clear and understandable. Few modifications were 
suggested by pilot-test participants to better capture the inpatient conditions in Greek 
hospitals. 
In the attached file, you can find the above changes and a column where you can 
mark your comments. We would be grateful if you could review this final culturally 
adapted version and give us your approval to proceed with the actual testing. Please 
do not hesitate to contact me for any further explanations. 
 
Yours sincerely, 
 
Christos Lionis, MD 
Associate Professor of Social and Family Medicine 
University of Crete 
 



 
  Έγκριση διεξαγωγής έρευνας από τον Διοικητή του Γ. Ν. Χανίων 

    

 



 
  Έγκριση διεξαγωγής έρευνας από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Χανίων 

    

 



 Έγγραφο ενημέρωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Θέμα: "Ενημέρωση Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού για το περιεχόμενο της Έρευνας 

«Ικανοποίηση Νοσηλευθέντων Ασθενών» που πρόκειται να διεξαχθεί  
στο χώρο εργασίας τους". 

   
 

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να 
εκπονηθεί ερευνητική εργασία από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα. Ελίνα Πετράκη, με τίτλο 
«Εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κατά τη νοσηλεία τους σε ελληνικό νοσοκομείο», υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή 
Καθηγητή Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής κου. Χρήστου Λιονή. Η μελέτη σκοπεύει 
στη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών της Νευρολογικής, Νευροχειρουργικής και 
Οφθαλμολογικής Κλινικής μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο αποτελεί την επιστημονική 
μετάφραση ενός αξιόπιστου εργαλείου που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. και για το οποίο έχει 
διασφαλιστεί από τους κατασκευαστές η άδεια χρησιμοποίησής του. 
 
Η συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και φορέων περίθαλψης είναι καίριας σημασίας για την 
εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας καθώς και για την διαμόρφωση 
πολιτικής μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Στα 
πλαίσια αυτά, έχει εξασφαλιστεί στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ελίνα Πετράκη η άδεια 
πρόσβασης σε στοιχεία ασθενών που λαμβάνουν ή έχουν λάβει εξιτήριο από την μονάδα σας, 
τόσο από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την Επιστημονική Επιτροπή όσο και από τους 
Διευθυντές των προαναφερόμενων Κλινικών. Σας βεβαιώνουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών 
που θα δεχθούν να συμμετάσχουν θα είναι απόλυτα εμπιστευτική καθώς και ότι θα τηρηθούν 
όλοι οι κανόνες που προβλέπονται από την βιοϊατρική δεοντολογία. Οι ασθενείς θα κληθούν να 
δώσουν την γραπτή συγκατάθεση τους στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, όπου και θα 
ενημερώνονται για το σκοπό της μελέτης. 
 
Κάθε ερωτηματολόγιο έχει έναν κωδικό ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε ασθενή που λαμβάνει το 
ερωτηματολόγιο. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ζητείται από τον ασθενή να το 
τοποθετήσει μέσα στον φάκελο που του δόθηκε και να το αφήσει στα ειδικά κουτιά (με την 
ένδειξη «Έρευνα Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών») όπου θα συγκεντρώνονται τα 
ερωτηματολόγια για να τα παραλάβει η ερευνήτρια.  

 
Επισυνάπτεται το έντυπο συγκατάθεσης των ασθενών. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 
 
Μετά τιμής,  
Η Ερευνητική Ομάδα Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
UNIVERSITY OF CRETE 

 
Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής 

Τ.Θ. 1393, 71409 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
FACULTY OF MEDICINE 
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P.O Box 1393, Heraklion, Crete, Greece 
Tel:+302810394600, Fax:+302810394606 



   Συνοδευτική επιστολή στη δεύτερη φάση της έρευνας (retest) 
    

 
 
 
 

 
 
Αξιότιμη κα. Περουλάκη Ευαγγελία, 
 
Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να συμμετέχετε στην έρευνα «Ικανοποίηση των Ασθενών 

που έχουν νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων». Όπως γνωρίζετε, σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Χανίων διεξάγουμε μία μελέτη σχετική με την αξιολόγηση της ποιότητας που 
παρέχει η μονάδα αυτή και οι απόψεις σας θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο αυτόν. Για 
το σκοπό αυτό επιλεχθήκατε τυχαία από ένα κατάλογο ασθενών που νοσηλεύτηκαν το τελευταίο 
διάστημα για να συμπληρώσετε ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο. Ζητούμε ξανά τη βοήθειά σας 
προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η αρχική άποψη σας παραμένει η ίδια ή έχει αλλάξει τώρα που 
έχουν περάσει κάποιες ημέρες από την έξοδο σας από το νοσοκομείο. 

  
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Σας 

παρακαλούμε, μην γράψετε το όνομά σας σε κανένα σημείο πάνω στο ερωτηματολόγιο. Οι 
πληροφορίες που μας δίνετε θα μείνουν απόλυτα εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση οι 
απαντήσεις δε θα αντιστοιχηθούν με το όνομά σας. Ο αριθμός στο πίσω μέρος του 
ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για να μας δείξει ότι επιστρέψατε το ερωτηματολόγιο 
ώστε να μη χρειαστεί να σας στείλουμε υπενθύμιση. Παρακαλούμε, επιστρέψτε το 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, μέσα στον προπληρωμένο φάκελο που το συνοδεύει, μέσα 
στις επόμενες 7 ημέρες. Αν θέλετε να διαγραφεί το όνομά σας από τη λίστα των ασθενών που 
συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα, παρακαλούμε επιστρέψτε το ερωτηματολόγιο χωρίς να το 
συμπληρώσετε με τον φάκελο που το συνοδεύει.  

 
Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε ή όχι, αλλά όσο πιο πολλοί ασθενείς απαντήσουν, 

τόσο περισσότερο έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη φροντίδα που λαμβάνετε. Ελπίζουμε 
να ανταποκριθείτε ξανά και για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην 
ερευνήτρια κα. Πετράκη στο 6993147111. 

 
 Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε υγεία. 
  

Με εκτίμηση, 
 
 
Ελίνα Πετράκη 
Ερευνήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος «∆ημόσιας Υγείας & ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας» 
Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

 

Θα ήθελα να λάβω ταχυδρομικώς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας  Κυκλώστε Ναι ή Όχι 

Αν συμπληρώσατε Ναι, αφήστε μας τη διεύθυνσή σας για να σας στείλουμε τα αποτελέσματα (τα στοιχεία 
σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό). 

Ονοματεπώνυμο: Χωριό/Πόλη: Τ.Κ: 
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