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Περίληψη  
 

Εισαγωγή: Η ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί έναν από τους 

στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης σχετικά με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην 

Ελλάδα. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι εφικτή μέσω της μέτρησης της 

εμπειρίας και των προσδοκιών των χρηστών από τις εν λόγω υπηρεσίες. Η παροχή ΠΦΥ 

πραγματοποιείται από 200 Κέντρα Υγείας (σε αστικές και αγροτικές περιοχές) και από 120 Τοπικές 

Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) (σε αστικές περιοχές).  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των εμπειριών και προσδοκιών των 

ασθενών για τις υπηρεσίες ΠΦΥ στο νησί της Καρπάθου σε σύγκριση με αυτές ασθενών από την 

Κρήτη. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στο ποιες είναι οι προσδοκίες και εμπειρίες των 

ασθενών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

όπως είναι μια απομονωμένη νησιωτική, μια ημιαστική/αγροτική και μια αστική περιοχή, καθώς και 

στην ενίσχυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την βελτίωση των ΠΦΥ ανάλογα με τις τοπικές 

συνθήκες. 

Μέθοδος: Η έρευνα που διεξάχθηκε βασίστηκε στην Έρευνα Ποιότητα και Κόστη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη (Quality and Costs of Primary Care in Europe – 

QUALICOPC). Οι ερωτηθέντες είναι 130 άτομα (50 από το ΚΥ Καρπάθου, 30 από το ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας Ηρακλείου και πενήντα από την 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου), οι οποίοι αξιολόγησαν έκαστος-η 

την εμπειρία τους από τις υπηρεσίες ΠΦΥ συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο QUALICOPC- 

experience questionnaire (QUALICOPC-εμπειρίες), καθώς επίσης και τις προσδοκίες τους στο 

ερωτηματολόγιο QUALICOPC-patient values questionnaire (QUALICOPC-προσδοκίες). Τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τυχαία και συλλέχθηκαν συνολικά 260 ερωτηματολόγια.  

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε η ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων από την εμπειρία τους και στις τρεις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ, με εξαίρεση το 

χρόνο αναμονής στο ιατρείο που ήταν μεγαλύτερος στο ΚΥ Καρπάθου σε σχέση με τις δύο δομές 

υγείας του Ηρακλείου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η οι προσδοκίες που έχουν από τους 

ιατρούς οι ασθενείς (επισκέπτες) από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και την 4η ΤΟΜΥ είναι μεγαλύτερες 

από εκείνων του ΚΥ Καρπάθου.  

Συμπεράσματα: Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυτή την έρευνα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ στον Νομό Ηρακλείου και 

Καρπάθου, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης αυτής σε μια υπηρεσία με ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα. Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν παράγοντες που οι ασθενείς (επισκέπτες) θεωρούν 

ως πολύ σημαντικούς για την υγεία τους και προς τους οποίους θα μπορούσαν να κατευθυνθούν οι 

προσπάθειες βελτίωσης του τομέα ΠΦΥ. 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εμπειρίες, προσδοκίες, ικανοποίηση, Ηράκλειο, Κάρπαθος 
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Abstract 
 

Introduction: Strengthening Primary Health Care (PHC) is one of the goals of the European Action 

Plan on integrated health services in Greece. The evaluation of the quality of health services is 

possible through the measurement of the experience and the expectations of the users from these 

services. The provision of PHC is carried out by 200 Health Centers (in urban and rural areas) and by 

120 Local Health Units (TOMY) (in urban areas). 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the experiences and expectations of patients for 

PHC services on the island of Karpathos in comparison with those of patients from Crete. The 

research questions concern the expectations and experiences of patients regarding the PHC services 

provided in areas with different characteristics, such as an isolated island, a semi-rural / urban and an 

urban area, as well as the strengthening of the existing literature to improve of PHC depending on 

local conditions. 

Methods: The research was based on the Quality and Costs of Primary Care in Europe 

(QUALICOPC). The respondents are 130 people (50 from the Health Center of Karpathos, 30 from 

the Health Center of Agia Varvara Heraklion and fifty from the 4th TOMY of Heraklion), who each 

evaluated their experience from the PHC services by completing the questionnaire experience 

QUALICOP (QUALICOPC-experiences), as well as their expectations in the QUALICOPC-patient 

values questionnaire (QUALICOPC-expectations). The questionnaires were randomly distributed 

and a total of 260 questionnaires were collected. 

Results: The analysis of the questionnaires revealed the satisfaction of the participants with their 

experience in all three PHC units under study, with the exception of the waiting time at the doctor's 

office which was longer in the Karpathos Health Center in relation to the two health structures of 

Heraklion. It is interesting that the expectations that the patients (visitors) from the Agia Varvara 

Health Center and the 4th TOMY have from the doctors are higher than those of the Karpathos 

Health Center. 

Conclusions: The data collected from this research could be used to improve the quality of PHC 

services in Heraklion and Karpathos, in the context of this reorganization into a service with a 

human-centered character. The present study revealed factors that patients (visitors) consider to be 

very important for their health and to which efforts to improve the PHC sector could be directed. 

 

 

Keywords  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Υγεία – Δημόσια Υγεία – Υπηρεσίες Υγείας 

1.1. Η έννοια της Υγείας 

 

Οριοθετώντας τη έννοια της υγείας του ατόμου, θα μπορούσαμε να πούμε πως η υγεία αποτελεί ένα 

από τα πιο πολύτιμα αγαθά της ζωής του, αν όχι ίσως το πιο πολύτιμο (1). Όταν ένας άνθρωπος είναι 

υγιής μπορεί να ανταποκρίνεται στις εργασιακές, κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις (2). 

Η υγεία είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, οικονομικών και μη. Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί 

που προσδιορίζουν την έννοια της υγείας (2): 

 

 Ο θετικός ορισμός σύµφωνα µε τον Παγκόσμιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), στα πλαίσια του 

οποίου, υγεία θεωρείται η κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του 

ανθρώπου και όχι απλώς η έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό και 

το καταστατικό του Π.Ο.Υ., η υγεία όλων των λαών είναι θεµελιώδης στην επίτευξη της ειρήνης 

και της ασφάλειας, ενώ η απόλαυση των υψηλότερων εφικτών προτύπων της υγείας αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα (3).  

 Ο αρνητικός ορισμός, σύμφωνα με τον οποίο, η υγεία είναι η απουσία νόσου.  

 Ο λειτουργικός, σύμφωνα με τον οποίο η υγεία ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να 

ανταποκρίνεται στους κοινωνικούς του ρόλους, όπως το να εργάζεται. Ο βιωματικός, που 

εστιάζει κυρίως στο άτομο και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την υγεία του. 
 
 

1.2. Η έννοια της Δημόσιας Υγείας 
 

Η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της 

χώρας. Ως Δημόσια Υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και 

της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, 

στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου 

επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σε γενικές γραμμές, η Δημόσια Υγεία αναφέρεται 

στην «υγεία του πληθυσμού», και η εφαρμογή της είναι θέμα κυρίως «πολιτικής επιλογής» (4). Tο 

αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας συνίσταται στην ολιστική βελτίωση της υγείας του πληθυσμού 

(5,6) , περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων και πρακτικών, που τοποθετείται ανάμεσα στο διοικητικό 

μηχανισμό και την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας, με βασικές λειτουργίες κυρίως την (7): 

 παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού και των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

 προστασία και προαγωγή της υγείας, καθώς και στην πρόληψη ασθενειών. 

 διαμόρφωση και στην αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. 

 προάσπιση των αναγκών υγείας των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. 

 εποπτεία λοιμωδών νοσημάτων και άλλων υψηλής επικράτησης νοσημάτων 

 αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απρόβλεπτων ειδικών συνθηκών. 
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2. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 

2.1. Η έννοια της ΠΦΥ 

 

Η έννοια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναδείχθηκε στο Alma-Ata του Καζακστάν, στη 

Διεθνή Συνδιάσκεψη για την ΠΦΥ η οποία διεξήχθη από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 1978. 

Παγκόσμιοι ηγέτες, διεθνείς οργανισμοί και εκπρόσωποι υγειονομικών αρχών συναποδέχθηκαν και 

δημοσίευσαν τη Διακήρυξη της Alma-Ata για την ΠΦΥ, η οποία παραμένει έως και σήμερα ένα 

έγγραφο σταθμός στην ιστορία της παγκόσμιας υγείας. Σύμφωνα με την εν λόγω Διακήρυξη 

καθορίσθηκε ένα πρότυπο δημόσιας δέσμευσης για να καταστεί η κοινωφελής, ποιοτική 

υγειονομική περίθαλψη προσβάσιμη για όλους, τόσο από γεωγραφική όσο και από οικονομική 

άποψη. Επιπλέον, προτάθηκε η συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς τομείς, ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι η υγεία αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο του αναπτυξιακού σχεδιασμού (8). 

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ορίζεται η βασική φροντίδα η οποία βασίζεται σε 

πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές µεθόδους και τεχνολογίες. Η 

φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των πολιτών της κοινότητας και των οικογενειών τους και 

παρέχεται µε την πλήρη και ενεργό συµµετοχή τους και σε κόστος, που η κοινότητα και η χώρα 

µπορεί να επωµισθεί σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της, µέσα στο πνεύµα της αυτοδυναµίας και της 

αυτοδιάθεσης. Η ΠΦΥ αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο, όχι µόνο του συστήµατος υγείας 

µιας χώρας, του οποίου είναι το κεντρικό σηµείο αναφοράς, αλλά και του γενικότερου 

κοινωνικοοικονοµικού εποικοδοµήµατος (9). 

 

Η φιλοσοφία της ΠΦΥ, σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Αlma-Ata, στηρίζεται στις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, ενώ η στρατηγική της στοχεύει στην ικανοποίηση των 

ατοµικών αναγκών και των αναγκών της κοινότητας, εξασφαλίζοντας προσπελασιµότητα, 

αποδοτικότητα και συµµετοχή του πληθυσµού. Σύμφωνα με σύγχρονες προσεγγίσεις τέσσερα 

βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά περιγράφουν την ΠΦΥ και συγκεκριμένα: ολοκληρωμένη, 

συνεχή, προσβάσιμη και συντονισμένη, ενώ σύμφωνα με το “Joint Principles of the Patient Centered 

Medical Home”, η ΠΦΥ περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιπρόσθετες αρχές (10): 

(α) ύπαρξη προσωπικού γιατρού: κάθε ασθενής έχει συνεχή σχέση με έναν προσωπικό γιατρό,ο 

οποίος έχει εκπαιδευτεί για την παροχή της πρώτης επαφής και μιας συνεχούς και ολοκληρωμένης 

φροντίδας. 

(β) ομάδα υγείας καθοδηγούμενη από τον προσωπικό ιατρό: ο προσωπικός γιατρός καθοδηγεί μια 

ομάδα υγείας στα πλαίσια της υγειονομικής μονάδας, που συλλογικά αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 

συνεχή φροντίδα των ασθενών.  

(γ) ποιότητα και ασφάλεια: άσκηση ιατρικής βασισμένης σε ενδείξεις και σε κλινικά εργαλεία για 

επιβοήθηση λήψεως αποφάσεων, συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση ποιότητας παρεχομένων 

υπηρεσιών υγείας, χρήση πληροφοριακών συστημάτων υγείας. 

(δ) μεταρρύθμιση του συστήματος αποζημιώσεων: αναγνωρίζεται η προστιθέμενη αξία που 

παρέχεται σε ασθενείς που έχουν πρόσβαση στο σύστημα Patient Centered Medical Home.  
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Η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας είναι (11):  

1. Ατομο-κεντρική και οικογενειο-κεντρική, με την έννοια ότι επικεντρώνεται στο σύνολο του 

ατόμου (σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική ευημερία), καθώς και 

διαφορετικές του ανάγκες. 

2. Συνεχής, με την έννοια ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων, οικογενειών και μελών της κλινικής ομάδας 

στα πλαίσια της ΠΦΥ χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, αξιοπιστία, σεβασμό και διάρκεια.  

3. Ολοκληρωμένη και ισότιμη, με την έννοια ότι η ΠΦΥ απευθύνεται στο άτομο ως ολότητα, με 

κατάλληλες κλινικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν επείγουσα, χρόνια και 

προληπτική φροντίδα, συμπεριφορική και ψυχική υγεία, στοματική υγεία, προαγωγή της υγείας και 

πολλά άλλα.  

4. Ομαδική και συνεργική, με την έννοια ότι οι διεπιστημονικές ομάδες εργάζονται συνεργικά και 

δυναμικά προς ένα κοινό στόχο, ενώ τα μέλη του προσωπικού της είναι εκπαιδευμένα να 

συνεργάζονται με το μέγιστο των δεξιοτήτων τους 

5. Συντονισμένη και Ολοκληρωμένη 

6. Προσβάσιμη, τόσο αυτοπροσώπως όσο και εξ’ αποστάσεως/εικονικά για όλα τα άτομα, 

ανεξαρτήτως γλωσσικών, γραμματικών, κοινωνικοοικονομικών, γνωστικών ή φυσικών φραγμών.  

7. Υψηλής αξίας, με την έννοια ότι επιτυγχάνει άριστα και δίκαια αποτελέσματα για τα άτομα και τις 

οικογένειες, συμπεριλαμβανομένης της χρηστής κατανάλωσης των πόρων υγειονομικής περίθαλψης 

και του υπολογισμού του κόστους για τους ασθενείς, τους αγοραστές υπηρεσιών υγείας και το 

σύστημα υγείας.  

 

 

2.2. Η ΠΦΥ στην Ελλάδα 
 

Παρά την πληθώρα συστημάτων υγείας που υπάρχουν, κύριος σκοπός όλων σύμφωνα με το 

κοινωνικό κράτος, αποτελεί η εξασφάλιση του επιπέδου υγείας – ευημερίας του πληθυσμού καθώς 

και η βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας (12). Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας στην Ελλάδα παρέχονται με διάφορους οργανισμούς και φορείς, που ο καθένας τους αποτελεί 

ένα υποσύστημα υγείας, με δική του οργανωτική δομή, ξεχωριστό φορέα στον οποίο ανήκει και 

υπάγεται.  

 

Αν δεν υπάρχει συνεργασία, συντονισμός και αρμονία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, τότε 

προκύπτουν προβλήματα, οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από την φροντίδα που λαμβάνουν, 

ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν το επιθυμητό - προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αυτή η ενδεχόμενη απουσία 

λοιπόν συντονισμού έχει ως άμεση συνέπεια η φροντίδα που λαμβάνουν οι πολίτες να μην 

ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.  

Οι υπηρεσίες ΠΦΥ σε δημόσιο επίπεδο παρέχονται μέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και 

αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), το οποίο λειτουργεί στις Διοικήσεις 

Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠε). Στον νόμο αυτό (άρθρο 1) ορίζεται ότι στις 

υπηρεσίες ΠΦΥ περιλαμβάνονται (13): 

 

 Όλες οι σχετικές υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του 

πολίτη σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 
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 Η εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων και 

προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, η καθολική εφαρμογή εθνικού προγράμματος 

προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα και η προαγωγή υγείας. 

 Η παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας. 

 Η παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών στη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. 

 Η τακτική παρακολούθηση και η διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα. 

 Οι υπηρεσίες μετανοσοκομειακής και κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, καθώς και οι υπηρεσίες 

αποκατάστασης. 

 Ο οικογενειακός προγραμματισμός και οι υπηρεσίες μητέρας − παιδιού. 

 Η παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 

 Η διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

 Η πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. 

 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναφέρουμε την ύπαρξη πληθώρα προβλημάτων που προκαλούν την 

επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΠΦΥ στην Ελλάδα, καθιστώντας την μη αποτελεσματική. 

Παρατηρείται γεωγραφική ανισοκατανομή του προσωπικού της ΠΦΥ, καθώς υπάρχουν σοβαρές 

ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τεχνικό. Το γεγονός ότι δεν δίνονται 

κίνητρα στο προσωπικό με διάφορους τρόπους προκαλούν απροθυμία λόγω των χαμηλών μισθών 

και ταυτόχρονα χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας.  

 

Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας έχουν ως έργο τον συντονισμό των υπηρεσιών ΠΦΥ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2018, η ΠΦΥ στην Ελλάδα 

παρέχεται από:   

 204 Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου,  

 101 Μονάδες Υγείας του πρώην Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ Ν.4238/2014), οι 

οποίες βάσει του Ν. 4486/2017 μετονομάστηκαν σε ΚΥ,  

 1425 ΠΙ, τα 93 Πολυδύναμα ΠΙ, τα 49 Ειδικά ΠΙ, τα 221 Τοπικά Ιατρεία, 7 λοιπές μονάδες 

ΠΦΥ καθώς και  

 59 Κέντρα Ψυχικής Υγείας ενηλίκων, παιδιών και εφήβων.  

Ακόμα, υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχουν τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και 

ιδιώτες ιατροί, οδοντίατροι, και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι ΤοΜΥ αποτελούν τον νεότερο 

υγειονομικό σχηματισμό, ο αριθμός των οποίων αρχικώς είχε προβλεφθεί να αγγίξει τις 239, ενώ 

έως τον Ιούνιο 2019 λειτουργούσαν μόλις 127 ΤοΜΥ, αρκετές εκ των οποίων προέκυψαν ως 

μετονομασία των Μονάδων Υγείας του πρώην ΠΕΔΥ. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης, οι μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι κοινωνικές δομές των δήμων (ιατρεία και φαρμακεία), τα κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 
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2.2.1. Κέντρα Υγείας Αγροτικού και Αστικού Τύπου 

 

Σκοπός των Κέντρων Υγείας είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, µε τη δυνατότητα 

συνεχούς και δωρεάν παροχής υπηρεσιών όλο το 24ωρο, µε τη διάθεση των απαραίτητων 

διαγνωστικών και θεραπευτικών µέσων ώστε να λύνεται κάθε κοινό πρόβληµα υγείας σε τοπικό 

επίπεδο και να αποφεύγεται η άσκοπη προσφυγή στην τριτοβάθµια περίθαλψη. Όσον αφορά τα 

Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου έχουν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε 

πρωτοβάθμια περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα, στα µεγάλα αστικά κέντρα, συμβάλλοντας στην 

αποσυµφόρησή των νοσοκομείων. Στα Κέντρα Υγείας αστικών περιοχών απασχολούνται γιατροί 

ειδικοτήτων αντίστοιχων τομέων των νοσοκομείων καθώς και οικογενειακοί γιατροί που ανήκουν 

στον παθολογικό τομέα των νοσοκομείων (π.χ. παιδίατροι ή γιατροί γενικής ιατρικής). 

Από την άλλη πλευρά, τα Κέντρα Υγείας Αγροτικού Τύπου παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής 

περίθαλψης και φροντίδας υγείας στον αγροτικό πληθυσµό. Τα εν λόγω κέντρα είναι στελεχωµένα 

µε γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεπικουρούνται από νοσηλευτές, τεχνικό ή 

διοικητικό προσωπικό, σε τακτό 8ωρο ωράριο πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και εφημερεύουν όλες 

τις λοιπές ημέρες και ώρες. Επιπλέον, σε έκτακτες ανάγκες κάθε γιατρός του κέντρου υγείας είναι 

υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κέντρο υγείας οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 

εφόσον κληθεί από το γιατρό της εφημερίας (14). 

 

2.2.2. ΤΟ.Μ.Υ. 

 

Οι ΤΟ.Μ.Υ., οι οποίες αποτελούν το πρώτο στάδιο παροχής υπηρεσιών υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και απαρτίζονται από ιατρούς γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από 

νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, λειτουργούν με 

εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, ο οποίος κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους (από τις 

07:00 έως τις 22:00) και εντάσσονται στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ενδεικτικές υπηρεσίες 

των ΤΟΜΥ είναι: 

1) οι υπηρεσίες υγείας όπου δεν απαιτείται η εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτική μονάδα,  

2) η παραπομπή, η παρακολούθηση και σε κάποιες περιπτώσεις η συν-διαχείριση περιστατικών με 

την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Φροντίδα,  

3) η παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας, 

4) η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας,  

5) η διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, Δημόσιας Υγείας και  

6) η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και η κατ’ οίκον νοσηλεία. Βασικές αρχές της είναι αυτές της 

καθολικής υγειονομικής κάλυψης, της ισότιμης πρόσβασης, του σεβασμού στα δικαιωμάτων των 

χρηστών των υπηρεσιών αλλά και όλων των κωδίκων δεοντολογίας των επαγγελματιών που 

απασχολούνται.  

Οι Τ.ΟΜ.Υ. αναπτύσσουν συνεργασία και με μονάδες Δευτεροβάθμιας αλλά και Τριτοβάθμιας 

Υγείας εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το ιατρικό προσωπικό των πρώτων. Καινοτομία του εν 

λόγω θεσμού της ΠΦΥ είναι και ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ο οποίος 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

11 

συμπληρώνεται και καταχωρείται από τον οικογενειακό ιατρό ή τους επαγγελματίες υγείας της 

Τοπικής Ομάδας Υγείας. Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο καταχωρούνται σημαντικές πληροφορίες για 

τον ασθενή που αφορούν την κατάσταση της υγείας του. Συγκεκριμένα εξετάσεις ή επισκέψεις 

σχετικές με την παρακολούθηση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση του ατόμου.  

 

Βασική παράμετρος είναι η συναίνεση του ατόμου για γνώση και επεξεργασία των στοιχείων του. Ο 

κάθε εξυπηρετούμενος έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ακόμα και ιατρούς από τη γνώση αυτών των 

στοιχείων. Σε περίπτωση ανηλίκου την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο γονέας του παιδιού ενώ σε 

περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης, ο δικαστικός συμπαραστάτης. 

 

 

3. Η έννοια της ποιότητας και της ικανοποίησης στις υπηρεσίες υγείας (εμπειρίες 

και προσδοκίες ασθενούς) 
 

3.1. Η ποιότητα υπηρεσιών υγείας 
 

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ποιότητα για τον ασθενή σημαίνει πάνω απ’ όλα να τον 

σέβεται όταν τον εξετάζει ο γιατρός, να προστατεύει η νοσηλεύτρια την αξιοπρέπειά του, να 

αφιερώνει χρόνο ο γιατρός για να του εξηγήσει την αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει και να 

αισθάνεται ο ασθενής ότι ο γιατρός ξέρει καλά τη δουλειά του (15).  

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών Παροχής Φροντίδας Υγείας (Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, JCAΗO) οι διαστάσεις της ποιοτικής 

φροντίδας είναι: η ασφάλεια του περιβάλλοντος στο οποίο παρέχεται η φροντίδα, η 

προσβασιμότητα, η καταλληλότητα, η συνέχεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα της 

φροντίδας, και η έγκαιρη παροχή της (16). Για κάποιους η ποιότητα είναι συνυφασμένη με την 

ισότητα στην πρόσβαση και την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας (17) προσδίδοντας μια 

κανονιστική και μια ερμηνευτική διάσταση στην ποιότητα, σύμφωνα με την θεωρία της ανθρώπινης 

ευεξίας και ωφελιμότητας (18). 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (19) ορίζει την ποιότητα υπηρεσιών υγείας ως την παροχή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ικανών να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η οποία 

πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον ελάχιστο ιατρογενή κίνδυνο, καθώς και 

στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενή από άποψη διαδικασιών, αποτελεσμάτων και 

ανθρώπινης επαφής. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης του 

χρήστη των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και τις ζημίες από τη διαδικασία της 

περίθαλψης (20).  

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

12 

3.1.1. Προσβασιμότητα και Ποιότητα  

 

Όσον αφορά την πρόσβαση (access) στην Π.Φ.Υ. περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:  

1) διαθεσιμότητα των υπηρεσιών,  

2) γεωγραφική προσβασιμότητα των υπηρεσιών,  

3) υποδοχή της πρόσβασης στις υπηρεσίες, π.χ. σύστημα των ραντεβού, επισκέψεις στο σπίτι, 

πρόσβαση το απόγευμα-βράδυ – σαββατοκύριακο (out-of-hours services)  

4) οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών, 

5) αποδοχή των υπηρεσιών, π.χ. ικανοποίηση ασθενών από την οργάνωσή τους, 

6) χρήση των υπηρεσιών, π.χ. πραγματική κατανάλωση, 

7) ισότητα στην πρόσβαση (21). 

 

Οι Starfield et al (2005) υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση είναι μια θεμελιώδης διάσταση στη δομή 

ενός ισχυρού συστήματος Π.Φ.Υ. (22) και σχετίζεται με ποικίλες έννοιες όπως η άμβλυνση 

κοινωνικό-οικονομικών και φυλετικών ανισοτήτων στην υγεία (23), η ενίσχυση του επιπέδου 

γενικής υγείας του πληθυσμού, σε περιπτώσεις αυξημένης προσβασιμότητας (24), και τον 

περιορισμό του γενικού κόστους των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. το απόγευμα, το βράδυ και το σ/κ μπορεί αφενός να συμβάλει στην μείωση του ιατρικού 

φόρτου εργασίας και κόστους (με την εισαγωγή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικτύου 

τηλεπικοινωνιών-τηλεϊατρική) και αφετέρου θα ικανοποιεί τις υγειονομικές ανάγκες των χρηστών 

(25). Επιπροσθέτως, έχει βρεθεί θετική συσχέτιση της ικανοποίησης των χρηστών και της διάρκειας 

της συνεδρίας με τον ιατρό, με τις διαδικασίες πρόσβασης (π.χ. ραντεβού την επόμενη μέρα, 

αναμονή 6-10 λεπτά για την έναρξη της συνεδρίας) (26). 

 

 

3.1.2. Συνέχεια της φροντίδας και Ποιότητα  

 

Η συνέχεια (continuity) στην Π.Φ.Υ. περιλαμβάνει 3 χαρακτηριστικά:  

1) διαχρονική συνέχεια της φροντίδας – το να υπάρχει διαχρονική σχέση μεταξύ ιατρού- ασθενούς 

και όχι μόνο για συγκεκριμένες καταστάσεις ασθένειας,  

2) ενημερωτική συνέχεια της περίθαλψης – συλλογή ιατρικού ιστορικού και διαρκής ενημέρωση του 

ιατρικού φακέλου κάθε ασθενούς, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος προς τον κάθε ιατρό που θα 

αναλάβει τον ασθενή,  

3) σχετική συνέχεια της περίθαλψης – η ποιότητα της διαχρονικής σχέσης ιατρού-ασθενούς έτσι 

ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ασθενών, όπως π.χ. η επικοινωνία ιατρού-

ασθενούς και ο σεβασμός στους ασθενείς (21). 

 

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες (27,28), η συνεχής φροντίδα υγείας σχετίζεται με την βελτίωση 

της λήψης μέτρων πρόληψης, όπως για παράδειγμα σε προγράμματα πρόληψης πτώσεων (29), 

εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, καθιστά οικονομικά αποδοτική την Π.Φ.Υ. και 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον, η συνεχής παροχή 

φροντίδας υγείας βελτιώνει το συντονισμό των υπηρεσιών υγείας (30,31) και ενισχύει την εμπειρία 

από την ΠΦΥ και αυξάνει την ικανοποίηση των ασθενών (32,33) και συνεισφέρει στη διαμόρφωση 
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θετικής και καλής σχέσης με τον θεράποντα ιατρό, σε υψηλό επίπεδο συνεργασίας και κατανόησης 

(34–36). 

 

 

3.1.3. Συντονισμός και Ποιότητα  

 

Ο συντονισμός (coordination) στην Π.Φ.Υ. περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) πύλη εισόδου – σύστημα άμεσης πρόσβασης στην Π.Φ.Υ. χωρίς παραπομπή ιατρού,  

2) πρωτοβάθμια φροντίδα και η δομή της ομάδας – κοινές πρακτικές, εγκαταστάσεις της ομάδας, 

μέγεθος και θητεία της ομάδας,  

3) συνδυασμός δεξιοτήτων των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας,  

4) διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη – 

παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, η οποία διευκολύνεται μέσω εξειδικευμένων μοντέλων και 

κλινικών πρωτόκολλων,  

5) διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με την Δημόσια Υγεία – ο βαθμός συνεργασίας των παρόχων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας με τους επαγγελματίες του τομέα Δημόσιας Υγείας, για να παρέχουν 

υπηρεσίες που θα προάγουν την υγεία των πολιτών (21). Ο συντονισμός στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας αντικατοπτρίζει την δυνατότητά της να οργανώσει και να κατευθύνει τους 

ασθενείς στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας, που είναι η δευτεροβάθμια και η 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (22). 

 

Ο συντονισμός ο οποίος αποτελεί μέρος μιας πολύπλευρης διαδικασίας, σχετίζεται με την υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών ΠΦΥ, αυξημένη αποτελεσματικότητα (37), καθώς και με με την αυξημένη 

ικανοποίηση τόσο των ασθενών, όσο και των ιατρών. Επιπλέον, ο συντονισμός συμβάλλει στη 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων – χρηστών και των οικογενειών τους, ειδικά σε 

περιπτώσεις χρόνιων και σοβαρών ασθενειών (38). 

 

 

3.1.4. Πληρότητα και Ποιότητα 

 

Η πληρότητα (comprehensiveness), ως παράγοντας μιας υπηρεσίας που παρέχει πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας, αναφέρεται στο εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ασθενών (39). Τα χαρακτηριστικά της πληρότητας αφορούν το διαθέσιμο εξοπλισμό, 

την επαφή για κοινά προβλήματα υγείας, την παρακολούθηση της διάγνωσης και τη θεραπεία, τις 

ιατρικές τεχνικές διαδικασίες και προληπτική φροντίδα, τη φροντίδα και προαγωγή υγείας μητέρας-

παιδιού και  την προαγωγή της υγείας (21). Σύμφωνα με διάφορες έρευνες η πληρότητα σχετίζεται 

με χαμηλά ποσοστά νοσηλείας (22), οικονομική αποδοτικότητα των υγειονομικών συστημάτων (40), 

μέσω της προληπτικής ιατρικής, τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, μέσω της παροχής μεγάλου 

εύρους υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (41) και την εν γένει ενδυνάμωση του συστήματος 

υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας (22). 
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3.1.5. Επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και Ποιότητα  

 

Η καλή επικοινωνία ιατρού-ασθενούς (communication) αποτελεί ένα από τα κριτήρια της μέτρησης 

ικανοποίησης ασθενών. Η ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης ιατρού-ασθενούς είναι πιο 

σημαντική από την τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και σχετίζεται με την επιλογή των 

χρηστών να επιλέξουν δημόσιους φορείς υγείας ή ιδιώτες ιατρούς (42). 

 

Στην μέτρηση της ποιότητας της σχέσης γενικού ιατρού και ασθενούς, βρέθηκε πολύ δυνατή 

συσχέτιση μεταξύ της εμπιστοσύνης προς των ιατρό και τριών παραγόντων μέτρησης ποιότητας της 

σχέσης ιατρού-ασθενούς, που είναι: η μεταξύ τους επικοινωνία, η διαπροσωπική φροντίδα και η 

κατανόηση του ασθενή. Ενώ οι ασθενείς ανέφεραν μικρή συσχέτιση με την διάρκεια εγγραφής στο 

ιατρείο και με την αναλογία των επισκέψεων στο ιατρείο (43). 

 

Η έλλειψη επικοινωνίας και κατ’ επέκταση η μη ικανοποίηση του ασθενούς από την παρεχόμενη 

φροντίδα υγείας, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε καταγγελίες ιατρικών λαθών 

(44–47), καθώς οι ασθενείς δεν είναι ευχαριστημένοι με την προσοχή, τις εξηγήσεις, τον χρόνο που 

τους διατέθηκε από τον ιατρό και την διάθεση να ενημερωθούν επαρκώς, περισσότερο από όσο 

δυσανασχετούν για το αρχικό ιατρικό λάθος (48). 

 

 

3.1.6. Ενεργοποίηση του ασθενούς και Ποιότητα  

 

Η ενεργοποίηση του ασθενούς συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό που έδωσε το Ινστιτούτο Ιατρικής 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Institute of Medicine- IOM) το 2000 για την ανθρωποκεντρική 

φροντίδα, σύμφωνα με τον οποίο «είναι η ιατρική φροντίδα που στοχεύει στην συνεργασία μεταξύ 

των ιατρών, των ασθενών και των οικογενειών τους (όπου απαιτείται), προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι θεραπευτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σέβονται τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις 

προτιμήσεις των ασθενών και επιπλέον επιδιώκει την ενεργοποίηση των ασθενών με την εκπαίδευση 

και την βοήθεια που χρειάζονται, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις και να συμμετάσχουν ενεργά 

στην φροντίδα τους» (49). 

 

H ποιότητα λειτουργεί αναλογικά με την έννοια της ικανοποίησης αλλά εμπεριέχει έντονα τον 

υποκειμενικό χαρακτήρα του κάθε χρήστη καθώς βρίσκεται σε σχέση με τις ανάγκες του με 

προσθαφαίρεση και άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Γίνεται αντιληπτό ότι οι προσδοκίες του 

χρήστη σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι στενά συνδεδεμένη με την 

ικανοποίησή του. Οι προσδοκίες έχουν διπλό ρόλο αφού ο εξυπηρετούμενος έχει άλλες προσδοκίες 

σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και άλλες προσδοκίες σχετικά με ένα 

αποδεκτό-ανεκτό επίπεδο ποιότητας. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων ορίζει μια ζώνη 

ανοχής. Επομένως, ικανοποιημένος χρήστης θεωρείται αυτός του οποίου η αντίληψη για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται στα όρια της ζώνης ανοχής (50). 

 

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ικανοποίησης και ποιότητας, αφού η ποιότητα θεωρείται από το 

χρήστη της υπηρεσίας ένας μακροχρόνιος γενικός παράγοντας ενώ η ικανοποίηση ως η εκτίμηση 

μιας συγκεκριμένης παροχής (51). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκτιμήσεις των χρηστών για την 
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ποιότητα των υπηρεσιών είναι μεγαλύτερες σε διάρκεια σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 

για την ικανοποίηση που τείνουν να αφορούν συγκεκριμένες φάσεις της ληφθείσας υπηρεσίας (52). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η στενή σχέση μεταξύ ικανοποίησης και ποιότητας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη 

βελτίωση της ποιότητας. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

μετριέται μέσω ερωτηματολόγιου. 

 

 

3.2. Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας 
  

Η ικανοποίηση των χρηστών μιας υπηρεσίας αποτελεί το δείκτη της ποιότητας των υπηρεσιών που 

δέχονται. Η ικανοποίηση αυτή είναι και ο βασικός στόχος όλων των συστημάτων υγείας καθώς 

αποτελεί την άμεση προϋπόθεση διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών. Η έννοια της 

ικανοποίησης ωστόσο είναι υποκειμενική αφού περιλαμβάνει την προσωπική άποψη και τα 

υποκειμενικά πρότυπα του χρήστη της υπηρεσίας καθορίζει και τη στάση του απέναντι σε αυτό και 

την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας (53). 

 

Ωστόσο η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης των χρηστών 

στις διαδικασίες, στα αποτελέσματα και της εμπειρίας τους από αυτές τις υπηρεσίες (54). Η 

ικανοποίηση των χρηστών ή όχι είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των προσδοκιών τους για 

την υπηρεσία που πρόκειται να λάβουν και την πραγματική διάσταση αυτής. Μελέτη υποστηρίζει 

ότι οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν πλήρη γνώση και αδυνατούν 

να αντιληφθούν στοιχεία αυτών, ενώ αποδίδουν την παραπάνω πεποίθησή τους στο γεγονός ότι δεν 

διαθέτουν αρκετές γνώσεις και όχι στη κακή παροχή υπηρεσιών υγείας (52).  

 

Η μέτρηση της ικανοποίησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από 

τις διοικήσεις των συστημάτων υγείας (55). Τρεις βασικοί λόγοι προκειμένου να λαμβάνεται σοβαρά 

αυτός ο δείκτης από τους επαγγελματίες υγείας (18):  

1) η ικανοποίηση ως μέσο πρόβλεψης της ακολουθούμενης θεραπείας και της τυχόν αλλαγής του 

φορέα παροχής φροντίδας,  

2) η σύνδεση της ικανοποίησης με την επικοινωνία με τον ασθενή,  

3) η ανατροφοδότηση των ασθενών ως μέσο επιλογής εναλλακτικών μεθόδων οργάνωσης ή παροχής 

της υγειονομικής φροντίδας. 

 

3.2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την ποιότητα της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 

Υπάρχουν λοιπόν, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την ποιότητα της 

παρεχόμενης ΠΦΥ, όπως: 

Α) Οι εμπειρίες: Η προηγούμενη εμπειρία αποτελεί έναν από τους ποιο σημαντικούς παράγοντες 

ικανοποίησης. Λειτουργεί ως μια τράπεζα μνήμης όλων των εμπειριών πάνω σε ένα προϊόν ή 
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υπηρεσία. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ένας αριθμός παραγόντων που μπορεί να μετριάσουν ή 

να ενισχύσουν την προηγούμενη εμπειρία.  

 

Β) Οι προσδοκίες: Τα χαρακτηριστικά, οι στάσεις και οι προηγούμενες εμπειρίες των πασχόντων 

(οι οποίες προέρχονται από άμεσες προσωπικές παρατηρήσεις) σχηματίζουν ένα σύνολο 

προσδοκιών σχετικά με τη φροντίδα, που είναι το πρότυπο που χρησιμοποιούν οι πάσχοντες για την 

αξιολόγηση της φροντίδας που λαμβάνουν. Οι προσδοκίες αυτές, σε συνδυασμό με τις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εκπλήρωση των προσδοκιών με τις οποίες εισέρχονται οι ασθενείς στις 

υγειονομικές μονάδες αφορούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας μιας υπηρεσίας και συνδέονται με την 

αυξημένη ικανοποίηση τους από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας, ενεργή συμμετοχή τους στην 

διαδικασία παροχής των υπηρεσιών και υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης στις διαδικασίες 

θεραπείας. 

 

Γ) Η ηλικία: Όσον αφορά την ηλικία έχει βρεθεί ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα τείνουν να 

δείχνουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης, δεδομένης της χειρότερης πρότερης κατάστασης που 

έχουν βιώσει, της τάσης τους να ασκούν λιγότερη κριτική, και του εγγενούς ενδιαφέροντος για το 

αποτέλεσμα παρά για τις διαδικασίες (πχ. για την καθαριότητα του ιατρείου) (56). Αντίθετα οι 

μικρότεροι ηλικιακά ασθενείς ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι σε θέματα που αφορούσαν τις 

συσκέψεις του προσωπικού γύρω από μια μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης (57). Οι νεότεροι 

ασθενείς επίσης εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των ιατρών ενώ 

τα ηλικιωμένα άτομα εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένα από τη φροντίδα που τους 

παρέχεται, εκτιμώντας την περισσότερο (58). 

 

Δ) Το επίπεδο μόρφωσης: Το επίπεδο μόρφωσης έχει επίσης βρεθεί ότι επιδρά στο βαθμό 

ικανοποίησης ενός ατόμου και στη διαμόρφωση των απόψεων και προσδοκιών αυτού που 

καταγράφονται στις έρευνες ικανοποίησης. Μια τάση που παρατηρείται στο θέμα αυτό είναι ότι τα 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα μόρφωσης (59).  

Ε) Η κοινωνική θέση: Έχει βρεθεί ότι η κοινωνική θέση επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης των 

ατόμων, καθώς υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης εμφανίζονται σε υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, 

σε άτομα καλύτερης κοινωνικής θέσης (59).  

 

ΣΤ) Το φύλο: Το φύλο του ασθενούς έχει γενικότερα βρεθεί ότι δεν επηρεάζει παρά ελάχιστα τα 

ποσά ικανοποίησης των ασθενών, όπως φαίνεται από μια αντίστοιχη μελέτη (60). 

 

Ζ) Η εθνικότητα: Η εθνικότητα ενός ατόμου που εισέρχεται στις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί ένα 

από τα πιο πολύπλοκα χαρακτηριστικά που μπορεί να καθορίσουν και να επηρεάσουν το βαθμό 

ικανοποίησης αυτού.  

Η) Οι ψυχολογικοί παράγοντες: Ένας αριθμός από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

μπορεί να επηρεάσει τις εκφράσεις ικανοποίησης των ασθενών, καθώς η σχέση της ψυχολογικής 

κατάστασης ενός ατόμου και του βαθμού ικανοποίησης του, είναι πολύπλοκη. Συγκεκριμένες 

διαστάσεις κακής διάθεσης και στρες επηρεάζουν διαστάσεις της ικανοποίησης και οι θεωρίες οι 
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οποίες υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που βιώνουν την ψυχολογικοί πίεση είναι και πιο επιρρεπείς 

στο να εμφανίζονται δυσαρεστημένοι γενικότερα, είναι μάλλον πολύ απλοϊκές (57). Οι καλές 

επικοινωνιακές ικανότητες του προσωπικού, περιορίζουν το άγχος των ασθενών και συμβάλλουν 

στην καταγραφή υψηλοτέρων επιπέδων ικανοποίησης (61). 

 

 

4. Μελέτες ικανοποίησης ασθενών για τις μονάδες ΠΦΥ  
 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι μελέτες που αφορούν την ικανοποίηση ασθενών από τις 

Μονάδες ΠΦΥ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για να εντοπιστούν τα αδύναμα σημεία στα οποία θα 

πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες αναβάθμισης αυτού του τομέα, προς όφελος των πολιτών. 

 

Στη Φιλανδία, βρέθηκε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς τείνουν να έχουν μεγαλύτερο χρόνο αναμονής 

από τους νεότερους, ακόμη και όταν αναφέρουν την ασθένεια ως τον λόγο επίσκεψής τους (62), ενώ 

στην Πολωνία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ικανοποιημένοι με την 

προσβασιμότητα και την ισότητα της φροντίδας και λιγότερο ικανοποιημένοι με το συντονισμό και 

την πληρότητα της περίθαλψης. Η μακροχρόνια σχέση ασθενούς-γιατρού και η μεγαλύτερη ηλικία 

των ασθενών βρέθηκαν ως οι πιο σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της υψηλότερης 

ικανοποίησης (63).  

 

Στην Ελλάδα έχει σχηματισθεί σύμφωνα με μελέτες θετική εμπειρία ασθενών, σε αστικά κέντρα 

υγείας ιδιαίτερα εκείνων με χρόνιες νόσους από την χρήση της ΠΦΥ με κύριο παράγοντα ποιότητας 

την προσβασιμότητα στο σύστημα υγείας (64). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός 

ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας, με τους συμμετέχοντες να είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τους ιατρούς αλλά και από τους νοσηλευτές, την προσβασιμότητα και το χρόνο 

αναμονής για ραντεβού. Όσον αφορά τους κύριους λόγους επίσκεψης σε μονάδες ΠΦΥ είναι η 

συνταγογράφηση κάποιου φαρμάκου, η επείγουσα περίθαλψη αλλά και η συνεχής παρακολούθηση 

κάποιου χρόνιου νοσήματος, ενώ τονίζεται ως κύριος παράγοντας ικανοποίησης η ικανοποίηση από 

εξυπηρετικό και πρόθυμο προσωπικό (65). Αντιθέτως, έρευνες σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας 

έχουν δείξει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών (66,67). Σε Κέντρα υγείας απομακρυσμένων 

περιοχών (πχ Κέντρο Υγείας Βόνιτσας), οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας φαίνεται να είναι 

ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Επισημάνθηκαν ωστόσο και κάποια 

προβλήματα όπως ο μεγάλος χρόνος αναμονής αλλά και η έλλειψη προσωπικού. Οι προσδοκίες 

αυτών δεν ήταν αυξημένες κάτι που δυσχεραίνει το έργο βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών 

αλλά και την αξιοποίηση αυτών (68). 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 22 κέντρα υγείας προέκυψε το συμπέρασμα ότι η έλλειψη ενός 

συνεχούς και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής κάλυψης (integrated model) δυσχεραίνει το 

έργο των επαγγελματιών υγείας και μειώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 

πρόβλημα της ασυνέχειας της παρακολούθησης του ασθενούς ξεκινά από την ΠΦΥ με την έλλειψη 

ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς και συστημάτων καταγραφής (69).  

 

Διαφαίνεται ότι η φροντίδα και η αξιολόγησή της είναι πολύπλευρο ζήτημα. Αποτελεί μια ανοικτή 

δυναμική διεργασία μέσα από την οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι επιθυμίες 
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κάθε χρήστη υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η βιβλιογραφία σχετικά με τη μελέτη της ικανοποίησης και 

γενικά της αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ από τους ίδιους τους ασθενείς σε 

αγροτικές περιοχές είναι περιορισμένη. Σε σύγκριση με τα άτομα που ζουν σε πυκνοκατοικημένες 

αστικές περιοχές, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη απομόνωση, 

να έχουν λιγότερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να έχουν πιο παραδοσιακές 

πολιτιστικές πεποιθήσεις για την υγεία και την ασθένεια. Παρά τη μοναδικότητα κάθε αγροτικής 

κοινότητας, υπάρχουν αρκετά γενικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις ηθικές συγκρούσεις σε 

όλες τις αγροτικές κοινότητες. Υπάρχουν γεωγραφικοί φραγμοί, όπως οι δρόμοι που προκαλούν 

προβλήματα, οι περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες και οι καιρικές συνθήκες που μπορεί να 

παρεμποδίσουν την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των μικρών κοινοτήτων αντικατοπτρίζουν 

συνήθως τις αξίες των κατοίκων τους. Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών ΠΦΥ, όχι μόνο μιας αγροτικής περιοχής, αλλά μιας απομονωμένης νησιωτικής 

περιοχής, όπως είναι το νησί της Καρπάθου. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι εάν το ίδιο σύστημα 

ΠΦΥ που εφαρμόζεται σε αστικές περιοχές πληροί τις ανάγκες των κατοίκων μιας απομονωμένης 

νησιωτικής περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική κουλτούρα αλλά και τα άλλα 

χαρακτηριστικά από τους κατοίκους των πόλεων. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν τις 

προσδοκίες και εμπειρίες των κατοίκων της Καρπάθου όσον αφορά τις υπηρεσίες ΠΦΥ που τους 

παρέχονται από το Κέντρο υγείας, μια υπόθεση που η παρούσα έρευνα μελετά. 

 

 

5. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης 
 

Ερευνητική Υπόθεση:  

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά μιας απομονωμένης αγροτικής περιοχής, όπως το νησί της Καρπάθου, 

ενδέχεται να επηρεάζουν τις προσδοκίες και εμπειρίες των ασθενών για τις υπηρεσίες ΠΦΥ, καθώς 

και να διαφέρουν από εκείνες των ασθενών μιας αστικής περιοχής, όπως το Ηράκλειο Κρήτης.  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των εμπειριών και προσδοκιών των ασθενών για 

τις υπηρεσίες ΠΦΥ στο νησί της Καρπάθου σε σύγκριση με αυτές ασθενών από την Κρήτη. 

 

Επιμέρους στόχοι:  

α) Η διερεύνηση της γνώμης των ασθενών για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.  

β) Η συζήτηση προτάσεων για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ΠΦΥ στις 

συμμετέχουσες και άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες και εμπειρίες των ασθενών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ΠΦΥ σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά (απομονωμένη νησιωτική, 

ημιαστική/αγροτική, αστική); 

 Ποιες προτάσεις μπορούν να αναγνωριστούν από τη βιβλιογραφία αναφορικά με τη βελτίωση 

της παρεχόμενης ΠΦΥ ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες; 
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6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
Είδος μελέτης 

Η παρούσα έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης.  

 

Τόπος διεξαγωγής 

Η διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομές ΠΦΥ, στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας στην 

ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου, στην 4η ΤΟΜΥ στην πόλη του Ηρακλείου και στο ΚΥ Καρπάθου.  

 

Πληθυσμός μελέτης 

Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς (επισκέπτες) από τρεις δομές (3 ομάδες 

επισκεπτών): από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης, από την 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου και 

από το ΚΥ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος». Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας έχει 2.020 κατοίκους και η περιοχή Πηγαδίων, όπου βρίσκεται το 

Κέντρο Υγείας Καρπάθου, έχει 2.788 κατοίκους (70,71), ενώ η 4η ΤΟΜΥ βρίσκεται στον αστικό 

ιστό της πόλης του Ηρακλείου και καλύπτει τις ανάγκες περίπου 5000 ωφελουμένων (72).  

 

Εργαλεία 

Για τη συλλογή των δεδομένων από τους ασθενείς έγινε χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων, 

συγκεκριμένα των ερωτηματολογίων: 

A. QUALICOPC-εμπειρίες «experience questionnaire» [ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία των 

ασθενών (επισκεπτών) από τις υπηρεσίες ΠΦΥ, όπου οι συμμετέχοντες απαντούν με «ναι» ή 

«όχι» στο εάν συμφωνούν με τις δηλώσεις των ερωτήσεων] και 

B. QUALICOPC-προσδοκίες «patient values questionnaire» [ερωτήσεις σχετικά με ότι θεωρείται 

σημαντικό στην ΠΦΥ, οι συμμετέχοντες απαντούν σε μια τετράβαθμη κλίμακα 1-4, 1 (όχι 

σημαντικό) με 4 (πολύ σημαντικό)].  

 

Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα του 

QUALICOPC, του οποίου η έδρα ήταν το Ολλανδικό Ινστιτούτο Υγείας NIVEL (73,74) και 

προσαρμόστηκαν στην Ελληνική γλώσσα από την ερευνητική ομάδα της Κλινικής Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Με 

τη χρήση των ερωτηματολογίων οι συμμετέχοντες βαθμολογούν συγκεκριμένες διαστάσεις της 

ΠΦΥ, όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και ο συντονισμός φροντίδας, η δραστηριοποίηση του 

ασθενούς και η επικοινωνία μεταξύ ιατρού-ασθενούς.  

 

Στο ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των ασθενών, οι συμμετέχοντες απαντούν με «ναι» ή «όχι» 

στο εάν συμφωνούν με τις δηλώσεις των ερωτήσεων. Στο ερωτηματολόγιο για το τι θεωρούν ως 

σημαντικό στην ΠΦΥ, απαντούν σε μια τετράβαθμη κλίμακα 1-4, 1 (όχι σημαντικό) με 4 (πολύ 

σημαντικό). Ως δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέχθηκαν πληροφορίες για την 

ηλικία, το φύλο, την επαγγελματική κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα σε σχέση με 

τον μέσο όρο της χώρας, την παρουσία χρόνιας ασθένειας. (‘Πάσχετε από μακροχρόνια νόσο ή 

πάθηση όπως υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη «ζάχαρο», κατάθλιψη, άσθμα ή άλλη μακροχρόνια 

πάθηση;’) και την συνολική κατάσταση της υγείας τους (‘Πώς θα περιγράφατε την υγείας σας 
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γενικότερα;’). Επίσης, καταγράφηκε ο λόγος και η συχνότητα επίσκεψης των ασθενών (επισκεπτών) 

σε καθένα από τις τρεις μονάδες υγείας. 

 

Τα ερωτηματολόγια κάθε συμμετέχοντα λάμβαναν ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος αντιστοιχιζόταν 

με το πρόσωπο που τα συμπλήρωνε. Οι κωδικοί αυτοί είναι γνωστοί, μόνο στην κύρια ερευνήτρια 

που είναι η μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να διαφυλαχθεί η ανωνυμία 

των συμμετεχόντων στην παρούσα εργασία αλλά και σε πιθανή περαιτέρω έρευνα. Όλα τα δεδομένα 

και συλλεχθέντα στοιχεία είναι πλήρως κωδικοποιημένα και ακολουθούν όλους τους κανόνες 

προστασίας των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων. Έγινε χρήση κωδικός (id) ενώ όλα τα 

στοιχεία ταυτοποίησης ατόμου κρυπτογραφήθηκαν εξ’ αρχής (από τη στιγμή της καταχώρησης-

αποθήκευσης τους στη βάση δεδομένων). Τα δεδομένα από τη συλλογή θα παραμείνουν 

αποκλειστικά στην κατοχή της ερευνήτριας, ενώ ο χρόνος τήρησής τους θα είναι 5 χρόνια μετά από 

την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας και την δημοσίευσή της στην βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου.   

 

Σχεδιασμός δειγματοληψίας/ Δείγμα μελέτης 

Έγινε δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling) από τρεις μονάδες (ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ 

Αγίας Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ). Στη διάρκεια της δειγματοληψίας επιλέξιμοι ήταν όλοι εκείνοι οι 

ασθενείς (επισκέπτες) που είναι μόνιμοι κάτοικοι (διαμένουν στην περιοχή ευθύνης των ΚΥ για 

διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών), μιλούν την ελληνική γλώσσα, είναι ενήλικες, έχουν την 

ικανότητα να επικοινωνήσουν, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, δεν είναι ενήλικες με 

διεγνωσμένη διανοητική διαταραχή και δεν είναι πάσχοντες από σοβαρά διεγνωσμένα ψυχιατρικά 

νοσήματα (όπως σχιζοφρένια, διπολική διαταραχή) [δεδομένα που επιβεβαιώθηκαν από τους 

οικογενειακούς ιατρούς των Μονάδων στη βάση της πληροφορίας που διατηρούν στα προσωπικά 

τους αρχεία και καμία προσωπική πληροφορία για τα πρόσωπα αυτά που αποκλείστηκαν δεν 

καταγράφηκε στη μελέτη]. 

 

Η χρονική διάρκεια της δειγματοληψίας ήταν μία εβδομάδα στην κάθε δομή ΠΦΥ. Η δειγματοληψία 

διεξήχθη την 3η εβδομάδα Φεβρουαρίου 2020 (για το ΚΥ Καρπάθου), την 4η εβδομάδα 

Φεβρουαρίου 2020 (για την 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου) και την 1η εβδομάδα Μαρτίου 2020 (για το ΚΥ 

Αγίας Βαρβάρας). Η επιλογή ασθενών (επισκεπτών) έγινε με βάση την προσέλευσή τους στις δομές 

ΠΦΥ τις πρωινές ώρες για τακτικούς λόγους επίσκεψης στις μονάδες, προκειμένου να γίνει συλλογή 

ενός ευρέος φάσματος χρηστών των υπηρεσιών υγείας. 

 

Διανεμήθηκαν πενήντα (50) ερωτηματολόγια στο ΚΥ Καρπάθου, τριάντα (30) ερωτηματολόγια στο 

ΚΥ Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου και πενήντα (50) ερωτηματολόγια στην 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου. Οι 

συμμετέχοντες απάντησαν έκαστος-η και στα δύο ερωτηματολόγια, οπότε συλλέχτηκαν 260 

ερωτηματολόγια συνολικά (130 ερωτηματολόγια για την εμπειρία ασθενών και 130 ερωτηματολόγια 

για το τι θεωρούν σημαντικό στην ΠΦΥ). 

 

Στην περίπτωση των ασθενών (επισκεπτών) που αρνήθηκαν ή αδυνατούσαν να συμμετάσχουν 

έχοντας συμπληρώσει μέρος των ερωτηματολογίων, έγινε αντικατάστασή τους. Για τα άτομα που 

δεν είχαν την ικανότητα υπογραφής και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, είτε λόγω χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου είτε ως υπερήλικες, λήφθηκε γραπτή ενήμερη συγκατάθεση από τα άτομα που 
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τους συνοδεύουν. Η επικοινωνία, η ενημέρωση, η ενδεχόμενη συμμετοχή των ασθενών και η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο χώρο της κάθε μονάδας υγείας αντίστοιχα. Η επιλογή 

τους δεν σχετίστηκε με ονομαστικούς καταλόγους, λίστες ραντεβού ή άλλες πηγές προσωπικών 

δεδομένων.  

 

Η αξιολόγηση των προσδοκιών και εμπειριών των ασθενών έγινε με τη συμπλήρωση των ανώνυμων 

ερωτηματολογίων μετά από πλήρη ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας, τον εθελοντικό χαρακτήρα 

συμμετοχής στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Οι 

ασθενείς είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια είτε μόνοι τους είτε με τη 

βοήθεια της ερευνήτριας, δίνοντας διευκρινήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων. Δόθηκε αναλυτικό έντυπο ενημέρωσης (με συμπερίληψη τυχόν 

παραπόνων/καταγγελιών) και ξεχωριστό συγκατάθεσης. 

 
Παρουσίαση δεδομένων 

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων συνοψίστηκαν με την χρήση περιγραφικής στατιστικής. Η 

παρουσίαση των δεδομένων έγινε με τη χρήση πινάκων. Αρχικά παρουσιάζονται πίνακες με τα 

δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων από τις τρεις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ. Στη συνέχεια, 

προβάλλονται πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία των ασθενών 

(επισκεπτών) από το ΚΥ Καρπάθου, το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και την 4η ΤΟΜΥ. Τέλος, γίνεται 

παρουσίαση πινάκων, οι οποίοι μας πληροφορούν για τις προσδοκίες των συμμετεχόντων από τις 

τρεις δομές υγείας. 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

7.1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος  

 

Τα δημογραφικά στοιχεία, η συνολική κατάσταση της υγείας και η παρουσία χρόνιας νόσου είναι 

κοινά και στα ερωτηματολόγια εμπειρίας (experience questionnaire) και στα ερωτηματολόγια 

προσδοκίας (patient values questionnaire), δηλαδή αφορούν στο σύνολο των 130 συμμετεχόντων (50 

από το ΚΥ Καρπάθου, 30 από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας, 50 από την 4η ΤΟΜΥ), καθώς ο καθένας 

τους απάντησε και στα δύο ερωτηματολόγια. 

 

Στον Πίνακα 1, στον οποίο παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν γυναίκες και για τις τρεις δομές ΠΦΥ. Η μέση ηλικία αυτών για το ΚΥ 

Καρπάθου διαμορφώθηκε στα 48 έτη, στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας στα 49 έτη και στην 4η ΤΟΜΥ στα 

41 έτη. Όλοι οι ερωτώμενοι στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και στην 4η ΤΟΜΥ ήταν γεννημένοι στην 

Ελλάδα, ενώ στο ΚΥ Καρπάθου το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων γεννήθηκε στην Ελλάδα 

(92%) και ένα μικρό ποσοστό στο εξωτερικό (8%). Κοινό χαρακτηριστικό και για τις τρεις μονάδες 

υγείας ήταν το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε την ύπαρξη και 

άλλων ενήλικων ατόμων καθώς και την απουσία παιδιών (κάτω των 18) στο νοικοκυριό τους. Όσον 

αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (επισκεπτών) με 

μεταλυκειακές σπουδές σημειώθηκε στην 4η ΤΟΜΥ (63,6%) και ακολούθησε το ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας (50%). Αντίθετα, στο ΚΥ Καρπάθου το υψηλότερο ποσοστό των συμμετεχόντων 

φαίνεται να έχει καταφέρει να ολοκληρώσει μόνο το Γυμνάσιο/Λύκειο (60%). Ακόμη, και στις τρεις 

δομές ΠΦΥ, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, στην 4η 

ΤΟΜΥ παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων (72%), ενώ στο ΚΥ Καρπάθου το 

χαμηλότερο (48%). Το εισόδημα του νοικοκυριού των ασθενών (επισκεπτών) διαφέρει μεταξύ των 

τριών υπό μελέτη μονάδων υγείας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στο ΚΥ 

Αγίας Βαρβάρας να έχουν εισόδημα κάτω του μέσου όρου (53.3%), στο ΚΥ Καρπάθου γύρω στο 

μέσο όρο (54%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων στην 4η ΤΟΜΥ εκτίμησε ότι έχει 

εισόδημα γύρω στο μέσο όρο (45%) καθώς και άνω του μέσου όρου (αντίστοιχο ποσοστό 45%).  
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Πίνακας 1. Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων. 

Μεταβλητές 

Σ=σύνολο 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

Μέσος όρος ηλικίας, έτη  48 49 41 

Φύλο    

Άρρεν 15 (30) 8 (26,7) 18 (36,36) 

Θήλυ 35 (70) 22 (73,3) 32 (63,64) 

Γεννηθήκατε σε αυτήν τη χώρα    

Ναι 46 (92) 30 (100) 50 (100) 

Όχι 4 (8)   

Άλλοι ενήλικες στο νοικοκυριό    

Ναι 45 (90) 28 (93) 41 (81,88) 

Όχι 5 (10) 2 (7) 9 (18,12) 

Παιδιά (κάτω των 18) στο νοικοκυριό    

Ναι 22 (44) 14 (46,7) 18 (36,4) 

Όχι 28 (56) 16 (53,3) 32 (63,6) 

Επίπεδο εκπαίδευσης    

Κανένα απολυτήριο/πτυχίο/δίπλωμα  1 (2)   

Δημοτικό 4 (8) 2 (6,7) 4 (9,1) 

Γυμνάσιο/Λύκειο 20 (40) 18 (60) 14 (27,3) 

Μεταλυκειακή 25 (50) 10 (33,3) 32 (63,6) 

Παρούσα απασχόληση - Κατάσταση 

εργασίας 
   

Εργαζόμενος 24 (48) 20 (66,7) 36 (72,7) 

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή 

οικογενειακή επιχείρηση 
8 (16)  5 (9,1) 

Φοιτητής 2 (4) 2 (6,7) 5 (9,1) 

Ψάχνω για δουλειά (άνεργος) 1 (2)   

Δεν είμαι σε θέση να εργασθώ εξαιτίας 

ασθένειας ή αναπηρίας 
1 (2)   

Συνταξιούχος 7 (14) 6 (20)  

Κυρίως νοικοκυριό (περιλαμβανομένης 

της φροντίδας των παιδιών κλπ) 
7 (14) 2 (6,7) 4 (9) 

Εισόδημα του νοικοκυριού    

Κάτω του μέσου όρου 13 (26) 16 (53,3) 4 (9,1) 

Γύρω στο μέσο όρο 27 (54)  23 (45,5) 

Άνω του μέσου όρου 10 (20) 14 (46,7) 23 (45,5) 

 
 

7.2.  Εκτίμηση υγείας συμμετεχόντων  

 

Όσον αφορά στην υγεία του δείγματος, οι ερωτώμενοι τόσο στο ΚΥ Καρπάθου (50%), όσο και στο 

ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (50%) και στην 4η ΤΟΜΥ εκτιμούν την κατάσταση της υγείας τους ως ¨Καλή¨. 

Όσον αφορά στην ύπαρξη μακροχρόνιων παθήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό και στις τρεις περιοχές 

δεν πάσχει από μακροχρόνια προβλήματα (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Κατάσταση υγείας συμμετεχόντων στο ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ. 

Μεταβλητές 

Σ=σύνολο 

ΚΥ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

Πώς θα περιγράφατε την υγείας σας γενικότερα;     

Πολύ καλή 15 (30) 9 (30) 11 (22) 

Ικανοποιητική 9 (18) 5 (16,67) 6 (20) 

Καλή 25 (50) 15 (50) 28 (56) 

Κακή 1 (2) 1 (3,33) 1 (2) 

Πάσχετε από μακροχρόνια νόσο ή πάθηση, όπως 

υπέρταση, διαβήτη (ζάχαρο), κατάθλιψη, άσθμα 

ή άλλη μακροχρόνια πάθηση;  
   

Ναι 12 (24) 11 (36,7) 19 (38) 

Όχι 38 (76) 19 (63,3) 31 (62) 

 
 

7.3. Εμπειρία από το Ιατρείο  

 

Γενικός Ιατρός και επισκέψεις 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος της Καρπάθου δεν έχει δικό του ιατρό. Αντιθέτως, στην Αγία 

Βαρβάρα και στην 4η ΤΟΜΥ, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έχει δικό του ιατρό, τον οποίο 

συμβουλεύεται αρχικά όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μεγαλύτερη συχνότητα επισκέψεων 

εμφανίζουν οι ασθενείς στην 4η ΤΟΜΥ (40%), όπου την έχουν επισκεφθεί 2-4 φορές πριν, ενώ στο 

ΚΥ Αγίας Βαρβάρας μία φορά (36,7%) και καμία φορά για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 

της Καρπάθου (48%) τους περασμένους έξι μήνες. Ακόμη, στο ΚΥ Καρπάθου και στην 4η ΤΟΜΥ, 

ο κυριότερος λόγος επίσκεψης των ασθενών ήταν ότι αισθανόταν άρρωστοι/δεν αισθανόταν καλά 

(46% και 34%, αντίστοιχα), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος του KY Αγίας Βαρβάρας 

είχε προσέλθει στο ιατρείο για κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό (56,7%) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Συχνότητα και λόγος επίσκεψης των συμμετεχόντων σε γενικό ιατρό του ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και 4η 

ΤΟΜΥ. 

Έχετε δικό σας ιατρό (πχ 

γενικό ιατρό) τον οποίο 

συμβουλεύεστε αρχικά 

όταν έχετε κάποιο 

πρόβλημα 

Ναι, μόλις 

τον 

επισκέφθηκα  

Ναι, αλλά 

πρόκειται για 

άλλον ιατρό 

σε αυτό το 

ιατρείο/ΚΥ 

Ναι, αλλά 

πρόκειται για 

έναν άλλο 

ιατρό, κάπου 

αλλού  

Όχι 

   

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 

Σ=50 

7 (14) 4 (8) 14 (28) 25 (50) 

   

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 

Σ=30 

14 (46,7) 3 (10) 3 (10) 10 (33,3) 

   

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 

Σ=50 

23 (46) 4 (8) 9 (18) 14 (28) 

   

Κατά τους τελευταίους 6 

μήνες, πόσο συχνά 

επισκεφθήκατε/ 

συμβουλευθήκατε τον 

ιατρό σας;  

Ήταν η 1η 

φορά τους 

περασμένους 

6 μήνες 

Άλλη μια 

φορά πριν 

από αυτή την 

επίσκεψη 

2-4 φορές 

πριν 

4-5 φορές 

πριν 

   

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 

Σ=50 

24 (48) 13 (26) 7 (14) 1 (2) 

   

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 

Σ=30 

7 (23,3) 11 (36,7) 9 (30) 1 (3,3) 

   

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 

Σ=50 

14 (26) 14 (28)  20 (40) 1 (2) 

   

Ποιος ήταν ο κύριος 

λόγος της επίσκεψης σας 

σε αυτόν  τον ιατρό 

σήμερα;  

Άρρωστος / 

Δεν 

αισθανόμουν 

καλά  

Ιατρικό  

Τσεκ απ 

Επανάληψη 

συνταγής  
Παρ/τικό  

Ιατρικό 

Πιστ/τικό  

Μια 

δεύτερη 

γνώμη 

Άλλος 

λόγος  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 

Σ=50 

23 (46) 13 (26)   2 (4) 5 (10)  1 (2)  1 (2) 5 (10) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 

Σ=30 

9 (30) 6 (20) 7 (23,3)   28 (56,7)   6 (20) 

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 

Σ=50 

17 (34)     15 (30)  7 (14) 6% (3) 1 (2)  2 (4) 5 (10) 

 

 

Προσβασιμότητα στον ιατρείο και γενικό ιατρό 

 

Όσον αφορά την προσβασιμότητα,, η απόσταση από τις υπό μελέτη δομές ΠΦΥ είναι λιγότερη από 

20 λεπτά (ΚΥ Καρπάθου: 78%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 66,7%, 4η ΤΟΜΥ: 70%). Επίσης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων και για τις τρεις δομές έκλεισε ραντεβού, πριν την 

επίσκεψή του στο ιατρείο (ΚΥ Καρπάθου: 56%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 66,7%, 4η ΤΟΜΥ: 70%). Για 

τη συντριπτική πλειοψηφία ήταν εύκολο να κλείσει ραντεβού, αφού περισσότεροι από τους μισούς 

και στις τρεις περιοχές της έρευνας έκλεισαν ραντεβού την προηγούμενη μόλις ημέρα (ΚΥ 
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Καρπάθου: 53,6%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 45%, 4η ΤΟΜΥ: 54,5%). Σύμφωνα με την εμπειρία των 

συμμετεχόντων στο ΚΥ Καρπάθου ο χρόνος αναμονής μέχρι να δουν τον ιατρό είναι 15-30 λεπτά 

(36%). Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών τόσο στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας όσο και 

στην 4η ΤΟΜΥ περιμένει λιγότερο από 15 λεπτά (76,7% και 40%, αντίστοιχα) (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4. Η εκτίμηση των ερωτηθέντων για την προσβασιμότητα στον γενικό-οικογενειακό ιατρό. (ΔΓ: Δεν γνωρίζω) 

Πόση ώρα σας παίρνει συνήθως για να 

πάτε από το σπίτι σας στο ιατρείο;  
< 20 λεπτά  

20-40 

λεπτά  
40-60 λεπτά  > 1 ώρα  ΔΓ 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 
39 (78) 7 (14) 3 (6) 

 
1 (2) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 
20 (66,7) 6 (20) 4 (13,3) 

  

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 
35 (70) 12 (24) 3 (6) 

  

Κλείσατε ραντεβού για την επίσκεψη σας 

στο ιατρείο  
Ναι  Όχι     

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 
28 (56) 22 (44)    

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 
20 (66,7) 10 (33,3)    

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 
35 (70) 15 (30)    

Ήταν εύκολο να κλείσετε ραντεβού Ναι  Όχι     

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 
27 (96,4) 1 (3,6)    

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 
18 (90) 2 (6,7)    

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 
31 (91,2) 3 (8,8)    

Πόσες ημέρες περιμένατε για τη σημερινή 

επίσκεψη  

Έκλεισα το 

ραντεβού 

νωρίτερα 

σήμερα  

Έκλεισα 

το 

ραντεβού 

εχθές  

2-7 ημέρες  
> 1 

εβδομάδα  
ΔΓ 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 
6 (21,4) 15 (53,6) 5 (17,9) 1 (3,6) 1 (3,6) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 
4 (20) 9 (45) 5 (25)   2 (10) 

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 
5 (22,7) 12 (54,5) 3 (13,6)   2 (0,8) 

Πόσο περιμένατε σήμερα από την ώρα 

που φτάσατε στο ιατρείο μέχρι να δείτε 

τον ιατρό 

< 15 λεπτά  
15-30 

λεπτά  
30-45 λεπτά  45-60 λεπτά  > 1 ώρα  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

n (%) 
13 (26) 18 (36) 8 (16) 5 (10) 4 (8) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

n (%) 
23 (76,7) 6 (20) 1 (3,3)     

4η ΤΟΜΥ  

n (%) 
14 (40) 9 (25,7) 8 (22,9) 4 (11,4)   
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Λειτουργία ιατρείου 

 

Όσον αφορά στη λειτουργία του ιατρείου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων στην Κάρπαθο 

(38%) συμφωνεί ότι οι ώρες λειτουργίας είναι πολύ περιορισμένες, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει στο 

ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (76,7%) και την 4η ΤΟΜΥ (52%). Μεγάλο ποσοστό στο ΚΥ Καρπάθου (52%) 

δεν γνωρίζει αν η επίσκεψη στο σπίτι είναι δυνατή, καθώς και αντίστοιχο είναι το ποσοστό στην 4η 

ΤΟΜΥ (52%). Αντιθέτως, στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (73,3%) 22 από τους 30 συμμετέχοντες 

πιστεύει ότι η επίσκεψη στο σπίτι είναι δυνατή εάν τη χρειάζονται.  

 

Όταν οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά εάν υπάρχει πολλή ώρα αναμονής στο τηλέφωνο του 

ιατρείου, η πλειοψηφία έδωσε αρνητική απάντηση και για τις τρεις δομές ΠΦΥ (ΚΥ Καρπάθου:  

62%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 83,3%, 4η ΤΟΜΥ: 68%). Σύμφωνα με τους επισκέπτες, κοινό και στις 

τρεις μονάδες υγείας είναι η γνώση του τρόπου επικοινωνίας με τις απογευματινές/βραδινές και 

νυκτερινές υπηρεσίες και με τις υπηρεσίες το ΣΚ (ΚΥ Καρπάθου: 62%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 

86,7%, 4η ΤΟΜΥ: 70%). Επιπλέον, το προσωπικό υποδοχής είναι εξυπηρετικό και ευγενικό και στις 

τρεις υπό μελέτη δομές (ΚΥ Καρπάθου: 86%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 93,3%, 4η ΤΟΜΥ: 90%) 

(Πίνακας 5).  

 
Πίνακας 5. Η ποσοστιαία αξιολόγηση της εμπειρίας των ερωτηθέντων από την λειτουργία των τριών μονάδων ΠΦΥ. (ΔΓ: Δεν 
γνωρίζω) 

  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Σ=30  

4η ΤΟΜΥ 

Σ=50 

Ναι 

n (%)  

Όχι 

n (%) 

ΔΓ 

n (%) 

Ναι 

n (%)   

Όχι  

n (%) 

ΔΓ 

n (%) 

Ναι  

n (%) 

Όχι  

n (%) 

ΔΓ 

n (%) 

Οι ώρες λειτουργίας είναι 

πολύ περιορισμένες  
19 (38) 18 (36) 13 (26) 3 (10) 23 (76,7) 4 (13,3) 12 (24) 26 (52) 12 (24) 

Η επίσκεψη στο σπίτι 

είναι δυνατή εάν τη 

χρειάζομαι  

10 (20) 14 (28) 26 (52) 22 (73,3)  4 (13,3) 4 (13,3) 14 (28) 10 (20) 26 (52) 

Όταν τηλεφωνώ στο 

ιατρείο πρέπει να 

περιμένω πάρα πολύ για 

να μιλήσω σε κάποιον  

14 (28) 31 (62) 5 (10) 3 (10) 25 (83,3) 2 (6,7) 13 (26) 34 (68) 3 (6) 

Ξέρω πώς να 

επικοινωνήσω με τις 

απογευματινές / βραδινές 

και νυκτερινές υπηρεσίες 

και με τις υπηρεσίες για 

το ΣΚ  

31 (62)  11 (22) 8 (16) 26 (86,7) 2 (6,65) 2 (6,65) 35 (70) 3 (6) 12 (24) 

Το προσωπικό στο 

γραφείο υποδοχής είναι 

ευγενικό και εξυπηρετικό  

43 (86) 4 (8) 3 (6) 28  (93,3) 1 (3,3) 1 (3,3) 45 (90) 2 (4) 3 (6) 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος από το ΚΥ Καρπάθου (58%), καθώς και από την 4η ΤΟΜΥ 

(50%) δήλωσε ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες δεν τους μίλησε κανένας από τους γενικούς 

ιατρούς σχετικά με το πώς να παραμείνουν υγιείς (π.χ. διατροφή, αλκοόλ, κάπνισμα). Αντίθετα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (63,3%) δήλωσε ότι κατά τους 
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τελευταίους 12 μήνες, ένας από τους γενικούς ιατρούς τους ενημέρωσε σχετικά με το πώς να 

παραμείνουν υγιείς (Πίνακας 6). 

 

 
Πίνακας 6. Το ποσοστό των συμμετεχόντων σχετικά με την εμπειρία τους από το γενικό ιατρό του ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ, αντίστοιχα. 

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σας μίλησε ένας από 

τους γενικούς ιατρούς από το ιατρείο σχετικά με το πώς 

να παραμείνετε υγιείς (πχ διατροφή, αλκοόλ, κάπνισμα) 

Ναι Όχι Δε γνωρίζω 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 
14 (28) 29 (58) 7 (14) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 
19 (63,3) 8 (26,7) 3 (10) 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 
21 (42) 25 (50) 4 (8) 

Κατά τα περασμένα 2 χρόνια, σας ρώτησε ένας από τους 

γενικούς ιατρούς του ιατρείου εδώ, σχετικά με όλα τα 

φάρμακα που παίρνετε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που συνταγογραφούνται από άλλους ιατρούς;  

Ναι Όχι Δε γνωρίζω 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 
31 (62) 16 (32) 3 (6) 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 
19 (63,3) 9 (30) 2 (6,7) 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 
36 (72) 11 (22) 3 (6) 

 

 
 

 

Εμπειρία των ασθενών από την τελευταία επίσκεψη στις τρεις δομές ΠΦΥ  

 

Όσον αφορά τη συνέχεια και το συντονισμό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο ιατρό στο 

ΚΥ Καρπάθου, το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι ο ιατρός δεν είχε το ιατρικό ιστορικό διαθέσιμο 

μπροστά του (56%), σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις άλλες δύο δομές του Ηρακλείου (ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας: 60%, 4η ΤΟΜΥ: 78%) (Πίνακας 7).  

 

Όσον αφορά την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς, και στις τρεις δομές υγείας σημειώθηκαν εξαιρετικά 

υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 

σημειώθηκε στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και ακολούθησε η 4η ΤΟΜΥ και το ΚΥ Καρπάθου, όπου 

δήλωσαν ότι ο ιατρός ήταν ευγενικός (100%, 98% και 98%, αντίστοιχα), τους άκουγε προσεκτικά 

(100%, 98% και 96%, αντίστοιχα), τους έκανε ερωτήσεις σχετικά με το πρόβλημα της υγείας τους 

(96,7%, 94% και 88%, αντίστοιχα), τους αφιέρωσε αρκετό χρόνο (93,3%, 76% και 62%, 

αντίστοιχα), τους συμπεριέλαβε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία τους (100%, 92% και 

88%, αντίστοιχα) (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7. Η ποσοστιαία αξιολόγηση της εμπειρίας των ερωτηθέντων από το ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας 
και 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου, αντίστοιχα. 

  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Σ=50  

ΚΥ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

Σ=50 

Ναι 

n (%)  

Όχι 

n (%) 

Ναι 

n (%)   

Όχι 

n (%)   

Ναι 

n (%)   

Όχι 

n (%)   

Ο ιατρός είχε το ιατρικό μου 

ιστορικό διαθέσιμο μπροστά του  
22 (44) 28 (56) 18 (60) 12 (40) 39 (78) 11 (22) 

Ο ιατρός ήταν ευγενικός  49 (98) 1 (2) 30 (100) 
 

49 (98) 1 (2) 

Ο ιατρός με άκουγε προσεκτικά  48 (96) 2 (4) 30 (100) 
 

49 (98) 1 (2) 

Ο ιατρός δε με κοίταγε σχεδόν 

καθόλου όταν μιλούσε  
6 (12) 44 (88) 1 (3,3) 29 (96,7) 4 (8) 46 (92) 

Ο ιατρός μου έκανε ερωτήσεις 

σχετικά με το πρόβλημα της υγείας 

μου  

44 (88) 6 (12) 29 (96,7) 1 (3,3) 47 (94) 3 (6) 

Δεν μπορούσα να καταλάβω 

πραγματικά τι προσπαθούσε να μου 

εξηγήσει ο ιατρός  

1 (2) 49 (98) 1 (3,3) 29 (96,7) 2 (4) 48 (96) 

Ο ιατρός μου αφιέρωσε αρκετό 

χρόνο  
31 (62) 19 (38) 28 (93,3) 2 (6,7) 38 (76) 12 (24) 

Ο ιατρός με συμπεριλαμβάνει στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 

θεραπεία μου  

28 (56) 22 (44) 30 (100) 
 

41 (82) 9 (18) 

Θα σύστηνα τον ιατρό αυτόν σε ένα 

φίλο ή ένα συγγενή μου  
44 (88) 6 (12) 30 (100) 

 
46 (92) 4 (8) 

 

Παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία τόσο των συμμετεχόντων από την Κάρπαθο (48%), όσο και από 

την 4η ΤΟΜΥ (42,9%), δήλωσε ότι ο ιατρός δεν γνωρίζει τις συνθήκες διαβίωσης τους. Από την 

άλλη μεριά, στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (50%) το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δήλωσε το 

αντίθετο. Επίσης, 23 επισκέπτες από το ΚΥ Καρπάθου (46%) δήλωσαν ότι ο ιατρός αντιμετωπίζει 

μόνο ιατρικά προβλήματα, ενώ 19 άτομα από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας (63,3%), καθώς και 26 

επισκέπτες από την 4η ΤΟΜΥ (52%) δήλωσαν ότι ο ιατρός είναι σε θέση να τους βοηθήσει και με 

προσωπικά προβλήματα και ανησυχίες. Παρόλα αυτά, και στις τρεις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ η 

συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αισθάνθηκαν καλύτερα μα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

υγείας τους μετά την επίσκεψη σε σχέση με πριν (ΚΥ Καρπάθου: 84%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 86,7% 

και 4η ΤΟΜΥ: 90%) (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8. Η ποσοστιαία αξιολόγηση της εμπειρίας των επισκεπτών (ασθενών) για την επικοινωνία τους με τον ιατρό στις τρεις υπό 
μελέτη μονάδες υγείας. (ΔΓ: Δεν γνωρίζω) 

  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Σ=50  

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

Σ=50 

Ναι 

n (%)  

Όχι 

n (%) 

ΔΓ 

n (%)   

Ναι 

n (%)  

Όχι 

n (%) 

ΔΓ 

n (%)   

Ναι 

n (%)  

Όχι 

n (%) 

ΔΓ 

n (%)   

Ο ιατρός γνωρίζει τις 

συνθήκες διαβίωσης μου  
24 (48) 19 (38) 7 (14) 11 (36,7) 15 (50) 4 (13,3) 21(42,9) 19 (38,8) 9 (18,4) 

Ο ιατρός αυτός δεν 

αντιμετωπίζει μόνο 

ιατρικά προβλήματα, 

αλλά είναι επίσης σε θέση 

να με βοηθήσει με 

προσωπικά προβλήματα 

και ανησυχίες  

12 (24) 23 (46) 15 (30) 19 (63,3) 4 (13,3) 7 (23,3) 26 (52) 12 (24) 12 (24) 

Μετά από τη σημερινή 

επίσκεψη αισθάνομαι ότι 

είμαι σε θέση να 

αντιμετωπίζω καλύτερα 

το πρόβλημα υγείας 

μου/την ασθένεια μου σε 

σχέση με πριν  

42 (84) 4 (8) 4 (8) 26 (86,7) 1 (3,3) 3 (10) 45 (90) 2 (4) 3 (6) 

 

 

7.4. Προσδοκίες ασθενών (επισκεπτών) σχετικά με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας  

 

Αντιλήψεις σχετικά με τον ιατρό  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών και από τις τρεις δομές ΠΦΥ 

που μελετήθηκαν παρουσίασε αυξημένες προσδοκίες από τον ιατρό. Πιο ειδικά, για την πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων είναι πολύ σημαντικό ο ιατρός να είναι ευγενικός (ΚΥ Καρπάθου: 52%, ΚΥ 

Αγίας Βαρβάρας: 66,7% και 4η ΤΟΜΥ: 78%), να του κάνει ερωτήσεις σχετικά με το πρόβλημα της 

υγείας του (ΚΥ Καρπάθου: 54%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 60% και 4η ΤΟΜΥ: 82%), να καταλαβαίνει 

τι ακριβώς του εξηγεί ο ιατρός (ΚΥ Καρπάθου: 62%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 76,7% και 4η ΤΟΜΥ: 

86%), καθώς και μετά την επίσκεψη να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα της 

υγείας του σε σχέση με πριν (ΚΥ Καρπάθου: 60%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 73,3% και 4η ΤΟΜΥ: 

74%). Επίσης, οι ερωτώμενοι από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και της 4η ΤΟΜΥ δήλωσαν ότι είναι 

πολύ σημαντικό για αυτούς ο ιατρός να έχει το ιατρικό ιστορικό μπροστά του και να γνωρίζει 

σημαντικές πληροφορίες για αυτό, να τον συμπεριλαμβάνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 

θεραπεία τους, να τους ρωτήσει και για άλλα προβλήματα πέρα από αυτά για τα οποία τον 

επισκέφτηκαν, να γνωρίζει τις συνθήκες διαβίωσης τους, το γραφείο υποδοχής να είναι ευγενικό και 

εξυπηρετικό, ενώ οι συμμετέχοντες από το ΚΥ Καρπάθου θεωρούν απλά σημαντικά τα παραπάνω, 

όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 9.  
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Πίνακας 9. Αξιολόγηση (%) της ποιότητας των υπηρεσιών  ΠΦΥ στο ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου. (ΔΕΣ: Δεν 
είναι σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

  

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

Σ=50 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

Ο ιατρός είχε το ιατρικό 

μου ιστορικό διαθέσιμο 

μπροστά του 

4 (8) 2 (4) 27 (54) 17 (34) 
  

 14 (46,7) 16 (53,3) 3 (6) 2 (4) 10 (20) 35 (70) 

Αυτός ο ιατρός είναι ευγενι

κός  
3 (6) 2 (4) 19 (38) 26 (52) 

 
1 (3,3) 9 (30) 20 (66,7) 2 (4) 2 (4) 7 (14) 39 (78) 

Αυτός ο ιατρός μου έκανε 

ερωτήσεις σχετικά 

με το πρόβλημα της υγείας

 μου  

4 (8) 1 (2) 18 (36) 27 (54) 
  

12 (40) 18 (60) 3 (6) 1 (2) 5 (10) 41 (82) 

Καταλαβαίνω απόλυτα τι 

μου εξηγεί ο ιατρός αυτός 
4 (8) 

 
15 (30) 31 (62) 

  
7 (23,3) 23 (76,7) 3 (6) 

 
4 (8) 43 (86) 

Ο ιατρός αυτός με συμπερι

λαμβάνει στη λήψη αποφά

σεων σχετικά με τη 

θεραπεία μου  

4 (8) 3 (6) 29 (58) 14 (28) 
  

11 (36,7) 19 63,3) 2 (4) 2 (4) 14 (28) 64 (32) 

Ο ιατρός αυτός με ρώτησε 

σχετικά με άλλα 

προβλήματα  

πέρα από εκείνο για το οπο

ίο ήρθα  

7 (14) 17 (34) 17 (34) 9 (18) 1 (3,3) 9 (30) 7 (23,3) 13 (43,3) 4 (8) 8 (16) 11 (22) 27 (54) 

Το προσωπικό στο γραφεί

ο υποδοχής είναι ευγενικό 

& εξυπηρετικό  

4 (8) 4 (8) 23 (46) 19 (38) 
 

3 (10) 8 (26,7) 19 (63,3) 3 (6) 3 (6) 12 (24) 32 (64) 

Αυτός ο ιατρός γνωρίζει 

σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με το ιατρικό 

ιστορικό μου  

 
2 (4) 28 (56) 20 (40) 

  
12 (40) 18 (60) 

 
2 (4) 15 (30) 33 (66) 

Αυτός ο ιατρός γνωρίζει 

τις συνθήκες διαβίωσης 

μου 

12 (24) 15 (30) 15 (30) 8 (16) 8 (26,7) 5 (16,7) 6 (20) 11 (36,7) 11 (22) 8 (16) 9 (18) 22 (44) 

Μετά από την επίσκεψη 

αισθάνομαι ότι είμαι σε 

θέση να αντιμετωπίσω 

καλύτερα το πρόβλημα 

υγείας μου/την ασθένεια 

μου, απ' ότι πριν την 

επίσκεψη  

1 (2) 
 

19 (38) 30 (60) 1 (3,3) 
 

23,3% (7) 22 (73,3) 5 (10) 
 

8 (16) 37 (74) 

 

 

Προσβασιμότητα σε ιατρείο  
 

Όσον αφορά στην προσβασιμότητα στο ιατρείο (ωράριο λειτουργίας, ορισμός ραντεβού, εγγύτητα 

στο μέρος που ζει /εργάζεται κτλ), φαίνεται να είναι αρκετά σημαντική. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των επισκεπτών και των τριών υπό μελέτη μονάδων υγείας δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να 

μπορεί να κλείσει ραντεβού εύκολα (ΚΥ Καρπάθου: 48%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 66,7%, 4η ΤΟΜΥ:  

38%), να γνωρίζει πως μπορεί να επικοινωνήσει με τις απογευματινές/νυχτερινές υπηρεσίες και τα 

Σαββατοκύριακα (ΚΥ Καρπάθου: 52%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 70%, 4η ΤΟΜΥ:  72%), το ιατρείο να 

είναι κοντά στο μέρος που ζει και εργάζεται (ΚΥ Καρπάθου: 64%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 76,7%, 4η 
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ΤΟΜΥ: 86%), καθώς και να μην περιμένει πολλή ώρα στο τηλέφωνο όταν καλεί (ΚΥ Καρπάθου: 

54%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 73,3%, 4η ΤΟΜΥ: 80%). Επιπλέον, υψηλές προσδοκίες έχουν οι 

ασθενείς για το γεγονός ότι το ιατρείο της Αγίας Βαρβάρας αλλά και της 4η ΤΟΜΥ θέλουν να έχει 

ένα εκτενές ωράριο λειτουργίας (ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 60%, 4η ΤΟΜΥ: 72%). Ωστόσο, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (58%) θεωρούν απλά σημαντικό το ΚΥ Καρπάθου να έχει 

εκτενές ωράριο λειτουργίας (Πίνακας 10). 

 

 
Πίνακας 10. Το ποσοστό των ερωτηθέντων σχετικά με τις προσδοκίες που έχουν για την προσβασιμότητα στο ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας 
Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ. (ΔΕΣ: Δεν είναι σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

  ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4η ΤΟΜΥ 

 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

ΔΕΣ 

n (%) 

ΚΣ 

n (%) 

Σ 

n (%) 

ΠΣ 

n (%) 

Το ιατρείο έχει 

εκτενές ωράριο 

λειτουργίας 

1 (2) 2 (4) 29 (58) 18 (36) 
  

12 (40) 18 (60) 1 (2) 1 (4) 11(22) 36 (72) 

Μπορώ να κλείσω 

ραντεβού εύκολα 

στο ιατρείο 
 

3 (6) 23 (46) 24 (48) 
  

10 (33,3) 20 (66,7) 
 

3 (6) 9 (18) 76 (38) 

Ξέρω πώς να 

επικοινωνήσω με τις 

απογευματινές / 

νυχτερινές 

υπηρεσίες, καθώς 

και με τις υπηρεσίες 

για το 

Σαββατοκύριακο 

 
3 (6) 21 (42) 26 (52) 

  
9 (30) 21 (70) 

 
3(6) 11 (22) 36 (72) 

Το ιατρείο είναι 

κοντά στο μέρος που 

ζω ή εργάζομαι 

1 (2) 1 (2) 16 (32) 32 (64) 
  

7 (23,3) 23 (76,7) 1 (2) 1 (2) 5 (10) 43 (86) 

Δεν περιμένω πολλή 

ώρα στο τηλέφωνο 

όταν καλώ στο 

ιατρείο 

 
4 (8) 19 (38) 27 (54) 

 
2 (6,7) 6 (20) 22 (73,3) 

 
3 (6) 7 (14) 40 (80) 

 

 
 

Διαδικασίες πριν την επίσκεψη  

Όσον αφορά τις προσδοκίες των ασθενών πριν από την επίσκεψη τους με το γενικό ιατρό, τόσο στο 

ΚΥ Καρπάθου, όσο και στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και την 4η ΤΟΜΥ, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ασθενών δήλωσε ότι είναι πιο σημαντικό να γνωρίζει αν θα κρατήσει το ραντεβού του, καθώς και 

ποιον ιατρό θα δει σε σχέση με το αν θα έχει προετοιμαστεί ο ιατρός διαβάζοντας το ιατρικό 

ιστορικό (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 11. Η ποσοστιαία αξιολόγηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων πριν από την επίσκεψή τους στις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ. (ΔΕΣ: 
Δεν είναι σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

Πριν από την 

επίσκεψη με το 

γενικό ιατρό, 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

 
ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ 

δε χρειάζεται να πω 

στη γραμματέα 

υποδοχής ή το 

νοσηλευτή (-τρια) 

λεπτομέρειες 

σχετικά με το 

πρόβλημα της 

υγείας μου, πριν να 

δω το γιατρό 

4 (8) 12 (24) 23 (46) 11 (22) 2 (6,7) 3 (10) 14 (46,7) 11 (36,7) 1 (2) 6 (12) 30 (60) 13 (26) 

ο ιατρός μου έχει 

προετοιμαστεί για 

την επίσκεψη 

διαβάζοντας το 

ιατρικό μου 

ιστορικό 

1 (2) 6 (12) 26 (52) 17 (34) 
 

12(3,3) 15 (50) 14 (46,7) 
 

3 (6) 26 (52) 21 (42) 

έχω προετοιμαστεί 

για την επίσκεψη 

κρατώντας ένα 

ημερολόγιο 

συμπτωμάτων ή 

προετοιμάζοντας 

ερωτήσεις 

2 (4) 9 (18) 25 (50) 14 (28) 1 (3,3) 5(16,7) 15 (50) 9 (30) 1 (2) 6 (12) 23 (46) 20 (40) 

μπορώ να φέρω 

μαζί μου ένα μέλος 

της οικογένειας 

μου/ένα φίλο μου, 

εάν πιστεύω  ότι 

είναι χρήσιμο 

 
11 (22) 28 (56) 11 (22) 

 
7(23,3)  15 (50) 8 (26,7) 

 
9 (18) 33 (66) 8 (16) 

γνωρίζω ποιον 

ιατρό θα δω 
1(2) 5 (10) 20 (40) 24 (48) 1 (3,3) 

 
8 (26,7) 21 (70) 

 
5 10) 18 (36) 27 (54) 

θα κρατήσω το 

ραντεβού μου 
1 (2) 1 (2) 28 (56) 20 (40) 

  
13 (43,3) 17 (56,7) 1 (2) 1 (2) 21 (42) 27 (54) 

 
 

 
 

Διαδικασίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο γενικό ιατρό, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό ο ιατρός να γνωρίζει τις προσωπικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές πτυχές της ζωής του (ΚΥ Καρπάθου: 56%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 46,7%, 4η ΤΟΜΥ: 

44%). Αντίθετα, οι ασθενείς και από τις τρεις μονάδες υγείας θεωρούν πολύ σημαντικό το γεγονός 

ότι ο ιατρός τον αντιμετωπίζει ως ανθρώπους και όχι απλώς σαν ένα ιατρικό πρόβλημα (ΚΥ 

Καρπάθου: 54%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 76,7%, 4η ΤΟΜΥ: 70%), τους δείχνει σεβασμό κατά τη 

διάρκεια της κλινικής εξέτασης και δεν τους διακόπτει όταν μιλούν (ΚΥ Καρπάθου: 50%, ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας: 66,7%, 4η ΤΟΜΥ: 82%), τους παίρνει στα σοβαρά (ΚΥ Καρπάθου: 58%, ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας: 80%, 4η ΤΟΜΥ: 78%), τους καταλαβαίνει (ΚΥ Καρπάθου: 58%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 

80%, 4η ΤΟΜΥ: 78%), τους ρωτάει εάν έχουν ερωτήσεις (ΚΥ Καρπάθου: 52%, ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας: 83,3%, 4η ΤΟΜΥ: 68%) και εάν τα κατάλαβαν όλα (ΚΥ Καρπάθου: 60%, ΚΥ Αγίας 
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Βαρβάρας: 83,3%, 4η ΤΟΜΥ: 78%), καθώς και αν γνωρίζει πότε να τους παραπέμψει σε ειδικό 

ιατρό (ΚΥ Καρπάθου: 62%, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας: 73,3%, 4η ΤΟΜΥ: 84%) (Πίνακας 12). 

 
Πίνακας 12. Η ποσοστιαία αξιολόγηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις υπό μελέτη 
μονάδες ΠΦΥ. (ΔΕΣ: Δεν είναι σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

Κατά τη 

διάρκεια της 

επίσκεψης στο 

γενικό ιατρό,  ο 

ιατρός 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

 
ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ 

με κάνει να 

αισθάνομαι 

ευπρόσδεκτος, 

κοιτώντας με στα 

μάτια 

  4 (8) 32 (64) 14 (28)     15 (50) 15 (50)   1 (2) 30 (60) 19 (38) 

ακούει προσεκτικά     30 (60) 20 (40)     11 (36,7) 19 (63,3)     28 (56) 22 (44) 

δε μου δίνει την 

αίσθηση ότι 

βιάζεται, γιατί έχει 

λίγο χρόνο 

  1 (2) 17 (34)  32 (64)     5 (16,7) 25 (83,3)   1 (2) 8 (16) 41 (82) 

έχει υπόψη του τις 

προσωπικές, 

κοινωνικές και 

πολιτισμικές 

πτυχές της ζωής 

μου 

28 (56) 12 (24) 8 (16) 2 (4) 14 (46,7) 4 (13,3) 5 (16,7) 7 (23,3) 22 (44) 10 (20) 7 (14) 11 (22) 

δεν έχει 

προκαταλήψεις 

εξαιτίας της 

ηλικίας, του φύλου 

μου, της θρησκείας 

μου ή του 

πολιτισμού μου 

υποβάθρου 

5 (10) 6 (12) 20 (40)  19 (38) 2 (6,7) 3 (10) 2 (6,7) 23 (76,7) 3 (6) 3 (6) 9 (18) 35 (70) 

με αντιμετωπίζει 

ως άνθρωπο και όχι 

απλώς σαν ένα 

ιατρικό πρόβλημα 

  1 (2) 22 (44) 27 (54)     10 (33,3) 20 (66,7)     9 (18) 41 (82) 

δείχνει σεβασμό 

κατά τη διάρκεια 

της κλινικής 

εξέτασης και 

καθώς δε με 

διακόπτει (όταν 

μιλάω) 

 
2 (4) 23 (46) 25 (50)   2 (6,7) 5 (16,7) 23 (76,7)   1 (2) 10 (20) 39 (78) 

με παίρνει στα 

σοβαρά 
    21 (42) 29 (58)     6 (20) 24 (80)     11 (22) 39 (78) 

με καταλαβαίνει     21 (42) 29 (58)     6 (20) 24 (80)     11 (22) 39 (78) 

με ρωτάει, εάν έχω 

ερωτήσεις 
  5 (10) 19 (38) 26 (52)     5 (16,7) 25 (83,3)   3 (6) 13 (26) 34 (68) 

με ρωτάει, εάν τα 

κατάλαβα όλα 
  1 (2) 19 (38) 30 (60)     5 (16,7) 25 (83,3)   1 (2) 10 (20) 39 (78) 

γνωρίζει πότε να με 

παραπέμψει σε 

ειδικό 

    19 (38) 31 (62)     8 (26,7) 22 (73,3)     8 (16) 42 (84) 

με ρωτάει τι είδους 

θεραπεία προτιμώ 

να λάβω 

1 (2) 8 (16) 24 (48) 17 (34)   2 (6,7) 9 (30) 19 (63,3)   5 (10) 12 (24) 33 (66) 
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης με το γενικό ιατρό, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 

είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να είναι ειλικρινείς με τον ιατρό τους και να μην ντρέπονται να 

μιλήσουν για το πρόβλημα της υγείας τους τόσο στο ΚΥ Καρπάθου (60%), όσο και στο ΚΥ Αγίας 

Βαρβάρας (73,3%) και 4η ΤΟΜΥ (78%). Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων από 

την 4η ΤΟΜΥ αξιολόγησε ως καθόλου σημαντικό το γεγονός να υπάρχει η δυνατότητα να 

συζητηθούν ψυχοκοινωνικά προβλήματα (πχ προσωπικές ανησυχίες) όταν χρειάζεται (34%), ενώ 

στο ΚΥ Αγίας Βαρβάρας το θεώρησαν ως πολύ σημαντικό (40%) και απλά σημαντικό οι 

συμμετέχοντες από το ΚΥ Καρπάθου (40%) (Πίνακας 13).   
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Πίνακας 13. Η ποσοστιαία αξιολόγηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ και την ενεργοποίηση των ασθενών. (ΔΕΣ: Δεν είναι 
σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης /συνεδρίας με 

το γενικό ιατρό, 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ 

ο ιατρός αποφεύγει 

διακοπές από 

τηλεφωνήματα 

1 (2) 4 (8) 24 (48) 21 (42)   2 (6,7) 7 (23,3) 21 (70)   2 (4) 11 (22) 37 (74) 

ο ιατρός μου δίνει 

πρόσθετες  πληροφορίες 

σχετικά με το πρόβλημα 

μου (πχ φυλλάδια) 

2 (4) 5 (10) 30 (60) 8 (16) 3 (10) 4 (13,3) 15 (50) 8 (26,7)   7 (14) 31 (62) 12 (24) 

ο ιατρός με πληροφορεί 

σχετικά με  αξιόπιστες 

πηγές πληροφοριών (πχ 

ιστότοπος) 

4 (8) 16 (32)  24 (48) 6 (12) 3 (10) 2 (6,7) 18 (60) 7 (23,3) 1 (2) 11 (22) 29 (58) 9 (18) 

λέω στον ιατρό μου τι 

θέλω να συζητήσω στην 

παρούσα επίσκεψη 

1 (2) 3 (6) 33 (66)  13 (26)   2 (6,7) 13 (43,3) 15 (50)   1 (2) 25 (50) 24 (48) 

είμαι προετοιμασμένος 

να κάνω ερωτήσεις και 

να κρατήσω σημειώσεις 

5 (10) 10 (20) 27 (54) 8 (16)   7 (23,3) 11 (36,7) 12 (40) 2 (4) 4 (8) 24 (48) 20 (40) 

είμαι ειλικρινής και δεν 

αισθάνομαι ότι 

ντρέπομαι να μιλήσω για 

το πρόβλημα της υγείας 

μου 

1 (2)   19 (38) 30 (60)     8 (26,7) 22 (73,3) 1 (2)   10 (20) 39 (78) 

μιλάω ανοικτά σχετικά 

με τη χρήση άλλων 

θεραπειών, όπως 

αυτοθεραπεία ή 

εναλλακτική ιατρική 

1 (2)  5 (10) 25 (50) 19 (38)     9 (30) 21 (70) 1 (2) 2 (4) 14 (28) 33 (66) 

μπορούν να συζητηθούν 

ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα (πχ 

προσωπικές ανησυχίες) 

όταν χρειάζεται 

8 (16) 12 (24) 20 (40) 10 (20) 6 (20) 2 (6,7)  10 (33,3) 12 (40) 3 (6) 17 (34) 15 (30) 15 (30) 
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Διαδικασίες μετά την επίσκεψη  

 

Οι προσδοκίες των ασθενών μετά την επίσκεψή τους σε καθεμία από τις τρεις μονάδες ΠΦΥ που 

μελετήθηκαν φαίνονται να είναι αυξημένες. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων τόσο από το ΚΥ Καρπάθου (74%), όσο και από την 4η ΤΟΜΥ (86%) δήλωσε ότι 

περισσότερο σημαντικό είναι ο ιατρός να τους δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι να κάνουν όταν 

τα πράγματα δεν πάνε καλά, ενώ για την πλειοψηφία των επισκεπτών από το ΚΥ Αγίας Βαρβάρας 

(86,7%) περισσότερο σημαντικό θεωρούν το γεγονός ότι θα μπορούν να πληροφορούν τον ιατρό 

σχετικά με το πώς πάει η θεραπεία τους μετά την επίσκεψη (Πίνακας 14).  

 

 

 
Πίνακας 14. Η ποσοστιαία αξιολόγηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων μετά την επίσκεψή τους στις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ. (ΔΕΣ: 
Δεν είναι σημαντικό, ΚΣ: Κάπως σημαντικό, Σ: Σημαντικό, ΠΣ: Πολύ σημαντικό) 

Μετά από την επίσκεψη 

με το γενικό ιατρό, 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

n (%) 

Σ=50 

ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

n (%) 

Σ=30 

4η ΤΟΜΥ 

n (%) 

Σ=50 

 
ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ ΔΕΣ ΚΣ Σ ΠΣ 

ο ιατρός μου δίνει όλα τα 

αποτελέσματα των 

εξετάσεων, ακόμα και όταν 

είναι φυσιολογικά 

1 (2)   18 (36) 31 (62)     6 (20) 24 (80)     8 (16) 42 (84) 

ο ιατρός μου δίνει τη 

δυνατότητα να πάρω 

τηλέφωνο ή να στείλω 

ηλεκτρονικό μήνυμα 

(email) αν έχω περαιτέρω 

ερωτήσεις 

1 (2) 3 (6) 21 (42) 25 (50)   1(3,3) 6 (20) 23 (76,7)   1(2) 12 (24) 37 (74) 

ο ιατρός μου δίνει σαφείς 

οδηγίες σχετικά με το τι να 

κάνω όταν τα πράγματα 

δεν πάνε καλά 

    13(26) 37 (74)     5 (16,7) 25 (83,3)     7 (14) 43 (86) 

συμμορφώνομαι στο πλάνο 

θεραπείας για το οποίο 

συμφωνήσαμε με τον ιατρό 

  1 (2) 23 (46) 26 (52)     5 (16,7) 25 (83,3)   1 (2) 11 (22) 38 (76) 

πληροφορώ τον ιατρό 

σχετικά με το πώς πάει η 

θεραπεία 

  1 (2) 32 (46) 26 (52)     4 (13,3) 26 (86,7)   1 (2) 14 (28) 35 (70) 

μπορώ να δω έναν άλλο 

ιατρό, εάν το θεωρώ 

απαραίτητο 

  2 (4) 27 (54) 21 (42)     12 (40) 18 (60)   1(2) 12 (24) 37 (74) 
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8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην παρούσα έρευνα οι ασθενείς παρουσιάζονται, κατά την πλειοψηφία τους και από τις τρεις 

δομές, ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ΠΦΥ που τους παρέχονται, με βάση την προσωπική τους 

εμπειρία από το σύστημα υγείας. Ευρήματα που δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα ευρήματα της 

έρευνας των Lionis et al, 2017 (64). Όσο πιο καλή υγεία έχει ένας ασθενής τόσο καλύτερα θα 

αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες (75). Ίσως αυτό να εξηγεί και το γεγονός ότι οι αντιλήψεις 

των ασθενών (επισκεπτών) σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι θετικές στην παρούσα 

μελέτη, καθώς το επίπεδο της υγείας τους και στις τρεις μονάδες ΠΦΥ είναι σχετικά καλό με 

απουσία μακροχρόνιων παθήσεων στη μεγαλύτερη πλειοψηφία του δείγματος. 

Όσον αφορά το χρόνο αναμονής στη παρούσα μελέτη οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι, με μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης στις δύο μονάδες υγείας 

του Ηρακλείου σε σχέση με το ΚΥ Καρπάθου. Μελέτη που έχει διεξαχθεί στην Ήπειρο και την 

Κρήτη έχει δείξει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολογεί τον χρόνο αναμονής από μέτριο 

ως καλό (76), ενώ μελέτες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι το ΚΥ Βόνιτσας, επισημάνθηκε 

το πρόβλημα του μεγάλου χρόνου αναμονής (68). 

 

Στην παρούσα έρευνα, παρατηρήθηκαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων σχετικά με τους γενικούς ιατρούς, γεγονός που δηλώνει την άριστη επικοινωνία 

ιατρού-ασθενούς και στις τρεις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ. Επίσης, άλλες μελέτες δείχνουν ότι όσο 

καλύτερο το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ ιατρού-ασθενούς, τόσο υψηλότερη ικανοποίηση και 

θετική αντίληψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας (77). Αντίθετα, σε μελέτη των Sbarouni et al, 

2012, θέματα εντοπίστηκαν στη σχέση γιατρού-ασθενή και στον συντονισμό της φροντίδας (76). 

Στην μελέτη QUALICOPC Ευρώπη, η χώρα μας εμφανίστηκε σε χαμηλή θέση, με τις υπηρεσίες 

ΠΦΥ να έχουν χαμηλή προσβασιμότητα και ενεργοποίηση του ασθενούς  μέσα στο σύστημα υγείας 

(74). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, όσον αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητας, το μεγαλύτερο 

ποσοστό του δείγματος συνολικά διαμορφώνει θετική εμπειρία. Επιπλέον, σύμφωνα και με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, η προσβασιμότητα εμπερικλείει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, την εύκολη 

γεωγραφική πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υποδοχής και προετοιμασίας (σύστημα των 

ραντεβού, επισκέψεις στο σπίτι, πρόσβαση το απόγευμα-βράδυ – σαββατοκύριακο (out-of-hours 

services), οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών), την οργάνωση των υπηρεσιών, τη χρήση και 

την ισότητα (21). Επίσης, επισημαίνεται ότι, η πρόσβαση στις υπηρεσίες το απόγευμα, το βράδυ και 

το σ/κ αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών, όπως επίσης η επαρκής χρονική διάρκεια της 

συνεδρίας, η ευκολία να κανονισθεί ραντεβού (πχ την επόμενη μέρα), η μικρή αναμονή 6-10 λεπτά 

για την έναρξη της συνεδρίας κτλ (78), στοιχεία τα οποία αυξάνουν την ικανοποίηση των ασθενών 

και στην παρούσα έρευνα.  

 

Η συγχρονική αυτή μελέτη επίσης ανέδειξε τις σημαντικές προσδοκίες των ασθενών σε όλες τις 

φάσεις της επαφής τους με τις υπηρεσίες ΠΦΥ και συγκεκριμένα πριν την επίσκεψη στον ιατρό, στη 

διάρκεια της επίσκεψης και μετά από αυτόν που θα πρέπει να κατευθύνουν τόσο την εκπαίδευση του 

ιατρικού σώματος στη χώρα μας όσο και το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού και εστιασμένου στον 

ασθενή και στο πρόσωπο συστήματος ΠΦΥ. Ωστόσο, οι ασθενείς (επισκέπτες) από το ΚΥ Αγίας 
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Βαρβάρας και 4η ΤΟΜΥ Ηρακλείου εμφανίζουν υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με το ΚΥ 

Καρπάθου. Αυτό το μικρό εύρος προσδοκιών από τους χρήστες της ΠΦΥ Καρπάθου, μπορεί να 

αποδίδεται στο οξύμωρο της ελληνικής πραγματικότητας ότι οι υγειονομικές ανάγκες των πολιτών 

καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό και να μην έχουν περαιτέρω προσδοκίες, όπως  παρουσιάζεται 

και στην μελέτη των Tsiantou et al, 2015 (79). 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, στα υπό εξέταση ιατρεία, οι 

προσδοκίες των ασθενών για τα αποτελέσματα μετά από την επίσκεψη τους σχετίζονταν με το 

γεγονός ότι αισθάνονταν ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα υγείας 

τους/την ασθένεια τους, απ' ότι πριν την επίσκεψη (80), ενώ ακολουθούσαν το γεγονός ότι ιατρός 

ήταν απόλυτα κατανοητός και επεξηγηματικός (81,82), ήταν ευγενικός (83,84) και έκανε ερωτήσεις 

σχετικά με το πρόβλημα υγείας (83,85), ενώ είχε το ιατρικό τους ιστορικό διαθέσιμο μπροστά τους. 

Επομένως, η επικοινωνία με τον ιατρό, η κατανόηση που παρέχει και η ευγένεια είναι σημαντικοί 

παράγοντες διαμόρφωσης της ικανοποίησης των ασθενών και τη διαμόρφωση θετικής αντίληψης 

(83,86–88). Στην παρούσα έρευνα για τους περισσότερους ασθενείς πριν την επίσκεψη, η εκ των 

προτέρων γνώση σχετικά με τον θεράπων ιατρό, αλλά και η προετοιμασία του ραντεβού είναι 

σημαντικοί παράγοντες για τον ασθενή (89). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Γενικό Ιατρό, το 

σημαντικότερο στοιχείο για τους ασθενείς  είναι το γεγονός ότι ο ιατρός δεν τους δίνει την αίσθηση 

να βιάζεται, γνωρίζει πότε να τους παραπέμψει σε ειδικό ενώ ρωτάει αν έχει καταλάβει ο ασθενής 

όλα όσα ειπώθηκαν, διευκρινίζει αν έχει ο ασθενής περαιτέρω ερωτήσεις, ο ιατρός γνωρίζει πότε 

πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικό και αντιμετωπίζει τους ασθενείς ως ανθρώπους κι  όχι 

ως ιατρικά περιστατικά. Συμπεραίνεται ότι η διάθεση στον ασθενή και η δυνατότητα ανάπτυξης 

επικοινωνίας, προκειμένου να λυθούν απορίες, να δοθούν διευκρινήσεις κτλ είναι σημαντικοί 

παράγοντες προκειμένου να διαμορφωθεί θετική αντίληψη στους ασθενείς για το ιατρείο και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (90–93). Όσον αφορά στη διαδικασία μετά την επίσκεψη, το σημαντικότερο 

για όλους είναι το γεγονός ότι ο ιατρός του δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι να κάνει όταν τα 

πράγματα δεν πάνε καλά, ενώ ακολουθεί το γεγονός ότι ο ιατρός τους δίνει όλα τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων, ακόμα και όταν είναι φυσιολογικά, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται και από 

προγενέστερες έρευνες (94).  

Ωστόσο, τομείς όπως είναι η συνέχεια της φροντίδας και ο συντονισμός, η ενεργοποίηση των 

ασθενών για προαγωγή και πρόληψη της υγείας τους και η προσβασιμότητα, επιδέχονται βελτίωσης, 

όπως συστήθηκε άλλωστε και από την έκθεση αξιολόγησης για την αναδιοργάνωση της επείγουσας 

ιατρικής στην Ελλάδα (8) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

41 

8.1. Περιορισμοί μελέτης 
 

Η παρούσα έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης η οποία παρουσιάζει τις 

μεθοδολογικές αδυναμίες αυτού του τύπου μελετών. Αρχικά η έρευνα προϋποθέτει ότι οι 

συμμετέχοντες έχουν την ικανότητα να διαβάζουν και να κατανοούν την ελληνική γλώσσα, 

επομένως δεν είναι αντιπροσωπευτική για όλους συμμετέχοντες που δεν μπορούν να το κάνουν 

λόγω δυσλειτουργιών ή για αυτούς που η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους. Επίσης τα 

αποτελέσματα της έρευνας ενδέχεται να υπόκεινται σε σφάλματα παρατήρησης, γεγονός που μπορεί 

να αναγκάσει τους παρόχους να αυξήσουν την απόδοσή τους κατά την διάρκεια της περιόδου 

συλλογής των δεδομένων. Επιπλέον το δείγμα της μελέτης είναι γεωγραφικά περιορισμένο 

προκαλώντας έτσι μια πιθανή πηγή επιλογής μεροληψίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρόλο 

που στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε επικυρωμένο εργαλείο αξιολόγησης των εμπειριών και 

των προσδοκιών των ασθενών από την ΠΦΥ, δεν μπορούν να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι που 

είναι σημαντικοί για τους ασθενείς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Τέλος, σε 

συστήματα υγείας χαμηλής απόδοσης, οι ασθενείς μπορεί να έχουν χαμηλές προσδοκίες από την 

παρεχόμενη φροντίδα και να κατατάσσουν την σημαντικότητά τους διαφορετικά, όπως 

επισημαίνεται και από τους δημιουργούς ερευνητές των ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας 

(QUALICOPC), οι προηγούμενες αξιολογήσεις προσδοκιών των ασθενών μπορεί να 

αντικατοπτρίζουν την εμπειρία τους μέχρι σήμερα στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης (95).  

 

 

9.  Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα αναλύει πέντε παραμέτρους ποιότητας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 

προσβασιμότητα, συνέχεια και συντονισμό, επικοινωνία ιατρού-ασθενούς, πληρότητα και 

ενεργοποίηση ασθενούς, σε ότι αφορά τις προσδοκίες και τις εμπειρίες των ασθενών (επισκεπτών) 

του ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και 4ης ΤΟΜΥ Ηρακλείου, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και από 

τις τρεις υπό μελέτη μονάδες ΠΦΥ. Ωστόσο, οι περιορισμοί που αφορούν στην παρούσα έρευνα 

καταδεικνύουν την ανάγκη για την διεξαγωγή και άλλων ερευνών στο μέλλον. Ενδέχεται η αύξηση 

των ιατρείων αναφοράς, καθώς και του αριθμού του δείγματος να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης. Συνεπώς προτείνεται η διεξαγωγή μελέτης σε 

εθνικό επίπεδο, προκειμένου να συμπεριληφθούν ιατρεία και από άλλες αγροτικές περιοχές της 

Ελλάδας, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει ενδεχομένως τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.  
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Ευρωπαϊκή έρευνα
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης μελέτης για τη σύγκριση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 
Ευρώπη. Σε 34 χώρες οι ασθενείς θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους με τον ιατρό τους και το ιατρείο.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δείξουν εάν οι προσδοκίες σας ικανοποιούνται όταν επισκέπτεστε το ιατρείο.

Εθελοντική συμμετοχή και ανωνυμία
Προφανώς, είστε ελεύθεροι να συμμετάσχετε. Εάν αποφασίσετε να μην απαντήσετε στα ερωτήματα, η απόφαση αυτή δεν θα έχει 
καμία απολύτως επίπτωση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη, έτσι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε το όνομά σας. 
Για λόγους εμπιστευτικότητας, θα παραλάβετε ένα φάκελο για να βάλετε μέσα το ερωτηματολόγιο αφού το έχετε συμπληρώσει. 
Συνεπώς, κανένας από το ιατρείο αυτό δεν θα διαβάσει τις απαντήσεις σας.

Έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια;
Το πρόσωπο που σας έδωσε το παρόν ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντήσει στις απορίες σας ή να σας βοηθήσει.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Πώς να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο;
Οι ερωτήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούν  τις εμπειρίες σας σε σχέση με τη σημερινή επίσκεψη σε αυτό το ιατρείο 
και σχετικά με το γενικό ιατρό σας. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν επισημειώνοντας ένα ή περισσότερα κουτιά που 
αντιστοιχούν στη γνώμη σας. Μερικές φορές είναι απλώς ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» (ή «δεν γνωρίζω», εάν δεν γνωρίζετε). Άλλες 
ερωτήσεις έχουν περισσότερα κουτιά από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε την απάντησή σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 
απαντήσεις, όλες οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την άποψή σας ή την περίπτωσή σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με ένα στυλό (μπλε ή μαύρο) ως εξής:
Ναι
Όχι

Εάν θέλετε να διορθώσετε μια απάντηση (για παράδειγμα, αλλαγή του «Ναι» σε «Όχι»), παρακαλώ επισημειώστε το κουτί με την 
επιθυμητή σας απάντηση και χρωματίστε το κουτί με τη λάθος απάντηση πλήρως, ως εξής:

Ναι
Όχι

Ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σας σε αυτό το ιατρείο

1 >>Patient experiences 2011 - Greek/Greece



1.  
  
  
  

2.  
  

3.  
  

  
  

4.  
  
  
  
  

5.  
  
  
  
  
  
  

6.
  Ναι Όχι
 1
 2
 3
 4
 5 

 6 

 7
 8 

 9
 10 
 

7.  
  
  
  
  

Πώς θα περιγράφατε την υγείας σας γενικότερα;

 
Πάσχετε από μακροχρόνια νόσο ή πάθηση όπως υπέρταση, 
διαβήτη (ζάχαρο), κατάθλιψη, άσθμα ή άλλη μακροχρόνια 
πάθηση;
 
Έχετε δικό σας ιατρό (για παράδειγμα ένα γενικό ιατρό) τον 
οποίο συμβουλεύεστε αρχικά όταν έχετε κάποιο πρόβλημα 
υγείας;

 
Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, πόσο συχνά επισκεφτήκατε 
ή συμβουλευτήκατε ένα γενικό ιατρό (αυτόν το γενικό ιατρό ή 
κάποιον άλλο);

 
Ποιος ήταν ο κύριος λόγος της επίσκεψής σας σε αυτόν το 
γενικό ιατρό σήμερα;
(Είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτήν την 
ερώτηση)

 
Σκεφτείτε σχετικά με την επίσκεψη την οποία μόλις 
ολοκληρώσατε. Συμφωνείτε με τα ακόλουθα:
Ο ιατρός είχε το ιατρικό μου ιστορικό διαθέσιμο μπροστά του
Ο ιατρός ήταν ευγενικός
Ο ιατρός με άκουγε προσεχτικά
Ο ιατρός δεν με κοίταγε σχεδόν καθόλου όταν μιλούσαμε
Ο ιατρός μου έκανε ερωτήσεις σχετικά με το πρόβλημα της 
υγείας μου
Δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά τι προσπαθούσε να 
μου εξηγήσει ο ιατρός
Ο ιατρός μου αφιέρωσε αρκετό χρόνο
Ο ιατρός με συμπεριλαμβάνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη θεραπεία μου
Θα σύστηνα τον ιατρό αυτό σε ένα φίλο ή σε ένα συγγενή
Ο ιατρός με ρώτησε σχετικά με άλλα προβλήματα πέρα από 
εκείνο για το οποίο ήρθα
 
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα για να σας βοηθήσει να μιλήσετε 
με τον ιατρό σε αυτό το ιατρείο, υπάρχει διαθέσιμη τέτοια 
υπηρεσία;

 

Πολύ καλή
Καλή
Ικανοποιητική
Κακή
 
Ναι
Όχι

 
Ναι, είναι ο ιατρός τον οποίο μόλις επισκέφθηκα
Ναι, αλλά πρόκειται για έναν άλλο ιατρό σε αυτό το ιατρείο ή 
κέντρο υγείας
Ναι, αλλά πρόκειται για έναν άλλο ιατρό από κάπου αλλού
Όχι, δεν έχω δικό μου ιατρό
 
Αυτή ήταν η πρώτη φορά μέσα στους περασμένους 6 μήνες
Άλλη μία φορά πριν από αυτή την επίσκεψη
2 έως 4 φορές πριν από αυτήν τη φορά
5 φορές ή περισσότερες πριν από αυτήν τη φορά
Δεν γνωρίζω
 
Επειδή ήσασταν άρρωστος ή δεν αισθανόσασταν καλά
Για ιατρικό τσεκάπ
Για επανάληψη συνταγής
Για παραπεμπτικό
Για να πάρω κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό
Για μια δεύτερη γνώμη
Άλλος λόγος
 

 
Δεν χρειάζομαι ποτέ διερμηνέα
Ναι, είναι πάντα διαθέσιμη
Ναι, συνήθως είναι διαθέσιμη
Όχι, είναι ανεπαρκής ή δεν είναι διαθέσιμη
Δεν γνωρίζω
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Σκεφτείτε σχετικά με τον ιατρό που επισκεφτήκατε σήμερα.
Συμφωνείτε με τα ακόλουθα:
Ο ιατρός γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το 
ιατρικό μου ιστορικό
Ο ιατρός γνωρίζει τις συνθήκες διαβίωσης μου
Ο ιατρός αυτός δεν αντιμετωπίζει μόνο ιατρικά προβλήματα, 
αλλά είναι, επίσης, σε θέση να με βοηθήσει με προσωπικά 
προβλήματα και ανησυχίες
Μετά από τη σημερινή επίσκεψη, αισθάνομαι ότι είμαι σε 
θέση να αντιμετωπίσω καλύτερα το πρόβλημα υγείας μου/την 
ασθένειά μου απ’ ό,τι πριν/ σε σχέση με πριν
 
Κατά τους περασμένους 12 μήνες, σας μίλησε ένας από 
τους γενικούς ιατρούς από το ιατρείο σχετικά με το πώς να 
παραμείνετε υγιής; (Για παράδειγμα σχετικά με τη διατροφή 
το αλκοόλ ή το κάπνισμα)
 
Κατά τα περασμένα 2 χρόνια, σας ρώτησε ένας από τους 
γενικούς ιατρούς του εδώ ιατρείου σχετικά με όλα τα φάρμακα 
που παίρνετε (ακόμα και για εκείνα που συνταγογραφούνται 
από άλλους ιατρούς);
 
Σκεφτείτε σχετικά με τον ιατρό που επισκεφτήκατε σήμερα.
Συμφωνείτε με τα ακόλουθα:
Οι ώρες λειτουργίας είναι πολύ περιορισμένες
Η επίσκεψη στο σπίτι είναι δυνατή εάν τη χρειάζομαι
Το ιατρείο είναι πολύ μακριά από εκεί που κατοικώ ή 
εργάζομαι
Όταν τηλεφωνώ στο ιατρείο πρέπει να περιμένω πάρα πολύ 
για να μιλήσω σε κάποιον
Ξέρω πώς να επικοινωνήσω με τις απογευματινές/βραδινές 
και νυχτερινές υπηρεσίες, καθώς και με τις υπηρεσίες για το 
Σαββατοκύριακο
Το προσωπικό στο γραφείο υποδοχής είναι ευγενικό και 
εξυπηρετικό
 
Πόση ώρα σας παίρνει συνήθως για να πάτε από το σπίτι σας 
στο εδώ ιατρείο;

 
Κλείσατε ραντεβού για την επίσκεψή σας στο ιατρό;

 
Ήταν εύκολο να κλείσετε το ραντεβού;

 
Πόσες ημέρες περιμένατε για τη σημερινή επίσκεψη;

 

 
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

 
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω

 

 
Λιγότερο από 20 λεπτά
20-40 λεπτά
40-60 λεπτά
Περισσότερο από 1 ώρα
Δεν γνωρίζω
 
Ναι
Όχι → Μεταβείτε στην ερώτηση 16
 
Ναι
Όχι
 
Έκλεισα το ραντεβού νωρίτερα σήμερα
Έκλεισα το ραντεβού χθες
Περίμενα 2-7 ημέρες
Περίμενα περισσότερο από μία εβδομάδα
Δεν γνωρίζω
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Πόσο περιμένατε σήμερα από την ώρα που φτάσατε στο 
ιατρείο μέχρι να δείτε τον ιατρό;

 
Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να δείτε ένα γενικό ιατρό τα 
απογεύματα, τη νύχτα και το Σαββατοκύριακο;

 
Κατά τους περασμένους 12 μήνες, σας συνέβη κάτι από τα 
εξής στο εδώ ιατρείο;
Ο ιατρός ή το προσωπικό είχαν αρνητική συμπεριφορά 
απέναντί σας
Άλλοι ασθενείς είχαν καλύτερη αντιμετώπιση από εσάς
Τα χρήματα απασχολούν υπερβολικά τον ιατρό σας
Ο ιατρός σας ή το προσωπικό έδειξε έλλειψη σεβασμού 
εξαιτίας του εθνοτικού σας υποβάθρου
Ο ιατρός σας ή το προσωπικό έδειξε έλλειψη σεβασμού 
εξαιτίας του φύλου σας
 
Κατά τους περασμένους 12 μήνες, είχατε κάποια από τις 
ακόλουθες εμπειρίες στο εδώ ιατρείο;
Θεώρησα ότι έγινε περιττή επανάληψη εξετάσεων
Θεώρησα ότι πήρα τη λάθος αγωγή/φάρμακα ή τη λάθος δόση
Θεώρησα ότι πήρα εσφαλμένα αποτελέσματα εξέτασης ή 
ακτινογραφίας
 
Εάν είστε δυσαρεστημένος με τη θεραπεία που λαμβάνετε, 
πιστεύετε ότι ο ιατρός θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να το 
συζητήσει μαζί σας;
 
Κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, ακυρώσατε ή δεν 
προσήλθατε σε μια επίσκεψή σε αυτόν τον ιατρό ή άλλο γενικό 
ιατρό ενώ χρειαζόσασταν επίσκεψη;
 
Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός λόγος που δεν επισκεφτήκατε 
ένα γενικό ιατρό; 
(Είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτήν την 
ερώτηση)

 
Πόσες φορές, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
συμβουλευτήκατε έναν ειδικό ιατρό για δικό σας θέμα;

 

Λιγότερο από 15 λεπτά
15-30 λεπτά
30-45 λεπτά
45-60 λεπτά
Περισσότερο από 1 ώρα
Δεν γνωρίζω
 
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
 

 

 
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
 
Ναι
Όχι → Μεταβείτε στην ερώτηση 23

 
Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη
Άλλοι λόγοι οικονομικής φύσης
Δεν μπορούσα να μεταβώ στο ιατρείο (σωματικά)
Ήμουν πολύ απασχολημένος
Άλλος λόγος
 
Καμία
Μία ή δύο
3 έως 5 φορές
6 έως 10 φορές
Περισσότερες από 10 φορές
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Συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:
Εάν επισκεφτώ έναν άλλο γενικό ιατρό πέρα από το δικό 
μου γενικό ιατρό, ο ιατρός αυτός έχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για εμένα
Όταν μου δίνεται παραπεμπτικό, ο γενικός ιατρός μου 
ενημερώνει τον ειδικό σχετικά με την ασθένειά μου
Όταν μου δίνεται παραπεμπτικό, ο γενικός ιατρός μου 
αποφασίζει σε ποιον θα πρέπει να πάω
Μετά τη θεραπεία με έναν ειδικό ιατρό, ο γενικός ιατρός μου 
γνωρίζει τα αποτελέσματα
Είναι δύσκολο να πάρω παραπεμπτικό από το γενικό ιατρό μου 
για έναν ειδικό ιατρό
 
Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά επισκεφτήκατε 
ένα τμήμα εκτάκτων περιπτώσεων σε νοσοκομείο για δικό σας 
θέμα;

 
Γιατί πήγατε στα έκτακτα περιστατικά σε νοσοκομείο αντί να 
πάτε στο γενικό ιατρό σας;
(Είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτήν την 
ερώτηση)

 Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σας εξέτασε ή σας κοίταξε η 
νοσηλεύτης(-τρια) στο ιατρείο του γενικού σας ιατρού;

 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα επισκέπτονταν το γενικό ιατρό 
για τα παρακάτω;
Έκοψα το δάκτυλό μου και χρειάζεται ράμματα
Αφαίρεση μυρμηγκιάς
Συνήθης έλεγχος υγείας (έλεγχος ρουτίνας)
Επιδεινούμενη όραση
Βοήθεια για να σταματήσω το κάπνισμα
Ένα παιδί με σοβαρό βήχα
Στομαχόπονος
Αίμα στα κόπρανα
Διάστρεμμα (στραμπούληγμα) αστραγάλου
Άγχος
Ενδοοικογενειακή βία
Προβλήματα σεξουαλικής φύσης
Προβλήματα σχέσεων
Συμβουλές για την επιλογή του καλύτερου νοσοκομείου ή 
ειδικού για κάποια συγκεκριμένη θεραπεία
 

 
Ποτέ → Μεταβείτε στην ερώτηση 27
1 φορά
2 ή 3 φορές
4 ή περισσότερες φορές
 
Είχα κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει θεραπευτικά ο γενικός 
ιατρός
Δεν υπήρχε διαθέσιμος γενικός ιατρός
Για λόγους οικονομικής φύσης
Στο νοσοκομείο ο χρόνος αναμονής ήταν μικρότερος
Το τμήμα εκτάκτων περιστατικών του νοσοκομείου παρέχει 
καλύτερη φροντίδα
Είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών 
του νοσοκομείου
Άλλος(οι) λόγος(οι)
 
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
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Πόσο σημαντικό θα ήταν για εσάς να δείτε ιατρό εάν είχατε:

Απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 2 κιλά μέσα σε ένα μήνα 
ενώ δεν κάνετε δίαιτα
Λαχάνιασμα με ήπιας μορφής άσκηση ή ελαφρές δουλειές
Στηθόπονος κατά την άσκηση
Απώλεια συνείδησης, λιποθυμία
Πονοκέφαλος για περισσότερο από μία ημέρα
Κοιλόπονος (στομαχόπονος) για περισσότερο από μία ημέρα
Σοβαρές ανησυχίες για περισσότερο από ένα μήνα
 
Περιμένετε να ωφεληθείτε από μια επίσκεψη στο γενικό ιατρό 
για:
Στομαχικά προβλήματα
Πόνο στους ώμους και τον αυχένα
Αίσθημα νευρικότητας
Διάρροια
Πονόλαιμο
Πονοκέφαλο
Αίσθημα κούρασης
Γρίπη
Αίσθημα ναυτίας
 
Συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:

Γενικώς, μπορεί κανείς να εμπιστεύεται τους ιατρούς
Γενικώς, μπορεί κανείς να εμπιστεύεται τους (συν)ανθρώπους 
(του)
 
Τέλος, θα θέλαμε να σας θέσουμε ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό σας υπόβαθρο
 
Είστε γυναίκα ή άνδρας;

 

Ποιο είναι το έτος γέννησής σας; Παρακαλούμε συμπληρώστε:
 
Πού γεννηθήκατε;

 
Πού γεννήθηκε η μητέρα σας;

 
Υπάρχουν άλλοι ενήλικες στο νοικοκυριό σας 
(περιλαμβανομένων τέκνων/παιδιών άνω των 18);
 

 

 

 

Άρρεν
Θήλυ
 

Έτος γέννησης: 19
 
Σε αυτήν τη χώρα
Σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκτός της ΕΕ
Βόρεια Αμερική, Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία
Σε άλλη χώρα
 
Σε αυτήν τη χώρα
Σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκτός της ΕΕ
Βόρεια Αμερική, Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία
Σε άλλη χώρα
 
Ναι
Όχι
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39.  
 
  
  

40.  
  
  
  
  

41.  
  
  

Υπάρχουν παιδιά (κάτω των 18) στο νοικοκυριό σας;

 
Πώς θα περιγράφατε την παρούσα απασχόλησή σας ή την 
κατάσταση εργασίας σας; 
(Είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτήν την 
ερώτηση)

 
Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας;

 
Πόσο καλά μιλάτε την επίσημη γλώσσα της χώρας 
[συμπληρώστε τη γλώσσα(ες)];

 
Σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, θα λέγατε ότι το 
εισόδημα του νοικοκυριού σας είναι;

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου!

Ναι
Όχι
 
Εργαζόμενος (περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι δημοσίου)
Ελεύθεροι επαγγελματίες ή οικογενειακή επιχείρηση
Φοιτητής
Ψάχνω για δουλειά (άνεργος)
Δεν είμαι σε θέση να εργασθώ εξαιτίας ασθένειας ή αναπηρίας
Συνταξιούχος
Κυρίως νοικοκυριό (περιλαμβανομένης της φροντίδας των 
παιδιών κ.λπ.)
 
Κανένα απολυτήριο/πτυχίο/δίπλωμα / Εκπαίδευση προ του 
δημοτικού ή δημοτικό ή γυμνάσιο
Λύκειο
Μεταλυκειακή, μη τριτοβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση
 
Εξαιρετικά / επίπεδο μητρικής
Επαρκώς
Μέτρια
Κακά
Καθόλου
 
Κάτω του μέσου όρου
Γύρω στο μέσο όρο
Άνω του μέσου όρου 
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1.  
  
  
  

2.  
  

Πολύ καλή
Καλή
Ικανοποιητική
Κακή
 
Ναι
Όχι

 

Πώς θα περιγράφατε την υγείας σας γενικότερα;

 
Πάσχετε από μακροχρόνια νόσο ή πάθηση όπως υπέρταση, 
διαβήτη (ζάχαρο), κατάθλιψη, άσθμα ή άλλη μακροχρόνια 
πάθηση;
 

Ερωτήσεις σχετικά με το τι θεωρείτε σημαντικό στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας

Ευρωπαϊκή έρευνα
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης μελέτης για τη σύγκριση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 
Ευρώπη. Σε 34 χώρες οι ασθενείς θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους με τον ιατρό τους και το ιατρείο.
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δείξουν εάν οι προσδοκίες σας ικανοποιούνται όταν επισκέπτεστε το ιατρείο.

Εθελοντική συμμετοχή και ανωνυμία
Προφανώς, είστε ελεύθεροι να συμμετάσχετε. Εάν αποφασίσετε να μην απαντήσετε στα ερωτήματα, η απόφαση αυτή δεν θα έχει 
καμία απολύτως επίπτωση. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη, έτσι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε το όνομά σας. 
Για λόγους εμπιστευτικότητας, θα παραλάβετε ένα φάκελο για να βάλετε μέσα το ερωτηματολόγιο αφού το έχετε συμπληρώσει. 
Συνεπώς, κανένας από το ιατρείο αυτό δεν θα διαβάσει τις απαντήσεις σας.

Έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια;
Το πρόσωπο που σας έδωσε το παρόν ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντήσει στις απορίες σας ή να σας βοηθήσει.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!

Πώς να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο;
Οι ερωτήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούν  τις εμπειρίες σας σε σχέση με τη σημερινή επίσκεψη σε αυτό το ιατρείο 
και σχετικά με το γενικό ιατρό σας. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν επισημειώνοντας ένα ή περισσότερα κουτιά που 
αντιστοιχούν στη γνώμη σας. Μερικές φορές είναι απλώς ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» (ή «δεν γνωρίζω», εάν δεν γνωρίζετε). Άλλες 
ερωτήσεις έχουν περισσότερα κουτιά από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε την απάντησή σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 
απαντήσεις, όλες οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την άποψή σας ή την περίπτωσή σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με ένα στυλό (μπλε ή μαύρο) ως εξής:
Ναι
Όχι

Εάν θέλετε να διορθώσετε μια απάντηση (για παράδειγμα, αλλαγή του «Ναι» σε «Όχι»), παρακαλώ επισημειώστε το κουτί με την 
επιθυμητή σας απάντηση και χρωματίστε το κουτί με τη λάθος απάντηση πλήρως, ως εξής:

Ναι
Όχι
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Η πιο σημαντική πρόταση έχει αριθμό: (Συμπληρώστε)
 

Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:

Ότι ιατρός είχε το ιατρικό μου ιστορικό διαθέσιμο μπροστά του)
Ότι αυτός ο ιατρός είναι ευγενικός
Ότι αυτός ο ιατρός μου έκανε ερωτήσεις σχετικά με το 
πρόβλημα της υγείας μου
Ότι καταλαβαίνω απολύτως τι μου εξηγεί ο ιατρός αυτός
Ότι ο ιατρός αυτός με συμπεριλαμβάνει στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη θεραπεία μου
Ότι ο ιατρός αυτός με ρώτησε σχετικά με άλλα προβλήματα 
πέρα από εκείνο για το οποίο ήρθα
Ότι το προσωπικό στο γραφείο υποδοχής είναι ευγενικό και 
εξυπηρετικό
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:

Ότι αυτός ο ιατρός γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με το ιατρικό μου ιστορικό.
Ότι αυτός ο ιατρός γνωρίζει τις συνθήκες διαβίωσης μου
Ότι μετά από την παρούσα επίσκεψη, αισθάνομαι ότι είμαι σε 
θέση να αντιμετωπίσω καλύτερα το πρόβλημα υγείας μου/την 
ασθένειά μου απ’ ό,τι πριν από αυτήν την επίσκεψη
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:

Ότι το εδώ ιατρείο έχει εκτενές ωράριο λειτουργίας
Ότι μπορώ να κλείσω ραντεβού εύκολα στο εδώ ιατρείο
Ότι ξέρω πώς να επικοινωνήσω με τις απογευματινές και 
νυχτερινές υπηρεσίες, καθώς και με τις υπηρεσίες για το 
Σαββατοκύριακο
Ότι το εδώ ιατρείο είναι κοντά στο μέρος που ζω ή εργάζομαι
Ότι δεν περιμένω πολύ ώρα στο τηλέφωνο όταν καλώ εδώ ιατρείο
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:
Πριν από την επίσκεψη με το γενικό ιατρό σας
Ότι δεν χρειάζεται να πω στη γραμματέα υποδοχής ή το 
νοσηλευτή(-τρια) λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα της 
υγείας μου πριν να δω τον ιατρό
Ότι ο ιατρός μου έχει προετοιμαστεί για τη επίσκεψη 
διαβάζοντας το ιατρικό μου ιστορικό
Ότι έχω προετοιμαστεί για την επίσκεψη κρατώντας ένα 
ημερολόγιο συμπτωμάτων ή προετοιμάζοντας ερωτήσεις
Ότι μπορώ να φέρω μαζί μου ένα μέλος της οικογενείας μου/
ένα φίλο μου, εάν πιστεύω ότι είναι χρήσιμο
Ότι γνωρίζω ποιον ιατρό θα δω
Ότι θα κρατήσω το ραντεβού μου 
Από τις 6 προαναφερθείσες προτάσεις, ποιά σας φαίνεται η  
πιο σημαντική;
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης με το γενικό ιατρό σας
Ότι ο ιατρός μου με κάνει να αισθάνομαι ευπρόσδεκτος 
κοιτώντας με στα μάτια
Ότι αυτός ο ιατρός ακούει προσεκτικά
Ότι ο ιατρός δεν μου δίνει την αίσθηση ότι ότι βιάζεται γιατί 
έχει λίγο χρόνο
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Η πιο σημαντική πρόταση έχει αριθμό: (Συμπληρώστε)
 

Η πιο σημαντική πρόταση έχει αριθμό: (Συμπληρώστε)
 

Η πιο σημαντική πρόταση έχει αριθμό: (Συμπληρώστε)
 

Ότι ο ιατρός έχει υπόψη του τις προσωπικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές πτυχές της ζωής μου
Ότι ο ιατρός δεν έχει προκαταλήψεις εξαιτίας της ηλικίας μου, 
του φύλου μου, της θρησκείας μου ή του πολιτισμικού μου 
υπόβαθρου
Ότι ο ιατρός με αντιμετωπίζει ως άνθρωπο και όχι απλώς σαν 
ένα ιατρικό πρόβλημα
Ότι ο ιατρός δείχνει σεβασμό κατά τη διάρκεια της κλινικής 
εξέτασης και καθώς δεν με διακόπτει (όταν μιλάω)
Ότι ο ιατρός με παίρνει στα σοβαρά
Ότι ο ιατρός με καταλαβαίνει
Ότι ο ιατρός με ρωτάει εάν έχω ερωτήσεις
Ότι ο ιατρός με ρωτάει εάν τα κατάλαβα όλα
Ότι ο ιατρός γνωρίζει πότε να με παραπέμψει σε έναν ειδικό
Ότι ο ιατρός με ρωτάει τι είδους θεραπεία προτιμώ να λάβω
Από τις 13 προαναφερθείσες προτάσεις, ποιά σας φαίνεται  
η πιο σημαντική;
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης/συνεδρίας με το γενικό ιατρό σας
Ότι ο ιατρός αποφεύγει διακοπές από τηλεφωνήματα κατά την 
επίσκεψη/συνεδρία κ.λπ.
Ότι ο ιατρός μου δίνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόβλημά μου π.χ. φυλλάδια
Ότι ιατρός με πληροφορεί σχετικά με αξιόπιστες πηγές 
πληροφοριών π.χ. ιστότοπους
Ότι λέω στον ιατρό μου τι θέλω να συζητήσω στην παρούσα 
επίσκεψη
Ότι είμαι προετοιμασμένος να κάνω ερωτήσεις και να  
κρατήσω σημειώσεις
Ότι είμαι ειλικρινής και δεν αισθάνομαι ότι ντρέπομαι να 
μιλήσω για το πρόβλημα της υγείας μου
Ότι μιλάω ανοικτά σχετικά με τη χρήση άλλων θεραπειών, 
όπως αυτοθεραπεία ή εναλλακτική ιατρική
Ότι μπορούν να συζητηθούν ψυχοκοινωνικά προβλήματα  
(π.χ. προσωπικές ανησυχίες) όταν χρειάζεται
Από τις 8 προαναφερθείσες προτάσεις, ποιά σας φαίνεται η 
πιο σημαντική;
 
Πόσο σημαντικά είναι για σας τα ακόλουθα:
Μετά από την επίσκεψη/συνεδρία με το γενικό ιατρό σας
Ότι ο ιατρός μου δίνει όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
ακόμα και όταν είναι φυσιολογικά
Ότι ο ιατρός που δίνει τη δυνατότητα να πάρω τηλέφωνο ή 
να στείλω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) εάν έχω περαιτέρω 
ερωτήσεις
Ότι ο ιατρός μου δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι να κάνω 
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά
Ότι συμμορφώνομαι στο πλάνο θεραπείας για το οποίο 
συμφωνήσαμε
Ότι πληροφορώ τον ιατρό σχετικά με το πώς πάει η θεραπεία
Ότι μπορώ να δω έναν άλλο ιατρό εάν το θεωρώ απαραίτητο
Από τις 6 προαναφερθείσες προτάσεις, ποιά σας φαίνεται η πιο 
σημαντική;
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Άρρεν
Θήλυ
 

Έτος γέννησης: 19
 
Σε αυτήν τη χώρα
Σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκτός της ΕΕ
Βόρεια Αμερική, Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία
Σε άλλη χώρα
 
Σε αυτήν τη χώρα
Σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκτός της ΕΕ
Βόρεια Αμερική, Αυστραλία ή Νέα Ζηλανδία
Σε άλλη χώρα
 
Ναι
Όχι
 
Ναι
Όχι
 
Εργαζόμενος (περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι δημοσίου)
Ελεύθεροι επαγγελματίες ή οικογενειακή επιχείρηση
Φοιτητής
Ψάχνω για δουλειά (άνεργος)
Δεν είμαι σε θέση να εργασθώ εξαιτίας ασθένειας ή αναπηρίας
Συνταξιούχος
Κυρίως νοικοκυριό(περιλαμβανομένης της φροντίδας των 
παιδιών κ.λπ.)
 
Κανένα απολυτήριο/πτυχίο/δίπλωμα / Εκπαίδευση προ του 
δημοτικού ή δημοτικό ή γυμνάσιο
Λύκειο
Μεταλυκειακή, μη τριτοβάθμια ή ανώτερη εκπαίδευση
 
Εξαιρετικά / επίπεδο μητρικής
Επαρκώς
Μέτρια
Κακά
Καθόλου
 
Κάτω του μέσου όρου
Γύρω στο μέσο όρο
Άνω του μέσου όρου 

Τέλος, θα θέλαμε να σας κάνουμεμερικές προσωπικές ερωτήσεις
 
Είστε γυναίκα ή άνδρας;

 

Ποιο είναι το έτος γέννησής σας; Παρακαλούμε συμπληρώστε:
 
Πού γεννηθήκατε;

 
Πού γεννήθηκε η μητέρα σας;

 
Υπάρχουν άλλοι ενήλικες στο νοικοκυριό σας 
(περιλαμβανομένων τέκνων/παιδιών άνω των 18);
 
Υπάρχουν παιδιά (κάτω των 18) στο νοικοκυριό σας;

 
Πώς θα περιγράφατε την παρούσα απασχόλησή σας ή την 
κατάσταση εργασίας σας; 
(Είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτήν την 
ερώτηση)

 
Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας;

 
Πόσο καλά μιλάτε την επίσημη γλώσσα της χώρας 
[συμπληρώστε τη γλώσσα(ες)];

 
Σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, θα λέγατε ότι το 
εισόδημα του νοικοκυριού σας είναι;

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου!
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