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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγσγή: 

Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζεσξείηαη θξίζηκε βάζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο θξνληίδαο 

ζε θνηλφηεηεο θαη επάισηεο νκάδεο. πλεπψο, κπνξεί λα νξηζηεί σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

ηεο εζληθήο πγείαο. Έρεη αλαθεξζεί φηη ε απνδνηηθφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα 

ήηαλ θαιχηεξε κε ηε κεηάβαζε ηεο εζηίαζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Καηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, λέεο κνλάδεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. 

 

θνπόο: 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζε Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) 

αζηηθήο πεξηνρήο Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

 

Αζζελείο – Μέζνδνη: 

πιιέρηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ηηο 5 ΣΟΜΤ Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη αλαιχζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ γλψκε, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο γηα ην είδνο, ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ,ηελ 

πνηφηεηα αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηνλ ξφιν ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζε πξφηππε εξγαζία ησλ Κατηειίδνπ, 

Οηθνλφκνπ, Γαιάλε θαη ζπλ. θαηφπηλ έγθξηζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ. 

 

Απνηειέζκαηα: 

πιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 142 εξσηεκαηνιφγηα θαη αλαιχζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο.  Σν 28.67% ησλ ρξεζηψλ ήηαλ άξξελεο θαη ην 69.72% ήηαλ γπλαίθεο. ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ζηελ ρξήζε ησλ ΣΟΜΤ 

θαζφηη πξνζθέξνπλ ηαηξνλνζειεπηηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα βαζκνιφγεζαλ κε 4.48 / 5 ηηο ΣΟΜΤ θαη ζηελ εξψηεζε πφζν ζα 

ζπλέζηελαλ ηελ ΣΟΜΤ βαζκνιφγεζαλ κε 9.33 / 10. Παξφια ηαχηα αλαδείρζεθαλ θαη 

πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε παξνπζίαο πεξηζζφηεξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, 

αλάγθε παξνπζίαο ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. 
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πκπέξαζκα: 

Όπσο αλαδείρζεθε ζηελ κειέηε, νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ΣΟΜΤ θαη επλννχληαη απφ ηελ χπαξμή ηνπο, ζεσξψληαο φηη βειηηψλνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο πεξίζαιςε. Οη ΣΟΜΤ ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πγεηνλνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνέθπςε φηη ζπκβάιινπλ ζηελ εδξαίσζε 

θαη ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ηθαλνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο θαη 

ζπζηήλνληαη αδηακθηζβήηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, εκπεηξίεο αζζελψλ, πξφιεςε, θξνληίδα, 

ΣΟΜΤ, γεληθφο ηαηξφο 
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ΑBSTRACT 

 

 

Introduction:  

 

Primary Health Care is considered a critical base for extending care to communities 

and vulnerable groups. Thus, it can be defined as the corner stone for national health. 

It has been reported that the cost-efficiency of health care would be better by 

transitioning the focus towards primary health care. While making reforms in primary 

health care, new healthcare units have started operating in the last years in Greece. 

 

Purpose:  

 

The purpose of this study is to investigate patients‟ experience of primary care 

services in Heraklion Crete through the use of newly established primary health care 

structures of the country, the Local Health Units (TOMY‟s). 

 

Patients and Methods:  

 

The survey has been carried out in the five TOMY‟s of the city of Heraklion Crete – 

Greece. A total number of 142 questionnaires have been selected. A sample of 

convenience and a questionnaire were used to collect the necessary information that 

included data on demographic factors and patients‟ experiences. 

 

Results:  

 

From the total number of 142 patients 28.67% were male and 69.72% were female 

patients. In general, health care recipients seem to have had positive experiences as 

the majority responded positively to the questionnaire questions with an average 

rating of 4.48 / 5 which appears to be related to the level of education.  In addition, 

most of the responders replied that they would highly recommend TOMY to other 

civilians. In particular, the average score on this question was 9.33 / 10. However, 

problems arising in terms of few medical faculties, lack of laboratories and not 

convenient working hours.  

 

Conclusions:  

 

In conclusion, assessing the experience of health service, recipients play a major role 

since they are linked to certain indicators of quality, safety and effectiveness of health 

service. Through the study, it has been revealed that civilians have positive 

experiences from the use of TOMYs. However, problems arise in terms of few 

medical faculties, lack of laboratories and not convenient working hours. But no 

standard results may come up since such issue needs more investigation. 

 

Key Words: primary health care, patient experiences, family doctor / general 

practitioner, gatekeeping, health offer 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

Όπσο έρεη νξηζηεί, σο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Π.Φ.Τ.) λνείηαη ην ζχλνιν 

ησλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, ηε 

δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαη ηε ζπλέρεηα απηήο. (1) 

 

Η Π.Φ.Τ. έρεη σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη απνηειεί ην βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. (1,2) Η παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ απαζρνιεί 

ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Μέηξν ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα, ηελ δηαπξνζσπηθή 

επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

 

ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηελ  αλαβάζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. ην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

απηψλ πξνζπαζεηψλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη πξψηεο 

Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟΜΤ).  

 

Οη ΣΟΜΤ ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο ζην πιαίζην 

αξκνδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ Κέληξνπ Τγείαο (ΚΤ) αλαθνξάο κε ηα νπνία 

δηαζπλδένληαη επηζηεκνληθά θαη ιεηηνπξγηθά. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη εκπεηξίεο 

ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα νη κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ νπηηθή ησλ 

ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηά ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο σο 

έλα λέν κέζν αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπελδχνληαο ζηελ  

αμηνιφγεζε, θάζε ηνκέαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηα βέιηηζηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξνο 

φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 
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θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζε Σνπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) αζηηθήο πεξηνρήο Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ  

 

2.1 Οξηζκόο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, ζηηο 12 επηέκβξε ηνπ 1978, ε Γηαθήξπμε ηεο 

Alma Ata  θαη ε Παγθφζκηα ηξαηεγηθή „Τγεία γηα Όινπο‟ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο ζπληζηά κία ηζηνξηθή αθεηεξία γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο, ε νπνία παξακέλεη επίθαηξε θαη πνιχηηκε, κε ηδηαίηεξε αμία γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πγείαο θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζην επίπεδν πγείαο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

«Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζπληζηά ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ηελ πξψηε επαθή κε 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε. Σν 

ζχζηεκα πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο θαζνιηθφηεηαο, ε πξφζβαζε ζε απηέο λα είλαη εθηθηή ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ πνιίηε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, 

λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο νιηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

πγείαο». (1) 

Η Γηαθήξπμε δηαηππψλεη έλαλ πιήξε νξηζκφ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ν 

νπνίνο : 

 αλαγλσξίδεη ηελ πγεία σο ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα,  

 θαηαδεηθλχεη σο πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά κε απνδεθηέο ηηο αληζφηεηεο 

ζην επίπεδν ηεο πγείαο,  

 αμηνινγεί ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο σο βαζηθή πξνυπφζεζε 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,  

 θαζηεξψλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκάησζε ηεο θξνληίδαο πγείαο σο αηνκηθφ 

θαη ζπιινγηθφ δηθαίσκα θαη θαζήθνλ,  

 αλαδεηθλχεη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο σο ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ζε παγθφζκην επίπεδν ζην πλεχκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη  
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 πξνζδηνξίδεη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα σο αλαπφζπαζην κέξνο θαη σο θεληξηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη αθφκε σο ην πξψην επίπεδν 

πξνζέγγηζεο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζε απηφ. (2) 

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2018 κέζα απφ ηελ λέα δηαθήξπμε ηεο Astana απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ν θξίζηκνο ξφινο ηεο πξσηνβάζκηαο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαζνξίδνληαη  λένη ζηφρνη γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πάληεο κπνξνχλ 

λα απνιακβάλνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν πγείαο.  

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ε ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη ε πιένλ πεξηεθηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο, θαη φηη ε ΠΦΤ είλαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο γηα ηελ θαζνιηθή θάιπςε ηεο πγείαο. (3) 

 

Γηακνξθψλνληαη  έληεθα βαζηθέο νξγαλσηηθέο αξρέο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο 

ΠΦΤ, απαξαίηεηεο γηα ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζε θαηλνηφκα, 

νινθιεξσκέλα, αλζξσπνθεληξηθά θαη ζπληνληζκέλα κνληέια ΠΦΤ. (3) 

 

Δπηγξακκαηηθά :  

 

1. ηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ 

αιιαγψλ κε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλψλ 

πξνθιήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη 

λα ζπλδπαζηεί κε πξνζεθηηθά πξνζδηνξηζκέλε πινπνίεζε κε βάζε ηελ ηνπηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε ζπλερή κάζεζε. 

2. Οξαηή θαη δηαηεξήζηκε εγεζία.  

3. Θεψξεζε ηεο ΠΦΤ σο ηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Τπνζηεξηδφκελε απφ 

ηνπο νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη ηηο πνιπεπηζηεκνληθέο νκάδεο, πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζηνλ ππξήλα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ηξέρνπζεο θαη 

κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θαηλνηνκίεο. 

4. Δπέιηθηεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ. Η θαηλνηνκία ζηνλ 

νξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηινγψλ ησλ αζζελψλ, 



 Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας    
 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
    13 

 

ησλ παξφρσλ ΠΦΤ θαη γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη δίθαησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

5. Δπηβάιιεηαη λα εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ εμνπζηνδνηεκέλεο νκάδεο θαη 

θνηλφηεηεο ηεο ΠΦΤ  κε ζαθή αίζζεζε ινγνδνζίαο.  

6. Η δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

7. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεζφδσλ πιεξσκήο ησλ παξφρσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. 

8. Πνιπεπηζηεκνληθέο νκάδεο θαηάιιειεο γηα ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο. Οη δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, πνπ ζπρλά θαζνδεγνχληαη απφ 

νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο, απνηεινχλ εγγχεζε  επηηπρεκέλα κνληέια πξσηνβάζκηαο. 

9. Μηα κεηαηφπηζε απφ ηελ αληηδξαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ 

πξννξαηηθή δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο.  

10. Αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ θαη ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ΠΦΤ . 

11.πλερήο αμηνιφγεζε θαη κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επέιηθηεο θαη 

ελεκεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ΠΦΤ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο.  

2.2 Βαζηθέο αξρέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

 

Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) απνηειεί ην ζεκέιην θαη ην επίθεληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θάζε ρψξαο θαη ε ελίζρπζε απηήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ελφο πιεζπζκνχ. (4) 

Παξέρεη έλα ζχλνιν ησλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. Οη ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, ηε δηάγλσζε, ηελ 

ζεξαπεία, ηελ νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαη ηε ζπλέρεηα απηήο. Σν Κξάηνο έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Ο ζρεδηαζκφο, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε ιεηηνπξγία, ε επνπηεία, ν έιεγρνο θαη ε 

αμηνιφγεζή ηεο αζθείηαη ζεζκηθά απφ ηελ Πνιηηεία, ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία. (5)  
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Η Π.Φ.Τ. κέζα ζε κία θνηλσλία απνηειεί εληαίν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ελεξγνπνηεί θαη ηνπο 

ζρεηηθνχο ηνκείο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο αλάπηπμεο. (6) 

 

 

 

Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο είλαη:  

 Δληαία θαη ζπληνληζκέλε, δηαζθαιίδνληαο ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

δεκφζησλ δνκψλ ΠΦΤ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλε 

πεξηνρή, ππφ θνηλφ ζπληνληζκφ απφ έλαλ κφλνλ θνξέα . 

 Οινθιεξσκέλε θαη ζπλερήο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηε 

θξνληίδα πγείαο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο 

λφζνπ, ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, ηε ζεξαπεία ηεο αξξψζηηαο, ηε 

θπζηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε . 

 Γεκφζηα, παξέρνληαο ππεξεζίεο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, κε επζχλε ηεο Πνιηηείαο, 

ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

 Κνηλσληθά ειεγρφκελε, κε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο θνξέσλ ηεο 

θνηλφηεηαο, ζην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.(7)  

 

Η Π.Φ.Τ. ζην ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζηνλ 

πιεζπζκφ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, θαιχηεξν επίπεδν πγείαο θαη ηαπηφρξνλα 

ρακειέο δαπάλεο θαη ρακειφηεξε ρξήζε θαξκάθσλ. (8) 

 

Δπνκέλσο φιεο νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο αλαδεηνχλ πςειήο πνηφηεηαο νινθιεξσκέλεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο . (9) 

 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο είλαη: (10,11) 

 Η ειεχζεξε θαη έγθαηξε θξνληίδα πξψηεο επαθήο (first contact care).  

 Η ζπλερήο θξνληίδα, ψζηε λα παξέρεηαη δηαρξνληθά κφληκε θαη νκαιή θξνληίδα 

πγείαο, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο αζζέλεηαο (continuous care). 
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  Η ζπληνληζκέλε θξνληίδα, γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο ζην ζχλνιν 

ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ αζζελψλ (coordinated care). 

 Η πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε θξνληίδα, κέζσ κηαο βαζηθήο αιιά επξείαο δέζκεο 

ππεξεζηψλ πγείαο (comprehensive care). 

 Η θξνληίδα κε επίθεληξν ηελ νηθνγέλεηα (family-centeredness care).  

 Η θξνληίδα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θνηλφηεηα (community orientation). 

 

2.3 Ζ εμέιημε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ Διιάδα 

 

Σν 1983 κε ηνλ λφκν 1397 ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα έγηλε ε πξψηε 

παξέκβαζε γηα εληαία αλάπηπμε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.  

ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ιεηηνχξγεζαλ 172 θέληξα πγείαο 

αζηηθνχ θαη κε αζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. (12) 

 

Γχν λφκνη πνπ ζηφρεπζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζην ζπληνληζκφ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο ήηαλ ν Νφκνο 3172 ηνπ 2003 πνπ απνζθνπεί ζηελ νξγάλσζε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ν Νφκνο 3235 ηνπ 2004 κε 

ζέκα «δηαηάμεηο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Τγεία». Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξψηνπ 

ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ησλ νξγάλσλ 

απνθέληξσζεο. Ο δεχηεξνο λφκνο εληάζζεη ην ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Τπάξρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θαη ε ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο.(13,14) 

 

ηε ζπλέρεηα θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο έγηλαλ δχν κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

επέθεξαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ΠΦΤ. Η πξψηε ην 2009 κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

ΔΟΠΤΤ, φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ηηο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 

Γήκνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο.  

Η δεχηεξε πεξίνδνο ην 2012 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΠΔΓΤ, φπνπ θαζηεξψζεθε ε 

νινήκεξε παξνρή ΠΦΤ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ.(15) 

 

Σν 2017 βάζεη ηνπ λ.4486 ε Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ππφθεηηαη ζε 

θαζνξηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Οη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηηο αξρέο ηεο δσξεάλ 



 Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας    
 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
    16 

 

θαζνιηθήο θαη πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ απνζθνπεί ζηελ 

ηζφηηκε πξφζβαζε θαη πξνζηαζία ζηηο επάισηεο θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Καζνξίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ζπλέρεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπηβάιιεη ηελ 

εζηθή θαη δενληνινγία ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα 

πξνζπαζνχλ γηα ην θνηλφ θαιφ. Οη ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηε 

δηάγλσζε, ζεξαπεία, ηελ λνζειεία θαη ηελ πεξεηαίξσ θξνληίδα ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. 

Παξέρνληαη κέζα απφ έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν θαη απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ζε δχν 

επίπεδα.  

ην πξψην επίπεδν παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηηο ΣΟ.Μ.Τ, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, 

ηα πνιπδχλακα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηα εηδηθά πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηα δεκνηηθά 

ηαηξεία.  

ην δεχηεξν επίπεδν παξέρνληαη ππεξεζίεο εμσλνζνθνκεηαθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

θξνληίδαο πγείαο απφ ηα θέληξα πγείαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη ηα θέληξα πγείαο 

παξέρνπλ ππεξεζίεο εθηάθησλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, εξγαζηεξηαθφ θαη 

απεηθνληζηηθφ έιεγρν, νδνληηαηξηθή θξνληίδα, θξνληίδα κεηέξαο θαη παηδηνχ, 

θξνληίδα παηδηψλ θαη εθήβσλ, ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο πξφιεςεο, θπζηθνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ππεξεζίεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, θνηλσληθήο ηαηξηθήο, 

ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξναγσγήο πγείαο. 

Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη δεκφζηεο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. δελ 

δχλαληαη λα θαιχςνπλ πιήξσο ησλ πιεζπζκφ επζχλεο, αλάινγεο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη θαη απφ ηδηψηεο παξφρνπο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ 

ζπκβάζεηο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο αζθάιηζεο .(4) 

 

Οη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. απνηεινχληαη απφ: 

 

α) ηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη εηζαγσγή ηνπ 

αηφκνπ ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, 

β) ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ πνιηηψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή 

εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα επηιεγκέλα λνζήκαηα θαη ηελ 

πξναγσγή πγείαο, 

γ) ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα, 
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δ) ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο κεηέξαο – παηδηνχ, 

ε)ηελ παξαπνκπή, παξαθνινχζεζε θαη θαηά πεξίπησζε ζπλδηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα, 

ζη) ηελ παξνρή επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, 

δ) ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνχ, 

ε) ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, 

ζ) ηελ παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θαη παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, 

η) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φπρηθήο Τγείαο θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηηο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, 

ηα) ηελ Πξσηνβάζκηα Οδνληηαηξηθή θαη Οξζνδνληηθή Φξνληίδα, 

ηβ) ηε δηαζχλδεζε κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένπλ ηελ δηαθήξπμε ηεο Astana κε ηνλ λφκν 

4486/2017 είλαη ε πξνζθνξά πγείαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζέζε, ε ηζφηεηα θαη ε θαζνιηθή θάιπςε.  

Πξέπεη λα ππάξρεη «πγεία γηα φινπο» κέζα απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επεκεξία ησλ 

αλζξψπσλ ζε αηνκηθφ θαη ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν.  

Θα πξέπεη λα παξέρεηαη πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. Να ππάξρεη ζεβαζκφο, αμηνπξέπεηα, ζπκπφληα θαη αθνζίσζε απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο.(16, 17) 

Οη πάξνρνη ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο 

θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηεο θνηλσλίαο. Να θαηαλννχλ ηνπο 

θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη λα 

εξγάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ γηα λα ελζσκαησζεί επαξθψο ε 

θνηλφηεηα, ε θνηλσληθή θξνληίδα θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο. 

Με ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ΠΦΤ ζα απνζπκθνξηζεί ε δεπηεξνβάζκηα 

εμνηθνλνκψληαο θφζηνο θαη ρξφλν.  

Η ΠΦΤ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Πξέπεη λα πξνσζεί 

κέηξα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο 

θνηλφηεηαο. Να ππάξρεη εθπαίδεπζε ηεο θξνληίδαο κεηέξαο θαη παηδηνχ θαζψο θαη 

γηα ηα κέηξα αλνζνπνίεζεο.(18) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗ ΣΟΠΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ (ΣΟ.Μ.Τ.) 

 

3.1 Ίδξπζε ησλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο  

 

ηα πιαίζηα ησλ λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ίδξπζε ηηο πξψηεο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο.  

Οη Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) , φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ λ.4486/2017 άξζξν 5 

ζπζηήλνληαη σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε θνηλέο απνθάζεηο 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Τγείαο κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τ.Πε. θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κε..Τ.Πε..  

Λεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο, κε εγγεγξακκέλν πιεζπζκφ 

επζχλεο θαη ζηειερψλνληαη απφ κία Οκάδα Τγείαο. 

 

Οη λενζχζηαηεο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο ζθνπεχνπλ :  

 ηελ πξναγσγή θαη αγσγή πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηνπλ, 

 ηελ παξέκβαζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία, ηα 

ζρνιεία θαη γεληθά ζε φιν ην θάζκα ησλ δνκψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

αιιειεγγχεο, 

 ηελ πξφιεςε, εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ γηα κεηαδηδφκελα ή κε λνζήκαηα 

ζε νκάδεο ή άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο 

πγείαο, 

 ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο, 

 ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη παξαπνκπή ζηα Κέληξα Τγείαο 

ή ζηα Ννζνθνκεία, 

 ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θξνληίδα ελειίθσλ θαη παηδηψλ, 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ ζηε κνλάδα θαη θαη‟ 

νίθνλ, 

 ηελ θαη‟ νίθνλ θξνληίδα πγείαο, 

 ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο, 

 ηελ αλαγλψξηζε , αλίρλεπζε θαη παξαπνκπή ςπρηθψλ παζήζεσλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο, 
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 ηελ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηνπο,  

 ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο, ζχκθσλα κε 

ην Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο 

πγείαο. 

 

3.2 ηειέρσζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο  

 

Οη ΣΟ.Μ.Τ ζηειερψλνληαη κε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηαηξφ 

εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ηαηξφ εηδηθφηεηαο παηδηαηξηθήο, 

λνζειεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.  

Η ειάρηζηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο είλαη έλαο γηαηξφο, έλαο λνζειεπηήο θαη έλαο 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ελψ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 12 κέιε, 4 γεληθνχο ηαηξνχο ή 

παζνιφγνπο, 1 παηδίαηξν, 2 λνζειεπηέο, 2 επηζθέπηεο πγείαο, 1 θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ 

θαη 2 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο.  

Ο πιεζπζκφο επζχλεο γηα έλαλ ηαηξφ, εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, κε 

αξκνδηφηεηα νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ αλέξρεηαη ζηα 2.250 άηνκα θαη αληίζηνηρα γηα 

παηδίαηξν, κε αξκνδηφηεηα νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, ζηα 1.500 παηδηά ελψ νη κνλάδεο 

κε κέγηζηε ζχλζεζε δελ εμππεξεηνχλ πιεζπζκφ  άλσ ησλ 12.000 αηφκσλ. 

Σν ηαθηηθφ σξάξην ησλ ΣΟ.Μ.Τ είλαη επηάσξν θαη πελζήκεξν απφ Γεπηέξα έσο θαη 

Παξαζθεπή.  

Οη ππεξεζίεο ησλ ΣΟ.Μ.Τ παξέρνληαη απφ ηηο 8:00 έσο ηηο 21:00, ζε δχν βάξδηεο σο 

αθνινχζσο: απφ ηηο 8:00 έσο ηηο 15:00 θαη απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 21:00.  

ε πεξίπησζε πνπ εγγεγξακκέλνο ρξεηαζηεί ππεξεζίεο πγείαο εθηφο σξαξίνπ ζα 

πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε θάπνηα δνκή ΠΦΤ πνπ εθεκεξεχεη. 

Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Τγείαο, ην ζπληνληζκφ ησλ 

δξάζεσλ, ππφ ηε γεληθή επνπηεία ηνπ πληνληζηή Σν.Π.Φ.Τ (άξζξν 14 ηνπ 

λ.4486/2017) θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, νξίδεηαη έλαο εθ ηεο 

Οκάδαο Τγείαο, εθηφο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

ην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο, ε νκάδα πγείαο δηαρεηξίδεηαη θαη επηιχεη 

δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο 

δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία αλαθχπηνπλ κέζσ νξγαλσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ 

πιεζπζκφ επζχλεο ηεο.  
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Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ, επηζηεκψλ θαη 

επαγγεικάησλ πγείαο ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, κέζσ ησλ ΣΟ.Μ.Τ εηζάγνληαη θαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ 

αιιά θαη ν Αηνκηθφο Ηιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (Α.Η.Φ.Τ.) ν νπνίνο 

ζπκπιεξψλεηαη θη ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

είλαη εγγεγξακκέλνο ν πνιίηεο.(4) 

 

 

3.3 Καζήθνληα Δπαγγεικαηηώλ ηεο νκάδαο πγείαο ησλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο  

 

3.3.1   Καζήθνληα ηνπ Οηθνγελεηαθνύ Ηαηξνύ 

 

 Λακβάλεη, δηαηεξεί θαη αλαλεψλεη ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ πγείαο θαη ηηο ζπλήζεηεο 

δσήο ηνπ αηφκνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη λα ηα θαηαρσξεί ζηνλ Α.Η.Φ.Τ. 

 Γηαγηγλψζθεη ζέκαηα πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη λα εληνπίδεη ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπο. 

 Δπηιχεη θαη λα ρεηξίδεηαη ζπλήζε πξνβιήκαηα πγείαο, ρξφληα λνζήκαηα θαη ηηο 

δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο.  

 πκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιπθαξκαθίαο. 

 Μεξηκλά γηα ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνπθηζηηθήο-παξεγνξεηηθήο αγσγήο θαη 

θξνληίδαο. 

 πκβάιεη ζην ζπληνληζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο, ζηελ 

παξαπνκπή ζηα άιια επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

 

3.3.2   Καζήθνληα ηνπ Παηδηάηξνπ 

 

• Παξέρεη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ. 

 Αληηκεησπίδεη αζζέλεηεο θαη δηαρεηξίδεηαη επείγνληα θαη ρξφληα πεξηζηαηηθά. 

• Πξαγκαηνπνηεί εκβνιηαζκνχο θαη ειέγρεη ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ παηδηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ ελειίθσλ. 
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• Τπνζηεξίδεη ηηο κεηέξεο ζε ζέκαηα ζειαζκνχ , ζίηηζεο ηνπ βξέθνπο, αιιά θαη ηεο 

γεληθφηεξεο θξνληίδαο ηνπ. 

• Πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθφ έιεγρν παηδηψλ θαη εθήβσλ κε αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή θαζνιηθψλ ή επηιεθηηθψλ, ιφγσ παξνπζίαο επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ 

ζην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ ή ηεο νηθνγέλεηαο, πξνγξακκάησλ πξψηκεο αλίρλεπζεο 

λνζεκάησλ, κε βάζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

 Παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε δπζθνιηψλ-

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

 Σεξεί ην Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή, λα 

ζπκπιεξψλεη ην Γειηίν απηνχ θαη λα ρνξεγεί ηηο βεβαηψζεηο πγείαο. 

 Πξαγκαηνπνηεί θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο ζε λενγέλλεηα θαη θξνληίδα κε 

πεξηπαηεηηθψλ παηδηψλ κε ρξφληεο παζήζεηο. 

• Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε παηδηά, εθήβνπο θαη γνλείο ηδίσο ζε 

ζέκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη αληηζχιιεςεο, εμαξηήζεσλ, δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη θξνληίδα ζηελ νηθνγέλεηα κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ 

θαη ηελ πξφιεςε θαη πξψηκε αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο. 

 Τινπνηεί πξνγξάκκαηα αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά κέιε ηεο Οκάδαο Τγείαο θαη κε ηνπηθέο αξρέο, ζρνιεία 

θαη άιινπο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

3.3.3   Καζήθνληα ηνπ Ννζειεπηή  

 

• Πξνάγεη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, 

• Αμηνινγεί θαη παξέρεη ππεξεζίεο θξνληίδα πγείαο φπσο ζεξαπεία, ππνζηήξημε. 

πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ζην άηνκν, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλφηεηα. 

• Απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ. 

• πκκεηέρεη ελεξγά ζην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, θαζψο θαη λα 

ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

• Δθηηκά ηηο αλάγθεο, ζρεδηάδεη θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ 

λνζειείαο θαη λα εθπαηδεχεη ηνπο θξνληηζηέο ησλ αζζελψλ. 

• Παξαθνινπζεί πεξηνδηθά ρξφληνπο πάζρνληεο αζζελείο. 
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• πκκεηέρεη ζηε δηαηήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ πγείαο θαη 

θαηαρσξεί ζηνλ Α.Η.Φ.Τ. πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο επζχλεο 

ηνπ. 

• Αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε αζζελψλ κε ζηφρν ηελ απηνθξνληίδα θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

 

3.3.4.   Καζήθνληα ηνπ επηζθέπηε πγείαο  

 

 ηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία. 

 Βειηηψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ζηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ θνηλφηεηα. 

 Τινπνηεί παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

 Αμηνινγεί ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 πκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. 

 πκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνχ ζηελ θνηλφηεηα, 

 Γηελεξγεί πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε 

παζνγέλεηαο, ζε πξψηκν ζηάδην, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ζε νκάδεο πιεζπζκνχ κε ηδηαηηεξφηεηεο φπσο νη 

θαηαπιηζκνί ησλ πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ ή ησλ Ρνκά. 

 Έρεη νπζηαζηηθφ δηαζπλδεηηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ. 

 

  3.3.5.  Καζήθνληα ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ  

 

 πκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο γηα ηελ άξζε ησλ 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία. 

 Πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θάιπςε αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. 

 Δθηηκά, θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζηνπο βηνςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο. 

 πκβάιεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ αγσγήο 

θαη πξναγσγήο πγείαο. 
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 ρεδηάδεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαζίαο 

ππεξειίθσλ, αλαπήξσλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Φξνληίδεη γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο  ζηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

 

 

 

3.3.6.  Καζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ  

 

Η δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη 

ππνζηήξημε ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπο, ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ 

αλακνλήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ 

 
 

4.1. Ζ Έλλνηα ηεο Πνηόηεηαο  - Οξηζκνί 

 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη θαζνξηζηεί κε πιεζψξα νξηζκψλ ιφγσ ηεο 

πνιπδηάζηαηεο «νπηηθήο» κε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί.(18)  

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ. – W.H.O.), ε πνηφηεηα ηεο 

θξνληίδαο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο γηα άηνκα θαη πιεζπζκνχο 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πγείαο. Βαζίδεηαη ζε 

ηεθκεξησκέλεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε 

θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο. (1) 

 

Καηά ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (International Organization for 

Standardization, ISO), σο πνηφηεηα νξίδεηαη «ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηδηνηήησλ πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξαγκαηηθέο (εθθξαζκέλεο ή ζπλεπαγφκελεο) αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ» ή «ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν έλα ζχλνιν εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο» (19,20). 

 

Αξθεηά ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο δηαηππψζεθαλ:  

 

Απφ ηνλ Deming (1986), «πνηφηεηα πξντφληνο ή ππεξεζίαο είλαη ε πξνβιέςηκε 

νκνηνκνξθία θαη αμηνπηζηία ηνπ ζε ρακειφ θφζηνο θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ 

αγνξά», ελψ ε ηθαλνπνίεζε εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε: Ιθαλνπνίεζε = ησξηλή 

απφδνζε - αλακελφκελε απφδνζε. Η δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο 

θαη΄απηφλ είλαη λα κεηαθξάζεη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε κεηξήζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ψζηε έλα πξντφλ λα ζρεδηαζηεί γηα λα δίλεη ηθαλνπνίεζε ζην πειάηε 

κε κηα ηηκή ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Δπηπιένλ ζεσξεί φηη ε πνηφηεηα 

έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ηα νπνία αιιάδνπλ δηαξθψο θαη κάιηζηα, 

δηαθνξεηηθά άηνκα αμηνινγνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα δηαθνξεηηθά. Γη' απηφλ ην ιφγσ, είλαη 

ζεκαληηθή ε κέηξεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζπρλή επαλάιεςε 
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ηεο κέηξεζεο απηήο. (21) ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη απφςεηο ηνπ άζθεζαλ κεγάιε 

επίδξαζε ζηε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σνλ J. Juran (1988), «πνηφηεηα γηα έλα είδνο (πξντφλ ή ππεξεζία) είλαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ρξήζε», αλαγλσξίδνληαο πέληε δηαζηάζεηο θαηαιιειφηεηαο 

ρξήζεο φπσο ε  πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, πνηφηεηα αληαπφθξηζεο, δηαζεζηκφηεηα, 

αζθάιεηα θαη επηηφπηα ρξήζε. (22) 

Ο Ιshikawa (1985) έλαο απφ ηνπο δηάζεκνπο Ιάπσλεο πξσηνπφξνπο ηνπ θηλήκαηνο 

πνηφηεηαο, θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ζηελνχ θαη επξέσο νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο: 

αλ εξκελεπζεί ζηελά, ε πνηφηεηα ζεκαίλεη: πνηφηεηα ελφο πξντφληνο. Αλ εξκελεπζεί 

επξέσο, ε πνηφηεηα ζεκαίλεη: πνηφηεηα εξγαζίαο, πνηφηεηα ππεξεζηψλ, πνηφηεηα 

πιεξνθφξεζεο, πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ, πνηφηεηα ηκήκαηνο, πνηφηεηα αλζξψπσλ - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαηψλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ δηεπζπληψλ, ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ - πνηφηεηα ζπζηήκαηνο, πνηφηεηα νξγαληζκνχ, πνηφηεηα 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θηι. Απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θνηλά ζηνηρεία: ε 

πνηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ αληαπφθξηζε ή ηελ ππεξθάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

πειαηψλ, ε πνηφηεηα εθαξκφδεηαη ζηα πξντφληα, ζηηο ππεξεζίεο, ζηνπο αλζξψπνπο, 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζην πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα απνηειεί κία δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε (π.ρ. απηφ πνπ ζεσξείηαη πνηφηεηα ζήκεξα κπνξεί λα κελ 

είλαη αξθεηά θαιφ γηα λα ζεσξεζεί πνηφηεηα αχξην).(23) 

 

Δλψ ν Γεξβηηζηψηεο (2005) παξέρεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: «Πνηφηεηα γηα έλα είδνο 

(πξντφλ/ππεξεζία) είλαη ε πξνζθεξφκελε ζηνλ πειάηε αμία γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

ρξήζεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο γηα ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ είδνπο» . Ο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν φςεηο: 

εθείλε ηνπ αγνξαζηή/πειάηε/ρξήζηε θαη εθείλε ηνπ παξαγσγνχ ηνπ πξντφληνο ή 

παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. (18, 24) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη έλαο παγθφζκηα θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα, αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ βάζεηο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία απηήο ηεο έλλνηαο. 

  

Η πνηφηεηα ινηπφλ κπνξεί λα νξηζηεί σο κία δπλακηθή θαηάζηαζε ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ θαη 

ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ή μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 
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4.2.. Ζ ζεκαζία ηεο Πνηόηεηαο  

 

Η ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο έγθεηηαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θάζε επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, κε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο:  

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επηθέξεη επκελείο κεηαβνιέο κέζα απφ ηελ 

νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε θαη ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ησλ εηζξνψλ, ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ (αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο), επηηξέπνληαο ζπγρξφλσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο (αχμεζε απνδνηηθφηεηαο). (18) 

Σα αλσηέξσ νξγαλσηηθά νθέιε κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο πψιεζεο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα (πςειφο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ πειαηψλ), παξάγνπλ νπζηαζηηθά πεξηζζφηεξνπο θαη 

πην ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο. Δπνκέλσο, κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηφζν νη 

πειάηεο φζν θαη ε επηρείξεζε κπνξνχλ λα είλαη θεξδηζκέλνη.(25) 

Η κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο καο δηαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα εμεχξεζεο κεραληζκψλ 

βειηίσζήο ηεο.  

Ο ζθνπφο ηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο είλαη ηξηπιφο : 1. Η 

επηβεβαίσζε φηη ηα πιήξε νθέιε ηεο ηαηξηθήο γλψζεο εθαξκφδνληαη επηηπρψο ζηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 2. Η δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θξνληίδαο. Οη 

δχν πξψηνη ζθνπνί δηεπθνιχλνπλ ηε βειηίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ 

αζζελή απφ φια ηα ζηάδηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 3. Η ζπλερήο απηή 

αμηνιφγεζε είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην επάγγεικα δηαηεξεί θαη ζέηεη ηα δηθά 

ηνπ ζηάληαξ θαη παξακέλεη ππεχζπλν ζην θνηλφ πνπ ππεξεηεί. (26) 

 

 

4.3. Οξηζκόο ηεο  Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ 

 

Η πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε, πξνζδηνξίδεηαη 

ελλνηνινγηθά, κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ρξήζηε.  

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ηεο ηδίαο αληίιεςεο πνπ 

δηακνξθψλεη ν πειάηεο απφ ηελ ππεξεζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμππεξέηεζήο 

ηνπ, θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ είρε γηα ηελ ππεξεζία, πξνηνχ εμππεξεηεζεί.(27)  
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Η δηακφξθσζε ηεο ηδίαο αληίιεςεο επεξεάδεηαη απφ πέληε δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ φπσο ε : 

 αμηνπηζηία (reliability) ηεο ππεξεζίαο, δει. ν βαζκφο ζηνλ νπνίν θαιχθζεθαλ νη 

αλάγθεο ηνπ πειάηε πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο  

 ηα εκθαλή θαη πιηθά κέζα θαη πφξνη (tangibility) πνπ έρνπλ ξφιν θαηα ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ή ηελ πιαηζηψλνπλ (πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφο, εγθαηαζηάζεηο)  

 αληαπνθξηζηκφηεηα (responsiveness) ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο εθδειψλεηαη κέζα απφ 

ηελ πξνζπκία, ηελ επγέλεηα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 δηαζθάιηζε ή αίζζεζε εκπηζηνζχλεοθεξεγγπφηεηαο (assurance) πνπ εκπλέεη ην 

πξνζσπηθφ ζηνλ πειάηε, πεξηιακβάλνληαο ηελ ηθαλφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αζθάιεηα  

 ελζπλαίζζεζε (empathy) πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο πξνζέγγηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ηαχηηζε κε ηνλ πειάηε. (28,29) 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν SERVQUAL, νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε δηακνξθψλνληαη 

βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ εμππεξέηεζήο 

ηνπ απφ ηελ ίδηα ή άιιε επηρείξεζε ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 

απφ άιινπο θαηαλαισηέο .(30)  

Δθηφο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ κπνξεί 

λα πξνζεγγηζζεί θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ παξφρνπ-παξαγσγνχ ηεο ππεξεζίαο, φπσο 

αθξηβψο θαη ζηα πξντφληα, αθελφο κέζσ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ν ίδηνο ν πάξνρνο 

ζέηεη γηα ηελ ππεξεζία, ζην πιαίζην ηεο πνηφηεηαο ζρεδίαζεο, θαη αθεηέξνπ κέζα απφ 

ηελ πνηφηεηα παξαγσγήο.  

 

Η επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ έρεη απνδείμεη φηη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο, νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθά 

παξφκνηα θξηηήξηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ.  

Σα θξηηήξηα αληηζηνηρνχλ ζε 10 θαηεγνξίεο - θιεηδηά ηα νπνία νλνκάδνληαη 

«θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ» θαη είλαη ηα εμήο:  

1. Αμηνπηζηία (Reliability): ηαζεξφηεηα θξνληίδαο, ζπλέπεηα εθηέιεζεο θαη 

δηάξθεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
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2. Αληαπφθξηζε (Responsiveness): Πξνζπκία, εηνηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνλ ρξήζηε.  

3. Ιθαλφηεηα (Competence): Απαξαίηεηα πξνζφληα - δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα λα εθηειέζνπλ ηελ ππεξεζία.  

4. Πξφζβαζε (Access): Πφζν εχθνιν είλαη λα έξζεηο ζε επαθή ή λα εηζρσξήζεηο 

ζηελ ππεξεζία.  

5. Δπγέλεηα (Courtesy): Φηιηθφηεηα θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε. 

6. Δπηθνηλσλία (Communication): Σξφπνη πιεξνθφξεζεο ηνπ ρξήζηε κε 

θαηαλνεηνχο φξνπο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπ.  

7. Δπαγγεικαηηθή πίζηε (Credibility): Δκπηζηνζχλε, εηιηθξίλεηα θαη θαιή θήκε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

8. Αζθάιεηα (Security): σκαηηθή αζθάιεηα, φρη ξίζθν ή ακθηβνιίεο, ερεκχζεηα. 

9. Καηαλφεζε (Understanding): θιεξή δνπιεηά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη 

επίδεημε ηεο θαηαλφεζεο ζηελ πξάμε.  

10. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (Physical tangibles ): Δπράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

εκθάληζε εξγαδνκέλσλ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν παξάγνληαο θφζηνο ππεξεζίαο θαηαιακβάλεη ζπλήζσο 

ρακειφηεξε ζέζε ζηελ αλσηέξσ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Κάζε παξέθθιηζε 

απφ ηελ θάιπςε φισλ απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε θαθήο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.(30) 

 

4.4.. Οξηζκόο ηεο  Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 

 

Γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο έρνπλ δνζεί πνιινί 

νξηζκνί θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο δηαζηάζεηο-ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζή ηεο. Κάζε πξνζέγγηζε αληαλαθιά ηηο αμίεο 

θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθψζεθε. (29) 

Πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζεκαίλεη ηελ παξνρή ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο 

πεξίζαιςεο ζηνλ αζζελή, δειαδή λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, ζηνλ 
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θαηάιιειν ρξφλν, κε ην ζσζηφ ηξφπν, ζην άηνκν πνπ ην έρεη αλάγθε, 

εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα (Department of Health, UK, 2003).  

Απφ δηνηθεηηθή ζθνπηά, ζεκαίλεη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο κε 

νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ ζεκαίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο θαη πξφζβαζεο ζηηο 

επηζπκεηέο θαη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζην ζπληνκφηεξν ρξφλν. (31) 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα αλαθέξεη φηη απηή επηηπγράλεηαη φηαλ νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη δξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη, δηαξθψο, αξρηθά ζηηο αλάγθεο θαη αθνινχζσο ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ.(32)  

Αξθεηέο θνξέο, νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπο 

θαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα πξνζεγγίζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ είλαη ε αλάπηπμε αξκνληθήο ζρέζεο καδί ηνπο θαη νη 

πεξηνδηθέο έξεπλεο (εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο).  

Άιινο νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη δηαηππσζεί είλαη θαη ν εμήο: Να 

επηηπγράλεηαη ην ζσζηφ άκεζα θαη ζηε ζπλέρεηα λα βειηηψλεηαη δηαξθψο (απνθφκηζε 

γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ ζα απνδνζεί αξγφηεξα ζε αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο).(33) 

Μηα πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε αλαθέξεη φηη  ε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο έρεη 

νξηζζεί σο «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο θαηνξζψλνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πγείαο θαη είλαη αλάινγεο θαη 

ζπλεπείο κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή γλψζε».(34)  

Ο νξηζκφο απηφο ππνδειψλεη νηη ε πνηφηεηα απνηειεί έλαλ ζρεηηθφ θαη φρη έλαλ 

απφιπην ζηφρν, ζρεηίδεηαη κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα (άξα πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη 

επηζπκίεο ησλ αζζελψλ θαη φζσλ έρνπλ ξφιν ζηε θξνληίδα πγείαο) θαη ηελ 

επηζηεκνληθή εμέιημε. (29) 

Γηα κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε, ε πνηφηεηα κπνξεί λα εμεηαζζεί σο πξνο ηε ζέζε πνπ 

ηεο έρεη απνδνζεί ζην επξχηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

πγείαο. 
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4.5. Γηαζηάζεηο Αμηνιόγεζεο ηεο  Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο πγείαο 

 

Οη κεηξήζηκεο δηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζηα 

ζπζηεκάησλ πγείαο, πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα, 

αληαπνθξηζηκφηεηα, απνδνηηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, ηζνηηκία θαη θφζηνο, ελψ νη 

ηξείο πξψηεο (απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα, αληαπνθξηζηκφηεηα) ζπληζηνχλ ηεο 

δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο «πνηφηεηα».  

 Η απνηειεζκαηηθφηεηα ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πγείαο πεξηγξάθεηαη σο 

«βαζκφο επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ παξνρή 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε εθείλνπο πνπ δπλεηηθά 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ απηέο». (31) 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ σο ζπληζηψζεο ε θαηαιιειφηεηα 

θαη ε έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο . (35) 

 Ώο αζθάιεηα (safety) ζηηο ππεξεζίεο πγείαο λνείηαη «ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην 

ζχζηεκα πγείαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο, παξέρεη ππεξεζίεο θαη επηηπγράλεη 

απνηειέζκαηα θαηα ηξφπν πνπ πξνιακβάλεη θηλδχλνπο γηα ηνλ ρξήζηε, ηνλ 

πάξνρν θαη ην πεξηβάιινλ». (36) 

 Η αληαπνθξηζηκφηεηα (responsiveness) αλαθέξεηαη ζην πψο ην ζχζηεκα 

δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο λα βξνχλ αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

ηνπνζεηψληαο ηνπο ζην θέληξν ηεο παξνρήο θξνληίδαο. (37)  

 πληζηψζεο ηεο, αλαγλσξίζηεθαλ νη εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ 

(Individual Patient Experiences) θαζψο θαη ε νινθιεξσκέλε θξνληίδα (Integrated 

Care).  

 Η απνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα, ε δε ηζνηηκία εμεηάδεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη (38) 

 Η ηζνηηκία (equity): ίζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ απφ ην 

ζχζηεκα πγείαο , ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα. (35) 

 Η πξνζβαζηκφηεηα (accessibility): δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ/αζζελψλ λα 

ηπγράλνπλ θξνληίδαο πγείαο ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ηφπν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπο . (36)  
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4.6. Σερληθή θαη Γηαπξνζσπηθή Γηάζηαζε ηεο Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο -  

Σν κνληέιν αμηνιόγεζεο Donabedian 

 

Ο θαζεγεηήο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan, Avedis 

Donabedian, εηζήγαγε ηε δηάθξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζίεο πγείαο ζηελ ηερληθή 

πνηφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο 

θξνληίδαο, ζηε δηαπξνζσπηθή, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο λα «αθνπγθξάδεηαη» ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ-ρξεζηψλ θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο, θαη ζηε δηάζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα πιηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο αλέζεηο. (39) 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηερληθή αξηηφηεηα, θαζψο επίζεο ηελ αζθάιεηα, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, ζην 

πιαίζην κηαο ζπλερηδφκελεο θξνληίδαο.  

Αθνξά ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο, κε αθεηεξία ηα δεηήκαηα 

ζηειέρσζεο, δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο έσο ηελ θιηληθή πξαθηηθή. Η πνηφηεηα κπνξεί 

λα κεηξεζεί.  

χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ Donabedian, ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ε δνκή (αλζξψπηλνη πφξνη θαη 

εγθαηαζηάζεηο-ππνδνκέο), νη δηαδηθαζίεο (νξγάλσζε, ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο) θαη ηα απνηειέζκαηα (ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ). 

ε θάζε θαηεγνξία ππάξρνπλ πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, 

φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο ησλ ηαηξψλ, νη ρξφλνη αλακνλήο ησλ 

αζζελψλ, ε αθξίβεηα ησλ κεραλεκάησλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ηα 

πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ζεξαπεηψλ θ.ά., αξθεί λα εληνπηζηνχλ ηα θξίζηκα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πξφηππα 

θαιήο πξαθηηθήο, δείθηεο αμηνιφγεζεο θαη δξάζεηο ζπκκφξθσζεο. (40)  

Άλζξσπνη, πιεξνθνξίεο θαη ππνδνκέο αμηνινγνχληαη θαη αλαδηνξγαλψλνληαη κε 

βάζε έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην επεηδή πξνζβιέπνπλ ζην «ὠθειέεηλ, ἢ κὴ βιάπηεηλ». 
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Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο έρεη πξνζαλαηνιηζζεί 

πεξηζζφηεξν ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ, δειαδή ζηε δηάζηαζε 

ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο .(24)  

Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πγεηνλνκηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: (41)  

 Η ρξεζηκφηεηα (usefulness). Ο δείθηεο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξν, λα ζπλδξάκεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η εγθπξφηεηα (validity). Δίλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δείθηεο κεηξά απηφ πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη κεηξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πθίζηαηαη ε πξνθαηάιεςε 

(bias) ή ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα.  

 Η αμηνπηζηία (reliability). Δίλαη ν βαζκφο ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εάλ ε κέηξεζε επαλαιεθζεί ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Η αμηνπηζηία κηαο κέηξεζεο ειέγρεηαη κε ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ θαη 

θπκαίλεηαη γηα ηηο αμηφπηζηεο κεηξήζεηο απφ 0,70−0,90  

 Η δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο (comparability). Δμαζθαιίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

πξφηππσλ δεηθηψλ, κε επξεία έθηαζε εθαξκνγήο, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

 Η αληαπνθξηζηκφηεηα (responsiveness). Απνδίδεη ην βαζκφ επαηζζεζίαο ελφο 

δείθηε λα αληρλεχεη κεηαβνιέο.  

 Η εηδηθφηεηα (specificity). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο δηαθνξψλ 

ζηηο εμεηαδφκελεο νκάδεο αζζελψλ, π.ρ. άηνκα κε θαιή πνηφηεηα δσήο θαη 

άηνκα κε θαθή πνηφηεηα δσήο . 

 Η επαηζζεζία (sensitivity). Γηεξεπλά ηελ αθξίβεηα ηνπ δείθηε θαη ην θαηά 

πφζν δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ αιιαγέο ή 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

Ο ηνκέαο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο ρψξνο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ δελ έρεη 

θαηνξζψζεη λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Η θξίζε ζηνλ ρψξν απηφ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

απφ ηελ πξνζθνξά. Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή κέζσ 

ηεο πνηφηεηαο ηεο πγείαο κπνξνχκε λα ηα εζηηάζνπκε ζε απηά πνπ αθνξνχλ, ην 
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θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ πνηφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνλ αλεπαξθή 

εμνπιηζκφ, ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ησλ θηηξίσλ πνπ δελ είλαη πάληα ε 

θαηαιιειφηεξε, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, 

ζηελ δηαλνκή ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ζηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο ησλ επαγγεικάησλ πγείαο πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηεο κε νξζνινγηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεληθά 

ηελ απνπζία ηνπ ζσζηνχ management. (42) 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Ζ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ  
 

 

5.1. Ζ Έλλνηα ηεο Ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο Πξνζδνθίαο  

 

Οη έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απνηεινχλ 

φξνπο κε πνηθίιεο πηπρέο θαη απνδφζεθε κε δηάθνξνπο νξηζκνχο απφ ηνπο εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο. 

 

Καηά ηνλ Donabedian (1988) ηθαλνπνίεζε αζζελψλ πξφθεηηαη γηα ηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε απφ ηνπο αζζελείο, ηελ νπνία νη πάξνρνη θξνληίδαο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ 

σο πξαγκαηηθφηεηα.  Γελ έρεη ζεκαζία εάλ ε αληίιεςε ηνπ αζζελήο είλαη ζσζηή ή 

ιάζνο αιιά ην πψο ληψζεη αθφκε θη αλ ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη 

δηαθνξεηηθή. (40) 

 

Ο Pascoe (1983) φξηζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ σο ηελ αληίδξαζε ηνπ αζζελή 

ζηνπο ηνκείο ηεο δνκήο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Η αληίδξαζε απηή ππνγξάκκηζε πσο είλαη εζσηεξηθή θαη 

κνλαδηθή γηα θάζε αζζελή θαη κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. (43) 

 

Ο Bond (1992) ππνζηήξημε φηη «νη αζζελείο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ 

εθπιεξψλνληαη νη εζσηεξηθέο αλάγθεο ηνπο, φπσο αλάγθε γηα δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, αλαγλψξηζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο, ελψ είλαη δπζαξεζηεκέλνη φηαλ 

νη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο θαη νη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη δελ είλαη νη 

θαηάιιειεο». (44) 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ επεξεάδνπλ άκεζα ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο.  

 

Ο Petersen (1988) ηφληζε πσο κε ηνλ φξν πξνζδνθίεο αλαθεξφκαζηε ζηηο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζθέςεηο πνπ νη αζζελείο έρνπλ ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο 

θξνληίδαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ.(45)  
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Έηζη, δπν άηνκα θάησ απφ ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ ην επίπεδν 

ηεο ηθαλνπνίεζεο δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε δηακνξθψζεη ν 

θαζέλαο μερσξηζηά.  

 

Οη πξνζδνθίεο απνηεινχλ βαζηθή πηπρή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ αθνχ 

πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηθφ παξάγνληα πνπ ξπζκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ησλ αηφκσλ 

απφ ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Οη πξνζδνθίεο σζηφζν δελ είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλεο πξηλ ηελ επίζθεςε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο  αιιά αλαπηχζζνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο απηψλ.  πρλά, παξαηεξείηαη κηθξή ζρέζε κεηαμχ ησλ εθθξαζκέλσλ 

πξνζδνθηψλ θαη ηεο κεηέπεηηα ηθαλνπνίεζεο. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζδνθίαο ησλ αζζελψλ θαη 

αθνινχζσο λα ηαπηνπνηείηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ πινπνίεζε 

ησλ  πξνζδνθηψλ. (46) 

 

Άιινη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν είλαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο, θαζψο θαη ε 

εμέιημε ηεο αξξψζηηαο ε νπνία επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ. (47) 

 

ε θάζε πγεηνλνκηθή παξέκβαζε, νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη 

κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Αμηνινγψληαο θαη ηθαλνπνηψληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, επηηπγράλεηαη κία βαζηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδαο. (44) 

 

Δμάιινπ, νη ηθαλνπνηεκέλνη αζζελείο είλαη πηζαλφηεξν λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

απνδερηνχλ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζεξαπεία ηνπο θαη λα 

ζπλερίζνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά επηζεκαίλεηαη, φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζεσξείηαη ακθίβνινπ νθέινπο 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο, θαζψο νη αζζελείο δελ 

έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θιηληθή εκπεηξία θαη ίζσο εχθνια επεξεάδνληαη απφ κε 

ηαηξηθνχο παξάγνληεο.(47)  
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Σα είδε ησλ εξεπλώλ γηα ηε κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ 

Οη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ 

θαη ην κεζνδνινγηθφ ηνπο πιαίζην ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. (48)  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζε πνζνηηθέο έξεπλεο έρνπλ 

δερηεί αξθεηή θξηηηθή, γηαηί πξψηνλ δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη αζζελείο δελ έρνπλ κείλεη 

επραξηζηεκέλνη θαη δεχηεξν δελ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο. (49)  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πνηνηηθή αλάιπζε κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξν εχξνο πιεξνθνξηψλ, ρσξίο φκσο λα επηηξέπεη ηελ αλάιπζε θαη ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εξεπλψλ. (48) 

 

5.2. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ.  

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη νη εμήο: 

 ρέζε κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη αζζελνχο.  

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελή θαίλεηαη λα είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζεο.   

Γηαπηζηψλεηαη πσο φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη ν ηαηξφο ζηελ εμέηαζε θαη 

ζηελ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη  αλαπηχζζεηαη κηα δηαξθή ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

ηφζν απμάλεη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ. (50) 

 Κνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην 

επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ζξεζθεία θαη ην εηζφδεκα επεξεάδνπλ ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. (51) 

 Πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο.  
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Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

επαιεζεχνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθηηκψληαο 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ πξνζδνθνχλ θαη ζε εθείλν πνπ ηειηθά 

απνιακβάλνπλ. (52) 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ζεξαπείαο.  

Η ζπζρέηηζε κεηαμχ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

είλαη πνιχ ηζρπξή εηδηθά φηαλ ε έθβαζε ηεο ζεξαπείαο είλαη απνηπρεκέλε. (53) 

 Πεξηβάιινλ πεξίζαιςεο.  

Σν φκνξθν , θαζαξφ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ παξνρήο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο πξνζδίδεη ηθαλνπνίεζε . (54) 

 Πξνζβαζηκφηεηα.  

Όζν πην εχθνιε ζεσξείηαη ε πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηφζν απμάλεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. (55) 

 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πέξα απφ ην φηη είλαη ζχλζεηε 

έλλνηα, εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο.  

 

Η ζχζηαζε θαηάιιεισλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη δχζθνιε θαη νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ιακβάλνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο ππφςε ηνπο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εξεπλψλ. 

 

5.3. Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ 

 

ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, αλαδεηείηαη ζπλερψο ε γλψκε ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Ο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θαηαλαισηή 

ππεξεζηψλ θαη ην δηθαίσκα έθθξαζεο είλαη αδηακθηζβήηεην (50)  

 

χκθσλα κε ηνλ Ιππνθξάηε ε επεμία ηνπ αζζελή είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν, 

άξα επηβάιιεηαη ε ελζσκάησζε ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
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Η κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζθνπεχεη 

ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε θχξην ζθνπφ 

ηνλ εληνπηζκφ ηπρψλ πξνβιεκάησλ ζηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπλήζσο ζηνρεχνπλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηηο παξερφκελεο ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο φζν θαη ηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπο ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέα 

δεδνκέλα.  

 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζην νπνίν αλήθεη.  

 

Δθηφο ηεο ζπιινγήο ρξεζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ επηθέξεη θαη άιια ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Απμάλεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο 

θαη εκπηζηνζχλεο ησλ αζζελψλ δεδνκέλνπ φηη ηνπο πξνζθέξεη έλαλ άκεζν ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη αζζελείο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

επηβξαβεχνληαο, ζρνιηάδνληαο ή αζθψληαο αξλεηηθή θξηηηθή γηα αλεπαξθείο 

ππεξεζίεο.  

 

Η ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε φηη 

ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη κηα δηαδηθαζία κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

θξνληίδα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο. Η ελίζρπζε απηήο ηεο πεπνίζεζεο φρη 

κφλν ηζρπξνπνηεί ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο αιιά απνηειεί θαη ζαθή 

επηζήκαλζε πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο νη νπνίνη νθείινπλ λα εξγάδνληαη κε 

θχξην γλψκνλα ηελ ζπλνιηθή σθέιεηα ηνπ αζζελνχο.(56) 

 

Οη πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ εάλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Γη‟ απηφ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ δελ 

είλαη απιά κέηξν ηεο πνηφηεηαο αιιά ζθνπφο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο, ε 

έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ αζζελψλ γηα ηε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο δεκηνπξγεί έλα 
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αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πξνο ην ζχζηεκα πγείαο, ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη 

αζζέλεηαο. Γη‟ απηφ ε κέηξεζή ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αμηνιφγεζε 

κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. (57, 58) Χζηφζν ν  βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θάζε αζζελνχο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ έιαβε αληηθαηνπηξίδεη νπζηαζηηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  Ο αζζελήο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

δελ έρεη ηελ θαηάξηηζε λα αμηνινγήζεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο δηακνξθψλεη άπνςε γηα 

ηηο ππεξεζίεο απηέο επεξεαζκέλνο απφ παξακέηξνπο, φπσο ν ρξφλνο αλακνλήο, ε 

επγέλεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ή νη μελνδνρεηαθέο αλέζεηο πνπ ηνπ 

πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ λνζειεία ηνπ. Έηζη, ε εξκελεία ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθή θαη πνηθίιεη ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αζζελνχο απφ ην ζχζηεκα πγείαο. (58, 59) 

 

ήκεξα ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, 

θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θξνληίδαο πγείαο, ζηνλ 

νξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο. Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ λα αλαπηπρζνχλ 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη λα 

δεκνζηεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα σθειεζνχλ νη αζζελείο, νη ιεηηνπξγνί 

πγείαο θαη ην ζχζηεκα πγείαο γεληθφηεξα. Η δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί κε εξγαιεία ηα εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο, 

ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηνπο αζζελείο θαη επηρεηξνχλ κε έλα δνκεκέλν ηξφπν λα 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα κηα ζεηξά απφ εθδνρέο ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ 

σο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. (58) 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζε Σνπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) αζηηθήο πεξηνρήο Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

Μέζσ ησλ ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ην είδνο, ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηεξεπλψληαη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

φγθν, ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηνλ ξφιν ησλ Σνπηθψλ 

Μνλάδσλ Τγείαο.  

 

 



 Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας    
 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
    41 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

6.1 πιινγή δείγκαηνο 

 

Σν παξφλ εξεπλεηηθφ πφλεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα Τγεία – Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο –Τπεξεζίεο 

Τγείαο» ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη είλαη κία ζπγρξνληθή 

κειέηε, ε νπνία ζπλέιεμε δεδνκέλα απφ  ην ζχλνιν ησλ πέληε (5) Σνπηθψλ Μνλάδσλ 

Τγείαο (ΣΟΜΤ) πνπ εδξεχνπλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ.  

 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 (07/09/2020) έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2020 (31/10/2020). 

 

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα επηιέρζεθε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη απνηειείηαη απφ 142 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο, αλεμαξηήηνπ θχινπ, ελήιηθεο, ειηθίαο 18 

εηψλ θαη άλσ, πνπ πξνζήιζαλ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν ζηηο ΣΟΜΤ ηηο δχν πξψηεο 

εβδνκάδεο (δέθα εξγάζηκεο εκέξεο) θάζε κήλα. Πξνυπφζεζε ήηαλ ε επηζπκία 

ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ κειέηε θαζψο θαη ε θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.  

 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε δνκεκέλν 

απην-ζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

θαη βαζηζκέλν ζε ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο δνκέο ΠΦΤ ησλ Κατηειίδνπ, Οηθνλφκνπ, Γαιάλε θαη 

ζπλ. (60)  Γηαλεκήζεθαλ 30 ηεκάρηα ζε θάζε κία απφ ηηο ΣΟΜΤ. Σν  

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εβδνκήληα – ηξεηο (73) εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 

εβδνκήληα (70) θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηππνπνηεκέλεο απαληήζεηο θαη ηξείο (3) αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε πεξηγξαθηθέο απαληήζεηο. Με ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθαλ 

ηαπηφρξνλα, ην έληππν πιεξνθφξεζεο ζπκκεηερφλησλ κε ελζσκαησκέλν ην έληππν 

ζπλαίλεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην εμέηαδε εθηφο 

απφ ηα Γεκνγξαθηθά θαη άιια πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 
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θξνληίδαο πγείαο θαζψο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο. Οη εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ απνηππψζεθαλ ζε θιίκαθεο αμηνιφγεζεο απφ 1 

έσο 5 θαη 0 έσο 10. 

 

Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεηάζηεθαλ 10-15 ιεπηά. 

 

Η δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο ΣΟΜΤ έγηλε θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ 7
ε
 

Τ.ΠΔ. Κξήηεο  ζχκθσλα κε ην έγγξαθν κε Α.Π.: 40416/7-9-2020. 

 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειήθζε ε απαηηνχκελε έγθξηζε ρξήζεο εθ 

κέξνπο ηεο θαο Κατηειίδνπ θαη φιεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

 

 

6.2 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ παθέηνπ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ΙΒΜ SPSS Statistics , έθδνζε 20.0. Η 

πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ, ελψ νη 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ) κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή.  

 

Έγηλε αλάιπζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student‟s t-test) φηαλ ε πνζνηηθή κεηαβιεηή 

αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ 

δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (Pearson‟s correlation 

coefficient), ελψ κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

(Spearman‟s correlation coefficient). 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ >2 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο βαζκνινγίεο. 
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Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

άιιεο πιεξνθνξίεο θαη νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε βαζκνινγία απνηχπσζεο 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ απφ ηελ ΣΟΜΤ, ε 

βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ ζε ζπγγελείο/θίινπο θαη ε βαζκνινγία ζχζηαζεο 

ηεο ΣΟΜΤ ζε ζπγγελείο/θίινπο. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε 

ίζν κε 0,05. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

7.1 Γεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 150 εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαηέζεθαλ, ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 

142 εξσηεκαηνιφγηα. Αλαιπηηθφηεξα ζπγθεληξψζεθαλ 30 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ 

1
ε
 ΣΟΜΤ, 23 απφ ηελ 2

ε
 ΣΟΜΤ, 29 απφ ηελ 3

ε
 ΣΟΜΤ, 30 απφ ηελ 4

ε
 ΣΟΜΤ θαη 30 

απφ ηελ 5
ε
 ΣΟΜΤ.  

Σα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ απεηθνλίδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 1α, 1β. πλνιηθά ην 69.72% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 28.27% άληξεο. 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξήζεθε φηη ππήξμε κεγάιε πνηθηιία ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ 

ρξεζηψλ κε ην 14.7% λα είλαη ειηθησκέλνη (γελλεζέληεο πξηλ ην 1950) θαη ην 26.7% 

γελλεζέληεο κεηά ην 1981. 

Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζε πνζνζηφ 28.2% ήηαλ 

απφθνηηνη ΑΔΙ θαη ην 15.5% απφθνηηνη Γεκνηηθνχ. Μφιηο ην 2.1% ήηαλ απφθνηηνη 

κεξηθψλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ.  

Δπηπιένλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αζθάιηζεο ή φρη ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ρξεζηψλ κε ην 87.3% λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΔΟΠΤΤ ή ζε άιιν ηακείν 

δεκφζηαο/θνηλσληθήο αζθάιηζεο ελψ ην 2.8% λα έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ αλαδείρζεθε ην πνζνζηφ αλαζθαιίζησλ ρξεζηψλ κε απηφ λα αλέξρεηαη 

ζην 8.2% (Δηθφλα 1)    

Οη ρξήζηεο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (Δηθφλεο 1, 2, 

3) θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ΣΟΜΤ, ηνλ ιφγν 

επίζθεςεο θαη ηελ εηδηθφηεηα επαγγεικαηία πγείαο πνπ θιήζεθαλ λα επηζθεθζνχλ. 

(Δηθφλεο 4, 5, 6, 7).  

ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ε πιεηνςεθία 92.96% δελ είρε αλαπεξία 

άλσ ηνπ 67% ελψ ην 42.25% ραξαθηήξηζε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ σο “θαιή”.  
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Δηθόλα 1α: Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πνζνζηφ αλαπεξίαο, 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, αζθάιηζε) 

  

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ΦΤΛΟ 

Valid Άνδπαρ 41 28,9 29,3 29,3 

  Γςναίκα 99 69,7 70,7 100 

  Total 140 98,6 100   

Missing System 2 1,4     

Total   142 100 
    

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ 

Valid Δλληνική 
139 97,9 99,3 99,3 

  Δλληνοζςπιακή 1 0,7 0,7 100 

  Total 140 98,6 100   

Missing System 2 1,4     

Total   142 100 
    

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Valid 
Μεπικέρ ηάξειρ ηος 
Γημοηικού 

3 2,1 2,1 2,1 

  Απόθοιηορ-η Γημοηικού 22 15,5 15,6 17,7 

  Απόθοιηορ-η Γςμναζίος 11 7,7 7,8 25,5 

  Απόθοιηορ-η Λςκείος 31 21,8 22 47,5 

  

Απόθοιηορ-η 
Μεηαλςκειακήρ 
εκπαίδεςζηρ (ΙΔΚ, ΓΙΔΚ, 
Τεσνική ζσολή κ.λπ.) 

14 9,9 9,9 57,4 

  Απόθοιηορ-η ΑΔΙ/ΤΔΙ 40 28,2 28,4 85,8 

  
Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού 
ή/και Γιδακηοπικού 

20 14,1 14,2 100 

  Total 141 99,3 100   

Missing System 1 0,7     

Total   142 100 
    

ΑΦΑΛΙΗ 

Valid 

Δίμαι αζθαλιζμένορ-η ζηον 
ΔΟΠΥΥ ή ζε άλλο ηαμείο 
δημόζιαρ/κοινωνικήρ 
αζθάλιζηρ 

124 87,3 87,9 87,9 

  Έσω ιδιωηική αζθάλιζη 4 2,8 2,8 90,8 

  Δίμαι αναζθάλιζηορ-η 13 9,2 9,2 100 

  Total 141 99,3 100   

Missing System 1 0,7     

Total   142 100 
    

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Valid Ναι 

4 2,8 2,9 2,9 
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  Όσι 132 93 97,1 100 

  Total 136 95,8 100   

Missing System 6 4,2     

Total   142 100 
    

 

Δηθόλα 1β: Έηνο γέλλεζεο  

 

Δηθόλα 2: Καηάζηαζε πγείαο 
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Δηθόλα 3: Ύπαξμε ρξφληνπ λνζήκαηνο 

 

 

7.2 Υξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Παξαηέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ ζηελ 

ΣΟΜΤ, ηελ πηζαλφηεηα παξαπνκπήο ζε άιιε εηδηθφηεηα θαζψο θαη ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε ή κε θαξκάθσλ, εμεηάζεσλ ή / θαη αλαιψζηκνπ πιηθνχ. 

πγθεθξηκέλα ην 54.2% ησλ ρξεζηψλ επηζθέθζεθε ηελ ΣΟΜΤ 2 έσο 4 θνξέο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ελψ ε πιεηνςεθία (92.3% ησλ ρξεζηψλ) είλαη εγγεγξακκέλνη  

ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ ηεο ΣΟΜΤ (Δηθφλεο 4, 5). Απφ ηνπο επηζθεθζέληεο, νη 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο επηζθέθζεθαλ Γεληθφ Ιαηξφ / Παζνιφγν ζε πνζνζηφ 70.6% 

ελψ ην 10.6% θαη 10.1% επηζθέθζεθαλ   λνζειεπηή/ηξηα θαη επηζθέπηε/πηξηα πγείαο 

αληίζηνηρα (Δηθφλεο 6, 7) 
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Δηθόλα 4: Δπίζθεςε ζηελ ΣΟΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 

 

Δηθόλα 5: Πνζνζηφ ρξεζηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Οηθνγελεηαθφ ηαηξφ 

 

Δγγεγξακκέλνη ζε Οηθνγελεηαθό Ηαηξό 

ζηελ ΣΟΜΤ πνπ επηζθέπηνληαη 

92.3% 

Δγγεγξακκέλνη ζε Οηθνγελεηαθό Ηαηξό 

ζε άιιε δεκόζηα δνκή  Π.Φ.Τ 

0.7% 

Γελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

Οηθνγελεηαθό Ηαηξό 

4.2% 
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Δηθόλα 6: Δπαγγεικαηίεο Τγείαο πνπ επηζθέθζεθαλ νη ρξήζηεο 

 

 

Δηθόλα 7: Λφγνο επίζθεςεο ζηελ ΣΟΜΤ 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, ην 80.3% επηζθέθζεθε ηελ ΣΟΜΤ θαηφπηλ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ (Δηθφλα 8) θαη απφ απηνχο ην 59.2% πξνγξακκάηηζε 

ην ξαληεβνχ δηα ηειεθψλνπ (Δηθφλα 9).  Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ παξέζεζε κε 

ηθαλνπνίεζε φηη δελ παξαηεξήζεθε κεγάιε αλακνλή απφ ην ξαληεβνχ έσο ηελ 

επίζθεςε (Δηθφλα 10, 11). 

Δηθόλα 8: Ραληεβνχ 

 

Δηθόλα 9: Σξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ 
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Δηθόλα 10: Ηκέξεο κεζνιάβεζεο απφ ηε δεκηνπξγία αλάγθεο επίζθεςε ζηελ ΣΟΜΤ 

έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο  

 

Δηθόλα 11: Ώξα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα επίζθεςεο έσο 

ηελ εμέηαζε 
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ρεηηθά κε ην εξψηεκα εάλ νη ρξήζηεο παξαπέκθζεθαλ ζε άιιε εηδηθφηεηα ή κέξνο, 

κφιηο ην 16.2% παξαπέκθζεθε θπξίσο ζε άιιν επαγγεικαηία πγείαο (7.0%) θαη ηαηξφ 

(7.0%) ή ζε θάπνην δηαγλσζηηθφ θέληξν (8.5%) (Δηθφλεο 12, 13).   

Δηθόλα 12: Παξαπνκπή αιινχ 

 

Δηθόλα 13: Μέξνο πνπ παξαπέκθζεθαλ νη ρξήζηεο 
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Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ε πιεηνςεθία (85.9%) πξνζήιζε γηα πληαγνγξάθεζε 

(Δηθφλα 14). πλεζέζηεξε αηηία ζπληαγνγξάθεζεο αλαδείρζεθε ε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή (58.5%) ζπγθξηηηθά κε εξγαζηεξηαθέο/απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (52.1%) θαη 

πγεηνλνκηθά πιηθά (4.9%) (Δηθφλεο 14, 15.1, 15.2, 15.3) 

 

Δηθόλα 14: πληαγνγξάθεζε 

 

Δηθόλα 15.1 – 15.2 – 15.3: Δίδνο ζπληαγνγξάθεζεο  
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Δπηπξνζζέησο, νη ρξήζηεο πνπ έρξεζαλ παξαπνκπήο παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ έιαβαλ. (Δηθφλα 16, 17). 

 

Δηθόλα 16: Καζνδήγεζε – πιεξνθφξεζε γηα παξαπνκπή 
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Δηθόλα 17: πλνδφ επίζθεςε ζε άιιν επαγγεικαηία πγείαο 

 

7.3 Δκπεηξίεο ρξεζηώλ από ηελ ΣΟΜΤ 

 

Αθνινχζεζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο επίζθεςεο ζηελ ΣΟΜΤ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε 

ΣΟΜΤ σο θηεξηαθή ππνδνκή θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ θαη ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (λνζειεπηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θιπ.). πγθεθξηκέλα νη ρξήζηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΟΜΤ, ηελ ηνπνζεζία, ηελ αίζνπζα αλακνλήο 

θαη γεληθφηεξα ηνπο ρψξνπο απηήο. Δπίζεο απάληεζαλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ/ηεο ηαηξνχ, ηνλ ηξφπν εμέηαζεο, ηελ ζεκαζία ηεο εμέηαζεο θαη ηελ ζπκβνιή 

ηνπ/ηεο ηαηξνχ ζηελ πγείαο ηνπο. Δπηπξνζζέησο βαζκνιφγεζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πξνζθνξά ησλ λνζειεπηψλ/ηξηψλ θαη ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

(Δηθφλεο 18,19,21) Η θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο βαζκνινγίαο θπκάλζεθε απφ 1 έσο 5 

κε ην 1 λα αληηπξνζσπεχεη ην “Γηαθσλψ απφιπηα” θαη ην 5  ην “πκθσλψ απφιπηα”.  

Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ παξέζεζε φηη ν/ε γηαηξφο ηνπο άθνπζε πξνζεθηηθά θαη 

ήηαλ επγεληθφο/ή καδί ηνπο (77.3% θαη 76% αληίζηνηρα κε ηππηθή απφθιηζε 0.47 

έθαζηνο).  Χο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ (ζε πνζνζηφ 45.8%) ζεσξήζεθε ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο  κε ηππηθή απφθιηζε 0.71. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο κε βαζκνινγία πνπ 
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έδσζαλ νη ρξήζηεο ζηηο εθάζηνηε ΣΟΜΤ ρσξίο λα πξνθχςεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα. (Δηθφλεο 20,21)  
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Δηθόλα 18: Δκπεηξίεο ρξεζηψλ ΣΟΜΤ (1) 

  

Διαθωνώ 
Απόλσηα Διαθωνώ 

Ούηε ζσμθωνώ/ ούηε 
διαθωνώ σμθωνώ σμθωνώ απόλσηα ύνολο 

Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Μέζος 
Σσπική 

Απόκλιζη 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ 0 0,0% 3 2,3% 9 6,9% 59 45,0% 60 45,8% 4,34 0,71 

Απηή ε ΣΟΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
2 1,6% 4 3,1% 3 2,3% 43 33,3% 77 59,7% 4,47 0,82 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ 1 0,8% 3 2,4% 8 6,3% 50 39,4% 65 51,2% 4,38 0,78 

Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 1 0,8% 2 1,6% 1 0,8% 36 28,8% 85 68,0% 4,62 0,67 

Ο/ε γηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη γηαηξνί 
7 5,8% 4 3,3% 6 5,0% 35 28,9% 69 57,0% 4,28 1,10 

Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 
εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

2 1,6% 3 2,4% 2 1,6% 35 28,0% 83 66,4% 4,55 0,79 

Ο/ε γηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά (π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, ην θαγεηφ, ην πνηφ, 

ηε θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 
2 1,6% 3 2,4% 9 7,1% 38 29,9% 75 59,1% 4,43 0,85 

Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 3 2,3% 2 1,5% 4 3,1% 40 30,8% 81 62,3% 4,49 0,83 

Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 

ζεξαπείαο 
3 2,4% 2 1,6% 9 7,2% 33 26,4% 78 62,4% 4,45 0,88 

Ο/ε γηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 29 22,5% 98 76,0% 4,74 0,47 

Ο/ε γηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 27 21,1% 99 77,3% 4,76 0,47 

Ο/ε γηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 0 0,0% 2 1,6% 6 4,7% 30 23,3% 91 70,5% 4,63 0,65 

Ο/ε γηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε 

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 
1 0,8% 1 0,8% 6 4,7% 37 29,1% 82 64,6% 4,56 0,70 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο απηήο ηεο 
ΣΟΜΤ 

0 0,0% 0 0,0% 5 3,8% 36 27,7% 89 68,5% 4,65 0,55 

Η αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 0 0,0% 3 2,3% 7 5,4% 39 30,2% 80 62,0% 4,52 0,71 

Οη ρψξνη ηεο ΣΟΜΤ ήηαλ θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη 

αλακνλήο, θιπ.)  
0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 38 29,5% 89 69,0% 4,67 0,50 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 1 0,9% 2 1,9% 5 4,6% 30 27,8% 70 64,8% 4,54 0,75 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 1 1,0% 3 3,0% 17 16,8% 21 20,8% 59 58,4% 4,33 0,93 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο 1 1,0% 0 0,0% 5 4,8% 24 22,9% 75 71,4% 4,64 0,67 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 
λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 

0 0,0% 0 0,0% 8 7,3% 20 18,2% 82 74,5% 4,67 0,61 
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Δηθόλα 19: Δκπεηξίεο ρξεζηψλ ΣΟΜΤ (2) 

  Αζήμανηη Λίγο ζημανηική Μέηρια ζημανηική Πολύ ζημανηική Πάρα πολύ ζημανηική Subtotal 

  Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Πλήθος  % Μέζος 
Σσπική 

Απόκλιζη 
 Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο  
5 3,9% 4 3,1% 19 15,0% 57 44,9% 42 33,1% 4 1 

Υξφλνο αλακνλήο απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάζαηε ζηε ΣΟΜΤ κέρξη λα ζαο δεη 
ν/ε γηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο 

7 5,5% 6 4,7% 22 17,3% 44 34,6% 48 37,8% 4 1 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε γηαηξφο ζαο παξαπέκςεη ζε άιινλ-άιιε 

επαγγεικαηία πγείαο, ε επάξθεηα ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο/θαζνδήγεζεο απφ ηνλ/ηελ γηαηξφ(π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, 
ηξφπνη πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο) 

1 0,9% 3 2,6% 11 9,6% 47 41,2% 52 45,6% 4 1 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο  1 0,8% 2 1,6% 13 10,5% 52 41,9% 56 45,2% 4 1 

Η ΣΟΜΤ λα είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 1 0,8% 6 4,7% 9 7,0% 45 35,2% 67 52,3% 4 1 

 Να είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίδσ ξαληεβνχ 1 0,8% 0 0,0% 4 3,1% 46 36,2% 76 59,8% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 0 0,0% 1 0,8% 4 3,1% 42 32,8% 81 63,3% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα κνπ δίλεη θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ/ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη γηαηξνί 
0 0,0% 4 3,2% 11 8,9% 36 29,0% 73 58,9% 4 1 

Ο-ε γηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 
1 0,8% 0 0,0% 4 3,1% 41 32,3% 81 63,8% 5 1 

Ο-ε γηαηξφο, λα κνπ παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά (π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε 
θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

0 0,0% 1 0,8% 8 6,4% 38 30,4% 78 62,4% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 0 0,0% 0 0,0% 4 3,1% 34 26,8% 89 70,1% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 
ζεξαπείαο 

0 0,0% 0 0,0% 4 3,2% 33 26,2% 89 70,6% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα είλαη επγεληθφο-ή καδί κνπ 0 0,0% 0 0,0% 3 2,3% 34 26,6% 91 71,1% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα κε αθνχεη πξνζεθηηθά 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 27 21,1% 101 78,9% 5   

Ο/ε γηαηξφο λα αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 0 0,0% 0 0,0% 4 3,2% 32 25,4% 90 71,4% 5 1 

Ο/ε γηαηξφο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ/ηεο ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε 

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 
0 0,0% 1 0,8% 10 8,1% 38 30,6% 75 60,5% 5 1 

Οη ππάιιεινη ζηελ ππνδνρή λα είλαη εμππεξεηηθνί 1 0,8% 0 0,0% 5 3,9% 40 31,5% 81 63,8% 5 1 

Να είλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο ΣoMY 0 0,0% 5 4,0% 13 10,4% 38 30,4% 69 55,2% 4 1 

Η αίζνπζα αλακνλήο λα είλαη άλεηε 0 0,0% 7 5,7% 9 7,3% 47 38,2% 60 48,8% 4 1 
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Οη ρψξνη ηεο ΣΟΜΤ λα είλαη θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη 
αλακνλήο, θ.ιπ.)  

0 0,0% 0 0,0% 5 4,0% 36 28,8% 84 67,2% 5 1 

Η ΣΟΜΤ λα είλαη θαιά εμνπιηζκέλε (π.ρ. πιηθά, αλαιψζηκα, ηαηξηθά 

κεραλήκαηα θ.ιπ.) 
0 0,0% 0 0,0% 9 7,2% 31 24,8% 85 68,0% 5 1 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά 2 1,6% 0 0,0% 9 7,2% 33 26,4% 81 64,8% 5 1 
Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 2 1,6% 1 0,8% 11 8,7% 40 31,5% 73 57,5% 4 1 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα είλαη επγεληθνί-έο 2 1,6% 1 0,8% 3 2,4% 38 30,2% 82 65,1% 5 1 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο) λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά 
0 0,0% 0 0,0% 9 7,2% 38 30,4% 78 62,4% 5 1 

 

Δηθόλα 20: πζρέηηζε θαηά θχιν θαη θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Δηθόλα 21: πλνιηθή βαζκνινγία ρξεζηψλ ΣΟΜΤ ζε θιίκαθα 1 έσο 5 

  
Μέζη 
Σιμή 

Διάμεζος 
Σσπική 

Απόκλιζη 

Βαθμολογία Πποζβαζιμόηηηαρ 
ζηην ΤΟΜΥ 

4,47 4,60 ,59 

Βαθμολογία Κηηπιακών 
Δγκαηαζηάζεων & 

Πποζαναηολιζμού ζηην ΤΟΜΥ 
4,61 5,00 ,54 

Βαθμολογία Σςνηονιζμού & 
Ποιόηηηαρ ιαηπικήρ θπονηίδαρ 

ζηην ΤΟΜΥ 
4,55 4,76 ,52 

Βαθμολογία ποιόηηηαρ 
νοζηλεςηικήρ θπονηίδαρ και 
ποιόηηηαρ θπονηίδαρ πος 

παπέσεηαι από άλλοςρ 
επαγγελμαηίερ ςγείαρ  ζηην 

4,55 5,00 ,62 

Σςνολική Βαθμολογία 4,49 4,68 ,59 

Σςνολική Αξιολόγηζη 4,48 4,60 ,45 

 

 

 

Παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ γεληθή εηθφλα ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ ΣΟΜΤ ζπλεπψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα ηνπο πξφηεηλαλ ζε άιινπο 

πνιίηεο. Η θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηαηξψλ θαη ηεο ΣΟΜΤ, 

θπκάλζεθε απφ 0 έσο 10 κε ην 0 λα ζεκαίλεη “ίγνπξα φρη” θαη ην 10 λα ζεκαίλεη 

“ίγνπξα λαη”.   

Αλαιπηηθφηεξα φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 1, ην 71.8% ησλ ρξεζηψλ 

βαζκνιφγεζε κε 10 ηνλ/ηελ ηαηξφ θαη ζα ηνλ/ηελ πξφηεηλαλ ζε άιινπο πνιίηεο. 

Αληηζέησο κφιηο ην 2.2% παξνπζίαζε δπζαξέζθεηα. 
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Γηάγξακκα 1: Πνζνζηφ ζχζηαζεο ηαηξνχ – βαζκνινγία ζε θιίκαθα 0 έσο 10 

  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ΣΟΜΤ, πάιη ε πιεηνςεθία ήηαλ επραξηζηεκέλε κε ην 71.8% ησλ 

ρξεζηψλ λα βαζκνινγεί κε 10 ηελ ΣΟΜΤ θαη κφλν ην 1.4% λα θαίλεηαη 

δπζαξεζηεκέλν (Γηάγξακκα 2). 
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Γηάγξακκα 2: Πνζνζηφ ζχζηαζεο ΣΟΜΤ – βαζκνινγία ζε θιίκαθα 0 έσο 10 

   

 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ (Παξάξηεκα Α – 

Δξσηεκαηνιφγην εξψηεζε 71) αλαθνξηθά κε ηε γεληθή γλψκε ησλ ρξεζηψλ φζνλ 

αθνξά ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηηο εθάζηνηε ΣΟΜΤ, ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο ζρνιηάζηεθε ε επγέλεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξαηέζεθε ε άκεζε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ην 

ήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο, ε άξηηα ππνζηήξημε θαη αλαιπηηθή θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε πξφβιεκα πγείαο θαη κε ησλ ρξεζηψλ. Έγηλε αλαθνξά ζηε  

θαζαξηφηεηα θαη ηελ θηεξηαθή ππνδνκή ησλ ρψξσλ ησλ ΣΟΜΤ θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ επηβεβαίσζαλ ηελ  χπαξμε θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ηελ άλεζε θαη 

επξπρσξία θαζψο θαη ηελ φκνξθε αηκφζθαηξα κε πεξηζηαζηαθή χπαξμε κνπζηθήο 

ζηνπο δηαδξφκνπο. Δπηπξνζζέησο, έγηλε αλαθνξά ζηελ ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ 

επηζθέςεσλ θαη ηνλ ειάρηζην ρξφλν αλακνλήο κεηαμχ ησλ ξαληεβνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε ηη ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ην πξνζσπηθφ (Παξάξηεκα 

Α – Δξσηεκαηνιφγην εξψηεζε 72) θαη ηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ζηελ ΣΟΜΤ 

(Παξάξηεκα Α – Δξσηεκαηνιφγην εξψηεζε 73) ζρνιηάζηεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία 
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ησλ εξσηεζέλησλ ε αλάγθε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. Δπίζεο 

δεηήζεθε ε χπαξμε αηκαηνινγηθψλ, βηνρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ 

θαζψο θαη ε θαηά ην δπλαηφλ χπαξμε εξγαζηεξίσλ ηαηξηθήο απεηθφληζεο. Λίγεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάπηπμε δπλαηφηεηαο ζχλδεζεο ΣΟΜΤ κε 

άιιεο ππεξεζίεο πγείαο ζε πεξηπηψζεηο παξαπνκπήο ελψ απφ κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζπζηήζεθε ε χπαξμε επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζε Parking, ε θαιχηεξε 

εμσηεξηθή θηεξηαθή ππνδνκή θαζψο θαη ε αλάγθε γηα χπαξμε WiFi. Σέινο απφ 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ δεηήζεθε ε δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΟΜΤ 

έσο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ν θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ θαη 

ε θαηά ην δπλαηφλ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεσλ θαη‟νίθνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΛΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζε Σνπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) αζηηθήο πεξηνρήο Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

 

Καηφπηλ ζπιινγήο 142 εξσηεκαηνινγίσλ πξνθχπηεη φηη ην 28.9% επηζθέθζεθε ηελ 

ΣΟΜΤ γηα πξψηε θνξά ελψ ην 54.2% επηζθέθζεθε ηελ ΣΟΜΤ δχν έσο ηέζζεξηο 

θνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Δπηπιένλ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηζθέςεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ζπληαγνγξάθεζεο – πνζνζηφ 35.2% -  ελψ επίζεο ζπρλφο 

ιφγνο επίζθεςεο αλαδείρζεθε ν εκβνιηαζκφο – πνζνζηφ 11.2%.  Σα αλσηέξα 

επξήκαηα δηαθέξνπλ απφ άιιεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ σο βαζηθφ 

ιφγν επίζθεςεο θάπνην πξφβιεκα πγείαο ή chek up  (58,61).  Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ αλαδείρζεθε επίζθεςε φρη κνλάρα ζε 

ηαηξνχο (Γεληθφ ηαηξφ / Παζνιφγν) αιιά θαη ζε λνζειεπηέο/ηξηεο ζε πνζνζηφ 10.6% 

αιιά θαη ζε επηζθέπηεο/ηξηεο πγείαο ζε πνζνζηφ 10.1%. πλεπψο παξαηεξήζεθε, 

κέζα απφ απηέο ηηο δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

θξνληίδα ησλ πνιηηψλ  απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  

 

χκθσλα θαη κε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηνπο. (61,62) 

 

Καηά θχξην ιφγν, νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο θάλεθαλ λα είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο 

απφ ηελ ρξήζε ησλ ΣΟΜΤ ηνλίδνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηελ επγέλεηα θαη ην 

ήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην 71.8% ησλ ρξεζηψλ λα απαληάεη φηη κε  βαζκνινγία 10 

ζα ζπληζηνχζε ηνλ/ηελ ηαηξφ θαη ζα ηνλ/ηελ πξφηεηλαλ ζε άιινπο πνιίηεο. Αληηζέησο 

κφιηο ην 2.2% παξνπζίαζε δπζαξέζθεηα. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ ΣΟΜΤ, ην 71.8% 

ησλ ρξεζηψλ ηελ βαζκνιφγεζε κε 10 θαη κφλν ην 1.4% θαίλεηαη δπζαξεζηεκέλν.  

Μέζε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ/ηεο ηαηξνχ πνπ επηζθέθζεθαλ είλαη 9.33 / 10 θαη ηεο 
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ΣΟΜΤ 9.37 / 10. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε αληίζηνηρα άιισλ κειεηψλ 

φπνπ αλαθέξζεθε φηη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ/λνζειεπηψλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο επηθέξεη ηελ εδξαίσζε θαιήο ζρέζεο ηαηξνχ – αζζελνχο. (63,64) Οη ρξήζηεο 

ησλ ΣΟΜΤ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο βαζκνινγψληαο κε 4.55 / 5 θαη 4.55 / 5 αληίζηνηρα. Όπσο αλαδείρζεθε ζε 

πξφζθαηε κειέηε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, νη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο δειψλνπλ φηη νη αλάγθεο πγείαο ηνπο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ.(59) Θεηηθά επίζεο αμηνινγήζεθαλ νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηε ΣΟΜΤ (4.61 / 5) θαζψο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηέο (4.47 

/ 5), απνηειέζκαηα ηα νπνία ζπκθσλνχλ κε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο φπσο ε 

Qualicopc. (62)  

 

Δπηπξνζζέησο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν αλακνλήο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ξαληεβνχ αλαδείρζεθε ηδηαίηεξα ιίγνο ρξφλνο αλακνλήο πεξί ηα 15ιεπηά, γεγνλφο πνπ 

ζπλάδεη κε απνηειέζκαηα παξφκνησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ. (58,61) 

 

Πέξα φκσο απφ ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο, παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο. Πνιινί ρξήζηεο 

δήισζαλ φηη δελ ζεσξνχζαλ πψο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο αλαθεξφηαλ θαη ζηα αξλεηηθά ησλ ΣΟΜΤ ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη πεξηζζφηεξεο ΣΟΜΤ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, απφ ηηο 

νπνίεο ζπιιέρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ιεηηνπξγνχλ κφλν πξσηλφ σξάξην, 7:00- 

15:00. Γεληθφηεξα νη ΣΟΜΤ ιεηηνπξγνχλ ζε δχν βάξδηεο απφ ηηο 7:00 ην πξσί έσο 

θαη ηηο 10:00 ην βξάδπ (λ.4486/2017 άξζξν 5). Χζηφζν, νξηζκέλεο ΣΟΜΤ πηζαλφλ  

είηε ιφγσ ππνζηειέρσζεο είηε άιισλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ δελ δχλαηαη λα  

ιεηηνπξγήζνπλ ζε δχν βάξδηεο. Οξηζκέλεο εμ απηψλ είλαη θαη θάπνηεο ΣΟΜΤ 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο. πλεπψο κία ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ΣΟΜΤ κε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. χκθσλα θαη κε άιιεο κειέηεο ε ζσζηή 

θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε απνηεινχλ θαιέο 

πξαθηηθέο ζηελ ΠΦΤ. (65)  

 

Έλα επίζεο πξφβιεκα πνπ αλαθέξζεθε ζπρλά ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ήηαλ ε 

αλάγθε γηα παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. H παξνπζία κνλάρα 

Παζνιφγνπ θαη Γεληθνχ Ιαηξνχ δελ εμππεξεηεί αξθεηνχο ρξήζηεο θαζφηη πνιινί απφ 
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απηνχο ρξήδνπλ εμέηαζεο απφ ινηπέο εηδηθφηεηεο. Αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ 

θαηαθιχζεηο θαη ζπρλά ρξήδνπλ έιεγρν απηψλ ή/θαη ζπληαγνγξάθεζε θαηάιιεισλ 

επηζεκάησλ, θαζψο θαη αζζελείο ζην πιαίζην απιήο πεξηπνίεζεο ηξαχκαηνο ή/θαη 

αθαίξεζεο ξακκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ ΣΟΜΤ. πλεπψο ε 

παξνπζία Γεληθνχ Υεηξνπξγνχ ζεσξψ φηη ζα βνεζνχζε ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ ΣΟΜΤ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζε άιια ηδξχκαηα. Δπηπιένλ ζα ήηαλ ζαθψο 

βνεζεηηθή ε παξνπζία Οξζνπεδηθνχ γηα πεξηπνίεζε Οξζνπεδηθψλ ηξαπκάησλ  θαη 

αθαίξεζε γπςνλαξζήθσλ. Υξήζηκε επίζεο ζα ήηαλ ε παξνπζία αθηηλνδηαγλψζηε θαη 

ε χπαξμε Αθηηλνινγηθνχ κεραλήκαηνο γηα δηελέξγεηα απιψλ αθηηλνγξαθηψλ. Δθφζνλ 

είλαη εθηθηφ ζα ήηαλ σθέιηκε θαη ε παξνπζία Τπεξήρνπ πξνο δηελέξγεηα απιψλ  

ππεξερνγξαθηθψλ εμεηάζεσλ. Μία ηέηνηα ελέξγεηα ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ 

πξνζέιεπζε αζζελψλ ζε ηξηηνβάζκηα θέληξα. Η κειέηε καο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ινηπέο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο φπνπ αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άληξεο θαη νη ειηθηαθά κεγαιχηεξεο νκάδεο αζζελψλ επηζπκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ. (66,67)  

 

Έλα επίζεο πξφβιεκα πνπ ζρνιηάζηεθε ήηαλ ε απνπζία κηθξνβηνινγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ. Η παξνπζία ελφο εξγαζηεξίνπ γηα δηελέξγεηα απιψλ αηκαηνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα ε δηελέξγεηα 

γεληθήο εμέηαζεο αίκαηνο θαη αδξφο βηνρεκηθφο έιεγρνο αίκαηνο κε κέηξεζε 

γιπθφδεο, νπξίαο, θξεαηηλίλεο, λαηξίνπ, θαιίνπ, αζβεζηίνπ, ρνιεζηεξίλεο 

(HDL/LDL), ηξηγιπθεξηδίσλ, επαηηθήο βηνρεκείαο (SGOT / SGPT / γGT / 

ρνιεξπζξίλε  άκεζε / έκκεζε / ALP) ζα δηεπθφιπλε ζηελ γξεγνξφηεξε 

παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα. Άιισζηε φπσο αλαγλσξίζηεθε ζηελ 

κειέηε, ην 26.1% ησλ ρξεζηψλ ΣΟΜΤ Ηξαθιείνπ πάζρνπλ απφ έλα ρξφλην λφζεκα, 

ην 17.6% απφ δχν ρξφληα λνζήκαηα ελψ ην 9.2% απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία. Δπηπιένλ ε 

απιή κέηξεζε γεληθήο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο νχξσλ ζα βνεζνχζε ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε απιψλ αζζελεηψλ πνπ δελ ρξήδνπλ παξαπνκπήο ζε αλψηεξν ίδξπκα. Σέινο 

ε δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα κέηξεζε ρξφλσλ πήμεσο (PT / APTT / INR) ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληα θαξδηνινγηθά 

λνζήκαηα κε ιήςε αληηπεθηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ε δνζνινγία ηνπο ηξνπνπνηείηαη 

ζπλερψο αλαιφγσο ησλ αλσηέξσλ ηηκψλ.  
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Φπζηθά νη αλαθεξφκελεο πξνηάζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

φηη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα αλψηεξα ηδξχκαηα πγείαο (θέληξα πγείαο , λνζνθνκεία 

θιπ.) απιά πξνηείλνληαη πξνθεηκέλνπ λα  πεξηνξίζνπλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ 

ζηα ελ ιφγσ θέληξα πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξεζεί ην ζχζηεκα πγείαο.  

 

ρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ, ην 80.3% ησλ ρξεζηψλ πξνγξακκάηηζε ην 

ξαληεβνχ ηνπ πξηλ ηελ επίζθεςε. Δμ‟ απηψλ ην 23.2% πξαγκαηνπνίεζε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κε απεπζείαο επίζθεςε ζηελ ΣΟΜΤ, ην 59.2% δηα ηειεθψλνπ θαη 

ην 2.1% κε απεπζείαο ζπλελλφεζε κε ηνλ ηαηξφ. Όπσο πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο ηηκέο 

ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πξνγξακκάηηζε ην ξαληεβνχ δηα ηειεθψλνπ. Παξφια 

ηαχηα ζηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, παξαηεξήζεθαλ ζρνιηαζκνί ζρεηηθά κε ηελ 

δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ δηα ηειεθψλνπ. πλεπψο ζα ήηαλ ζθφπηκε ε θαιχηεξε, 

επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ. Μία ιχζε ζα 

ήηαλ ε δεκηνπξγία πφζηνπ εξγαζίαο ελφο αηφκνπ κνλάρα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ξαληεβνχ.  

 

Απφ ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ζρφιηα ηα νπνία έθαλαλ εληχπσζε ήηαλ σο 

ζεηηθφ, ε παξνπζία κνπζηθήο ζηνπο δηαδξφκνπο θαη σο αξλεηηθφ ε κε παξνπζία 

WiFi. ε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο φπσο ε δεκνζηεπκέλε κειέηε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα απαιχλεη ηνλ 

πφλν, λα κεηψζεη ην άγρνο θαη ην ζηξεο θαη λα βνεζήζεη ζηελ εμνκάιπλζε 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. (68) πλεπψο ε παξνπζία κνπζηθήο ζηνπο δηαδξφκνπο 

ησλ ΣΟΜΤ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα απαιχλεη 

ηνλ πφλν.  

 

Καηά ηελ πεξίνδν αλακνλήο κεηαμχ ησλ ξαληεβνχ, ην 16.9% αλέθεξαλ φηη πεξίκελαλ 

πάλσ απφ 15 ιεπηά γηα ην ξαληεβνχ ηνπο θαη ην 1.4% πέξαλ ηεο κηζήο ψξαο. Ο 

ρξφλνο αλακνλήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο ήηαλ απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθφο, ιακβάλνληαο κάιηζηα ππ‟ φςε ην γεγνλφο φηη νη κεγάιεο ιίζηεο 

αλακνλήο επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ έλαξμε 

ζεξαπείαο, κε επηζθαιείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ. (61) 

 

Δπηπιένλ ζρνιηάζηεθε ε αλάγθε παξνπζίαο WiFi. Η παξνπζία αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

internet δηεπθνιχλεη ηελ παξακνλή ζηελ ΣΟΜΤ κεηαμχ ησλ ξαληεβνχ, είηε 
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πξνζθέξνληαο ςπραγσγία είηε δηεπθνιχλνληαο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

ρξεζηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ εξγαιείν θαζψο ζπλδένληαη κε νξηζκέλνπο δείθηεο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Με ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο 

πέληε ΣΟΜΤ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο πξνθχπηεη φηη νη ρξήζηεο είραλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πνιχ ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ απηέο ηηο δνκέο σο πξνο ηελ θξνληίδα 

ηνπο. Γελ παξαηεξήζεθε κεγάιε αλακνλή απφ ην θιείζηκν ξαληεβνχ έσο ηελ 

επίζθεςε, θαζψο επίζεο δελ ππήξμαλ πνιιέο παξαπνκπέο ζε άιιεο εηδηθφηεηεο ή 

κέξνο θαη νη ρξήζηεο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ έιαβαλ. Χζηφζν 

φκσο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο.  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξήδνπλ βειηίσζεο είλαη ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο. Πνιινί ρξήζηεο δήισζαλ φηη δελ ζεσξνχζαλ πψο ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην αλέθεξαλ σο αξλεηηθφ ησλ 

ΣΟΜΤ, ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

 

Έλα επίζεο πξφβιεκα πνπ αλαθέξζεθε ζπρλά ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ήηαλ ε 

αλάγθε γηα παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ.  

 

Χζηφζν, ε κειέηε έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Αξρηθά, ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 

έγηλε κφλν απφ πέληε ΣΟΜΤ Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη ζπλεπψο δελ πξφθεηηαη γηα 

κεγάιν αξηζκφ δείγκαηνο. Δπηπξνζζέησο, νη ΣΟΜΤ ιεηηνπξγνχλ κφιηο ηξία ρξφληα 

θαη αθφκε πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. πλεπψο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ είλαη απφιπηα θαη ην ζέκα ρξήδεη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

Αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο από 

ηηο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣoΜΤ) 

 

 

Αλ απαληάηε ζε απηό ην εξσηεκαηνιόγην σο γνλέαο παηδηνύ γηα ην νπνίν επηζθεθηήθαηε 

ζήκεξα ηελ ΤνΜΥ, παξαθαιώ επηιέμεηε ην δηπιαλό θνπηάθη βάδνληαο έλα    

                                                                                                     Γνλέαο     

 

Δπηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζέιεηε βάδνληαο έλα      κέζα ζην θνπηάθη 

 

1. Πνην είλαη ην θχιν ζαο; 

 Άλδξαο  

 Γπλαίθα 

 

Πνην είλαη ην έηνο γέλλεζήο ζαο; 

 

 

2. Πνηα είλαη ε εζληθφηεηά ζαο; 

 Διιεληθή 

 Άιιε (Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε: …………………………………) 

 

3. Πνηφ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν; 

 Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

 Απφθνηηνο-ε Γεκνηηθνχ 

 Απφθνηηνο-ε Γπκλαζίνπ 

 Απφθνηηνο-ε Λπθείνπ 

 Απφθνηηνο-ε Μεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ, ΓΙΔΚ, Σερληθή ζρνιή θ.ιπ.) 

 Απφθνηηνο-ε ΑΔΙ/ΣΔΙ 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ή/θαη Γηδαθηνξηθνχ 

 

4. Αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιηζή ζαο: (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα) 

 Δίκαη αζθαιηζκέλνο-ε ζηνλ ΔΟΠΤΤ ή ζε άιιν ηακείν δεκφζηαο/θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 Έρσ ηδησηηθή αζθάιηζε 

 Δίκαη αλαζθάιηζηνο-ε 

 

5. Έρεηε πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%; 

 Ναη 

 Όρη  

 

6. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο; 

 Πνιχ θαθή 
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 Καθή 

 Μέηξηα 

 Καιή 

 Πνιχ θαιή 

 

7. Πάζρεηε απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα, (λφζεκα πνπ ην έρεηε γηα πεξηζζφηεξν απφ 

έλα ρξφλν) 

 Όρη  

 Ναη, απφ έλα  

 Ναη, απφ δχν 

 Ναη, απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα  

 Γελ γλσξίδσ 

 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ, πφζν ζπρλά επηζθεθηήθαηε απηήλ ηελ 

ΣΟΜΤ; 

 Απηή είλαη ε πξψηε θνξά 

 2 έσο 4 θνξέο 

 5 θνξέο ή πεξηζζφηεξεο 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 

 

9. Έρεηε εγγξαθεί ζε Οηθνγελεηαθφ Γηαηξφ; 

 Ναη, ζε απηήλ ηελ ΣΟΜΤ 

 Ναη, ζε άιιε δεκφζηα δνκή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (π.ρ. Κέληξν 

Τγείαο θιπ ) 

 Ναη, ζε ζπκβεβιεκέλν ηδηψηε γηαηξφ 

 Όρη 

 

10. Με πνηνχο απφ ηνπο παξαθάησ επαγγεικαηίεο πγείαο ήξζαηε ζε επαθή 

ζήκεξα; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ) 

Γεληθφ ηαηξφ/Παζνιφγν  

Παηδίαηξν  

Κνηλσληθή/φ Λεηηνπξγφ  

Ννζειεχηξηα/ή  

Δπηζθέπηξηα/ε πγείαο  

 

11. Πνηφο είλαη ν ιφγνο ηεο ζεκεξηλήο ζαο επίζθεςήο ζηελ ΣΟΜΤ; (Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ) 

 Αζζέλεηα/αδηαζεζία 

 Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) 

 πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 

 Παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

 Παξαπνκπή απφ άιινλ γηαηξφ/άιιε κνλάδα πγείαο/άιιε ππεξεζία (πρ 

ζρνιείν, εξγαζηαθφ ρψξν θηι.) 
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 Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (π.ρ. δηαηξνθή, δηαθνπή θαπλίζκαηνο) 

 Δκβνιηαζκφο 

 Υξήζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ  

 Άιιν (Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε: 

……………………………………………………………) 

12. Πξνγξακκαηίζαηε ξαληεβνχ γηα απηή ηελ επίζθεςε; 

 Ναη  

 Όρη (ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε «Όρη», παξαθαιψ πξνρσξήζηε απεπζείαο 

ζηελ εξψηεζε 17) 

 

13. Πψο πξνγξακκαηίζαηε ην ξαληεβνχ; 

 Με επίζθεςε ζηελ ΣνΜΤ 

 Σειεθσληθά ζηελ ΣνΜΤ 

 Απεπζείαο κε ηνλ/ηελ γηαηξφ 

 Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (rdv.healthnet.gr) 

 Γελ μέξσ, θάπνηνο άιινο κνπ ην πξνγξακκάηηζε 

 

14. Πφζεο εκέξεο κεζνιάβεζαλ απφ ηε δεκηνπξγία αλάγθεο επίζθεςεο έσο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο; 

 Κακία, εμππεξεηήζεθα απζεκεξφλ 

 Μία (1) εκέξα 

 Απφ 2 έσο 7 εκέξεο 

 Απφ 8 έσο 30 εκέξεο 

 Πεξηζζφηεξεο απφ 30 εκέξεο 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 

 

15. Πφζε ψξα κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα επίζθεςεο κέρξη λα 

ζαο δεη ν/ε γηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο; 

 Μέρξη 15 ιεπηά 

 Πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά θαη έσο κηζή ψξα 

 Πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα θαη έσο κηα ψξα 

 Πεξηζζφηεξν απφ κηα ψξα 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 

 

16. Ο/ε γηαηξφο ζαο παξέπεκςε αιινχ; (ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε «Όρη», 

παξαθαιψ πξνρσξήζηε απεπζείαο ζηελ εξψηεζε 19) 

 Ναη 

 Όρη 

 

17. Ο/ε γηαηξφο ζαο παξέπεκςε ζε: 

 Άιιν επαγγεικαηία πγείαο ζηελ ΣνΜΤ 

 Γηαηξφ εηδηθφηεηαο 
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 Κέληξν Τγείαο 

 Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 

 Ννζνθνκείν 

 

18. Ο/ε γηαηξφο ζαο ζπληαγνγξάθεζε: 

 Ναη 

 Όρη 

 

19. Αλ λαη, ζαο ζπληαγνγξάθεζε (κπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κηα 

απαληήζεηο): 

 Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

 Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο 

 Αλαιψζηκν Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ (π.ρ. επηζέκαηα, ζχξηγγεο-ζπζθεπέο 

ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, ηαηλίεο θιπ) 

 

20. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε γηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο ζαο 

παξέπεκςε αιινχ, ε πιεξνθφξεζε/θαζνδήγεζε πνπ ζαο παξείρε ήηαλ επαξθήο 

(π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο). 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 
πκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

     

 

21. ήκεξα ζαο είδε άιινο-ε επαγγεικαηίαο πγείαο ρσξίο λα ζαο δεη γηαηξφο ζε 

απηήλ ηε ΣΟΜΤ; 

 Ναη 

 Όρη 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκεξηλή ζαο επίζθεςε, 

ζε πνηό βαζκό ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ; 

Παξαθαινύκε βαζκνινγήζηε από ην 1 έσο ην 5 (όπνπ ην 1 αληηπξνζσπεύεη ηελ 

απάληεζε Γηαθσλώ απόιπηα θαη ην 5 ηελ απάληεζε πκθσλώ απόιπηα) 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

1 

Γηαθσλώ 

 

 

2 

Ούηε 

ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

3 

πκθσλώ 

 

 

4 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

5 

22. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 

βνιηθφ 
     

23. Απηή ε ΣΟΜΤ είλαη θνληά ζην 

ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
     

24. Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ 

ην ξαληεβνχ 
     

25. Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 
     

26. Ο/ε γηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη 
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ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη 

νη άιινη γηαηξνί 

27. Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ 

κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

     

28. Ο/ε γηαηξφο, κνπ παξείρε 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ 

πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε 

ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, 

ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε 

θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο 

ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

     

29. Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο κνπ 

     

30. Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 

     

31. Ο/ε γηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε 

καδί κνπ 
     

32. Ο/ε γηαηξφο κε άθνπζε 

πξνζεθηηθά 
     

33. Ο/ε γηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 
     

34. Ο/ε γηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο 

ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε 

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

     

35. Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο 

ρψξνπο απηήο ηεο ΣΟΜΤ 

     

36. Η αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε      

37. Οη ρψξνη ηεο ΣΟΜΤ ήηαλ 

θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, 

ρψξνη αλακνλήο, θιπ.)  

     

 

Δάλ ζήκεξα, ΓΔΝ είδαηε λνζειεπηέο/-ηξηεο ή άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 

ηόηε παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 43 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

1 

Γηαθσλώ 

2 

Ούηε 

ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

3 

πκθσλώ 

4 

πκθσλώ 

απόιπηα 

5 

38. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε 

άθνπζαλ πξνζεθηηθά 
     

39. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ 

έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ 

πγεία κνπ 

     

40. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ 

επγεληθνί-έο 
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41. Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο 

(εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο θαη 

ηνπο λνζειεπηέο-ηξηεο) κε 

άθνπζαλ πξνζεθηηθά 

     

 

 

42. Πξνζδηφξηζε ν-ε γηαηξφο ην ρξφλν επαλεμέηαζήο ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

 

 

43. ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10, ζε ηί βαζκφ ζα ζπζηήλαηε ηνλ/ηελ γηαηξφ πνπ 

επηζθεθηήθαηε ζήκεξα ζηνπο θίινπο ή/θαη ηνπο ζπγγελείο ζαο; 

Παξαθαινύκε βαζκνινγήζηε από ην 0 έσο ην 10 (όπνπ ην 0 ζεκαίλεη ίγνπξα όρη 

θαη ην 10 ζεκαίλεη ίγνπξα λαη) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

44. ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10, ζε ηη βαζκφ ζα ζπληζηνχζαηε απηήλ ηε ΣΟΜΤ ζηνπο 

θίινπο ή/θαη ηνπο ζπγγελείο ζαο; 

Παξαθαινύκε βαζκνινγήζηε από ην 0 έσο ην 10 (όπνπ ην 0 ζεκαίλεη ίγνπξα όρη 

θαη ην 10 ζεκαίλεη ίγνπξα λαη) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

 

Οη εξσηήζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα είλαη πνιύ ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ΣνΜΤ 

 

Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηήο ηεο 

ΣνΜΤ; 

 

Γηαζηάζεηο 
Αζήκαληε 

 

1 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

2 

Μέηξηα 

ζεκαληηθή 

3 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

4 

Πάξα 

πνιύ 

ζεκαληηθή 

5 

45.  Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο  

 
    

46. Υξφλνο αλακνλήο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θηάζαηε ζηε 

ΣΟΜΤ κέρξη λα ζαο δεη 

ν/ε γηαηξφο ή άιινο 

επαγγεικαηίαο πγείαο 
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47. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε 

γηαηξφο ζαο παξαπέκςεη 

ζε άιινλ-άιιε 

επαγγεικαηία πγείαο, ε 

επάξθεηα ηεο 

παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο/θαζνδήγε

ζεο απφ ηνλ/ηελ 

γηαηξφ(π.ρ. ψξεο 

ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη 

πξφζβαζεο θαη 

πιεξνθνξίεο επαθήο) 

 
    

48. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο  
 

    

49. Η ΣΟΜΤ λα είλαη θνληά 

ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε 

δνπιεηά κνπ 
 

    

50.  Να είλαη εχθνιν λα 

πξνγξακκαηίδσ 

ξαληεβνχ 

     

51. Ο/ε γηαηξφο λα κε ξσηάεη 

γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

κνπ 

     

52. Ο/ε γηαηξφο λα κνπ δίλεη 

θάξκαθα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ/ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ 

δψζεη νη άιινη γηαηξνί 

 
    

53. Ο-ε γηαηξφο λα κε ξσηάεη 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ 

ζην πξφζθαην παξειζφλ 

 
    

54. Ο-ε γηαηξφο, λα κνπ 

παξέρεη ζπκβνπιέο γηα 

ην πψο λα δσ πγηεηλά 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηε 

ζσκαηηθή άζθεζε, ην 

θάπληζκα, ην θαγεηφ, ην 

πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή 

κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο 

χπλνπ θ.ιπ.) 

 
    

55. Ο/ε γηαηξφο λα κνπ 

εμεγεί αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

κνπ 

 
    

56. Ο/ε γηαηξφο λα κνπ 

εμεγεί αλαιπηηθά φινπο 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 
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Αζήκαληε 

 

1 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

2 

Μέηξηα 

ζεκαληηθή 

3 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

4 

Πάξα 

πνιύ 

ζεκαληηθή 

5 

57. Ο/ε γηαηξφο λα είλαη 

επγεληθφο-ή καδί κνπ  
    

58. Ο/ε γηαηξφο λα κε αθνχεη 

πξνζεθηηθά 
     

59. Ο/ε γηαηξφο λα 

αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν 

γηα λα κε εμεηάζεη 

     

60. Ο/ε γηαηξφο λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ/ηεο ηε γλψκε 

κνπ αλαθνξηθά κε ηε 

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία 

κνπ 

     

61. Οη ππάιιεινη ζηελ 

ππνδνρή λα είλαη 

εμππεξεηηθνί 

     

62. Να είλαη εχθνιν λα 

πξνζαλαηνιηζηψ κέζα 

ζηνπο ρψξνπο ηεο ΣoMY 

     

63. Η αίζνπζα αλακνλήο λα 

είλαη άλεηε 
     

64. Οη ρψξνη ηεο ΣΟΜΤ λα 

είλαη θαζαξνί (π.ρ. 

ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη 

αλακνλήο, θ.ιπ.)  

     

65. Η ΣΟΜΤ λα είλαη θαιά 

εμνπιηζκέλε (π.ρ. πιηθά, 

αλαιψζηκα, ηαηξηθά 

κεραλήκαηα θ.ιπ.) 

     

66. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα 

κε αθνχλ πξνζεθηηθά 
     

67. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα 

κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο 

γηα ηελ πγεία κνπ 

     

68. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα 

είλαη επγεληθνί-έο 
     

69. Οη άιινη επαγγεικαηίεο 

πγείαο (εθηφο απφ ηνπο 

γηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο) λα κε αθνχλ 

πξνζεθηηθά 
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70.  Σί ζαο δεκηνχξγεζε ζεηηθέο εληππψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο ζαο 

επίζθεςεο; 

 

 

 

71. Σί ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ν γεληθφο γηαηξφο/παζνιφγνο ή/θαη νη άιινη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ είδαηε ζήκεξα; 

 

 

 

72.  Σί ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε απηήλ ηε ΣΟΜΤ; 

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή  

θαη ην ρξόλν ζαο! 
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

 

 
 

                             ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΚΡΖΣΖ       UNIVERSITY OF CRETE 

                           ΥΟΛΖΔΠΗΣΖΜΧΝΤΓΔΗΑ        SCHOOL OF HEALTH      

                SCIENCES 

                                ΣΜΖΜΑΗΑΣΡΗΚΖ      FACULTY OF MEDICINE 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ-ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ &ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΓΔΗΑ 

 

Δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο ζαο γηα ηελ πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ζηηο ΤΟΜΥ ηεο πόιεσο Ηξαθιείνπ 

 

Έληππν πιεξνθόξεζεο ζπκκεηερόλησλ 

 

 

Σίηινο:«Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζε Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟ.Μ.Τ.) ηεο πεξηνρήο:  

Ηξάθιεην Κξήηεο»  

Δξεπλεηήο:ατλαηνχδε Γηαλλνχια, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Π.Μ.. «Γεκφζηα 

Τγεία, Τπεξεζίεο Τγείαο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

Έρεηε πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρεηε ζε κία έξεπλα πνπ δηεμάγεηε απφ ηελ ατλαηνχδε 

Γηαλλνχια, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Γεκφζηα 

Τγεία – Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο –Τπεξεζίεο Τγείαο» ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Σν έληππν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ζα ζαο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε ελεκεξσκέλα λα απνθαζίζεηε γηα ην αλ ζα ζπκκεηέρεηε ή 

φρη ζε απηή ηελ έξεπλα. 

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ; 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε  ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην είδνο, ε 

επάξθεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ ξφιν ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ 

Τγείαο.  

ΠΟΗΟ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; ΓΗΑΣΗ ΔΥΧ ΠΡΟΚΛΖΘΔΗ; 

ηελ έξεπλα απηή πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ εγγεγξακκέλνη ή/θαη κε εγγεγξακκέλνη  

ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ΣνΜΤ, αλεμαξηήηνπ θχινπ, ελήιηθεο, ειηθίαο 18 εηψλ 
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θαη άλσ, πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν αλαθνξηθά κε ιήςε ππεξεζηψλ 

πγείαο κε πξνυπφζεζε ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ελ ιφγσ κειέηε θαζψο θαη 

ηελ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 

ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; ΣΗ ΘΑ ΜΟΤ ΕΖΣΖΘΔΗ 

ΝΑ ΚΑΝΧ; 

Αλ ζπκθσλήζεηε λα ιάβεηε κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε 

έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ 

λα απαληεζνχλ επηιέγνληαο έλα ή πεξηζζφηεξα θνπηηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε γλψκε ζαο. 

Μεξηθέο θνξέο είλαη απιψο έλα «Ναη» ή έλα «Όρη» (ή «δελ γλσξίδσ», εάλ δελ 

γλσξίδεηε). Άιιεο εξσηήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξα θνπηηά απφ ηα νπνία κπνξείηε λα 

επηιέμεηε ηελ απάληεζή ζαο βάδνληαο . Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

Όιεο νη εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ απιψο κε ηελ άπνςή ζαο. Μπνξείηε λα παξαιείςεηε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε δελ ληψζεηε άλεηα λα απαληήζεηε.  

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 10-15 ιεπηά.  

ΔΥΧ ΚΑΠΟΗΟ ΟΦΔΛΟ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΟΤ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; 

Γελ ππάξρνπλ θάπνηα άκεζα νθέιε γηα ζαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα απηή. 

Χζηφζν, ε ζπκβνιή ζαο ζηε κειέηε είλαη ζεκαληηθή γηαηί ειπίδνπκε φηη ζα κπνξέζνπκε 

κέζσ ησλ ζπιιερζέλησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, λα ζπκβάιινπκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ζε πεξαηηέξσ βειηίσζή ηεο, βαζηδφκελνη ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ γηα ην ξφιν ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΗΝΓΤΝΟΗ (Ή ΚΟΣΟ/ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ) ΑΠΟ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΟΤ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα δελ ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο ή επηβάξπλζε γηα ζαο, 

εθηφο απφ ην ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ΤΠΟΥΡΔΟΤΜΑΗ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΧ; 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη απνιχησο εζεινληηθή. Μπνξείηε λα αξλεζείηε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξίο θακία αηηηνινγία ή δηθαηνινγία. Αλ φκσο 

δερηείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζαο παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην έληππν πνπ 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, λα ην θξαηήζεηε θαη λα ππνγξάςεηε ην έληππν ζπλαίλεζεο. 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε 

ην φλνκά ζαο. Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζα παξαιάβεηε έλα θάθειν γηα λα βάιεηε 

κέζα ην εξσηεκαηνιφγην αθνχ ην έρεηε ζπκπιεξψζεη. πλεπψο, θαλέλαο απφ ηελ 

ΣνΜΤ δελ ζα δηαβάζεη ηηο απαληήζεηο ζαο 

Αθφκε θαη αθνχ δερηείηε λα ζπκκεηάζρεηε κπνξείηε λα αιιάμεηε γλψκε αλά πάζα 

ζηηγκή θαη λα απνρσξήζεηε απφ ηελ έξεπλα ρσξίο θακία αηηηνινγία ή δηθαηνινγία θαη 

ρσξίο θακία ζπλέπεηα γηα ζαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα δεηήζεηε λα 

δηαγξαθνχλ ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπιιέμεη γηα ζαο. Σν αίηεκά 

ζαο γηα δηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο δψζαηε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία  νινθιήξσζεο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 31/10/2020. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δηαγξαθνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δψζαηε κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θ. ατλαηνχδε Γηαλλνχια, e-mail: giasaina@gmail.com; θηλ: 

6974469055 

ΠΧ ΘΑ ΓΗΑΦΤΛΑΥΘΔΗ Ζ ΗΓΗΧΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΤ; 

mailto:giasaina@gmail.com
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ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία θαιείζηε λα ιάβεηε κέξνο δελ ζπιιέγνληαη 

πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξψζνπκε θαη πνπ αθνξνχλ ην 

πξφζσπφ ζαο είλαη ην θχιν, ην έηνο γέλλεζεο, ε εζληθφηεηα, ην επίπεδν  εθπαίδεπζεο 

θαη εαζθαιηζηηθή ζαο θάιπςε.Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε 

ζπλνπηηθή κνξθή θαη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ ζα κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί  αηνκηθά ζε θακία δεκνζίεπζε ή ζπλεδξηαθή αλαθνίλσζε. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο δψζεηε ζα θσδηθνπνηεζνχλ ζε αξρεία excel, PowerPoint κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο ζε ηξίηνπο.  

ΠΟΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; 

Η έξεπλα απηή δελ ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ θαλέλα θνξέα 

ΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ; 

Η έξεπλα έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ηελ 7
ε
 Τ.ΠΔ. Κξήηεο κε αξηζ. 40416/7-9-2020. 

ΜΔ ΠΟΗΟΝ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΧ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε 

ηελ θ. ατλαηνχδε Γηαλλνχια, E-mail: giasaina@gmail.com, Κηλ: 6974469055 

ΠΟΤ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΧ ΠΑΡΑΠΟΝΑ Ζ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ; 

Γηα νπνηαδήπνηε παξάπνλα ή θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

κπνξείηε λα πξνζθχγεηε ζηελ Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ehde@uoc.gr 

Γηα νπνηαδήπνηε θαηαγγειία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ 

κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Τπεχζπλε Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (dpo@uoc.gr) θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (complaints@dpa.gr)  
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΖΜΔΡΖ ΤΝΑΗΝΔΖ  
 

 

Σίηινο: «Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο από ηνπο ρξήζηεο ζε Τνπηθέο Μνλάδεο Υγείαο (ΤΟ.Μ.Υ.) ηεο 

πεξηνρήο:  Ηξάθιεην Κξήηεο»  

Δξεπλεηήο: Σατλαηνύδε Γηαλλνύια, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Π.Μ.Σ. «Δεκόζηα 

Υγεία, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, Υπεξεζίεο Υγείαο» ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

 

 

 

Έρσ δηαβάζεη θαη έρσ θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ Δληχπνπ 

Πιεξνθφξεζεο 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Μνπ δφζεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα απνθαζίζσ αλ ζέισ λα 

ζπκκεηέρσ ζε απηή ηελ έξεπλα 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Έρσ ιάβεη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Καηαιαβαίλσ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη 

κπνξψ λα απνρσξήζσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα δψζσ 

εμεγήζεηο θαη ρσξίο θακία ζπλέπεηα. 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Καηαλνψ φηη αλ απνρσξήζσ απφ ηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα κνπ 

ζα θαηαζηξαθνχλ. 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Καηαλνψ φηη κπνξψ λα δεηήζσ λα θαηαζηξαθνχλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έδσζα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο κέρξη ηηο 

31/10/2020 

ΝΑΗ ΟΥΗ 
 
 

Γλσξίδσ κε πνηφλ κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ αλ επηζπκψ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Γλσξίδσ ζε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα παξάπνλα ή 
θαηαγγειίεο 
 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Γλσξίδσ ζε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα λα αζθήζσ ηα 

δηθαηψκαηα κνπ 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Ολνκαηεπώλπκν ζπκκεηέρνληνο: (πξναηξεηηθό)   

Τπνγξαθή Ζκεξνκελία   

Ολνκαηεπώλπκν εξεπλεηή:   

Τπνγξαθή Ζκεξνκελία   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

ΈΓΚΡΗΖ ΈΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 7
ε
 Τ.ΠΔ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

ΈΓΚΡΗΖ ΥΡΉΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΊΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΈΡΔΤΝΑ 

  

 


