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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα ΠΦΤ θαη νη πςειφηεξεο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ζρεηίδνληαη κε πην ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ αλαθνξηθά κε ηε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο. Πιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αμηνιφγεζε ηεο δηάζηαζεο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ αθνξά ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ/ρξεζηψλ ηνπο (responsiveness of 

care) θαη ζηελ πξνζσπν/αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (people/patient-centred care), 

φπσο αληαλαθιάηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ (κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο πιεξφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ), ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλαθψλ κειεηψλ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

δηαζηάζεσλ απνηεινχλ ηζρπξφ δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

ππεπζχλσλ/δηνηθεηψλ/ζπληνληζηψλ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ αιιά θαη 

ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο 

αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη, ηφζν ζην δεπηεξνβάζκην φζν θαη 

ζην πξσηνβάζκην επίπεδν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, πεξηιακβάλεη θπξίσο δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ κε έκθαζε ζε ζηνηρεία φπσο ε 

απνδνηηθφηεηα, ε επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ/πιηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν 

βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. ε 

δηαζηάζεηο φπσο ε πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ε 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα/ζπλνρή/βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο θξνληίδαο, δειαδή ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ 

ιακβάλνπλ κέζσ ηεο απνηχπσζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηε ιήςε ηεο θξνληίδαο 
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θαη πνπ ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, δίλεηαη ζπλήζσο 

κηθξφηεξε ζεκαζία παξφιν πνπ ε έλλνηα ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη 

ε πηνζέηεζε ηεο αζζελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα αμηνιφγεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ γηα ηελ παξνρή ηεο. 

Σεινο, ε αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

πνιηηηθέο πγείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα πγείαο θαη λα 

επηηξέςεη ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα (evidence-based policy) ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε 

βάζε ηελ αμία (Value based Healthcare). Σν χζηεκα Τγείαο κε βάζε ηελ Αμία έρεη 

σο πξνυπνζέζεηο ηνλ αζζελή ζην επίθεληξν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, ηελ επξεία πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, 

ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο θαζψο 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ 

ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη φρη ηελ πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

θνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αλάπηπμε ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ε κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα κε ηε δηεμαγσγή ζπγρξνληθήο κειέηεο 

επξείαο θιίκαθαο. ην γεληθό κέξνο ηεο αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ε ζεκαζία 

ηεο κέηξεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ σο εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ππεπζχλσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε βέιηηζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. ην εηδηθό κέξνο πεξηγξάθνληαη ε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο θαη ζηάζκηζεο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ 

ηε ιήςε ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηα απνηειέζκαηα κειέηεο 

πνπ έιαβε ρψξα ζε εζληθφ επίπεδν ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο.  
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Θα ήηαλ κεγάιε κνπ παξάιεηςε αλ κέζα απφ ηηο ζειίδεο απηήο ηεο εξγαζίαο δελ 

επραξηζηνχζα φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ θαη κε βνήζεζαλ κε ππνκνλή θαη θαιή 

ζέιεζε έσο ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Καηαξράο, ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ Γάθλε Κατηειίδνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ππνζηήξημε θαη θαηαλφεζή ηεο αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαηάξηηζε πνπ ηφζν 

απιφρεξα κνηξάζηεθε καδί κνπ σο θνηηήηξηα θαη ζπλεξγάηηδα ηεο ζην Δξγαζηήξην 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

ΔΚΠΑ. Ζ ζπκβνιή ηεο ππήξμε θαζνξηζηηθή φρη κφλν ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηαηξηβήο αιιά θαη ζηελ αηνκηθή κνπ βειηίσζε σο εξεπλήηξηα θαη άλζξσπνο.  

Ζ θ. Κατηειίδνπ, ε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Όιγα ίζθνπ θαη ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Πέηξνο Γαιάλεο, απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ αληδηνηειείο ζπκπαξαζηάηεο θαη 

θσηνδφηεο ζνθίαο θαη επηζηεκνζχλεο ζηε δσή κνπ. Ζ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα κε 

θαζνδεγνχλ ζε απηφ ην ηαμίδη κέρξη ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. Σνπο επραξηζηψ 

πνιχ γηα ηα καζήκαηα πνπ πήξα δίπια ηνπο, ειπίδνληαο ζε πνιιά πεξηζζφηεξα ζην 

κέιινλ. Σνπο επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, γηα 

ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην εμαίξεην ήζνο ηνπο. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θ. Υαξάιακπν 

Οηθνλφκνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο, θαζψο απνηέιεζε γηα εκέλα παξάδεηγκα αθνζησκέλνπ 

επηζηήκνλα θαη πνιχηηκνπ δαζθάινπ θαη ζπλεξγάηε, ηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα θ. 

Υξπζνχια Λεκνλίδνπ θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Μαξηφιε γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζε φιε κνπ ηελ πνξεία κέρξη ζήκεξα, σο κέιε ηεο 

ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο, θαζψο 

θαη ηηο Καζεγήηξηεο Παλαγηψηα νπξηδή θαη Αζελά Καινθαηξηλνχ, γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζε νηηδήπνηε ηηο ρξεηάζηεθα θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο ζε 

φια ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηήκε.  

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά θαη απφ θαξδηάο ηνπο γνλείο κνπ, Κψζηα θαη Μαξία θαη ηνλ 

αδειθφ κνπ, Γηάλλε, πνπ κε ζηήξημαλ ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο κνπ θαη πάληνηε κε 

ελζάξξπλαλ λα αθνινπζψ ηα φλεηξά κνπ αιιά θαη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο 

πνπ ήηαλ πάληα δίπια κνπ, κε εηιηθξηλή αγάπε θαη ππνκνλή. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο 

αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη, ηφζν ζην δεπηεξνβάζκην φζν θαη 

ζην πξσηνβάζκην επίπεδν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, πεξηιακβάλεη θπξίσο δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ κε έκθαζε ζε ζηνηρεία φπσο ε 

απνδνηηθφηεηα, ε επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ/πιηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν 

βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. ε 

δηαζηάζεηο φπσο ε πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ε 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα/ζπλνρή/βαζκφο νινθιήξσζεο ηεο θξνληίδαο, δειαδή ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αζζελείο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ 

ιακβάλνπλ κέζσ ηεο απνηχπσζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηε ιήςε ηεο θξνληίδαο 

θαη πνπ ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, δίλεηαη ζπλήζσο 

κηθξφηεξε ζεκαζία παξφιν πνπ ε έλλνηα ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη 

ε πηνζέηεζε ηεο αζζελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα αμηνιφγεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ γηα ηελ παξνρή ηεο. 

ην επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), είλαη αιήζεηα πσο ε θαιή 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε ζπλέρεηα ηεο ΠΦΤ κπνξεί λα κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

ρξήζε ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) ησλ Ννζνθνκείσλ, 

πξνηάζζνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα επέλδπζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζηελ 

εγθαζίδξπζε ζπλερνχο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ δνκψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε ηελ άκβιπλζε/εμάιεηςε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηα άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ π.ρ. 

νηθνλνκηθά ή γεσγξαθηθά εκπφδηα (van den Berg, van Loenen and  Westert, 2016 ). 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα άηνκα κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα αλαβάιινπλ ζπρλφηεξα ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη νη 

νινθιεξσκέλεο θαη πξνζβάζηκεο δηαδηθαζίεο θξνληίδαο ζρεηίδνληαη κε ιηγφηεξε 

αλαβνιή ηεο θξνληίδαο, ελψ νη αζζελείο κε καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ ηαηξφ ηνπο ζε 
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εμσλνζνθνκεηαθή βάζε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο ζην 

δεπηεξνβάζκην επίπεδν ηεο θξνληίδαο θαη ησλ ΣΔΠ (Schäfer et al., 2019) θαη νη 

αζζελείο έρνπλ πην ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε ιήςε ηεο θξνληίδαο φηαλ ζην επίπεδν 

ηεο ΠΦΤ ηνπο παξέρεηαη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ (πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο) θαη φηαλ έρνπλ πην ζπλερή ζρέζε κε ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ.  

Δπίζεο ηα ηζρπξφηεξα ζπζηήκαηα ΠΦΤ θαη νη πςειφηεξεο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

πγεία ζρεηίδνληαη κε πην ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρεηα 

θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο (Schäfer et al., 2019). Βέβαηα, φηαλ 

ηέηνηα κέηξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γεληθά, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ 

ε επίδξαζε/επηξξνή ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ, ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξφρσλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

Πιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αμηνιφγεζε ηεο δηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ αθνξά ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο 

αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ/ρξεζηψλ ηνπο (responsiveness of care) θαη ζηελ 

πξνζσπν/αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (people/patient-centred care), φπσο 

αληαλαθιάηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ 

ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ (κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο πιεξφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ), ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλαθψλ κειεηψλ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

δηαζηάζεσλ απνηεινχλ ηζρπξφ δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

ππεπζχλσλ/δηνηθεηψλ/ζπληνληζηψλ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ αιιά θαη 

ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
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2. Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

 

 

2.1. To ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο 

O Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ην 2006, ζην 

πιαίζην ηνπ Health Care Quality Indicators Project (Arah, Westert, Hurst & Klazinga, 

2006) αλέπηπμε έλα πιαίζην/κνληέιν ηεζζάξσλ (4) δηαζπλδεδεκέλσλ επηπέδσλ γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ πηζαλψλ αηηηαθψλ νδψλ/ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζά ηνπο 

(Δηθφλα 1), ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ: 

(1) Σελ πγεία (health), δειαδή ηα επξχηεξα κέηξα/κεηξηθέο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηεο θνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ή κε, 

άκεζα ή έκκεζα, ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο· 

(2) Σνπο κε ζρεηηδόκελνπο κε ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο θαζνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο πγείαο (non-health care determinants of health), δειαδή ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία. 

(3) Σελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (health care system performance), δειαδή 

ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ εηζξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία 

απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

ζχζηεκα πγείαο), ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηζνηηκίαο ηνπο, ψζηε λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ή φρη ηελ παξνρή ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

(4) Σν ζρεδηαζκό θαη ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (health system design and 

context), δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 
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αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή πγείαο θαη ηα ζπζηήκαηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο, ηηο δαπάλεο θαη ηα πξφηππα ρξήζεο, ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ ελλνηνινγηθή δηακφξθσζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

επξεκάησλ ζην επίπεδν ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο (OECD, Health Care Quality Indicators Project, 2006), ην 

επίπεδν ηεο απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (health care system performance) 

πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο πεξηιακβάλεη 

(Δηθφλα 1): 

- ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα Σεο Παξερόκελεο Φξνληίδαο (effectiveness), 

δειαδή ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, δεδνκέλεο ηεο 

νξζήο/θαηάιιειεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, κε βάζε ηε ζχγρξνλε 

ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη πξαθηηθή «… ζε όινπο όζνπο ζα 

κπνξνύζαλ λα σθειεζνύλ, αιιά όρη ζε εθείλνπο πνπ δελ ζα σθειεζνύλ» 

- ηελ Αζθάιεηα Σεο Φξνληίδαο (safety), δειαδή ε κείσζε ησλ βιαβψλ πνπ 

πξνθαινχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, 

θαη 

- ηελ Αζζελνθεληξηθή Πξνζέγγηζε (responsiveness/patient-centeredness), 

δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο/ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην 

επίθεληξν ηεο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Δηθόλα 1. To ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο 

 

Πεγή: OECD, Health Care Quality Indicators Project, 2006 

(http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthcarequalityindicatorsproject-

background.htm) 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο, ε αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (responsiveness/patient-

centeredness), δειαδή ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο/ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην 

επίθεληξν ηεο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, απνηειεί κία εθ ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηξηθέο ζηα επίπεδα ηεο 

http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthcarequalityindicatorsproject-background.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthcarequalityindicatorsproject-background.htm
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πγείαο, ησλ θαζνξηζηηθψλ παξφλησλ ηεο πγείαο, ην ζρεδηαζκφ θαη ην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ απνδνηηθφηεηα (ζην καθξννηθνλνκηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη ηελ ηζνηηκία απνηεινχλ εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 

2.2. Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (ΠΟΤ) 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο 

χκθσλα κε ηελ ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ην 

εξγαιείν/κνληέιν PATH (Performance Assessment Tool for quality improvement in 

Hospitals) ζε επίπεδν λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο (World Health Organization, 2007), ην 

νπνίν κπνξεί λα αλαρζεί σο ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

θάζε κνλάδαο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηεο θξνληίδαο, 

πεξηιακβάλεη (Δηθφλα 2): 

- Τέζζεξηο (4) ηνκείο: 

1. ηελ Κιηληθή Απνηειεζκαηηθόηεηα (clinical effectiveness), δειαδή ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

/ παξεκβάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε θιηληθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηεθκεξησκέλα θαιέο πξαθηηθέο  

2. ηελ Απνδνηηθόηεηα (efficiency), δειαδή ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο 

ησλ πφξσλ, ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ 

3. ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό ζην Πξνζσπηθό (staff orientation) αλαθνξηθά κε 

ην θαηά πφζν ην πξνζσπηθφ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν γηα λα 

παξέρεη ηελ απαηηνχκελε θξνληίδα, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο, εξγάδεηαη ζε ζεηηθέο ζπλζήθεο θαη ιακβάλεη 

ηθαλνπνίεζε απφ ην έξγν ηνπ, θαη 
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4. ηελ Αληαπνθξηλόκελε Γηαθπβέξλεζε (responsive governance), δειαδή 

ηε δηαθπβέξλεζε πνπ απνθξίλεηαη θαη δηαζθαιίδεη ζπλεξγαηηθά ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη δύν (2) νξηδόληηεο πξννπηηθέο: 

1. ηελ Αζθάιεηα (safety), δειαδή ηελ απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο παξέκβαζεο θαη 

2. ηελ Δπηθέληξσζε/Δζηίαζε ζηνλ Αζζελή (patient centeredness), δειαδή 

ηελ αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ε κνλάδα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο, 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ, πξνάγεη ηελ πγεία, είλαη 

θαηλνηφκα θαη παξέρεη θξνληίδα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθψλ, θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ ή 

νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

Δηθόλα 2. To ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

κνλάδσλ πγείαο 

 

Πεγή: World Health Organization, 2007 

(https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/103728/E89742.pdf) 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/103728/E89742.pdf
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Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο πξνηάζζεη ηε δηάζηαζε ηεο 

επηθέληξσζεο ζηνλ αζζελή σο βαζηθφ εξγαιείν ζηε θαξέηξα ησλ 

δηνηθεηψλ/ζπληνληζηψλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 

 

2.3. Πιαίζην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο γηα 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα  

 

Βάζεη ησλ πιένλ εγθαζηδξπκέλσλ θαη επξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ 

πγείαο, κπνξεί λα επηρεηξεζεί ε θαηαζθεπή ελόο ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

ελζσκαηώλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξόκελσλ κνληέισλ, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε επίπεδν κνλάδαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζε φια ηα 

επίπεδα/βαζκίδεο ηεο θξνληίδαο. 

 

Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη πέληε (5) δηαζηάζεηο πνπ δηαηξέρνπλ θάζεηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο: 

1. Ζ Αζθάιεηα, δειαδή ε απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ 

ηελ εθαξκνγή κηαο παξέκβαζεο (δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αζθάιεηα αζζελψλ αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο). 

2. Ζ (Κιηληθή) Απνηειεζκαηηθόηεηα, δειαδή ε επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο / παξεκβάζεηο, θαζψο επίζεο θαη 
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ε ζπκκφξθσζε κε ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηηο επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλα θαιέο πξαθηηθέο. 

3. Ζ Αζζελνθεληξηθή Φξνληίδα, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη νδεγνχλ ζε ζεηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηελ παξνρή ηεο 

θξνληίδαο θαη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία, φπσο απηά 

αμηνινγνχληαη θαη αλαθέξνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο/ιήπηεο ησλ 

ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο. 

4. Ζ Πξνζβαζηκόηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα ηπγράλνπλ 

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

(ζπλεθηηκψληαο ηηο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο ή ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο, ζέηνληαο επί 

ηεο νπζίαο θαη a priori ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ησλ 

απαξαίηεησλ/δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ). 

5. Ζ Ηζνηηκία, δειαδή ε ίζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ. 

 

θαη ηξεηο (3) δηαζηάζεηο πνπ δηαηξέρνπλ νξηδόληηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο: 

1. Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό θαη ε Τιηθνηερληθή Τπνδνκή/Δμνπιηζκόο 

αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ην πξνζσπηθφ είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν γηα λα 

παξέρεη ηελ απαηηνχκελε θξνληίδα, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο κάζεζεο θαη 

θαηάξηηζεο, εξγάδεηαη ζε ζεηηθέο ζπλζήθεο θαη ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε απφ ην 

έξγν ηνπ, θαη ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ 

2. Ζ Απνηειεζκαηηθή Γηαθπβέξλεζε, δειαδή ε δηαθπβέξλεζε πνπ απνθξίλεηαη 

θαη δηαζθαιίδεη ζπλεξγαηηθά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

3. Ζ Απνδνηηθόηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο/αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ κε βέιηηζην ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα ή νθέιε. 
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3. ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο απνηειεί, απφ ηελ πιεπξά ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, «κηα πξνζέγγηζε νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ πγεία… πνπ 

εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξώπσλ… όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα 

θαηά κήθνο ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο, από ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξόιεςε αζζελεηώλ έσο ηε ζεξαπεία, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα θαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηα άηνκα θαη ζηε θαζεκεξηλόηεηά ηνπο» 

(World Health Organization, 2018). 

Απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Άικα-Άηα ην 1978, φπνπ πξνηάζεθε θαη εγθξίζεθε ν ζηφρνο 

«Τγεία γηα φινπο έσο ην έηνο 2000», έσο ηε δηαθήξπμε ηεο Αζηάλα ην 2018, φπνπ 

επηζεκάλζεθε ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο δηεζλψο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο (Σζίγθνπ, Απνζηνιάθεο θαη αξάθεο, 

2021), ν ΠΟΤ θαη φινη νη δηεζλείο θνξείο γηα ηελ πγεία δηεζλψο, έρνπλ αλαδείμεη θαη 

πξνσζήζεη ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο σο ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Γηεζλείο ζπγθξίζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ επηκέξνπο ρσξψλ ζηελ 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ζε  ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπο γηα ηελ πγεία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο ππνδνκέο γηα ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην λα 

θαηαλνήζνπκε ηα νθέιε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο. Ζ δεκνζίεπζε νξφζεκν ησλ Starfield, Shi θαη Macinko ην 1994, 

πνπ αθνινχζεζε ζρεηηθήο έξεπλαο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηνλ Καλαδά, ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη άιιεο ρψξεο πςεινχ, ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, επηβεβαίσζε 

φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο κε ηζρπξή πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηνλ ππξήλα ηνπο, 

έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο πγείαο, θαιχηεξα απνηειέζκαηα πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, 

πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ιηγφηεξεο άζθνπεο εηζαγσγέο ζην 

λνζνθνκείν θαη γεθχξσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ (Starfield, Shi, & 

Macinko, 2005). Δπηπιένλ, απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ θαιχηεξα πνζνζηά 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο γηα ζεκαληηθέο αζζέλεηεο θαη είλαη 

https://www.vima-asklipiou.gr/search/?author=433
https://www.vima-asklipiou.gr/search/?author=429
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θαιχηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ κε πνιπλνζεξφηεηεο 

(Stange & Ferrer, 2009). 

 

3.2. Απνηειεζκαηηθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

 

Καζψο νη θνηλσλίεο «γεξλνχλ» θαη ην βάξνο ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ κεγαιψλεη, ηα 

άηνκα ρξεηάδνληαη θξνληίδα πνπ επηθεληξψλεηαη ζε φιν θαη πην πεξίπινθεο αλάγθεο 

θξνληίδαο, ζπληνληζκέλε ζε φιε ηε δηαδξνκή ηεο θξνληίδαο θαη πξνζβάζηκε 

(νηθνλνκηθά, γεσγξαθηθά θαη δηαξθψο - 24/7). Απηφ θαζηζηά ην δήηεκα ηεο 

θαζηέξσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

αθφκε πην δσηηθήο ζεκαζίαο. Χο πξψην ζεκείν επαθήο γηα ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ε απνηειεζκαηηθή πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο (OECD, 2019): 

- Βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ αληζνηήησλ, κέζσ βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξφζβαζεο ζηε θξνληίδα, 

ζηνρεπκέλσλ πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο ησλ αζζελεηψλ. 

- Πξνσζεί ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ εζηίαζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ απηνδηαρείξηζε 

ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο, ηδίσο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ. 

- Κάλεη ην ζχζηεκα πγείαο πην απνηειεζκαηηθφ, κεηψλνληαο γηα παξάδεηγκα ηα 

πνζνζηά ησλ λνζειεηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη ηηο πεξηηηέο 

επηζθέςεηο ζηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

 

Γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζβάζηκεο θξνληίδαο κε επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

ηδίσο κε έκθαζε (OECD, 2019): 

- ηε ρξήζε ηνπ ζσζηνχ χςνπο ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ 

επέλδπζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο απνθέξεη θαιέο απνδφζεηο γηα ηελ 

θνηλσλία, αιιά απηφ απαηηεί επαξθείο πφξνπο. Χζηφζν, κφλν ην 14% ησλ 
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ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία αθηεξψλεηαη επί ηνπ παξφληνο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ελψ ην κεξίδην ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ σο πνζνζηφ φισλ ησλ γηαηξψλ έρεη κεησζεί απφ 32% ην 2000 ζε 

29% ην 2016 ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

- ηε ζσζηή νξγάλσζε. Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε κεηάβαζεο απφ ην κνληέιν 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε κηα πξνιεπηηθή θαη ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε. 

Σν 2018, κφλν 15 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δηέζεηαλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο βαζηζκέλεο ζε νκάδεο ή δίθηπν. Ζ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Τγείαο (EHR) ζε φιν ην θάζκα ηεο θξνληίδαο είλαη επίζεο βαζηθφ γηα ηελ 

πξνιεπηηθή πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. 

- ηα ζσζηά θίλεηξα. Δλψ 13 ρψξεο έρνπλ εηζάγεη θαηλνηφκα κνληέια πιεξσκψλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη πεξηζψξην γηα 

κεγαιχηεξε πηνζέηεζε λέσλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ πνπ δίλνπλ θίλεηξα γηα 

πνηνηηθή θξνληίδα, κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο θαη πξφιεςε γηα 

άηνκα κε πεξίπινθεο αλάγθεο πγείαο. 

- ηε ζσζηή κέηξεζε. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγεο πξνζπάζεηεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν γηα ηε κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πγείαο απφ ηε 

ρξήζε/ιήςε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δλψ ηέηνηνη δείθηεο 

ζπιιέγνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 18 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζήκεξα , είλαη ειάρηζηεο νη 

ρψξεο πνπ αλαθέξνπλ ηα ζρεηηθά επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο ζε δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο. 

 

Ζ βηβιηνγξαθία ζεκεηψλεη φηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγθξηκέλα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Van 

Weel & Kidd, 2018) κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο ζεκεία: 

- Ζ παξερφκελε θξνληίδα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε (δειαδή λα 

αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηα πγείαο ζε φινπο ηνπο αζζελείο ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο δσήο) θαη ζπλερήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

- Ζ θξνληίδα πξέπεη λα είλαη πξνζηηή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ρσξίο αληζφηεηεο πρ 

κεηαμχ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ. 
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- Υξεηάδνληαη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ αζζελνχο, φηαλ 

ρξεηάδεηαη, ζε άιινπο παξφρνπο θαη ππεξεζίεο θξνληίδαο ηεο πγείαο. 

- Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλαλ πάξνρν ή ηαηξείν, 

επηηξέπνληαο ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε έλαλ πξνζδηνξηζκέλν πιεζπζκφ αζζελψλ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

- Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

- Απαηηείηαη ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δίθαηεο 

ακνηβήο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία ή ζε άιινπο ηνκείο 

εμεηδίθεπζεο. 

 

 

3.3. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλώο  

 

3.1.1. Η Γηεζλήο εκπεηξία 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηαζθάιηδε επρεξή πξφζβαζε θαη ειεχζεξε επηινγή 

παξφρσλ γηα πνιιέο δεθαεηίαο αληηκεησπηδφηαλ σο επίηεπγκα πνπ αληαλαθινχζε ηηο 

βαζηθέο θνηλσληθέο αμίεο θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αιιάμεη 

(Schlesinger, 2010). Χζηφζν, ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ε πξφζβαζε ζηελ θξνληίδα θαη 

ε ειεπζεξία επηινγήο εμειίρζεθε ζε θεληξηθφ ζεκείν ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πγείαο. 

ήκεξα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ (gatekeeping 

- ν «θξνπξφο ζηελ Πχιε» γηα ην ππφινηπν ζχζηεκα πγείαο θαη ηδίσο ην Ννζνθνκείν) 

αληηκεησπίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο έλα εξγαιείν επίηεπμεο βαζηθψλ ζηφρσλ 

πνιηηηθήο πγείαο φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα, πνηφηεηα θαη αληαπνθξηζηκφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ξπζκηζηηθφ ηνπο πιαίζην αλαθνξηθά ηφζν 

κε ην ζχζηεκα παξαπνκπψλ φζν θαη κε ην ζχζηεκα επηινγήο ηνπ παξφρνπ (Reibling, 
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2010; Rothgang et al., 2010; White, 2007; WHO Health in Transition Series, 2018
1
). 

Αλάκεζα ζε 17 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, 

Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΖΠΑ), νη δέθα απφ ηηο 17 έρνπλ 

ζεζπίζεη έλα ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα gatekeeping. Σα ζπζηήκαηα gatekeeping είλαη 

δηαδεδνκέλα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία), ζηε Νφηηα 

Δπξψπε (Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία) θαη ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο (Ηξιαλδία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΖΠΑ φζνλ αθνξά ζην Managed Care). Ζ Οιιαλδία, πνπ 

ζεσξείηαη πξσηνπφξνο, ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα gatekeeping γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. 

Αθφκε θαη κεηά ηελ ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Οιιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

ην 2006, ην ζχζηεκα gatekeeping παξακέλεη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ηεο ζπζηήκαηνο (Schäfer, Willemijn et al., 2010). 

 

Ζ νπηηθή ησλ ρξεζηώλ 

Μφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο ρσξψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξίαο, ηεο 

Διιάδαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Διβεηίαο θαη ησλ ΖΠΑ (κε εμαίξεζε ην Managed Care) 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ειεχζεξε επηινγή παξφρνπ θαη επίπεδνπ ππεξεζηψλ 

πγείαο, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ ηζρχεη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ ή γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο πεξηνρέο ζηε 

νπεδία ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχζηεκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ελψ άιιεο απαηηνχλ 

ζχζηεκα παξαπνκπήο γηα πξφζβαζε ζε εηδηθνχο γηαηξνχο ή λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 

Σέινο, ηέζζεξηο ρψξεο (Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία) ρξεζηκνπνηνχλ 

νηθνλνκηθά θίλεηξα (πρ έλα «πξφζηηκν» ζε πεξίπησζε πνπ παξαθακθζεί ν γεληθφο 

γηαηξφο) γηα λα θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

gatekeeping. 

Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα δηαθφξσλ κειεηψλ έρνπλ 

εθθξάζεη έληνλε πξνηίκεζε γηα ηελ ειεπζεξία επηινγήο ησλ παξφρσλ πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. ε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε (Γεξκαλία, Ηηαιία, Πνισλία, ινβελία, Ηζπαλία, 

νπεδία, Διβεηία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), ην 86% έσο 98% ησλ εξσηεζέλησλ 

ππνζηήξημαλ φηη ζα ήζειαλ λα έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο ηνπ γηαηξνχ ηνπο ζην 
                                                           

 
1
 https://eurohealthobservatory.who.int/publications/health-systems-

reviews?publicationtypes=e8000866-0752-4d04-a883-a29d758e3413&publicationtypes-hidden=true  

https://eurohealthobservatory.who.int/publications/health-systems-reviews?publicationtypes=e8000866-0752-4d04-a883-a29d758e3413&publicationtypes-hidden=true
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/health-systems-reviews?publicationtypes=e8000866-0752-4d04-a883-a29d758e3413&publicationtypes-hidden=true


29 

επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο (Coulter & Jenkinson, 2005). Ζ πξνηίκεζε, 

σζηφζν, φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή εηδηθψλ ηαηξψλ θαη λνζνθνκείσλ, ήηαλ θάπσο πην 

πεξηνξηζκέλε ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ρψξεο θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηε 

νπεδία. Παξά φκσο ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα δειψλνπλ φηη ζα ήζειαλ 

λα έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο, ζπρλά αλαθέξνπλ φηη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπλ απηέο ηηο επηινγέο (Schlesinger, 2010; Coulter & 

Jenkinson, 2005; Berendsen et al., 2009). ηελ επηινγή εηδηθψλ ηαηξψλ θαη 

λνζνθνκείσλ, νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο 

ηνπο ή λα αθήλνπλ ηειείσο ηελ επηινγή φζνλ αθνξά ηνλ εηδηθφ ηαηξφ ή ην 

λνζνθνκείν, ζε απηνχο (Berendsen et al., 2009). Χο εθ ηνχηνπ θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνδεηνχλ λα έρνπλ ηελ επηινγή αιιά ηειηθά δελ επηιέγνπλ λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ (Schlesinger, 2010; Coulter & Jenkinson, 2005). 

Δπίζεο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αμηνινγνχλ ζεηηθά ην ξφιν ελφο νηθνγελεηαθνχ 

ηαηξνχ σο ην πξψην ζεκείν επαθήο θαη ζπληνληζηή ηεο θξνληίδαο (Berendsen et al., 

2009; Grumbach, 1999; Himmel, Dieterich & Kochen, 2000). Βεβαίσο, ζε ρψξεο κε 

καθξά παξάδνζε ειεχζεξεο επηινγήο γηαηξψλ, φπσο ε Διιάδα, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

πξφζβαζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα κέζσ ηνπ gatekeeping είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηα. Όκσο, απφ φηη θαίλεηαη, νη πνιίηεο ζηηο ρψξεο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ην gatekeeping δελ ελνρινχληαη απφ ηελ αλάγθε παξαπνκπήο ζε 

εηδηθνχο ηαηξνχο ή λνζνθνκείν. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε κειέηεο απφ ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηηο ΖΠΑ δειψλνπλ φηη έρνπλ έλαλ ηαθηηθφ νηθνγελεηαθφ 

γηαηξφ θαη δελ αληηηίζεληαη ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ ηαηξνχ σο πξψηνπ ζεκείνπ επαθήο 

γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα (Grumbach, 1999; Himmel, Dieterich & Kochen, 2000; 

Dourgnon & Naiditch , 2010). ε ζρεηηθή κειέηε πεξίπνπ ην 75% ησλ Γεξκαλψλ 

εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη είλαη πξφζπκνη λα αθνινπζήζνπλ έλα κνληέιν 

gatekeeping ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζήκαηλε ρακειφηεξα αζθάιηζηξα θαη φηη ζα 

ππήξρε ειεχζεξε επηινγή ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ (Himmel, Dieterich & Kochen, 2000).
 

Πάλσ απφ ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ ζε κηα κειέηε ησλ ΖΠΑ αλέθεξαλ επίζεο φηη 

δελ ζα ελνρινχληαλ απφ ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο gatekeeping (Grumbach, 

1999).  
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Ννζνθνκείσλ Από Σνπο Γεληθνύο Ηαηξνύο / Αζζελείο 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ή 

λνζνθνκείσλ απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο ή ηνπο αζζελείο, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία 

θαη εμνηθείσζε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ ηαηξφ, ε δηαπίζηεπζε ησλ εηδηθψλ 

ηαηξψλ ή ησλ λνζνθνκείσλ, ε χπαξμε ελεξγνχο ζχκβαζεο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 

ηνπ αζζελή αιιά θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ 

ζεσξνχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαηά ηελ επηινγή εηδηθνχ ηαηξνχ ή λνζνθνκείνπ 

(Kinchen et al., 2004). Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο παξαπνκπέο παίδεη ην 

«επαγγεικαηηθφ δίθηπν» ησλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αθνχ ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξψλ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ελψ ηέινο θαη ε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ επηινγή 

(Barnett et al., 2012).  

 

Γεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο κε δείθηεο πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

Οη δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο δεηθηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ δεκνζίσλ 

κνλάδσλ πγείαο απφ ηνπο αζζελείο. Ζ ρξήζε ηνπο, αξρηθά, ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηα πην 

ηδησηηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πγείαο φπσο ην ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ ζηε ζπλέρεηα φκσο 

πηνζεηήζεθε θαη απφ αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Με ηε δεκνζίεπζε δεηθηψλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

πξφζβαζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπο, ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηνπο 

γεληθνχο γηαηξνχο, παξέρεηαη απηφκαηα κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πιεξνθνξεκέλεο 

επηινγήο αλαθνξηθά κε ηνπο παξφρνπο πγείαο ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ν 

αληαγσληζκφο αιιά θαη ε απνδνηηθφηεηα ζηελ παξνρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

(Faber et al., 2009; Robinowitz & Dudley, 2006; Simonet, 2008; Werner & Asch, 

2005; Mukamel, Haeder & Weimer, 2014).  

Ζ πηνζέηεζε κίαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή βεβαίσο, 

κφλν εθφζνλ νη γηαηξνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ 

πγείαο κε βάζε ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αζζελψλ ηνπο. Παξφια απηά είλαη γεγνλφο φηη νη απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ 
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παξφρνπ ππεξεζηψλ πγείαο, παξακέλνπλ ζχλζεην ζέκα, θαη νη αζζελείο πνπ ζπλήζσο 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ζπρλά αλαζέηνπλ νηθεηνζειψο ηηο 

επηινγέο ζην γηαηξφ ηνπο (Robinowitz & Dudley, 2006; Victoor et al., 2012; Birk & 

Henriksen, 2012).  

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ φηη νη εηδηθνί γηαηξνί ήηαλ ζθεπηηθνί ζρεηηθά κε 

δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο δεηθηψλ λνζνθνκείσλ, θαη ζεσξνχλ φηη νη δείθηεο πνπ 

δεκνζηεχνληαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα (Faber et al., 2009; Robinowitz & 

Dudley, 2006; Ikkersheim & Koolman, 2013). Οκνίσο, ηα απνηειέζκαηα ηεζζάξσλ 

κειεηψλ κε ζηφρν ηελ αλάιπζε ηεο ζηάζεο ησλ Γεληθψλ Ηαηξψλ, είλαη παξφκνηα. 

Απηφ πνπ αλαδείρζεθε σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο άιιεο, ιηγφηεξν 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο ή άηππα θξηηήξηα, φπσο ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ή νη 

παξαηεξήζεηο/βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ αζζελείο πνπ είραλ λνζειεπζεί 

πξνγελέζηεξα ζε έλα λνζνθνκείν, ήηαλ πην ζεκαληηθά γηα ηνπο γηαηξνχο απφ ηνπο 

ζπγθξηηηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο (Birk & Henriksen, 2012).  

ε κεγάιεο θιίκαθαο κειέηε, κε ηπραίν δείγκα απφ ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ γηαηξψλ 

ηεο θσηίαο θάλεθε φηη νη ζπγθξηηηθνί δείθηεο πνηφηεηαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

απνηεινχζαλ ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ (Mannion & Goddard, 2003). Μφλν κηα πνιχ αδχλακε επίδξαζε 

ησλ ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ ζηα θξηηήξηα παξαπνκπήο ησλ GPs, βξέζεθε ζε κηα κειέηε 

πνπ ζπλέθξηλε ηα θξηηήξηα παξαπνκπήο ζηελ πεξίπησζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

δηαγλψζεσλ (Ikkersheim & Koolman, 2013). Δπίζεο, κηα κειέηε πνπ βαζίζζεθε ζε 

έλα ηπραίν δείγκα 300 GPs ζηελ Γεξκαλία, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη εθζέζεηο 

κε δείθηεο πνηφηεηαο (πνπ ππνρξεσηηθά δεκνζηεχνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο Γεξκαλίαο), 

έπαημαλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζψο πνιχ ιίγνη γηαηξνί 

γλψξηδαλ θαη κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο δείθηεο (Hermeling & Geraedts, 

2013). 

ηε Γαιιία ε δεκνζίεπζε εθζέζεσλ κε ζπγθξηηηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο, μεθίλεζε ην 

2008. Παξφιν πνπ ε Γαιιία δελ πηνζέηεζε ηφζν απζηεξά ην πιαίζην ησλ 

αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ σο πξνο ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (New Public Health Management), φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

Μεγάιε Βξεηαλία ή ε Απζηξαιία, παξφια απηά, απφ ην 2006 εηζήγαγε έλα πην 

„ραιαξφ‟ ζχζηεκα παξαπνκπήο. Με βάζε ην ζχζηεκα απηφ, νη γεληθνί ηαηξνί έρνπλ 
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ξφιν παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ρσξίο φκσο λα ππάξρεη κηζζνινγηθφ θίλεηξν γηα ηελ 

παξαπνκπή. Χζηφζν, νη αζζελείο πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν (θάηη ζαλ πξφζηηκν) εάλ 

ζπκβνπιεπηνχλ εηδηθφ ηαηξφ ρσξίο παξαπνκπή (Dourgnon & Naiditch, 2010; 

Hermeling & Geraedts, 2013; Reibling & Wendt, 2012).
 

 

ε πξφζθαηε Γαιιηθή κειέηε ε κεγάιε πιεηνςεθία (84,1% – 88,5%) ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ ήηαλ γεληθνί ηαηξνί, αλέθεξαλ φηη δελ ρξεζηκνπνίεζαλ πνηέ ηηο 

δεκφζηεο εθζέζεηο κε ζπγθξηηηθνχο δείθηεο, πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο κέζσ θξαηηθψλ ή κε 

θξαηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο ζηελ 

επηινγή λνζνθνκείνπ (Ferrua et al., 2016). ηελ κειέηε θάλεθε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γεληθψλ γηαηξψλ βαζίδνληαη θπξίσο ζε παξαδνζηαθέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ φηαλ επηιέγνπλ έλα λνζνθνκείν. Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο απηή ε κειέηε 

επηζεκαίλεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ γεληθψλ γηαηξψλ ζεσξεί πνιχ ρξήζηκε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ λνζνθνκείσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

αιιά θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

 

 

3.1.2. Η Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο ζηελ Διιάδα 

 

3.1.2.1. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή: Από ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΣΥ (1983) έσο θαη ζήκεξα 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΤ, ην1983, ζηε ρψξα, κεγάινο αξηζκφο κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ 

ςεθηζηεί αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ, ελψ ην ζέκα ηεο 

παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ απφ ηνλ Γεληθφ Ηαηξφ ηφζν ζε εηδηθνχο ηαηξνχο φζν θαη 

ζην λνζνθνκείν αλαθέξζεθε ειάρηζηεο θνξέο θαη νπδέπνηε θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο, ην 

πιαίζην ή ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηή ε παξαπνκπή.  

χκθσλα κε ηνπο Platis θαη Lianos (2021), Γηαλαζκίδεο θαη ζπλ. (2011), Βξαράηεο θαη 

ζπλ. (2011), Πεηξέιεο θαη ζπλ. (2016), Νηάθαο (2014), Οηθνλφκνπ (2012) θαη  

Economou et al. (2017), αλαθνξέο ζηνλ λφκν, κε ηηο αληίζηνηρεο ζεζκηθέο πξνβιέςεηο, 

έρνπλ ιάβεη ρψξα σο εμήο: 
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- Σν 1983 (Ν. 1397) πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε ελφο Δληαίνπ Φνξέα Τγείαο ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

- Σν 1985 (Ν. 1579) λνκνζεηήζεθαλ πξνβιέςεηο γηα ηελ έληαμε ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, δπλαηφηεηα πνπ ζεζπίζηεθε ην 1992 ( Ν. 

2071). 

- Σν 1997 (Ν. 2519), ςεθίζηεθε ν ζεζκφο ηνπ Γεληθνχ/Οηθνγελεηαθνχ Γηαηξνχ. 

- Σν 2001 (Ν. 2889) δεκηνπξγήζεθαλ ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία 

ηνπ ΔΤ γηα ηελ θαζνιηθή θάιπςε σλ αλαγθψλ πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο. 

- Σν 2004 (Ν. 3235), ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ επαλήιζε σο δηάηαμε 

ηνπ λφκνπ, κε ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ηδησηηθψλ κνλάδσλ ΠΦΤ, 

πξνηάζζνληαο ηηο δνκέο ηεο ΠΦΤ σο «πχιε εηζφδνπ ησλ αζζελψλ ζην 

ζχζηεκα πγείαο». 

- Σν 2010 (Ν. 3868) ςεθίζηεθε ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη κε ηνλ Ν. 3892 ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε, γηα ηε κείσζε ηεο ππεξ-ζπληαγνγξάθεζεο θαη ησλ 

απμεκέλσλ παξαπνκπψλ γηα ηαηξηθέο πξάμεηο. 

- Σν 2014 (Ν.4238) ζεζπίζηεθε ην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο 

(ΠΔΓΤ), γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμαζζέληζε 

ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ. 

- Σν 2016 (Ν. 4368) δφζεθε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ΠΦΤ ζε αλαζθάιηζηνπο 

θαη πξφζθπγεο. 

- Σν 2017 (Ν. 4486) δεκηνπξγήζεθαλ νη Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣνΜΤ) θαη 

επαλήιζε εθ λένπ ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ σο πχιε εηζφδνπ ζηηο 

ππεξεζίεο ΠΦΤ. 

 

Σέινο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2022, αλαθνηλψζεθε ε πξνεηνηκαζία λνκνζρεδίνπ γηα λέα 

κεηαξξχζκηζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, κε θπξηφηεξνπο άμνλεο: 

- ηελ αλάζεζε/επηινγή νηθνγελεηαθνχ/ζεξάπνληα γηαηξνχ απφ ηνλ αζζελή, κε 

ακνηβή θαηά άηνκν ην έηνο, 
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- ηελ παξαπνκπή ζε ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ, αλ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη, απφ ηνλ 

νηθνγελεηαθφ/ζεξάπνληα γηαηξφ, 

- ηε δηνηθεηηθή ελνπνίεζε θαη θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή αλαβάζκηζε ησλ 

ππαξρνπζψλ εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ (ΣνΜΤ 

θαη Κέληξα Τγείαο) κέζσ ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο – κε ηελ αμηνπνίεζε ΓΗΣ 

θαη ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο κνλάδεο θαη 

-  ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο ΠΦΤ κε ηνλ 

αζζελή/θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε. 

 

Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ κεηαξξπζκίζεσλ, απφ ην 1983 κέρξη θαη ζήκεξα, ε ΠΦΤ 

ζηε ρψξα παξακέλεη αδχλακε, θαζψο: 

- δηαρξνληθά απνπζηάδεη ν ζηξαηεγηθφο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη 

κεραληζκνί γηα ηνλ έιεγρν, ηε δηαζθάιηζε θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ΠΦΤ, αιιά θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο, 

- ππάξρεη θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε επηθξάηεζε ηνπ εηδηθνχ 

γηαηξνχ, ηελ απνδπλάκσζε ηεο αμίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ/γεληθνχ γηαηξνχ θαη ηελ έιιεηςε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ ζηα επφκελα επίπεδα ηεο θξνληίδαο, 

- ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ζπλήζσο αλεπαξθήο θαη δελ πξνβιέπεηαη ε παξνρή 

ηεο βάζεη ζρεδίνπ βησζηκφηεηαο, ελψ 

- ζπζηεκαηηθά δελ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα 

απνηειεζκαηηθή εμσλνζνθνκεηαθή δηαρείξηζε ησλ ρξνλίσλ λνζεκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο 

 

3.1.2.2. Έλα πιαίζην κεηαξξύζκηζεο 

Δλ κέζσ ηεο θξίζεο πνπ έρεη μεζπάζεη ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ πην άκεζε θαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) ησλ 

ρσξψλ κε ζηφρν ηελ πην έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ 

είδνπο επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ. ε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, ηεο νπνίαο ην 

ζχζηεκα πγείαο αληηκεησπίδεη ήδε πνιιέο πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
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γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ (νη άλζξσπνη κε ειηθίεο 65+ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ), ηελ ζπλππάξρνπζα πνιπλνζεξφηεηα, ηηο 

ζπλνδέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο θ.ά., ε απνηειεζκαηηθή αλαδηνξγάλσζε θαη 

επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ηνκέα ηεο ΠΦΤ ηεο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη κειινληηθά 

ζηελ έγθαηξε «πξνεηδνπνίεζε» γηα ηηο πηζαλέο εζηίεο έμαξζεο ελδερφκελεο επηδεκίαο 

αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηδεκηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, ζην ζπίηη ή απφ απφζηαζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ θαη ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή/δηαηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ αηφκσλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε 

δνκή/κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ηε καθξφρξνλε παξαθνινχζεζε ηνπ 

επηδεκηνινγηθνχ θαη λνζνινγηθνχ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ αλεπαξθεηψλ θαη ησλ ειιείςεσλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ΠΦΤ ζηε 

ρψξα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε, ηε ζπλέρεηα, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα/πιεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο, κεηαμχ άιισλ ε 

θαηαθεξκαηηζκέλε δηαθπβέξλεζε, ε απνπζία δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο γηα ηνλ έιεγρν/παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ, ε έιιεηςε θηλήηξσλ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ παξφρσλ ζηε παξνρή ΠΦΤ αιιά θαη ζηνπο 

πθηζηάκελνπο παξφρνπο θξνληίδαο (ΚΤ, ΣνΜΤ, ηδηψηεο, θ.ιπ.) γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, ε έιιεηςε ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα, νη απμεκέλεο ηδησηηθέο επίζεκεο θαη άηππεο 

πιεξσκέο, ν κηθξφο αξηζκφο θαη ε αλνκνηφκνξθε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ παξφρσλ ΠΦΤ 

θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ρσξίο ζαθψο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο παξαπνκπήο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ε δπλακηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν (π.ρ. κε ηελ 

εθαξκνγή ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο) κε ζηφρν ηελ απνζπκπίεζε ηνπ θφξηνπ ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα, εηδηθφηεξα ζε ζπλζήθεο θξίζεο φπσο κηα παλδεκία αιιά θαη 

ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κειινληηθψλ επηδεκηθψλ/παλδεκηθψλ πεξηζηαηηθψλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θαη λνζνινγηθνχ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηεο ζπλεπαγφκελεο έγθαηξεο αλίρλεπζεο ελδερφκελσλ επηδεκηθψλ θξίζεσλ. 
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ην πιαίζην απηφ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νξγάλσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζε κειινληηθέο αλάγθεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ησξηλέο έθηαθηεο ζπλζήθεο θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ γηα ηε ρψξα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηελ θαζνιηθή θάιπςε ηνπ 

πιεζπζκνχ ελ γέλεη αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19 (π.ρ. 

παξνρή νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο). 

Ζ θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θαη λνζνινγηθνχ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

θαη επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε εκθάληζε θαη εμάπισζε ελφο λένπ παλδεκηθνχ 

θχκαηνο, φζν θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζε ζπλζήθεο 

θαλνληθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, έλα ηέηνην πιαίζην κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

αιιά θαη ζηε καθξφρξνλε παξαθνινχζεζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θαη λνζνινγηθνχ 

πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ, π.ρ. αλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε αζζελή/πνιίηε λα 

εγγξάθεηαη ζε θάπνηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε απνηέιεζκα θάζε άηνκν λα έρεη 

ηνλ δηθφ ηνπ γηαηξφ, ζε θάζε γηαηξφ λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαη λα ελεκεξψλεη 

ην Κέληξν Τγείαο ζην νπνίν ππάγεηαη/αλαθέξεηαη ή/θαη ηελ αξκφδηα ΤΠΔ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηελ επηδεκηνινγία θαη ην λνζνινγηθφ πξνθίι ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο ηνπ θαη ζε θάζε αζζελή/πνιίηε λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ηειεταηξηθήο κε ηνλ δηθφ ηνπ γηαηξφ. 

Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε έγθαηξε αλίρλεπζε επηδεκηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ην ζχζηεκα πγείαο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα επεξρφκελεο θξίζεηο. Μηα ηέηνηα ζρέζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ελψ ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ ζηελ πνιηηηθή 

πγείαο. Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε θάηη πνπ 

κπνξεί λα «κεηαθξαζηεί» ζε απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, 
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βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπιινγηθψλ πφξσλ θαη δηαζθάιηζε 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ δαπαλψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κε 

επίθεληξν ηνλ άλζξσπν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ζην ζσζηφ κέξνο. 
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4. ΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖ ΛΖΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

 

 

4.1. Οη απηναλαθεξόκελνη δείθηεο κέηξεζεο ησλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξνληίδαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε ζπζηήκαηνο θαη ππεξεζίαο πγείαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ πνπ εμππεξεηνχλ, κε δίθαην 

ηξφπν θαη εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξακέηξσλ. 

Χζηφζν, πνιχ ιίγα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο αμηνινγνχλ ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ αζζελψλ/αλζξψπσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη ξσηνχλ ηνπο αζζελείο γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

θξνληίδαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πγεία (QoL) ππάξρεη εδψ θαη ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο, δελ κεηξάηαη ή δελ 

αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά. Οη κεηξήζεηο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο 

εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ/αμηνινγήζεσλ, φπσο 

ην πξνζδφθηκν δσήο είλαη ζεκαληηθά, αιιά απνζησπνχλ κηα ζεηξά απφ άιια 

πξάγκαηα ζηα νπνία δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία νη αζζελείο, π.ρ. ζηα επίπεδα ηνπ 

πφλνπ, ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ εκπεηξίαο 

ηνπο απφ ηελ θξνληίδα πνπ έιαβαλ. Σα παξαδνζηαθά κέηξα γηα ηελ έθβαζε, φπσο ε 

επηβίσζε ή ε ζλεζηκφηεηα, παξακείλνπλ ρξήζηκα, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ πην ιεπηέο αιιά ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θξνληίδαο ζηε δσή ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε πςειή επηβίσζε ζηνλ θαξθίλν, ε ζεξαπεπηηθή 

επηηπρία ζπλεπάγεηαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ επηβίσζε (Abahussin et al. 2019). Ζ 

επηβίσζε θαη ε ζλεζηκφηεηα ιέλε ειάρηζηα γηα ηε λαπηία, ηνλ πφλν, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

χπλνπ, ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ην 

ρξφλν πνπ μνδεχεηαη κε ηνπο αγαπεκέλνπο. Δπίζεο, γηα νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ε 

ζλεζηκφηεηα θαη ε επηβίσζε είλαη πιένλ παξφκνηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, κε 

ειάρηζην δηαρσξηζκφ ησλ «θαιχηεξσλ απνδφζεσλ». Απηφ εκπνδίδεη ηε ζπλερή 
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εθκάζεζε γηα ηηο θαιχηεξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

παξεκβάζεηο (Donovan et al. 2016, Hamdy et al. 2016). 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ εηθφλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ιείπεη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο: απηό ηεο απνηύπσζεο ηεο νπηηθήο ησλ αζζελώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ εκπεηξηώλ ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θξνληίδαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Ζ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο 

ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο θξνληίδαο ηνπο είλαη 

νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη επίζεο φιν θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

επξχηεξσλ δεκνγξαθηθψλ, επηδεκηνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο. Ζ αχμεζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαιχηεξεο αιιά θαη πην δαπαλεξέο ηερλνινγίεο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο 

θαη ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα δσήο, απμάλεη ηελ αλάγθε κηαο πξνζέγγηζεο πνπ 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ άλζξσπν.  

 

4.1.1. Δξγαιεία κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη από ηνλ αζζελή 

(Patient-Reported Outcome Measures, PROMs) 

Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη 

απφ ηνλ αζζελή (Patient-Reported Outcome Measures, PROMs) είλαη: 

1) ηα εηδηθά γηα ηελ θαηάζηαζε/λφζν (condition/disease specific PRΟΜs): Δίλαη 

ζρεδηαζκέλα εηδηθά γηα κηα πάζεζε (π.ρ. νζηεναξζξίηηδα) ή κηα δηαδηθαζία 

(π.ρ. αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ). Απηά ηα PROMs είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα 

ζπκπηψκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ή εθείλα πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη. Χο εθ ηνχηνπ, ην πιενλέθηεκά ηνπο 

είλαη ε επαηζζεζία θαη ε εμεηδίθεπζε. Ο βαζηθφο ηνπο πεξηνξηζκφο είλαη ε 

έιιεηςε γεληθεπζηκφηεηαο - δειαδή ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα άιιεο ζπλζήθεο ή δηαδηθαζίεο 

2) ηα γεληθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (QoL) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία (generic PROMs): Πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ έλα επξχηεξν 
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θάζκα θπζηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. 

Σν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο, δηαδηθαζίεο θαη παξεκβάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά ζηελ αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο 

πγείαο (HTA). 

 

4.1.2. Δξγαιεία κέηξεζεο ησλ εκπεηξηώλ πνπ αλαθέξνληαη από ηνπο αζζελείο 

(PREMs) 

Μηα θαιή εκπεηξία θξνληίδαο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ 

θαη είλαη επίζεο απηνζθνπφο Δθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη νη άλζξσπνη είλαη επίζεο ζεκαληηθφο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

ζεξαπεία κε ζεβαζκφ θαη ζπκπφληα θαη ηελ ππνζηήξημε, αθξφαζε θαη εκπινθή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Μηα ζεηηθή εκπεηξία θξνληίδαο είλαη έλα ηζρπξφ κήλπκα πνηνηηθήο θξνληίδαο θαη έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ, εηδηθά γηα εθείλνπο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη πνιιαπιέο λνζεξφηεηεο θαη ρξφληεο παζήζεηο (Stein et al. 2014, 

Trzeciak et al. 2016, Luxford, Safran and Delbanco 2011). ηελ ςπρηθή πγεία, γηα 

παξάδεηγκα, κηα ζεηηθή εκπεηξία θξνληίδαο επεξεάδεη ηε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

θξνληίδαο, απνηππψλνληαο θαιχηεξε επηθνηλσλία, ζεξαπεπηηθή ζπλέρεηα, 

ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία θαη θαιά απνηειέζκαηα πγείαο (Wong et al. 2019).  

Χζηφζν, παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε εκπεηξίεο ησλ 

αζζελψλ δελ θαηαγξάθνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Απηφ πξέπεη λα αιιάμεη, 

δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο απηήο ηεο δηάζηαζεο ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Σα εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο 

εξσηεκαηνιφγηα δηαθνξεηηθνχ εχξνπο θαη κνξθήο πνπ ρνξεγνχληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (πξνθνξηθά, ειεθηξνληθά ή ζε ραξηί). 
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Οη εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ κεηξψληαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρνξεγεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη 

εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ: 

 Να πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηεο θξνληίδαο (π.ρ. 

πξσηνβάζκηα, λνζνθνκεηαθή, καθξνρξφληα θξνληίδα πγείαο) ή  

 Να εθηηκήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο (π.ρ. ζπλέρεηα, 

απηνλνκία, παξνρή πιεξνθνξηψλ). 

Σα PREMs είλαη πιένλ εμειηγκέλα θαη αληαλαθινχλ αληηθεηκεληθά γεγνλφηα, 

θηλνχκελα πνιχ πέξα απφ ηηο πην ππνθεηκεληθέο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ ηνπ 

παξειζφληνο. Παξέρνπλ θιηκαθσηά δεδνκέλα γηα ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο 

θξνληίδαο, φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα, ε επηθνηλσλία, ε ζπλέρεηα θαη ε εκπηζηνζχλε. 

Απηά ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο δηεζλείο 

ζπγθξίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο (Schneider 2017). 

 

 

4.2. Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελώλ vs. κέηξεζε ησλ εκπεηξηώλ 

ησλ αζζελώλ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηα κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο ησλ ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ηεο θξνληίδαο ηνπο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο σο λέν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ κέηξεζε ηεο 

νπηηθήο ησλ αζζελψλ έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Ware et al. 1977, Linder - 

Pelz, 1982), γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Naidu, 2009) θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ησλ 

ππεξεζηψλ, νη εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ απνηεινχλ έλα απφ ηα πην νπζηαζηηθά 

ζπζηαηηθά ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 
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πγείαο (Chow et al., 2009), δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πην «αληηθεηκεληθέο» κεηξήζεηο 

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο.  

πλεπψο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο ησλ αζζελψλ κε ηε κέηξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ εκπεηξηψλ 

ηνπο θαη φρη κε ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ δελ ζπλδέζεθε κε ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ αθξηβείο 

θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε ελφο θαζνιηθνχ, επξέσο απνδεθηνχ θαη αμηφπηζηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο (ή αθφκε θαη ελφο θνηλνχ νξηζκνχ) θαζηζηά ηηο ζπγθξίζεηο 

δχζθνιεο (Berwick, James & Coye, 2003, Sofaer & Firminger, 2005). Γηα 

παξάδεηγκα, ζπρλά ζε κειέηεο έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη ε θξνληίδα πνπ 

έιαβαλ είλαη «θαθή» ή φηη νη ρξφλνη αλακνλήο είλαη «κε ηθαλνπνηεηηθνί». Χζηφζν 

ηέηνηνπ είδνπο γεληθέο παξαηεξήζεηο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο ζπλνδεχνληαη απφ έλα κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα πνζνηηθνπνηεζεί. Ζ δηαδηθαζία 

ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ απαηηεί ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα γηα ην «ηη» 

πξαγκαηηθά ζπλέβε θαη φρη κφλν γηα ην αλ νη αζζελείο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε απηφ 

πνπ ζπλέβε. Αληί απηνχ, ε γλψζε ιεπηνκεξεηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ «πήγαλ 

ζηξαβά» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (επηθνηλσλία, θαηαλφεζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θιπ.) θάλεη ηε δηαθνξά, θαζψο κπνξεί λα θαηαδείμεη ηελ 

αλάγθε γηα λα αιιάμνπκε φ,ηη δελ ζπλάδεη κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο παξνρήο κηαο 

ππεξεζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί 

νπζηαζηηθά «πξφζθιεζε γηα δξάζε», ελψ αληίζεηα ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο δελ 

κπνξεί λα καο δψζεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηνξζσηηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ εάλ νη αζζελείο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Beryl, ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε νξίδεηαη σο «ην άζξνηζκα 

φισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο» (Wolf & Jason 2014). Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ηα κέηξα 
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εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ λα ζπγρένληαη κε ηα κέηξα ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ηα δχν 

εμεηάδνπλ ηελ νπηηθή ησλ ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνηεινχλ δχν εληειψο μερσξηζηά εξγαιεία. Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη ππνθεηκεληθή θαη 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

ρξήζηε θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο νη 

πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία, νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

ην θχιν, ηελ ειηθία θ.ά., ελψ νη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ 

είλαη ζπρλά πην αληηθεηκεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαζψο νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο αμίεο ηνπο θαη ηηο ππνθεηκεληθέο 

θξίζεηο ηνπο (Coulter, Fitzpatrick & Cornwell 2009, Chen 2015). 
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4.3. H δηεζλήο εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ από ηε ιήςε ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

 

4.3.1. Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε/αμηνιφγεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηηο 1/12/2021 ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ PubMed, Scopus, JSTOR, EBSCO θαη ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google 

Scholar ρξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκν κε ιέμεηο-θιεηδηά: ((("outpatient*" OR 

"patient*") AND ("experience*" OR "patient experience* OR " satisfaction*" OR 

"patient satisfaction*")) AND ("PHC unit*" OR "Health Centre*" OR "GP 

practice*").  

 

Σα θξηηήξηα έληαμεο ησλ κειεηώλ ζηελ αλαζθφπεζε (Παξάξηεκα, Πίλαθαο Α: 

Απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο Γηα ηελ απνηύπσζε ηεο 

δηεζλνύο εκπεηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε/αμηνιόγεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ 

από ηε ιήςε ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο) ήηαλ ηα εμήο: 

- Ζ γιψζζα δεκνζίεπζεο ησλ άξζξσλ ήηαλ ε αγγιηθή.  

- Οη κειέηεο αθνξνχζαλ κφλν ζηε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο (επηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο), ηεο ζπλέρεηαο θαη ηνπο 

ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ (ππν)δνκψλ, ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ 

πνπ είραλ δηεμαρζεί ζε εζληθφ επίπεδν (πνιπθεληξηθέο). 

- Οη κειέηεο αθνξνχζαλ κφλν ζε ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 

- Οη κειέηεο αθνξνχζαλ ηα έηε 1994-2021. 
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4.3.2. Απνηειέζκαηα-Σπκπεξάζκαηα 

Γηα ηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (πνπ 

αληαλαθιά ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) βξέζεθε φηη ε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε θαιή ζπκπεξηθνξά, ε (ελζάξξπλζε γηα) ζπκκεηνρή ησλ 

αζζελψλ θαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε απμεκέλν επίπεδν 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ ιακβάλνπλ (Lionis et al. 2017 , Pierrakos et al. 2013, Adamakidou 2009). ηε 

κειέηε κεηαμχ επηά επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ηελ ΠΦΤ ην 2007 (Schoen et al. 2007), 

νη ιήπηεο ππεξεζηψλ ΠΦΤ βαζκνιφγεζαλ ζεηηθά ηνπο γηαηξνχο ηνπο θαη ε 

πιεηνςεθία αλέθεξε φηη ν γηαηξφο ηνπο άθνπγε πξνζεθηηθά θαη ηνπο εμεγνχζε 

μεθάζαξα ηε θαηάζηαζή ηνπο. Απηέο νη απμεκέλεο βαζκνινγίεο, πνπ απνδίδνληαη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ κηα θαηάζηαζε ζρέζεο 

«εμάξηεζεο» κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ γηαηξνχ ηνπο (Beisecker 1990, Wiles & 

Higgins 1996, Roter 2000), φπσο άιισζηε αλακέλεηαη λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

γηαηξψλ ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ, απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα γηα ηα ζπζηήκαηα ΠΦΤ. Γηεζλψο, νη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ 

πξφζβαζε θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα γηα ξαληεβνχ απζεκεξφλ, ηελ 

επίζθεςε ρσξίο ξαληεβνχ (Paré-Plante et al. 2018), ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δνκέο ΠΦΤ (Senn et al. 2019), ηε κε χπαξμε νηθνλνκηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ 

εκπνδίσλ (Senn et al. 2019) θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

(Ammi et al. 2017). Αληίζεηα, ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θαη ν δηεπξπκέλνο 

λνζειεπηηθφο ξφινο θαίλεηαη λα κε ζρεηίδεηαη κε βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα (Paré-

Plante et al. 2018), ελψ νη δπζθνιίεο ζηελ επαθή κε ην πξνζσπηθφ εθηφο ησλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο, θαη νη ηάζεηο αγλφεζεο ησλ ζπκβνπιψλ ησλ γηαηξψλ θαη ηεο απηφ-

παξαπνκπήο ζε λνζνθνκεία θαη εηδηθνχο γηαηξνχο απνηεινχλ παξάγνληεο κεησκέλεο 

πξφζβαζεο (Georgieva, et al, 2017) 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, βξέζεθε φηη ε Διιάδα ππνιείπεηαη θαηά 

πνιχ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Pavlič et al 2018), καδί κε ρψξεο φπσο ε 

Σνπξθία, ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα (Lionis et al. 2017, Pullicino et al. 2015) ελψ ρψξεο 
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φπσο ε Νέα Εειαλδία, ε Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε Απζηξαιία, ε Διβεηία, ε Οιιαλδία, ε 

Σζερία, ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία θαηαιακβάλνπλ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο (Calnan et 

al., 1994, Senn et al. 2019, Weinhold & Gurtner, 2018, Eide et al. 2018, Eide et al. 

2016). Ζ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο γίλεηαη αληηιεπηή σο, ίζσο, ε πην ζεκαληηθή 

δηάζηαζε φζνλ αθνξά ηε δχλακε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζε 

θάζε ρψξα (Pavlič et al 2018). ε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν βαζκφο 

ελζσκάησζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ γηα ηνλ αζζελή, κε ηε ηήξεζε θαη δηαξθή 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο, σο εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

γεληθνχ γηαηξνχ, θαζψο θαη ν δηεπξπκέλνο ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ αιιά θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αζζελψλ ζην πξσηνβάζκην επίπεδν, κε ηελ απνθπγή ησλ ζπρλψλ/κε απαξαίηεησλ 

παξαπνκπψλ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 9
ε
 ζέζε 

αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο καδί κε ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Ληζνπαλία, ε 

νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Ηζιαλδία θαη ε Αγγιία (Calnan et al., 1994, Lionis et al. 

2017, Freilich, Wiking, Nilsson, & Olsson, 2019, Tolvanen et al. 2018). O 

ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο αθνξά ζηε ζθφπηκε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζζελνχο) πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ελφο αζζελνχο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάιιειεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Καζψο ζηηο 

ΣνΜΤ πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πξάμε ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία, έλα ηέηνην εχξεκα ζηεξίδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ πγείαο, κε απνηέιεζκα λα ζπληνλίδεηαη ε θξνληίδα 

ηνπ αζζελνχο κε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επηθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεσλ, ζε κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαλδηλαβηθέο ρψξεο ην 2020 θαη ην 2021 (Eide et al. 2020, 

Eide et al. 2021), πάλσ απφ ην 90 % ησλ αζζελψλ αμηνιφγεζαλ ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ γεληθφ ηαηξφ, ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ θαη ηελ πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο σο ζεκαληηθέο ή πνιχ ζεκαληηθέο, ελψ θαλέλα ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα δελ ζεσξήζεθε εμίζνπ ζεκαληηθφ , ηνπιάρηζηνλ φρη φζν ε θαιή 

επηθνηλσλία. Δλψ ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ θξίζεθε ζεκαληηθή, ήηαλ 

δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε ηελ θαιή επηθνηλσλία. Μάιηζηα, εθηηκνχζαλ ηελ θαιή 
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επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο πςειφηεξα απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ζηε θξνληίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηελ ΠΦΤ πξέπεη λα 

επηηξέπεη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα επηθνηλσλίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο κνλαδηθήο εζηίαζεο 

ζηελ πξφζβαζε ζηε θξνληίδα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη 

πάληα πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ νπηηθή ησλ αζζελψλ. 

Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ζρεδφλ φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (Frengidou et al. 2017, 

Anagnostopoulou, Siskou & Galanis 2012), νη άλδξεο αζζελείο είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελεο θξνληίδεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

(Rahmqvist, 2001; Jenkinsonetal., 2002) θαη νη κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο ζρεηίδνληαη,  

αξλεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο αμηνινγήζεηο  ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ. Καζψο νη 

ρξφλνη αλακνλήο ζηελ ΠΦΤ απνηεινχλ ηζρπξνχο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

δείθηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ (Kringos et al. 2013, Kringos et al. 2015), 

ηέηνηα πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηηο επίζεκεο αμηνινγήζεηο ησλ 

ζπζηεκάησλ ΠΦΤ δηεζλψο θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ππνδειψλνληαο βαζηθνχο ηνκείο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ. Δηδηθφηεξα, ε 

έιιεηςε ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο ηείλεη λα νδεγεί ζε παξαβίαζε ησλ 

νξίσλ ζπζηήκαηνο κε κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο. Καηά ζπλέπεηα, νη αζζελείο 

πεξηκέλνπλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ επίζθεςε ζηνπο γηαηξνχο, θαη γεληθά 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, πνπ δελ γλσξίδνπλ ην ηαηξηθφ ηνπο ηζηνξηθφ θαη πνπ 

θαηαθιχδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ. Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζθέςεσλ ζηελ TOMY θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ ζρεηίδνληαλ κε 

αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ έιαβαλ. Σν ηειεπηαίν εχξεκα πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηζρπξή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε ε νπνία ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ 

αζζελψλ. 

 

Πιήζνο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ εζηηάδνπλ ζηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ απφ ηε 

ιήςε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ, ζηα εκπφδηα πξφζβαζεο θαη ζηνπο πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηηο δνκέο ΠΦΤ. Σν εξεπλεηηθφ απηφ 

ελδηαθέξνλ ππνγξακκίδεη θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηφζν ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο φζν θαη ζε επίπεδν θαζεκεξηλήο παξνρήο ππεξεζίαο. Ζ ελίζρπζε ηεο 
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πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκειηψδε κεηαηφπηζε απφ ηελ 

παξνρή ηεο θξνληίδαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ πξνο ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη 

ησλ θνηλνηήησλ, κε θπξίαξρε εζηίαζε ζηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο 

θξνληίδαο.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ζχζηεκα πγείαο κηαο ρψξαο. Ζ ΠΦΤ αληηπξνζσπεχεη επίζεο κηα 

κεηάβαζε απφ ηε θξνληίδα κε γλψκνλα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε 

θξνληίδα πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο, ζηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ ρσξψλ γεληθά. Βέβαηα, 

εγγελήο ζηελ ηζρπξή πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πξέπεη λα είλαη ε κεησκέλε 

εμάξηεζε απφ ηελ επαγγεικαηηθή θξνληίδα ππνζηεξίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηθήο ηνπο πγείαο. 

Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνδνκέο, ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ηελ 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ αζζελψλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα π.ρ. 

ηηο γεσγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εκπφδηα (Calnan et al., 

1994; Turin et al., 2021, 2020). 
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4.4. H ειιεληθή εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ από ηε ιήςε ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

αμηόπηζηα εξγαιεία κέηξεζεο ησλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ/ιεπηώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ΠΦΤ 

 

4.4.1. Μεζνδνινγία 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιάδα 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο ζηελ ΠΦΤ πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο ιέμεηο-θιεηδηά: αζζελήο, εκπεηξίεο, ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, Διιάδα, δηαζηάζεηο θξνληίδαο, πνηφηεηα. Ζ 

αλαδήηεζε δηεμήρζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ PubMed θαη ηε κεραλή αλαδήηεζεο 

Google Scholar, κε έκθαζε ζηηο κειέηεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

15εηία. Δπηπξφζζεηα, αλαδήηεζε έγηλε ζηα εζληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη ζηε «γθξίδα» βηβιηνγξαθία ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, εθπνλήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζνλ αθνξά ηε ζηάζκηζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηνινγνχκελσλ δηαζηάζεσλ ζηελ 

παξνρή ηεο ΠΦΤ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ αμηφπηζηα εξγαιεία κέηξεζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

 

4.4.2. Απνηειέζκαηα - Σπκπεξάζκαηα 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (Παξάξηεκα, Πίλαθαο B: Απνηειέζκαηα 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο ζηελ ΠΦΥ ππό ην 

πξίζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο-

Διιεληθά δεδνκέλα) έθεξε ζην θσο δηαθξηηέο δηαζηάζεηο πνπ θαίλεηαη φηη ζπληζηνχλ 

ζεκαληηθέο πεγέο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ/ηθαλνπνίεζεο θαη αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ/«δπζαξέζθεηαο» ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ζηε ρψξα. Δληνπίζζεθαλ επηά (7) κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2006-

2017, νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ επαξθή δεηγκαηνιεςία θαη ηε 
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ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

απηψλ ησλ κειεηψλ, ε αμηνπηζηία δηαζθαιίζηεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο 

εγθπξφηεηαο (Aletras et al., 2006, Anagnostopoulos et al., 2012, Papanikolaou θαη 

Zygiaris, 2014, Pini et al., 2014, Pierrakos θ.ά., 2015, Frengidou et al. 2017). ε 

αξθεηέο κειέηεο είρε πξνεγεζεί κηα πηινηηθή κειέηε θαη έγηλε αλαηξνθνδφηεζε απφ 

νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φρη κφλν ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα αιιά 

θαη ε εγθπξφηεηα φςεο θαη ε ρξεζηηθφηεηα (Aletras et al., 2006; Ραθηφπνπινο, 2010; 

Frengidou et al., 2017). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κειεηψλ 

ρξεζηκνπνίεζε απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα, ελψ παξαηεξήζεθε κεγάιε 

πνηθηιία κεηαμχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηχπν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Χζηφζν, ζρεδφλ φιεο νη κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

θιίκαθα Likert κε δηαθνξεηηθά είδε θαηεγνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ έλα 

κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

 

Οη αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ 

ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο είλαη: 

 Α. Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο: αθνξά φινπο 

ηνπο ιήπηεο ππεξεζηψλ γηα αμηνιφγεζε δηαζηάζεσλ φπσο ν ρξφλνο θαη ε 

πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη, ε απφζηαζε θαη ε εγγχηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ν 

ρξφλνο αλακνλήο θαη εμππεξέηεζεο (Lionis et al., 2017, Aletras et al., 2006, 

Pini etal., 2014, Pierrakos et al., 2015, Frengidou et al., 2017). 

 Β. Σερληθή πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο θαη δηαπξνζσπηθέο δηαζηάζεηο: Ζ 

ηερληθή πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο αθνξά ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα (ή 

φρη) ησλ θνξέσλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (θπξίσο ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο (ή φρη) κε ηηο πξφηππεο 

δηαδηθαζίεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. ην πιαίζην απηφ αμηνινγνχληαη νη 

αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Lionis et al., 2017; Aletras et al., 

2006; Anagnostopoulos et al., 2012; Pini et al., 2014; Pierrakos et al. , 2015; 

Frengidou et al., 2017). Οη δηαπξνζσπηθέο (ζπκπεξηθνξηθέο) δηαζηάζεηο 

αθνξνχλ επίζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ (ή φρη) ηνπο παξφρνπο 
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ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο (θπξίσο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθφ) φπσο ε επγέλεηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, ε 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θηι.(Lionis et al., 2017; Aletras et al., 2006; 

Anagnostopoulos et al., 2012; Pierrakos et al., 2015). 

 Γ. πλέρεηα ηεο θξνληίδαο: αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε 

παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο (Lionis et al., 2017, Aletras et al., 2006, 

Pierrakos et al., 2015, Frengidou et al., 2017) . 

 Γ. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ: ρεηίδεηαη κε ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

φπνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθέο 

πεγέο ηθαλνπνίεζεο απνηεινχλ ε άλεζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ν 

εχθνινο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αζζελψλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. 

(Lionis et al., 2017, Aletras et al., 2006 Pierrakos et al., 2015). 

 

Σέινο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν εληνπίζηεθαλ πέληε (5) αμηφπηζηα 

εξγαιεία/εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζεσξήζεθαλ σο ηα πιένλ θαηάιιεια θαη ζρεηηθά 

κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

1. Patient Experience Questionnaire (PEQ) 

2. Quality and Costs of Primary Care (QUALICOPC) 

3. Patient Reported Experience Measure (PREM), Primary care 

4. Patient Reported Experience Measure (PREM), Chronic care 

5. Primary care evaluation tool P3 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ (ζπγγξαθείο, ρσξνρξνληθά δεδνκέλα, 

δείγκα κειέηεο, φλνκα εξσηεκαηνινγίνπ, εθηηκψκελεο δηαζηάζεηο θ.ιπ) 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα (Πίλαθαο Β: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν), ηα νπνία απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην εζληθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζην επίπεδν ηεο ΠΦΤ. 
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1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

1.1. θνπόο θαη ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο 

θνπφ απνηέιεζε ε αλάπηπμε έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα ηελ 

απνηχπσζε/κέηξεζε/αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ 

ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα. 

Δθαξκφζηεθε πξνζέγγηζε κηθηήο κεζνδνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ε κεζνδνινγία 

αλάπηπμεο θαη ζηάζκηζεο ηνπ εξγαιείνπ πεξηειάκβαλε ηξία βήκαηα (Δηθφλα 3), ηα 

νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

1
ν
 Βήκα: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο/Θεκειίσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ 

ππόβαζξνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγνχκελεο 

δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

δηελεξγήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ απφ ηε δηεζλή θαη 

ειιεληθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ, κε επίθεληξν ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηηο αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο. ζηνλ ηνκέα 

ηεο ΠΦΤ (αλαιχεηαη εθηελψο ε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο 

ζην ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ). Απηφ ην βήκα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο (ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν) θαη ησλ δηαζηάζεσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε 

ιήςε/ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δπηπιένλ, εζληθνί θαη 

δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο ζπλέβαιαλ κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΠΦΤ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. Έηζη, αλαπηχρζεθε έλα πξψην ζχλνιν 

εξσηήζεσλ αλά ηχπν δνκήο θαη αλά δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο πνπ αμηνινγήζεθε. 

 

2
ν
 Βήκα: Πνηνηηθή κειέηε: αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ θαη 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο όςεο (face validity)  
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Ζ πξψηε εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά δνκή (θέληξα πγείαο θαη εμσηεξηθά 

ηαηξεία δεκφζησλ λνζνθνκείσλ) παξνπζηάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ζε δχν νκάδεο 

εζηίαζεο αζζελψλ  πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο πνπ 

έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ (θαη ηειηθά λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα εξγαιεία), λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπκπεξίιεςε ηπρφλ δηαζηάζεσλ πνπ έιεηπαλ θαη λα βειηησζεί ε 

ρξεζηηθφηεηα/θαηαλνεζηκφηεηα ησλ εξσηήζεσλ. Οη αζζελείο ζρνιίαζαλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ θαη πξφζζεζαλ/αθαίξεζαλ ζηηο 

ππάξρνπζεο εξσηήζεηο. Σα ζρφιηά ηνπο επεμεξγάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ θαηάιιεια, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα πξνθαηαξθηηθφ ζχλνιν εξσηήζεσλ (γίλεηαη ε ζρέζε αλάιπζε 

παξαθάησ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 βήκαηνο, δεκηνπξγήζεθε θαη κηα 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή βαζηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ είλαη εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ΠΦΤ (επαγγεικαηίεο πγείαο, εθπξφζσπνη αζζελψλ, ππεχζπλνη ράξαμεο 

πνιηηηθήο πγείαο) θαη θαηαξηίζηεθε έλαο θαηάινγνο κε ηηο δνκέο πνπ ζα ιάκβαλε 

ρψξα ε πηινηηθή κειέηε. Ζ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή απνηεινχληαλ απφ 10 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ είηε εξγάδνληαλ ζε 

ρψξνπο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο είηε ζπλδένληαλ κε θεληξηθνχο 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαζψο θαη εθπξνζψπνπο 

αζζελψλ. Μεηαμχ άιισλ, ε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζπλέβαιε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ πνπ ζα ζρεδηαδφηαλ λα θαιχςεη ε κειέηε θαζψο θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο εγθπξφηεηαο φςεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ζ δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο εγθπξφηεηαο πξνζψπνπ μεθίλεζε κε ηελ εμέηαζε ηνπ 

πξψηνπ ζρεδίνπ ζεη εξσηήζεσλ (πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ην 1
ν
 βήκα ) απφ ηηο βαζηθέο 

νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. δηεμήρζε έλαο πξψηνο γχξνο ζπλεληεχμεσλ θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη αμηνιφγεζαλ εάλ νη εξσηήζεηο θαηαγξάθνπλ κε επηηπρία ην επξχ 

θάζκα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ΠΦΤ, ζρνιίαζαλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απνθπγή ζπλεζηζκέλσλ ιαζψλ φπσο έιιεηςε 

βαζηθψλ εξσηήζεσλ, κπεξδεκέλεο ή δηπιέο εξσηήζεηο . 

ηε ζπλέρεηα, ζπληάρζεθαλ νη πξν-ηειηθέο εθδφζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

δηεμήρζε έιεγρνο επρξεζηίαο/θαηαλνεζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία 

ησλ νκάδσλ εζηίαζεο. Ο έιεγρνο αηφο άιιαμε ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (γίλεηαη ε ζρέζε αλάιπζε παξαθάησ) θαη απηφ ην αλαζεσξεκέλν 
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πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ (πξνζαξκνζκέλν ζε θάζε ηχπν κνλάδαο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ) ηέζεθε ππφςηλ ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Βαζηθψλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ γηα έλαλ δεχηεξν γχξν ζπλεληεχμεσλ. Χο απνηέιεζκα, 

νξηζηηθνπνηήζεθε ην ζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα δηελήκεην ζηηο πηινηηθέο 

κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 

3
ν
 Βήκα: Πνζνηηθή κειέηε: πηινηηθή κειέηε θαη έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο 

πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (content validity and structure 

validity) θαη ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability). 

 

Πηινηηθή κειέηε 

ην 3ν Βήκα, ην ηειηθφ απην-ζπκπιεξνχκελν πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ 

ρνξεγήζεθε ζε πιεζπζκφ 733 αζζελψλ/ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ πνπ επηζθέθζεθαλ 

επηιεγκέλν ππνζχλνιν δνκψλ ΠΦΤ (8 θέληξα πγείαο θαη 3 εμσηεξηθά ηαηξεία 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηηφπηα δνθηκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν 

θαη ηηο δνκέο ΠΦΤ. ε απηφ ην ζεκείν, νη εκπεηξίεο ησλ εξεπλεηψλ πεδίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πηινηηθήο θάζεο ζεσξήζεθαλ δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο επί ηφπνπ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ήηαλ δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ θαη πξνθάιεζαλ παξεξκελείεο. Δπηπιένλ, ηα ζρφιηα 

πνπ έιαβαλ νη εξεπλεηέο πεδίνπ καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηθχξσζεο θαη ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηειηθήο έθδνζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην δείγκα ηεο 

κειέηεο. Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πξνζεγγίζηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επίζθεςεο ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα 

εμέηαζεο. Γελ ππήξραλ άιια θξηηήξηα γηα ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο εθηφο απφ ην 

φηη νη ρξήζηεο/αζζελείο ήηαλ δηαζέζηκνη θαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη 

εξεπλεηέο πεδίνπ ελεκέξσζαλ ηνπο πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο ιεπηνκεξψο ζρεηηθά κε 
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ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δεηήζεθε ε ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα 

εγγξαθεί έλαο ρξήζηεο ΠΦΤ ζηε κειέηε. Σν δείγκα πξνήιζε απφ αζζελείο ή ηνλ 

ελήιηθα ζπλνδφ ηνπο, νη νπνίνη έιαβαλ θξνληίδα ζε κνλάδα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηε κειέηε ήηαλ νη ζπλαηλνχληεο ελήιηθεο 18 εηψλ 

θαη άλσ θαη ε επθνιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηεί ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δψζνπλ ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην 

πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ ΠΦΤ ή λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, 

δηεπθνιχλζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (content validity 

and structure validity) θαη ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ 

(exploratory and confirmatory factor analysis) πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη 

παξάγνληεο (δειαδή νη δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο). Σέινο, ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο ειέγρζεθε βάζεη ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha, ειέγρνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ ίδην παξάγνληα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα 

ησλ εξσηήζεσλ αλά παξάγνληα. 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ θαη ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ, βάζεη ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha. Έγηλαλ κηθξέο 

αιιαγέο κε βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

δηαηππψζεθε ζην 1
ν
 Βήκα, ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγνχκελεο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο 

ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Μεηά απφ απηέο ηηο αλαζεσξήζεηο, 

δηακνξθψζεθε θαη νξηζηηθνπνηήζεθε ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ζε δεκφζηεο 

δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 3. Βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα 

ηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ 

ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα 

Αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε 

κειέηεο θαη εξγαιεία 

κέηξεζεο ησλ εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ από ηε ιήςε 

ππεξεζηώλ ΠΦΤ + 

Αλαηξνθνδόηεζε από ηα 

κέιε ηεο Σνπηθήο θαη 

Γηεζλνύο πκβνπιεπηηθήο 

Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

1ν ΠΡΟΥΔΓΗΟ εξσηήζεσλ 

ΟΜΑΓΑ ΔΣΗΑΖ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο θξνληίδαο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ θαη λα  

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην εξγαιείν 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ζύλνιν εξσηήζεσλ 

ΟΜΑΓΔ ΔΣΗΑΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ 

ΚΑΣΑΝΟΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

πλεληεύμεηο κε ηε πκβνπιεπηηθή 

Οκάδα ησλ Βαζηθώλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ κεξώλ (2νο Γύξνο) 

Βήκα 1: 

Αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο / 

Θεκειίσζε ηνπ 

ζεσξεηηθνύ ππόβαζξνπ 

Βήκα 2: 

Πνηνηηθή κειέηε - 

Αλάπηπμε ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ 

εξγαιείνπ θαη 

δηαζθάιηζε ηεο 

εγθπξόηεηαο όςεο (face 

validity) 

Βήκα 3: 

Πνζνηηθή κειέηε: 

πηινηηθή κειέηε θαη 

έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο 

πεξηερνκέλνπ θαη 
ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο (content 

validity and structure 

validity) θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ 

εξγαιείνπ (internal 

consistency reliability) 

2ν ΠΡΟΥΔΓΗΟ εξσηήζεσλ 
 

ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Έιεγρνο ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ θαη ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Αλαηξνθνδόηεζε     από ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ 

ΟΡΗΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ Δ 

ΚΑΘΔ ΣΤΠΟ ΓΟΜΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΦΤ  

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ησλ εξσηήζεσλ 

•  

Ανατροφοδότηςη από  τη 
Συμβουλευτική Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων   

πλεληεύμεηο κε ηε πκβνπιεπηηθή 

Οκάδα ησλ Βαζηθώλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ κεξώλ (1νο Γύξνο) 

(1νο Γύξνο) 



 
 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη:  

- ε θάζε ηεο πηινηηθήο κειέηεο ηνπ εξγαιείνπ (ζε ρξήζηεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ πγείαο) θαη 

- ε κειέηε επξείαο θιίκαθαο (δείγκα απνηέιεζαλ νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ φπσο παξέρνληαλ απφ ηηο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο). 

 

1.2. Αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε ηνπ εξγαιείνπ – Πηινηηθή κειέηε 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε ηνπ εξγαιείνπ εθαξκφζηεθε (κεηά ην 1
ν
 Βήκα πνπ 

πξνεγήζεθε, δειαδή ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνηχπσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ): 

1. Πνηνηηθή κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ/εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο φςεο (face validity-cognitive testing): 

Οξγαλψζεθαλ δχν νκάδεο εζηίαζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ άηνκα πνπ είραλ ιάβεη 

ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) ζε θέληξα πγείαο θαη ζε 

ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο. 

2. Πνζνηηθή κειέηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (content validity and structure validity) θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability): ε δείγκα 733 

ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ δηαλεκήζεθε ε ηειηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνηνηηθή κειέηε πνπ πξνεγήζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory and 

confirmatory factor analysis) γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, ελψ εθηηκήζεθαλ νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach‟ s alpha γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal 

consistency reliability). 
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1.2.1. Πνηνηηθή κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ/εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο όςεο 

 

1.2.1.1. Υπόβαζξν-Σθνπόο 

Ζ αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κε απνδεθηή αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα είλαη κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξεπλεηέο. Δίλαη 

απαξαίηεην νη εξσηήζεηο ή/θαη νη ζρεηηδφκελεο ζεκαηηθέο λα είλαη μεθάζαξεο θαη 

πεξηεθηηθέο (Drennan, 2003). Οη ζαθείο εξσηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο εξσηψκελνπο λα 

απαληήζνπλ κε επηηπρία ζε απηφ πνπ ζέηεη ε εξψηεζε. Ζ απάληεζε ζε εξσηήζεηο 

ζεσξείηαη σο κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηαδνρηθά 

ζηάδηα: α) ηελ θαηαλφεζε, β) ηελ αλάθηεζε, γ) ηε θξίζε θαη δ) ηελ απάληεζε 

(Collins, 2003). Έλαο αξηζκφο γλσζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ 

έρεη εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ 

απφ ηε δηαλνκή ηνπο, φπσο νη νκάδεο εζηίαζεο, νη γλσζηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νη 

πηινηηθέο κειέηεο (Dillman, 2000). Οη γλσζηηθέο κέζνδνη είλαη πνηνηηθήο θχζεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλσζηηθή ζεσξία γηα λα θαηαλνήζνπλ πψο αληηιακβάλνληαη νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη ηηο εξσηήζεηο θαη «θάλνπλ λφεκα» γηα απηνχο (Drennan, 2003). 

Οη Beatty θαη Willis (2007) ζεκεηψλνπλ φηη ε γλσζηηθή ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε πξφρεηξσλ εξσηήζεσλ έξεπλαο ελψ ζπιιέγεη πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο, γηα λα βνεζήζεη λα θαζνξηζηεί εάλ ε εξψηεζε έρεη λφεκα 

φπσο ζθνπεχεη ν ζπγγξαθέαο. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νκάδεο εζηίαζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αληίιεςεο/θαηαλφεζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ ζρεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αζαθεηψλ 

ζε ιέμεηο ή θξάζεηο. Απηή ε κεζνδνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εξεπλεηέο λα 

δηαθξίλνπλ δπλεηηθά κπεξδεκέλεο εξσηήζεηο, ελψ εμαιείθεη ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ 

ζπλεληεπθηή (Beatty & Willis, 2007). 
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1.2.1.2. Σρεδηαζκόο 

Οη γλσζηηθέο κέζνδνη δελ επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα θαηάιιειεο ζχλζεζεο θαη 

κεγέζνπο δεηγκάησλ, επεηδή ηέηνηα δείγκαηα δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ αιιά κάιινλ γηα λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο ζθέςεηο ιίγσλ ζπκκεηερφλησλ (Beatty & Willis, 2007). Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

απνηεινχληαλ απφ αζζελείο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ηκήκα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ 

ελφο λνζνθνκείνπ θαη έλα θέληξνπ πγείαο ζηελ Αζήλα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην 

παξειζφλ. Γηα λα είλαη επηιέμηκνη γηα ηε κειέηε, νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα είλαη 

πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα έρνπλ επηζθεθηεί ηηο πξνεγνχκελεο δνκέο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ην παξειζφλ.  

πλνιηθά 35 ρξήζηεο πξνζεγγίζηεθαλ ζθφπηκα απφ ηνλ θχξην εξεπλεηή (P.I.). 

Δπηθνηλψλεζε καδί ηνπο ηειεθσληθά θαη ηνπο δεηήζεθε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

κειέηε. Μεηαμχ απηψλ, 11 αζζελείο (4 άλδξεο, 7 γπλαίθεο) ζπκθψλεζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε. έμη ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εζηίαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη πέληε ζηε δεχηεξε νκάδα ηνπ θέληξνπ πγείαο. Γέθα αζζελείο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

πξνζεγγηζηνχλ θαη 14 δελ κπφξεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη δχν νκάδεο εζηίαζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα ηνπνζεζία θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ιεπηνκεξή εμήγεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ φζν θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο. Διήθζε γξαπηή ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: 

Έληππν Δλεκεξσκέλεο Σπγθαηάζεζεο) απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε 

ηαπηφηεηά ηνπο παξέκεηλε εκπηζηεπηηθή ρξεζηκνπνηψληαο ςεπδψλπκα. Οη νκάδεο 

εζηίαζεο θαηαγξάθεθαλ ςεθηαθά κε ηελ άδεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε. Σα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β1. 

 

Πίλαθαο Β1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο 

Υαξαθηεξηζηηθό Ν (%) 
Φύιν 

 
Άλδξαο 4 (36,4) 

Γπλαίθα 7 (63,6) 

Ζιηθία (κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε) 44,5 (12,2) 

Δζληθόηεηα 
 

Διιεληθή 11 (100,0) 
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Άιιε 0 (0,0) 

Αλώηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο 
 

Λχθεην 7 (63,6) 

ΠΔ/ΣΔ 2 (18,2) 

Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ 2 (18,2) 

Καηάζηαζε πγείαο 
 

Δμαηξεηηθή 1 (9,1) 

Πνιχ θαιή 4 (36,4) 

Καιή 6 (54,5) 

Μέηξηα 0 (0,0) 

Καθή 0 (0,0) 

Υξόληα λνζήκαηα 
 

Καλέλα 7 (63,6) 

Έλα 2 (18,2) 

Γχν 0 (0,0) 

≥3 1 (9,1) 

Γελ μέξσ 1 (9,1) 

 

1.2.1.3.Αλάπηπμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αηδέληαο) γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο 

Αλαπηχρζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε (αηδέληα) γηα ηε δηεμαγσγή ησλ νκάδσλ εζηίαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αληίιεςε, ε εξκελεία θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ εξσηήζεσλ 

ηνπ λένπ εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

ζρεηηθά κε ηε ιήςε/ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ 

Διιάδα. 

πλνιηθά, αλαπηχρζεθαλ 12 γλσζηηθέο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο: «Μπνξείηε λα 

επαλαιάβεηε ηελ εξώηεζε πνπ κόιηο έθαλα κε δηθά ζαο ιόγηα;», «Πώο θαηαιήμαηε ζε 

απηή ηελ απάληεζε;», «Πόζν ζίγνπξνη είζηε γηα ηελ απάληεζή ζαο;», «Ήηαλ εύθνιν λα 

ην ζπκεζείηε;», «Δίλαη θαηάιιειεο νη επηινγέο απάληεζεο;», «Δίλαη απιή ε εξώηεζε;», 

«Δίλαη εύθνιν ή δύζθνιν λα απαληεζεί;», «Πηζηεύεηε όηη ε εξώηεζε είλαη ζρεηηθή;», 

«Τη ζεκαίλεη γηα εζάο ν όξνο …;», «Πείηε κνπ, ηη ζθέθηεζηε;», «Θα πξνζζέηαηε θάπνηα 

εξώηεζε;» θαη «Τη πηζηεύεηε γηα ην κέγεζνο ηνπ εξγαιείνπ;». 

Οη δέθα αθνξνχζαλ ηελ θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ μερσξηζηά θαη δχν 

γεληθέο πηπρέο ηνπ εξγαιείνπ. Οη εξσηήζεηο ζηφρεπαλ ζην λα δηεξεπλεζεί εάλ θάζε 

εξψηεζε ηνπ εξγαιείνπ έγηλε θαηαλνεηή απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο ν εξεπλεηήο θαη εάλ ήηαλ ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο ηεο πγείαο. Οη παξαπάλσ ηχπνη εξσηήζεσλ νξίδνληαη σο «δηεξεπλεηηθέο 
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εξσηήζεηο βάζεηο ζελαξίνπ - scripted probes» επεηδή αλαπηχζζνληαη πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο νκάδαο εζηίαζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο έλαο αξηζκφο 

«απζφξκεησλ δηεξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ - spontaneous probes» ζε πεξίπησζε πνπ 

εκθαληζηεί έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν πνπ δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο. Ζ αηδέληα αθνξνχζε επίζεο ηα 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο νκάδαο εζηίαζεο. Ζ ίδηα αηδέληα ηεο 

νκάδαο εζηίαζεο εθαξκφζηεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο. 

 

 

1.2.1.4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Οη νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ άηνκν κε εκπεηξία ζηε κεζνδνινγία 

ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, έλαλ παξαηεξεηή θαη έλαλ ζπληνληζηήο πνπ είραλ εκπεηξία 

ζηελ αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίσλ. Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή φισλ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο, ν θχξηνο εξεπλεηήο εμήγεζε ηνλ ζηφρν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο νκάδαο 

εζηίαζεο θαη έιαβε γξαπηή ζπγθαηάζεζε θάζε εξσηψκελνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

νκάδαο εζηίαζεο. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο κέζνδνη γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή νκάδσλ εζηίαζεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ: ε ηερληθή ηεο «θσλαρηήο ζθέςεο» θαη ε 

ηερληθή ηεο «αλαδξνκηθήο εμέηαζεο» (Beatty & Willis, 2007; Drennan, 2003). Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε πξψηε κέζνδνο, νη εξσηεζέληεο δηαβάδνπλ ηηο εξσηήζεηο δπλαηά 

θαη εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηεξεχλεζεο, ν 

εξεπλεηήο ζέηεη δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ αληίιεςε 

θαη ηελ εξκελεία ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ην αίηεκα απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα παξαθξάζνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη λα νξίζνπλ ηε ζεκαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη λα εμεγήζνπλ πψο απάληεζαλ (Willis, 1999). 

 

ε απηή ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν κεζφδνπο ηαπηφρξνλα. Πξψηα απ' 

φια, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαζηάζεηο 

ηεο θξνληίδαο (π.ρ. πξνζβαζηκφηεηα, επηθνηλσλία κε επαγγεικαηίεο πγείαο, ζπλέρεηα 

θαη ζπληνληζκφο, πνηφηεηα ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, πιεξφηεηα θαη 

θαηάζηαζε ηεο δνκήο/εγθαηάζηαζεο) θαη λα ηνλίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 
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θξνληίδαο γηα απηνχο. ηε ζπλέρεηα, ζε θάζε ζπκκεηέρνληα δφζεθε έλα δείγκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηεζέληεο είραλ ρξφλν λα απαληήζνπλ ζε θάζε εξψηεζε. Ζ 

ηαπηφρξνλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ξσηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηη 

ζθέθηνληαλ ελψ ή ιίγν κεηά ηελ απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε (π.ρ. «πεο κνπ ηη 

ζθέθηεζαη»). Δπηιέρζεθε απηή ε πξνζέγγηζε αληί γηα ηελ  αλαδξνκηθή εμέηαζε 

επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο ζπκνχληαη θαιχηεξα ηη ζθέθηνληαλ ελψ ή ιίγν κεηά ηελ 

απάληεζε ζε κηα εξψηεζε θαζψο νη πιεξνθνξίεο είλαη αθφκα πξφζθαηεο. Οη 

δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο (Πίλαθαο 2) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεπθφιπλζε απηψλ 

ησλ ζπδεηήζεσλ (π.ρ. «ηη ζεκαίλεη απηφο ν φξνο γηα εζάο;»). Δπηπιένλ, ν 

παξαηεξεηήο θξάηεζε ζεκεηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ γέιηνπ, ηνπ 

αλαζηελαγκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο θσλήο. Όηαλ νη εξεπλεηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

είραλ ζπδεηήζεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε θάζε εξψηεζε, πξνρσξνχζαλ 

ζηελ επφκελε. Κάζε νκάδα εζηίαζεο δηήξθεζε πεξίπνπ κηάκηζε ψξα. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ κηα κηθξή απνδεκίσζε. 

 

1.2.1.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο 

ηχπνπο πξνβιεκάησλ: θαηαλφεζεο, αλάθηεζεο, θξίζεο θαη κνξθήο απάληεζεο. Σα 

δχν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα είλαη απηά ησλ Levine et al. (2005) θαη 

Willis (1999). Οη νκάδεο εζηίαζεο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ απηνιεμεί θαη φια ηα 

απνκαγλεηνθσλεζέληα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ NVivo 7. Σα 

πξνβιήκαηα θσδηθνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ην ζχζηεκα ηνπ Willis 

(1999) ην νπνίν ηαμηλνκεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε επηά θαηεγνξίεο: 

i) ζαθήλεηα/θαηαλφεζε (δηαηχπσζε, αφξηζηνη φξνη), ii) γλψζε (πξνβιήκαηα 

αλάθιεζεο), iii) ππνζέζεηο, iv) θαηεγνξίεο απαληήζεσλ (ειιείςεηο, αζάθεηεο, 

επηθαιχςεηο), v) επαίζζεην πεξηερφκελν, vi) νδεγίεο θαη vii) κνξθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο, ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ απηέο νη 

εηζαγσγηθέο θαηεγνξίεο γηα πηζαλέο ππνθαηεγνξίεο. 
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1.2.1.6. Απνηειέζκαηα 

 

Α) Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 

Κάζε νκάδα εζηίαζεο αμηνιφγεζε πεξίπνπ 50 εξσηήζεηο.. χκθσλα κε ην ζχζηεκα 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ Willis (1999) εληνπίζηεθαλ 30 πξνβιήκαηα. Απηά 

πεξηειάκβαλαλ 12 πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο, νθηψ αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ, έλα πξφβιεκα γλψζεο, έλα πξφβιεκα επαίζζεηνπ πεξηερνκέλνπ, έλα 

πξφβιεκα αλαθνξηθά κε ηηο νδεγίεο θαη έλα πξφβιεκα κνξθνπνίεζεο. Δπηπιένλ, 

πξνέθπςαλ έμη λένη ηχπνη πξνβιεκάησλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο (κε-ηαμηλνκήζηκα πξνβιήκαηα). 

Σα πην πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία θάζε θαηεγνξίαο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Β) Πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο 

Οη νκάδεο εζηίαζεο παξείραλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

εξσηήζεηο θαη δειψζεηο πνπ δελ ήηαλ ζαθείο/μεθάζαξεο. ρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο 

κε ηελ εξψηεζε: «Πνηνο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ επίζθεςή ζαο ζε απηήλ ηελ δνκή 

ζήκεξα;» Οη εξσηεζέληεο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο κε απηήλ ηελ εξψηεζε επεηδή 

ζεκείσζαλ φηη είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ιφγνη γηα λα 

επηζθεθζνχλ κηα κνλάδα πγείαο θαη επνκέλσο δελ ήηαλ εχθνιν λα επηιέμνπλ κία 

απάληεζε: 

«Λνηπόλ, πξνζσπηθά ζέισ λα επηιέμσ πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο γηαηί έθαλα 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα… ηαηξηθό έιεγρν, ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ζπληαγνγξάθεζε 

εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ» (Α., 1ε νκάδα εζηίαζεο). 

 

Καηά ζπλέπεηα, απηή ε εξψηεζε δηεπθξηλίζηεθε κε ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο 

«κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα» ζε παξέλζεζε κεηά ηελ εξψηεζε. ε 

έλα άιιν παξάδεηγκα («Ο εηδηθόο γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ είρα 

ζην παξειζόλ από ηαηξηθά αξρεία»), νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα μαλαδηαβάζνπλ ηελ 

εξψηεζε θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κνπξκνχξηδαλ ελψ πξνζπαζνχζαλ λα ηελ 
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απαληήζνπλ. Γελ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ εξψηεζε θαη πξνέθπςαλ δηάθνξεο 

εξκελείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ ν γηαηξφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ ή πψο νη αζζελείο κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη ν γηαηξφο 

γλσξίδεη ηηο αζζέλεηέο ηνπο. Έηζη, απηή ε εξψηεζε άιιαμε ζε «Ο εηδηθόο κε ξσηά γηα 

ην ηαηξηθό κνπ ηζηνξηθό» πνπ είλαη πην ζαθέο. Παξφκνηα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάζηεθαλ κε κηα άιιε εξψηεζε: «Ο γηαηξόο έρεη πξόζβαζε ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηαγλσζηηθώλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξόζθαην παξειζόλ ζε άιιεο δνκέο» 

ε νπνία αλαζεσξήζεθε ζε «Ο εηδηθόο κε ξσηά γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθώλ 

κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξόζθαην παξειζόλ» . 

 

Πνιινί ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο κε ηελ αθφινπζε εξψηεζε: «Οη 

νδεγίεο ηνπ εηδηθνύ ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα ήηαλ ζύκθσλεο κε απηέο πνπ παξέρνληαη 

από άιινπο γηαηξνύο». Οη εξσηεζέληεο δπζθνιεχηεθαλ πνιχ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

εξψηεζε θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηελ απαληήζνπλ. Αλέθεξαλ φηη ε εξψηεζε δελ 

ήηαλ μεθάζαξε: 

«Γελ είλαη… δελ ην θαηαιαβαίλσ, δελ κπνξνύζα λα ην απαληήζσ… δειαδή αλ ν 

γεληθόο ηαηξόο ζπκθσλεί κε απηό πνπ κνπ ζπληαγνγξαθεί ν ελδνθξηλνιόγνο (…) ν 

ρξόλνο, ην θάξκαθν… Γελ θαηαιαβαίλσ ηελ εξώηεζε» (Δ, 2ε νκάδα εζηίαζεο). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχηεθαλ κε ηε θξάζε «ήηαλ ζχκθσλεο», επεηδή κφλν ιίγνη 

γηαηξνί ξσηνχλ ηα θάξκαθα πνπ παίξλνπλ νη αζζελείο εθείλε ηε ζηηγκή πξηλ 

ζπληαγνγξαθήζνπλ έλα λέν θάξκαθν. Οη εξσηεζέληεο αλέθεξαλ φηη νη γηαηξνί 

ζπλήζσο ζπληαγνγξαθνχλ έλα θάξκαθν θαη ζηε ζπλέρεηα νη αζζελείο ηνπο ξσηνχλ 

εάλ ππάξρεη πξφβιεκα κε θάπνηα άιιε ζεξαπεία πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ. 

Δπνκέλσο, ε εξψηεζε αλαζεσξήζεθε ζε «Ο εηδηθόο γηαηξόο κνπ ζπληαγνγξαθεί 

θάξκαθα ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ ήδε ζπληαγνγξαθήζεη άιινη 

γηαηξνί». 

 

Ζ αλάιπζε απνθάιπςε επίζεο φηη ππήξραλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο ιφγσ 

επηθάιπςεο ζηε δηαηχπσζε. Γηα παξάδεηγκα, κηα δήισζε πνπ αλαγλσξίζηεθε σο 

πξνβιεκαηηθή απφ ηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ ε αθφινπζε: «Ο εηδηθόο γηαηξόο κνπ εμεγεί 
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μεθάζαξα όιεο ηηο πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο κνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο 

κνπ». Οη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ φηη νη φξνη «θαηάζηαζε πγείαο» θαη «πξνβιήκαηα 

πγείαο» ήηαλ παξφκνηνη θαη αιιεινεπηθαιππηφκελνη θαη ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα 

απινπνηεζεί ε εξψηεζε πνπ ηειηθά άιιαμε ζε «Ο εηδηθόο γηαηξόο κνπ εμεγεί 

μεθάζαξα όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο κνπ». 

 

Οκνίσο, νη δχν δειψζεηο «Οη λνζειεπηέο/νη επηζθέπηεο πγείαο κε αθνύλε πξνζεθηηθά 

θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο κνπ κε ηξόπν πνπ κπνξώ λα θαηαιάβσ» θαη «Οη 

λνζειεπηέο/νη επηζθέπηεο πγείαο είλαη επγεληθνί καδί κνπ» αλαδηαηππψζεθαλ ζε κηα 

απινχζηεξε δήισζε «Οη λνζειεπηέο κε αθνύλε κε πξνζνρή». 

 

Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ζηα ηειεπηαία παξαδείγκαηα ν φξνο 

«επηζθέπηεο πγείαο» δηαγξάθεθε επεηδή νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ φξν ή δελ ήηαλ ζίγνπξνη πνηνπο επαγγεικαηίεο 

αθνξά/πεξηιακβάλεη ν φξνο. Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα κπνξεί επίζεο λα ηαμηλνκεζεί 

θαη σο πξφβιεκα γλψζεο. 

 

Γ) Πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο/επηινγέο απάληεζεο 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ, εληνπίζηεθαλ νθηψ 

πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο/επηινγέο απάληεζεο ηα νπνία 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: ηξία πξνβιήκαηα ιφγσ απαληήζεσλ 

πνπ έιεηπαλ, ηξία πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο θαη δχν πξνβιήκαηα αλάθιεζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ έιεηπαλ, ηα ζρφιηα πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ 

φηη ν φξνο «δελ ζπκάκαη» ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί σο πηζαλή απάληεζε ζε νξηζκέλεο 

εξσηήζεηο, επεηδή νη αζζελείο κπνξεί λα κελ ζπκνχληαη πξαγκαηηθά θάπνην είδνο 

πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε εξψηεζε «Τνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, 

πόζν ζπρλά επηζθεπηόζαζηαλ απηήλ ηε δνκή;» Ζ απάληεζε «δελ ζπκάκαη» 

πξνζηέζεθε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα πηζαλή απάληεζε ζε φζνπο δελ ζπκνχληαη 

πφζεο θνξέο επηζθέθηεθαλ κηα δνκή. Δπηπιένλ, απαληψληαο ζηελ εξψηεζε «Πόζεο 

κέξεο πεξηκέλαηε κεηαμύ ηνπ ξαληεβνύ θαη απηήο ηεο επίζθεςεο;» νξηζκέλνη 

ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ φηη ε απάληεζε «έθιεηζα ην ξαληεβνύ λσξίηεξα ζήκεξα» 
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έπξεπε λα πξνζηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζζελήο πξνγξακκάηηδε ην ξαληεβνχ 

ηελ ίδηα εκέξα ηεο επίζθεςεο. Σέινο, ζηελ ελφηεηα «πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο» θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζε φ,ηη αθνξά ην αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη εξσηεζέληεο 

ζπλέζηεζαλ κηα ζεηξά απφ άιια επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο απαληήζεηο. Δπνκέλσο, πξνζηέζεθε ε απάληεζε 

«Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» γηα λα θαιπθζεί κεγαιχηεξν εχξνο πηζαλψλ 

απαληήζεσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ επίζεο ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε νξηζκέλα δεηήκαηα 

ζαθήλεηαο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ απαληήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, δχν απαληήζεηο 

ζηελ εξψηεζε «Πνηνο είλαη ν ιόγνο γηα ηελ επίζθεςή ζαο ζε απηήλ ηε δνκή ζήκεξα;» 

πξνζδηνξίζηεθαλ σο αζαθείο απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν νκάδσλ 

εζηίαζεο. Απηέο πεξηειάκβαλαλ ηηο δχν ηειεπηαίεο πηζαλέο απαληήζεηο «δεχηεξε 

γλψκε» θαη «άιιν» πνπ αλαδηαηππψζεθαλ ζε «επίζθεςε γηα δεύηεξε γλώκε» θαη 

«άιιν (παξαθαιώ νξίζηε:…….)», νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ πην ζαθείο ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ . 

Ήηαλ επίζεο ελδηαθέξνλ φηη ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο παξεμήγεζαλ ηελ 5βάζκηα 

θιίκαθα Likert (δηαθσλψ απφιπηα - ζπκθσλψ απφιπηα) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

απάληεζε ζε πνιιέο εξσηήζεηο. Αλέθεξαλ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πέληε θιίκαθεο δελ 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλαλ αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη ζα έδηλαλ απαληήζεηο κε 

βάζε ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Έηζη, ζπλέζηεζαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο 

θιίκαθαο κε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα Likert 5 βαζκψλ (1 έσο 5) φπνπ ην 1 ζεκαίλεη 

«Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζεκαίλεη «πκθσλψ απφιπηα», επεηδή ήηαλ πην εχθνιν 

γηα απηνχο λα απαληήζνπλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο εληφπηζαλ επίζεο κπεξδεκέλεο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ θαζψο αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. Γχν εξσηήζεηο είραλ θαηεγνξίεο απαληήζεσλ κε ηέηνηεο δπζθνιίεο: 

«Πόζεο εκέξεο πεξηκέλαηε κεηαμύ ηνπ ξαληεβνύ θαη απηήο ηεο επίζθεςεο;» θαη «Πόζν 

θαηξό πεξηκέλαηε ζήκεξα κεηαμύ ηεο άθημεο ζηε δνκή θαη ηεο επίζθεςεο;».  χκθσλα 

κε ηνπο εξσηεζέληεο, νη πηζαλέο απαληήζεηο δηαηππψζεθαλ κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν πνπ ηνπο πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηελ αλάθιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ήηαλ: «Πεξίκελα 2-7 εκέξεο», «Πεξίκελα 8-30 

εκέξεο», «Πεξίκελα πεξηζζόηεξεο από 30 εκέξεο» θαη «15-30 ιεπηά», «31-45 ιεπηά”, 
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“46-60 ιεπηά” αληίζηνηρα. Ο αθξηβήο αξηζκφο εκεξψλ ή ιεπηψλ (π.ρ. 7 εκέξεο, 45 

ιεπηά, θ.ά.) ζεσξήζεθε φηη ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ηα ζπκεζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

απαληήζεηο επαλαδηαηππψζεθαλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επθνιφηεξν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο κηα  ζαθήο 

απάληεζε: «Πεξίκελα κία εβδνκάδα», «Πεξίκελα από κία εβδνκάδα έσο 1 κήλα», 

«Πεξίκελα πεξηζζόηεξν από έλα κήλα» θαη «Ληγόηεξν από κηζή ώξα», «Από κηζή έσο 

κία ώξα». 

 

Γ) Άιια πξνβιήκαηα  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο δχν νκάδεο εζηίαζεο αληηκεηψπηζαλ κηα ζεηξά απφ άιια 

πξνβιήκαηα, φπσο έλα πξφβιεκα γλψζεο, έλα πξφβιεκα επαίζζεηνπ πεξηερνκέλνπ, 

έλα πξφβιεκα ιφγσ ησλ νδεγηψλ γηα ηελ απάληεζε θαη έλα πξφβιεκα 

κνξθνπνίεζεο: 

ρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα γλψζεο κε ηε δήισζε 

«Υπάξρεη επάξθεηα βαζηθώλ ηαηξηθώλ πξνκεζεηώλ (π.ρ. θάξκαθα, αλαιώζηκα θ.ιπ.)». 

Νφκηδαλ φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Όπσο ζεκείσζε 

έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ ηελ 1ε νκάδα εζηίαζεο: 

«Λνηπόλ… δελ ην μέξσ αθξηβώο απηό (…), ππνζέησ… δελ μέξσ» 

(Γ., 1ε νκάδα εζηίαζεο). 

Δπνκέλσο, επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχηεθαλ λα απαληήζνπλ ζε απηήλ ηελ 

εξψηεζε, απνθαζίζηεθε ε δηαγξαθή ηεο εξψηεζεο. 

 

Ζ πην επαίζζεηε εξψηεζε πνπ εληνπίζηεθε απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο ήηαλ απηή πνπ 

επηθεληξψζεθε ζηελ θαηάζηαζε δηαβίσζεο ησλ αζζελψλ («Ο εηδηθόο κε ξσηά γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο δσήο κνπ»). Οη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ πνιχ άβνια κε ηελ απάληεζε 

ζε απηήλ ηελ εξψηεζε θαη ηε ζεψξεζαλ πνιχ πξνζσπηθή θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

ηαμηλνκήζεθε σο πξφβιεκα επαίζζεηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ζεκείσζαλ φηη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν γηαηξφο παξαηεξήζεη ζεκάδηα 

θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζα κπνξνχζε λα θάλεη πην πξνζσπηθέο εξσηήζεηο. 
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Δθηφο απφ επαίζζεηε εξψηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ε εξψηεζε δελ ήηαλ 

αξθεηά ζαθήο. Πξνέθπςαλ δηάθνξεο εξκελείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαηξνθηθψλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζπλεζεηψλ άζθεζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Λφγσ 

ησλ πξνβιεκάησλ επαηζζεζίαο θαη θαηαλφεζεο, ε εξψηεζε απηή δηεγξάθε επίζεο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο αθνξνχζαλ ηελ ηειεπηαία επίζθεςε αζζελψλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή κνλάδα. Πξηλ απφ ηηο δειψζεηο ππήξρε κηα νδεγία δηαηππσκέλε σο εμήο: 

«Σθεθηείηε ηε δνκή/κνλάδα πγείαο πνπ επηζθεθηήθαηε ζήκεξα. Σπκθσλείηε κε ηα 

παξαθάησ;» Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δελ είδαλ απηήλ ηελ νδεγία ή ηελ 

μέραζαλ θαζψο απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπλέζηεζαλ φηη έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηελ νδεγία: 

«Αιιά… λόκηδα όηη ζήκαηλε γεληθά, δελ θαηάιαβα (…) Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα ην 

πείηε δηαθνξεηηθά, δελ είλαη μεθάζαξν» 

(Ι., 2ε νκάδα εζηίαζεο). 

Χο εθ ηνχηνπ, επαλαδηαηππψζεθε ε ζρεηηθή νδεγία ρξεζηκνπνηψληαο έληνλνπο 

ραξαθηήξεο θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 

 

Σέινο, ε ζπλνιηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο έδεημε φηη ε δηάηαμε 

(ελφηεηεο) ησλ εξσηήζεσλ ζε νκάδεο δελ ήηαλ απιή, θάηη πνπ δελ ήηαλ ρξήζηκν γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηαλ απαληνχζαλ ζηηο εξσηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ελφηεηεο 

πνπ πεξηιάκβαλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ηνπο γηαηξνχο, παξελέβε ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα ησλ λνζειεπηψλ, 

γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ζχγρπζε ζηνπο εξσηεζέληεο. Αλαθνξηθά κε απηφ ην 

πξφβιεκα κνξθνπνίεζεο, ηα εξσηεκαηνιφγηα κεηά ηηο νκάδεο εζηίαζεο δελ 

πεξηιάκβαλαλ θακία ελφηεηα εθηφο απφ ην κέξνο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Δ) Με-ηαμηλνκήζηκα πξνβιήκαηα  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο εληφπηζαλ κηα ζεηξά απφ άιια πξνβιήκαηα 

πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο Willis 

(1999). Απηά πεξηειάκβαλαλ ηελ πξνζζήθε εξσηήζεσλ πνπ έιεηπαλ θαη ηε δηαγξαθή 
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εξσηήζεσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο. Καηά ηε 

ζπδήηεζε κηαο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ («είλαη εύθνιν λα θιείζεηε έλα 

ξαληεβνύ;»), νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη δελ ππήξρε ακθηβνιία γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν είρε πξνγξακκαηηζηεί ην ξαληεβνχ. Οη εξσηεζέληεο πξφηεηλαλ φηη ζα ήηαλ 

απαξαίηεην λα πξνζηεζεί κηα ηέηνηα εξψηεζε επεηδή ζα επεξέαδε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ πξνεγνχκελε δήισζε: 

«Λνηπόλ, όζνλ αθνξά ην ξαληεβνύ, ρκκ, αλ είλαη εύθνιν λα ην θάλεηο (...) αλ ην θάλεηο 

πξόζσπν κε πξόζσπν είλαη ζρεηηθά εύθνιν. Αλ ην θάλεηο από ην ηειέθσλν, είλαη 

ζρεδόλ αδύλαην» 

(B., 1ε νκάδα εζηίαζεο) 

 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, πξνζηέζεθε ε εξψηεζε "Πψο πξνγξακκαηίζηεθε ην ξαληεβνχ;" 

θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ νη αθφινπζεο επηινγέο απάληεζεο: α) κε επίζθεςε ζηε 

ξεζεςηόλ, β) ηειεθσληθά, γ) ην θαλόληζα απεπζείαο κε ηνλ γηαηξό, δ) δελ μέξσ, 

θάπνηνο άιινο πξνγξακκάηηζε ην ξαληεβνύ. 

 

Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ φηη δχν εξσηήζεηο δελ κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Διιάδα. 

Καη νη δχν εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο εθηφο απφ γηαηξνχο θαη πεξηειάκβαλαλ: «Οη λνζειεπηέο/επηζθέπηεο πγείαο 

απηήο ηεο κνλάδαο κνπ παξέρνπλ ζπζηάζεηο γηα ην πώο λα αληηκεησπίζσ ηελ αζζέλεηά 

κνπ θαη ηα πξνβιήκαηά κνπ ζην ζπίηη» θαη «Τνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, πόζν ζπρλά 

επηζθεθζήθαηε λνζειεπηή/επηζθέπηε πγείαο ζε απηό ην ηαηξείν ρσξίο λα επηζθεθζείηε 

γηαηξό;» Καηέζηε ζαθέο φηη είλαη πνιχ ζπάλην νη αζζελείο λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

πγείαο απφ λνζειεπηέο ή επηζθέπηεο πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ απηέο νη εξσηήζεηο 

αθαηξέζεθαλ. 

 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο εληφπηζαλ ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ήηαλ επαλαιακβαλφκελεο ή 

πνιχ κεγάιεο θαη πιαηζηψζεθαλ κε ηξφπν πνπ δελ ήηαλ ρξήζηκν γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη σο εθ ηνχηνπ αθαηξέζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. πλνιηθά, ε 

πξψηε νκάδα εζηίαζεο βξήθε φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ πεξίπνπ ζην ζσζηφ 
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κέγεζνο, αιιά ε δεχηεξε νκάδα ην βξήθε πνιχ κεγάιν. Ζ αλάιπζε απφ ηηο νκάδεο 

εζηίαζεο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 38 εξσηήζεηο αληί 

γηα 48 θαη ηελ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ πνπ είλαη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθφ. 

 

1.2.1.7. Σπκπεξάζκαηα 

ηε κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ησλ νκάδσλ εζηίαζεο σο κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείνπ γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ 

Διιάδα. Ζ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

επαλαδηαηχπσζεο κπεξδεκέλσλ εξσηήζεσλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ηεο κνξθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Γχν θχξηεο κέζνδνη γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο ηεο «θσλαρηήο ζθέςεο» 

θαη ηεο «αλαδξνκηθήο εμέηαζεο» (Beatty & Willis, 2007; Drennan, 2003). Καη νη δχν 

κέζνδνη απνδείρζεθαλ απνηειεζκαηηθέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ νη 

εξσηεζέληεο θαηαλννχζαλ ηηο εξσηήζεηο. 

 

Με ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξσηήζεσλ, πξνζδηνξίζακε κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ηνπ Willis (1999) 

πεξηειάκβαλαλ πξνβιήκαηα ζαθήλεηαο, πξνβιήκαηα θαηεγνξηψλ απφθξηζεο, 

πξφβιεκα γλψζεο θαη επαίζζεηνπ πεξηερνκέλνπ, πξφβιεκα νδεγηψλ θαη 

κνξθνπνίεζεο θαη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ. Χο 

απνηέιεζκα, πνιιέο εξσηήζεηο μαλαγξάθηεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνηάζεηο/απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ ηα νθέιε ηεο κεζνδνινγίαο ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, θαζψο απνθάιπςε 

πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ κε ηε ρξήζε άιισλ ηερληθψλ. 

Χζηφζν, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ απηήο ηεο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο γλσζηηθψλ 

δνθηκψλ. 
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1.2.2. Πνζνηηθή κειέηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (content validity and structure validity) θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability) 

Σν ηειηθφ απην-ζπκπιεξνχκελν πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ ρνξεγήζεθε ζε 

πιεζπζκφ 733 αζζελψλ/ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ πνπ επηζθέθζεθαλ επηιεγκέλν 

ππνζχλνιν δνκψλ ΠΦΤ (8 θέληξα πγείαο θαη 3 εμσηεξηθά ηαηξεία δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηηφπηα δνθηκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν θαη 

ηηο δνκέο ΠΦΤ. ε απηφ ην ζεκείν, νη εκπεηξίεο ησλ εξεπλεηψλ πεδίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πηινηηθήο θάζεο ζεσξήζεθαλ δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο επί ηφπνπ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ήηαλ δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ θαη πξνθάιεζαλ παξεξκελείεο. Δπηπιένλ, ηα ζρφιηα 

πνπ έιαβαλ νη εξεπλεηέο πεδίνπ καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηθχξσζεο θαη ησλ πηινηηθψλ δνθηκψλ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηειηθήο έθδνζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην δείγκα ηεο 

κειέηεο. Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πξνζεγγίζηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επίζθεςεο ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ αίζνπζα 

εμέηαζεο. Γελ ππήξραλ άιια θξηηήξηα γηα ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο εθηφο απφ ην 

φηη νη ρξήζηεο/αζζελείο ήηαλ δηαζέζηκνη θαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη 

εξεπλεηέο πεδίνπ ελεκέξσζαλ ηνπο πηζαλνχο ζπκκεηέρνληεο ιεπηνκεξψο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δεηήζεθε ε ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα 

εγγξαθεί έλαο ρξήζηεο ΠΦΤ ζηε κειέηε. Σν δείγκα πξνήιζε απφ αζζελείο ή ηνλ 

ελήιηθα ζπλνδφ ηνπο, νη νπνίνη έιαβαλ θξνληίδα ζε κνλάδα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηε κειέηε ήηαλ νη ζπλαηλνχληεο ελήιηθεο 18 εηψλ 

θαη άλσ θαη ε επθνιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηεί ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δψζνπλ ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην 
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πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ ΠΦΤ ή λα θαηαλνήζνπλ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, 

δηεπθνιχλζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ (exploratory and confirmatory factor analysis) πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο (δειαδή νη δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο). Σέινο, ε 

εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ εξσηήζεσλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο 

ειέγρζεθε βάζεη ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha, ειέγρνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ ίδην παξάγνληα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ εξσηήζεσλ αλά παξάγνληα. 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ θαη ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ, βάζεη ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha. Έγηλαλ κηθξέο 

αιιαγέο κε βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

δηαηππψζεθε ζην 1
ν
 Βήκα, ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγνχκελεο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο 

ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Μεηά απφ απηέο ηηο αλαζεσξήζεηο, 

δηακνξθψζεθε θαη νξηζηηθνπνηήζεθε ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηνπ εξγαιείνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή πεξηνδηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ζε δεκφζηεο 

δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Πην αλαιπηηθά: 

 

1.2.2.1. Σθνπόο 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή δνθηκή ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο/εξσηεκαηνινγίσλ γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (Κέληξα Τγείαο θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείσλ) αλαθνξηθά κε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ζην πεδίν ηεο κειέηεο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηνλ 

πιεζπζκφ-ζηφρν θαη ηηο δνκέο ΠΦΤ. Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 
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Ζ εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ πεδίνπ θαηά ηελ πηινηηθή θάζε ζεσξήζεθαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζην πεδίν ηεο κειέηεο ηα ειιείκκαηα θαηαλφεζεο 

(θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ) θαη λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ ζηνηρεία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

δεκηνπξγνχλ παξεξκελείεο. Σα ζρφιηα πνπ έιαβαλ νη εξεπλεηέο πεδίνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηάζκηζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε απηή ηε 

θάζε, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηειηθήο κνξθήο ησλ εξγαιείσλ. 

 

1.2.2.2. Σύλνςε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο/εξσηεκαηνινγίσλ  

Σα εξγαιεία κέηξεζεο (εξσηεκαηνιφγηα) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ κέζσ ελφο δηεμνδηθνχ ζπλφινπ δηαδνρηθψλ θάζεσλ, νη 

νπνίεο πεξηειάκβαλαλ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνζδηνξηζκφ ησλ ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθηηκήζεηο ησλ ηνπηθψλ/εζληθψλ ζπλζεθψλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη γλσζηηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

ψζηε λα βειηησζεί ην πεξηερφκελν κεηξήζεσλ θαη ε πηινηηθή δνθηκή (ε αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα). 

Δηδηθφηεξα, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αλεχξεζε 

ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγεία 

πξνο αμηνιφγεζε, έθεξε ζην θσο έλα επξχ πιαίζην γηα ηα ζηνηρεία πνπ αληαλαθινχλ 

ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ. Απηέο νη ζπληζηψζεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο 

δηαθξηηέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηλφηαλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο 

ηθαλνπνίεζεο θαη «δπζαξέζθεηαο» κε ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Έηζη, νη δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχζαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ήηαλ ε πξνζβαζηκφηεηα (πξνζβαζηκφηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ (δει. ε επθνιία ζηελ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο), ε 

ηερληθή πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο (ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, 

πιεξφηεηα) θαη νη δηαπξνζσπηθέο (ζπκπεξηθνξηθέο) πηπρέο (ε πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο 

θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο), θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκψλ. 
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Μεηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν αλαθνξηθά κε 

ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ (ηδίσο φζνλ αθνξά ηε 

ζηάζκηζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο ηεο 

θξνληίδαο πξνο αμηνιφγεζε), ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο φπσο εθθξάζηεθαλ απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηνπηθέο/εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΠΦΤ ζηε ρψξα αλαπηχρζεθε έλα πξνθαηαξθηηθφ ζχλνιν 

εξσηήζεσλ πνπ ρξεζίκεπζαλ σο βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη 

ησλ γλσζηηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ ην πξνθαηαξθηηθφ ζχλνιν εξσηήζεσλ 

βαζίζηεθε ζηελ αλαζθφπεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο (ζε εζληθφ επίπεδν) ζηελ Οιιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ηηο ΖΠΑ (PREM Primary Care and PREM Integrated PHC γηα ρξφληεο παζήζεηο), 

δηεζλείο έξεπλεο (ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην QUALICOPC Patient EXPERIENCES 

2005-2011, PC Evaluation Tool P3) θαη άιιεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα (Aletras et al., 2006; Anagnostopoulos et al., 2012; Pierrakos et 

al. , 2015). Σν εξσηεκαηνιφγην QUALICOPC Patient Experiences, ην PREM - 

Patient Reported Experience Measure - Hospital care, PREM Primary Care, PREM 

Integrated PHC γηα ρξφληεο αζζέλεηεο θαη ην PC Evaluation Tool P3 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεηηθνχ, ζην εζληθφ πιαίζην 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηχπνπο ησλ δνκψλ ηεο ΠΦΤ ζηε ρψξα (Κέληξα Τγείαο θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Ννζνθνκείσλ). 

Οη νκάδεο εζηίαζεο θαη νη γλσζηηθέο ζπλεληεχμεηο νδήγεζαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

κειινληηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ ζα είραλ πξνβιήκαηα, αζάθεηεο, 

δπζθνιίεο ή παξεξκελείεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ηε 

ζπλέρεηα, δηεμήρζε ζπγρξνληθή κειέηε ζε φιεο ηηο πηινηηθέο δνκέο ΠΦΤ (ην 

απνηέιεζκα θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κεηξήζεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή (δειαδή νη πιεξνθνξίεο γηα ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεθαλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ): νη κεηαβιεηέο 

έθβαζεο ή νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ απφ 

ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο, ελψ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ή νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηειάκβαλαλ ην 
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θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ αζθάιηζε, ηελ 

αλαπεξία θ.ιπ., ελψ νη εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ πεξηιάκβαλαλ παξακέηξνπο θαη 

δηαζηάζεηο θξνληίδαο φπσο ν ρξφλνο αλακνλήο γηα πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ, ν 

ρξφλνο αλακνλήο γηα ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζπληνληζκφο θαη 

ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ε πιεξφηεηα/ ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, ε πνηφηεηα 

ηεο ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκψλ. 

 

1.2.2.3. Πξνεηνηκαζία ηεο έξεπλαο πεδίνπ  

 

Δθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηώλ πεδίνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αλαθνξάο, ζε φινπο ηνπο 

εξεπλεηέο πεδίνπ δφζεθε έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ γηα λα ηηο 

ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά 

κε ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (π.ρ. «Ήηαλ εύθνιν ή δύζθνιν λα 

απαληεζεί;», «Δίραηε πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ;» 

θιπ) θαη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ (π.ρ. «Υπήξμαλ δπζθνιίεο γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα λα ζπκπιεξώζεη ην 

εξσηεκαηνιόγην;» «Υπήξρε μερσξηζηό δσκάηην ή ρώξν γηα λα ην ζπκπιεξώζεηε;» 

«Δίραλ θάπνηνη εξσηεζέληεο δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ;» 

θ.ιπ.). Εεηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο λα παξαδψζνπλ κηα ζχληνκε αλαθνξά κε ηα 

ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηπρφλ 

εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηνπο δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο. 

Οη εξεπλεηέο πεδίνπ εθπαηδεχηεθαλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο ππνςεθίνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη λα δηεμάγνπλ απηήλ ηελ «άηππε» ζπλέληεπμε, απφ ηελ ηνπηθή 

νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, έηζη ψζηε λα αλαθέξνπλ κε ζπλέπεηα ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο νξγαλσηηθέο πηπρέο (επθνιία, δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ θ.ιπ. ) θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (πρ αλαθνξά ηπρφλ εξσηήζεσλ πνπ δελ έγηλαλ ζαθψο 

θαηαλνεηέο, θ.ιπ.). 

 

Ζζηθά δεηήκαηα: Σήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη αλσλπκίαο 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά γηα ην ζθνπφ θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο κειέηεο, ψζηε λα απνθαζίζνπλ εάλ ήηαλ πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά θαη αλψλπκα. Πξνθαλψο, δελ ππήξρε πίεζε γηα ζπκκεηνρή 

ζηε κειέηε θαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δηαβεβαίσζε φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

απφθαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε κειέηε, απηφ δελ ζα είρε θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα 

ηεο θξνληίδαο πνπ ζα ιάκβαλαλ. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

(φλνκα θαη επίζεην), δηαηεξψληαο έηζη ηελ αλσλπκία ηνπο. Γελ ππήξραλ ρξνληθνί 

πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο λα κελ πηέδνληαη κε ην ρξφλν θαη γηα λα κελ νδεγεζνχλ ζε βηαζηηθέο 

απαληήζεηο. Κάζε εξσηεκαηνιφγην ηνπνζεηήζεθε ζε εηδηθφ αδηαθαλή θάθειν ζηνλ 

νπνίν είρε πξφζβαζε κφλν ν εξεπλεηήο. Έηζη, ε ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε θαη ε 

αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ, 

δηαζθαιίζηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

δεηήκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεξνχληαλ απζηεξά, νη εξεπλεηέο πεδίνπ πξνθαλψο 

θαηέζεζαλ θαη δηαηήξεζαλ ηα ππνγεγξακκέλα έληππα ζπγθαηάζεζεο ζε μερσξηζηφ 

θάθειν ζπιινγήο, ψζηε λα δηαβεβαηψζνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα φηη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ/ηεο πνπ απεηθνλίδνληαλ ζην έληππν ζπλαίλεζεο δελ κπνξνχζαλ λα 

αμηνινγεζνχλ κε θαλέλαλ ηξφπν «ζε ζπλδπαζκφ» κε ηηο απαληήζεηο ηνπ/ηεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπηπιένλ, ρνξεγήζεθε άδεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

1.2.2.4. Έξεπλα πεδίνπ 

 

Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

Υξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην δείγκα ηεο 

κειέηεο, δειαδή ην δείγκα ειήθζε απφ εθείλν ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ 

εχθνιν ζηελ επαθή ή πξφζβαζε. Γελ ππήξραλ άιια θξηηήξηα γηα ηε κέζνδν 

δεηγκαηνιεςίαο εθηφο απφ ην φηη ηα άηνκα ήηαλ δηαζέζηκα θαη πξφζπκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Απηφο ν ηχπνο δεηγκαηνιεςίαο πηνζεηήζεθε θαζψο δελ απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία ηπραίνπ δείγκαηνο θαη ην κφλν θξηηήξην είλαη εάλ νη ζπκκεηέρνληεο 
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ζπκθσλνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ (ρξήζηκνο ηχπνο δεηγκαηνιεςίαο γηα πηινηηθέο 

δνθηκέο). 

Γηα λα εθπξνζσπείηαη φιν ην θάζκα ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζην δείγκα 

πνπ ζπγθεληξψζεθε, ιήθζεθε δείγκα αλεμαξηήησο ιφγνπ θαη δηάξθεηαο επίζθεςεο. 

Δπίζεο, δηαζθαιίζηεθε φηη δελ ζηνρεχνληαλ πιεζπζκνί ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε 

ζπγθεθξηκέλεο λφζνπο ή εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Κξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο/έληαμεο 

Αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο πνπ πηνζεηήζεθε, νη βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δεηγκαηνιεςίαο πξνζαξκφζηεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ, έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ε επηιεμηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

γηα ηελ πηινηηθή κειέηε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην δείγκα. 

Σν δείγκα ιήθζεθε απφ αζζελείο ή ηνλ ελήιηθα ζπλνδφ ηνπο πνπ είραλ ιάβεη 

ππεξεζίεο ΠΦΤ απφ θάπνην Κέληξν Τγείαο ή Σκήκα Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

Ννζνθνκείνπ ηεο κειέηεο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ήηαλ: 

1. Άηνκα πνπ έδσζαλ ηελ ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε/ζπγθαηάζεζή ηνπο: πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ 

παξείραλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο θαη ππνγξάθνληαο ην 

Έληππν Δλεκεξσκέλεο πλαίλεζεο (βι. Παξάξηεκα Δ). 

2. Δλήιηθεο 18 εηψλ θαη άλσ. 

3. Άηνκα κε επθνιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(ζπκκεηέρνληεο κε ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δίλνπλ ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε, λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΠΦΤ ή λα θαηαλννχλ 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, δηεπθνιχλζεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ θαηά 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο απφ ηνλ αζζελή θαη έμνδν απφ ηελ 

αίζνπζα εμέηαζεο. 
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1.2.2.5. Πιεζπζκόο πηινηηθήο κειέηεο  

Ο πιεζπζκφο ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 733 ρξήζηεο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο απφ ηηο 11 πηινηηθέο κνλάδεο ηεο κειέηεο (8 Κέληξα Τγείαο θαη 3 

Ννζνθνκεία) πνπ επηζθέθηεθαλ εγθαηαζηάζεηο ΠΦΤ θαηά ηνλ Αχγνπζην-Οθηψβξην 

2017. Σν πνζνζηφ απφθξηζεο ήηαλ 87,3% (733/839). 

 

1.2.2.6. Γηαδηθαζία Σπιινγήο Γεδνκέλσλ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. 

Μηα ζπλνδεπηηθή ελεκεξσηηθή επηζηνιή (βι. Παξάξηεκα Ε) δηαλεκήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο θφξκαο ζπγθαηάζεζεο. Οη εξεπλεηέο πεδίνπ 

δηαζθάιηζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ 

ηεο κειέηεο. Όηαλ ρξεηαδφηαλ, νη εξεπλεηέο πεδίνπ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο θαη εμήγεζαλ κε ζαθήλεηα ηνλ 

ζθνπφ ηεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηεο κειέηεο, ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηνπο εξεπλεηέο 

πεδίνπ λα έρνπλ θαηά λνπ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα έπξεπε λα ρνξεγνχληαη απζηεξά 

αθνχ ν αζζελήο είρε νινθιεξψζεη ηελ επίζθεςε / επαθή ηνπ κε ην γηαηξφ ηνπ/ηεο ή 

άιινλ επαγγεικαηία πγείαο ή/θαη ηνλ ιφγν γηα ηελ επίζθεςε ζηε δνκή εθείλε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα. 

Ο ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ δηαζέζηκνο γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαζνδεγήζεη ή/θαη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ/ηεο. Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ρξεζηκνπνηήζεθε θάθεινο 

ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο/ζπκκεηέρσλ λα ηνπνζεηήζεη 

ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

1.2.2.7. Σηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο 

(content validity and structure validity) θαη ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ εξγαιείνπ (internal consistency reliability), δηελεξγήζεθε 

δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory and confirmatory 
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factor analysis) γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ιαλζάλνπζεο ππν-θιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη εθηηκήζεθαλ νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟ s 

alpha γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability). Πξψηνλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δνκή ησλ παξαγφλησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ έπξεπε λα εμαρζνχλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: (i) ηδηνηηκέο >1, (ii) θνξηία παξαγφλησλ >0,40, (iii) δηάγξακκα 

δηαγξάκκηζεο θαη (iv) ε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο. Οη 

ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟ s alpha ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε 

παξάγνληα πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηηκέο >0,7 

λα ππνδειψλνπλ απνδεθηή αμηνπηζηία. Ζ δνκή ησλ εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζχκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία 

επηθπξψζεθε ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Ζ 

επάξθεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα αμηνινγήζεθε κε ρξήζε 

πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ φπσο ν chi-square mean /βαζκνί ειεπζεξίαο (CMIN/DF), ν 

δείθηεο Tucker Lewis (TLI) θαη ε ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο 

πξνζέγγηζεο (RMSEA). Σν IBM SPSS 21.0 θαη ην IBM SPSS AMOS (IBM Corp. 

2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Έθδνζε 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

 

1.2.2.8. Απνηειέζκαηα  

 

1.2.2.8.1. Οη παξαηεξήζεηο ησλ εξεπλεηώλ πεδίνπ 

Οη εξεπλεηέο πεδίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πεξίνδν ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, παξαηήξεζαλ ζπζηεκαηηθά θαη θαηέγξαςαλ κε αθξίβεηα ηηο 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αλνηρηέο 

εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρεδηαζηεί πξνεγνπκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζηφρν ηεο 

έξεπλαο γηα ηε πηινηηθή δνθηκή ησλ εξγαιείσλ. 
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Γεληθά, ηα πνζνζηά απφθξηζεο ήηαλ ζρεηηθά πςειά, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δνκέο, πάλσ 

απφ 70% (πνζνζηφ απφθξηζεο=87,3%, 733/839). Χζηφζν, έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνζεγγίζηεθαλ εμέθξαζαλ δπζπηζηία ζρεηηθά κε ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ελψ φηαλ εμεγήζεθε πιήξσο, νη πεξηζζφηεξνη θαηάιαβαλ ηε 

ζεκαζία ηεο θαη πξνρψξεζαλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξθεηνί αζζελείο έδεημαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε, ηδηαίηεξα ηα λεφηεξεο ειηθίαο άηνκα, ελψ φζνη ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο δήισζαλ φηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηεο 

πξνζπάζεηεο θαη φηη δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε απηέο. Μεξηθνί απφ ηνπο ρξήζηεο 

ήηαλ απξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θνβφληνπζαλ θπξίσο φηη 

ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ ζηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο ζα απνθαιχπηνληαλ ζηνπο 

γηαηξνχο θαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ ΠΓΤ. Άιινη ήηαλ αξλεηηθνί θαη 

βηαζηηθνί, θαζψο πίζηεπαλ φηη νη ππεχζπλνη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ γλψξηδαλ ήδε ηελ 

θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απηή ε 

θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα αιιάμεη θαζψο πίζηεπαλ φηη δελ ππάξρεη 

πνιηηηθή βνχιεζε λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη σο εθ ηνχηνπ φιε απηή ε πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο είλαη κάηαηε. 

Καηά ηε θάζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ ηα 

αθφινπζα δεηήκαηα, σο δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ππεχζπλνη: 

 

α) Οξγαλσηηθέο πηπρέο 

- ρεδφλ φινη νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ ηελ αλάγθε γηα μερσξηζηφ δσκάηην ή 

ρψξν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ 

απνπζία μερσξηζηνχ δσκαηίνπ ή γξαθείνπ κε θαξέθια απνηεινχζε πξαθηηθή 

δπζθνιία ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δελ ππήξρε ρσξηζηφο ρψξνο γηα ηνλ ρξήζηε γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππήξμε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαηά ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηνπο εξεπλεηέο πεδίνπ, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηνλ 

ξφιν ησλ εξεπλεηψλ, ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε επίδεημε ηνπ 
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εληχπνπ ηεο επίζεκεο άδεηαο κπφξεζε λα εμνκαιχλεη ηπρφλ δηζηαγκνχο θαη 

αληηξξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εξεπλεηέο 

κπφξεζαλ λα αλαδείμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ζπκβνιή απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη λα 

ηνλίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έξγν. 

- Δπίζεο, φινη νη εξεπλεηέο ζπκθψλεζαλ φηη απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο (φρη ην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ) θαη, 

εάλ απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, ε δπλαηφηεηα γηα 

ηηο δνκέο λα ην αλαζέζνπλ ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη απηφ λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ ρξήζηε κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ γηαηξφ ή/θαη 

ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη λνζειεπηέο 

πξνζθέξζεθαλ νηθεηνζειψο λα βνεζήζνπλ έλαλ αζζελή λα ζπκπιεξψζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην, θάηη πνπ νδήγεζε ζε δπζθνξία ηνπ αζζελνχο, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ δπζθνξία λα ην θάλνπλ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ηνπο δεηνχληαλ λα αμηνινγήζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ 

πξνζεγγίζηεθε απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ε αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ ήηαλ 

άλεηε θαη κε δηζηαθηηθή ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ην ζεψξεζαλ σο κηα ηππηθή θαη 

ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

απφ ηε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

- Σέινο, κεξηθνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, σο επί ην πιείζηνλ ιφγσ 

πξνβιεκάησλ φξαζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο, ρξεηάζηεθε λα ηνπο βνεζήζεη ν 

εξεπλεηήο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν εξεπλεηήο λα ζπκπιεξψζεη ηηο απαληήζεηο κε ηε 

κνξθή ζπλέληεπμεο πξφζσπν κε πξφζσπν. 

 

β) Πεξηερόκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

- Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θάπνηνη 

εμέθξαζαλ δπζθνξία θαη θνχξαζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ελφηεηαο 

«εκαζία/πνπδαηφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο», ελψ άιινη ην 

ζεψξεζαλ επαξθέο, ζπλεθηηθφ θαη επζπγξακκηζκέλν κε ηνλ ζθνπφ ηεο 
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κειέηεο. Χζηφζν, ζπληζηάηαη νη εξσηήζεηο ζπνπδαηφηεηαο λα γίλνληαη κφλν 

ζε έλα θαηά πξνζέγγηζε 10% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε δνκή, θαζψο απηφ 

ζα απεηθνλίδεη θάζε θνξά ηε ζεκαζία θάζε ζηνηρείνπ θαη ηελ αλάγθε λα 

αμηνινγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. 

- Δπηπιένλ, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δεηνχζαλ δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ λνζειεπηέο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πνπ έιαβαλ, θαζψο δελ είραλ ζρεηηθή εκπεηξία. 

Μάιηζηα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αζζελψλ δήισζαλ φηη δελ ζα απαληνχζαλ 

θαζφινπ ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο θαζψο δελ είραλ επηζθεθηεί λνζειεπηή θαη 

επνκέλσο ν ξφινο ηνπ/ηεο λνζειεπηή/-ηξηαο δελ ηνπο ήηαλ μεθάζαξνο. 

- Δπίζεο, ηέζεθαλ κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

«Πώο πξνγξακκαηίζηεθε ην ξαληεβνύ;» θαζψο νξηζκέλνη αζζελείο ζεψξεζαλ 

φηη απηή ήηαλ κηα εξψηεζε ρσξίο λφεκα (δήισζαλ φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

πξνγξακκαηίζεηε έλα ξαληεβνχ ήηαλ κέζσ ηειεθψλνπ). 

- Σέινο, ε εξψηεζε «Σε πεξίπησζε πνπ ν γηαηξόο ζαο παξέπεκςε ζε άιιν 

επαγγεικαηία πγείαο, ζαο παξείρε επαξθείο πιεξνθνξίεο/θαζνδήγεζε (π.ρ. ώξεο 

εξγαζίαο, πξνζβαζηκόηεηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο);» ζεσξήζεθε επίζεο φηη 

δελ ήηαλ ηφζν ζρεηηθή ζε απηή ηε θάζε, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη αζζελείο δελ παξαπέκπνληαλ ζπρλά ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. 

 

 

1.2.2.8.2. Δγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (structure validity) θαη 

αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξγαιείνπ (internal 

consistency reliability) 

 

Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηα 22 ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (κε 

απαληήζεηο ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert) παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B2. 
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Πίλαθαο B2. Γηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηα 22 ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 Παξά-

γνληαο 1 

Παξά-

γνληαο 2 

Παξά-

γνληαο 3 

Παξά-

γνληαο 4 

Παξά-

γνληαο 5 

Παξά-

γνληαο 6 

1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 

βνιηθφ 
    0,50  

2. Απηή ε δνκή είλαη θνληά ζην 

ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά 

κνπ 
     0,88 

3. Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ 
     0,45 

4. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 
  0,82    

5. Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε 

θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ 

κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη 

ηαηξνί 

  0,80    

6. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ 

πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

  0,66    

7. Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ 

πγηεηλά  
   0,66   

8. Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο κνπ 
   0,66   

9. Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηπρφλ 

πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 

ζεξαπείαο 

   0,71   

10. Ο/ε ηαηξφο ήηαλ 

επγεληθφο-ε καδί κνπ 
0,79      

11. Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε 

πξνζεθηηθά 
0,87      

12. Ο /ε ηαηξφο αθηέξσζε 

αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε 

εμεηάζεη 
0,77      

13. Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε 

ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ 

αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα 

θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

0,63      

14. Σν πξνζσπηθφ ζηελ 

ππνδνρή ήηαλ 

εμππεξεηηθφ/βνεζεηηθφ 
0,84      
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15. Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο 

ρψξνπο απηήο ηεο ΣνΜΤ 
0,54      

16. Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη 

άλεηε 
    0,76  

17. Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ 

θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, 

ηνπαιέηεο, ρψξνη αλακνλήο, 

θιπ.) 

    0,76  

18. Ζ δνκή ήηαλ θαιά 

εμνπιηζκέλε 
    0,66  

19. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε 

άθνπζαλ πξνζεθηηθά 
 0,81     

20. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ 

έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ 

πγεία κνπ 
 0,73     

21. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ 

επγεληθνί-έο 
 0,80     

22. Οη άιινη επαγγεικαηίεο 

πγείαο (εθηφο απφ ηνπο 

ηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο-

ηξηεο) κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 

 0,84     

πληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach's alpha  
0,84 0,82 0,74 0,84 0,64 0,42 

Οη ηηκέο εθθξάδνπλ ηνπο ζπληειεζηέο θφξηηζεο. 

 

Ζ επάξθεηα ηνπ κνληέινπ αμηνινγήζεθε κε ηε δνθηκαζία ηεο ζθαηξηθφηεηαο Bartlett 

θαη ηνπ κέηξνπ Kaiser-Meyer-Olkin. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή p γηα ηε 

δνθηκαζία ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett ήηαλ <0,001 θαη ε κέηξεζε Kaiser-Meyer-

Olkin ήηαλ 0,757, ππνδεηθλχνληαο φηη κπνξνχζε λα γίλεη αλάιπζε παξαγφλησλ. 

Δμήρζεζαλ έμη παξάγνληεο πνπ εξκήλεπαλ ην 70% ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ο 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach's alpha γηα νιφθιεξν ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 0,84 ππνδεηθλχνληαο πνιχ θαιή αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Οη εξσηήζεηο 19 έσο 22 απαληήζεθαλ απφ αζζελείο κφλν εάλ είραλ επαθή κε 

λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Έηζη, ππήξρε κεγάινο αξηζκφο 

απαληήζεσλ πνπ έιεηπαλ ζηηο εξσηήζεηο 19 έσο 22, θαζψο 301 απφ ηνπο 733 

αζζελείο δελ επηζθέθηεθαλ λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξνζδηφξηζε μεθάζαξα ηα ζηνηρεία 19, 20, 21 θαη 
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22 σο μερσξηζηφ παξάγνληα, παξά ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ έιεηπαλ θαη 

θαηέιεμε ζηνλ μερσξηζηφ παξάγνληα ηεο «Πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη 

απφ λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο» (βι. Πίλαθα 1 ). Δπίζεο, νδήγεζε 

ζην ζρεκαηηζκφ δχν δηαθξηηψλ παξαγφλησλ (Παξάγνληαο 3, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηε ζπλέρεηα θαη ηνλ ζπληνληζκφ - δει. 4-6 - θαη ν Παξάγνληαο 4, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ πιεξφηεηα - 7-9). Όζνλ αθνξνχζε ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία, ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε δελ θαηέιεμε ζαθψο ζε δηαθξηηνχο 

παξάγνληεο κε ελλνηνινγηθή ζπλνρή κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζπλεπείο κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο. Χο απνηέιεζκα, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ πην ηζρπξνί θαη 

δηαθξηηνί παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ θαη 

είλαη ζπλεπείο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζεκειηψζεθε ζηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηηκψλ/απαληήζεσλ πνπ έιεηπαλ. Ζ δηαδηθαζία 

επηθχξσζεο ζπλερίζηεθε κε ηε κε ζπκπεξίιεςε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο αλαιχζεηο παξαγφλησλ πνπ 

αθνινχζεζαλ. 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα επξήκαηα απφ ηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

ππνδήισζαλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ Πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ 

παξέρεηαη απφ λνζειεπηέο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηε ζπλέρεηα θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, 

αληίζηνηρα, ζα έπξεπε λα απνηεινχλ μερσξηζηνχο παξάγνληεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ 

ηειηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία, 

δεκηνπξγήζεθαλ έμη παξάγνληεο (Πίλαθαο B3) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην κνληέιν (Δηθφλα 4). 
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Πίλαθαο B3. Οη  παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ γηα ηα 22 ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 Παξά-

γνληαο 1 

Παξά-

γνληαο 2 
Παξάγνληαο 3 

Παξάγνληαο 

4 

Παξάγνληαο 

5 

Παξάγνληαο 6
 

Πξνζβα-

ζηκόηεηα 

ζηηο 

ππεξεζίεο 

ΠΦΤ 

πλέρεηα 

θαη 

ζπληνληζκόο 

ηεο 

θξνληίδαο 

Πιεξόηεηα/ 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ηεο θξνληίδαο 

Πνηόηεηα 

ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Υαξαθηε-

ξηζηηθά 

δνκήο 

παξνρήο 

ππεξεζηώλ 

ΠΦΣ 

Πνηόηεηα ηεο 

θξνληίδαο 

πνπ παξέρεηαη 

από 

λνζειεπηέο 

θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο 

είλαη βνιηθφ 
Υ      

2. Απηή ε δνκή είλαη 

θνληά ζην ζπίηη κνπ 

ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
Υ      

3. Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνγξακκαηίζσ ην 

ξαληεβνχ 
Υ      

4. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε 

γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

κνπ 
 Υ     

5. Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε 

θάξκαθα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ 

έρνπλ δψζεη νη άιινη 

ηαηξνί 

 Υ     

6. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε 

γηα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ 

ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

 Υ     

7. Ο/ε ηαηξφο, κνπ 

παξείρε ζπκβνπιέο γηα 

ην πψο λα δσ πγηεηλά  
  Υ    

8. Ο/ε ηαηξφο κνπ 

εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

κνπ 

  Υ    

9. Ο/ε ηαηξφο κνπ 

εμήγεζε αλαιπηηθά 

ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 

  Υ    

10. Ο/ε ηαηξφο ήηαλ 

επγεληθφο-ε καδί κνπ 
   Υ   
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11. Ο/ε ηαηξφο κε 

άθνπζε πξνζεθηηθά 
   Υ   

12. Ο /ε ηαηξφο 

αθηέξσζε αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα κε 

εμεηάζεη 

   Υ   

13. Ο/ε ηαηξφο έιαβε 

ππφςε ηνπ-ηεο ηε 

γλψκε κνπ αλαθνξηθά 

κε ηε θξνληίδα θαη ηε 

ζεξαπεία κνπ 

   Υ   

14. Σν πξνζσπηθφ ζηελ 

ππνδνρή ήηαλ 

εμππεξεηηθφ/βνεζεηηθφ 
    Υ  

15. Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνζαλαηνιηζηψ κέζα 

ζηνπο ρψξνπο απηήο 

ηεο ΣνΜΤ 

    Υ  

16. Ζ αίζνπζα 

αλακνλήο είλαη άλεηε 
    Υ  

17. Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ 

ήηαλ θαζαξνί (π.ρ. 

ηαηξεία, ηνπαιέηεο, 

ρψξνη αλακνλήο, θιπ.) 

    Υ  

18. Ζ δνκή ήηαλ θαιά 

εμνπιηζκέλε 
     Υ 

19. Οη λνζειεπηέο-

ηξηεο κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 
     Υ 

20. Οη λνζειεπηέο-

ηξηεο κνπ έδσζαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ 

πγεία κνπ 

     Υ 

21. Οη λνζειεπηέο-

ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο 
     X 

πληειεζηήο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach's alpha 
0.43 0.74 0.83 0.87 0.68 0.75 
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Δηθόλα 4. Δπηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4, ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε επηβεβαίσζε 

ζρεδφλ ηέιεηα ην ππνηηζέκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν αθνχ νη ηππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ 

ήηαλ >0,51, εθηφο απφ ην ζηνηρείν 2 (p-value<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Γηα 

παξάδεηγκα, νη ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηνπ παξάγνληα 

«ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο» θαη ησλ ζηνηρείσλ 4, 5 θαη 6 ήηαλ 0,67, 

0,65 θαη 0,78, αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ήηαλ ρακειέο έσο πςειέο (0,19 έσο 

0,74) θαη νη ηηκέο p γηα φιεο ηηο ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ήηαλ 

<0,05. 
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Σέινο, ε επάξθεηα πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ήηαλ νξηαθά απνδεθηή 

(p-value<0,001, CMIN/DF=3,41, TLI=0,8, CFI=0,86, PCLOSE<0,001, 

RMSEA=0,09). Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην παξάγνληα (ζηνηρεία 1-3), γηα ην ζηνηρείν 2 ν 

ζπληειεζηήο θφξηηζεο ππνινγίζηεθε θνληά ζην απνδεθηφ θαηψηεξν φξην ηνπ 0,30. 

Χζηφζν, ην ζηνηρείν 2 («Απηή ε δνκή είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά 

κνπ») απνθαζίζηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θαζψο αληηπξνζσπεχεη θαη θπξίσο ηνλίδεη κηα πνιχ ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηάζηαζεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, 

πξνζδηνξίζηεθαλ 6 παξάγνληεο/δηαζηάζεηο: 

1. Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ 

2. πλέρεηα θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

3. Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

4. Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

5. Υαξαθηεξηζηηθή δνκήο παξνρήο ππεξεζηώλ ΠΦΤ θαη 

6. Πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη από λνζειεπηέο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη ηα ζηνηρεία/εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 παξαπάλσ.  

 

 

 

  



91 

1.3. Μειέηε επξείαο θιίκαθαο  

 

1.3.1. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ κειέηε επξείαο θιίκαθαο 

(Παξάξηεκα Ζ) πξνέθπςε κεηά ηελ πνζνηηθή κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ, ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, θαη αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξγαιείνπ (Economou et al., 2019, 

Kaitelidou et al., 2019). 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο (4) ελόηεηεο: 

1. Ζ πξώηε ελόηεηα αθνξνχζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

επίζθεςήο ηνπο. 

2. Ζ δεύηεξε ελόηεηα πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο 

ηεο θξνληίδαο (Patient Experience Questionnaire): 

1. Πξνζβαζηκφηεηα ηεο θξνληίδαο 

2. πλέρεηα θαη πληνληζκφο ηεο Φξνληίδαο 

3. Πιεξφηεηα/Πεξηεθηηθφηεηα ηεο Φξνληίδαο 

4. Πνηφηεηα Ηαηξηθήο Φξνληίδαο 

5. Πνηφηεηα Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Πνηφηεηα Φξνληίδαο πνπ παξέρεηαη 

απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

6. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Τπνδνκψλ 

3. ηελ ηξίηε ελόηεηα νη αζζελείο/ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ θιήζεθαλ λα ππνδείμνπλ 

ηε ζεκαζία ηεο θάζε εξψηεζεο, απαληψληαο ζε εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ» (Patient 

Value Questionnaire), γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη αζζελείο ζε θάζε επηκέξνπο 

δηάζηαζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

4. Σέινο, ε ηέηαξηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε ηξεηο αλνηθηέο εξσηήζεηο («Σί ζαο 

δεκηνχξγεζε ζεηηθέο εληππψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο ζαο επίζθεςεο;», 

«Σί ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ν γεληθφο ηαηξφο/παζνιφγνο ή/θαη νη άιινη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ είδαηε ζήκεξα;» θαη «Σί ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε 

απηήλ ηε ΣνΜΤ;»). 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ έληππν ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο θαη ηε 

ζρεηηθή ελεκεξσηηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή. Σν πξνζσπηθφ ησλ TνMY έιαβε επίζεο 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ 

αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην δείγκα. 

 

1.3.2. Γεηγκαηνιεςία, θξηηήξηα έληαμεο θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

1.3.2.1. Γείγκα θαη κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο-πεγή απνηεινχληαλ απφ 96 TνMY πνπ είραλ ηεζεί ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 (βι. Παξάξηεκα Θ), κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απηέο ιεηηνπξγνχζαλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο. Ο αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ αλά ToMY εθηηκήζεθε κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ 

επζχλεο ηνπο. Ο ηειηθφο κειεηψκελνο πιεζπζκφο απνηεινχληαλ απφ 2.620 

αζζελείο/ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ 63 TνMY (ζπζηεκαηηθή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία). 

Οη ππεχζπλνη ζε θάζε ΣνΜΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ θιήζεθαλ λα 

πξνζεγγίδνπλ θάζε 2ν, 4ν, 6ν θνθ αζζελή/ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ησλ ΣνΜΤ. 

Σα πιενλεθηήκαηά ηεο ζπζηεκαηηθήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε επθνιία, ε 

ηαρχηεηα, ε αθξίβεηα (πεξηζζφηεξν αθξηβήο απφ ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη 

κε πεξίπνπ ηελ ίδηα αθξίβεηα κε ηε ζηξσκαηνπνίεζε) θαη ε νκνηνκνξθία ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο κε ηνλ πιεζπζκφ (πεξηζζφηεξν αθξηβείο εθηηκήζεηο απφ ηηο 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο). 

 

1.3.2.2. Κξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο/έληαμεο 

Ο πιεζπζκφο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ ελήιηθεο αζζελείο (ειηθίαο 18 εηψλ θαη 

άλσ) νη νπνίνη είραλ ιάβεη ππεξεζίεο πγείαο απφ ηηο TνMY θαη είραλ δψζεη γξαπηψο 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Δλεκεξσκέλεο πγθαηάζεζεο. 

Σν δείγκα ιήθζεθε αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν θαη ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη 

δηαζθαιίζηεθε φηη δελ είραλ ζηνρεπζεί πιεζπζκνί κε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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1.3.2.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: 

 Κάζε δεχηεξνο δηαδνρηθφο ρξήζηεο πνπ είρε ηειεηψζεη ηελ επίζθεςή ηνπ θιήζεθε 

λα ζπκκεηάζρεη ζηε κειέηε (δει. ν δεχηεξνο, ν ηέηαξηνο, ν έθηνο, ν φγδννο θαη 

νχησ θαζεμήο). 

 Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επίζθεςήο ηνπ ζηελ ΣνΜΤ. 

 Ο ππεχζπλνο επαγγεικαηίαο πγείαο γηα ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξείρε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηπιφ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ήηαλ 

δηαζέζηκνη/εο ζην ρψξν γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα έληππα ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο 

ηνπνζεηνχληαλ ζε αδηαθαλείο θαθέινπο θαη απνζηέιινληαλ ηαρπδξνκηθψο ζηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο  

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη ζπλεπψο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππν-

εθπξνζσπεζνχλ ζην δείγκα. 

 

1.3.3. Σηαηηζηηθή αλάιπζε 

Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζνο, 

κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, ελψ νη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο 

απφιπηε θαη ζρεηηθή ζπρλφηεηα. Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov-Smirnov θαη ηα 

δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο αθνινπζνχζαλ 

θαλνληθή θαηαλνκή θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθέο κέζνδνη γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε δηκεηαβιεηέο θαη πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο: 
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 Αξρηθά, δηεμήρζεζαλ δηκεηαβιεηέο αλαιχζεηο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο θαη κηαο δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (Student‟ s t-test). Δπίζεο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

(Pearson‟ s correlation coefficient). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο 

κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο θαη κηαο δηαηάμηκεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (Spearman‟ s correlation coefficient). 

 Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ νη ζπγρπηηθέο επηδξάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ >2 αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 0,2 (p<0,2) 

ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

(multivariate linear regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο (πρ βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο). ηελ 

πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward 

stepwise linear regression). Αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ζηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b 

(coefficients‟ beta), ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο 

p. 

 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπεπίπεδε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (multilevel 

regression analysis) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο πνπ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο βαζκνινγίεο εκπεηξίαο θαζψο ηα δεδνκέλα δελ βαζίζηεθαλ ζε 

αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο. Ζ πνιπεπίπεδε αλάιπζε ιακβάλεη ππφςε πνιιαπιά 

επίπεδα θαη ε δηαθχκαλζε κπνξεί λα ρσξηζηεί κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

αζζελείο (επίπεδν 1) «εκθσιεχνληαη» ζηηο ToMY (επίπεδν 2), πνπ «εκθσιεχνληαη» 

ζηηο ΤΠΔ (επίπεδν 3). Πξηλ απφ ηελ πνιπεπίπεδε αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πξνγλσζηηθψλ κεηαβιεηψλ, αιιά δελ 

βξέζεθαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο. Έηζη, φιεο νη πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα ηειηθά κνληέια. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπεπίπεδε αλάιπζε κε 

MLwiN 3.0 κε ηξία επίπεδα φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Πξψηνλ, δεκηνπξγήζεθε 
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έλα κνληέιν κφλν κε ζηαζεξά κεηαβιεηή θαη ρσξίο ηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπκβνιή θάζε επηπέδνπ ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

βαζκνινγηψλ εκπεηξίαο. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε έλα δεχηεξν κνληέιν κε φιεο 

ηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο. Οη δηρφηνκεο κεηαβιεηέο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε 

ςεπδνκαηαβιεηέο κεηαβιεηέο (dummy variables), ελψ νη δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο 

αληηκεησπίζηεθαλ σο ζπλερείο κεηαβιεηέο. Τπνινγίζηεθε ν πξνζαξκνζκέλνο 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (B) κε ην ηππηθφ ζθάικα (SE) θαη ηηο ηηκέο p (α=0,05, 

δίπιεπξνη έιεγρνη). Οη απαληήζεηο κε ειιεηπνχζεο/απνχζεο ηηκέο (missing values) 

εμαηξέζεθαλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο.  

 

Σέινο, ν βαζκόο δπλεηηθήο βειηίσζεο (improvement potential) εθθξάζηεθε κε 

έλαλ πνζνηηθφ δείθηε πνπ ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ γηα θάζε εξψηεζε κε ηε βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο/«αμίαο» 

ηεο αληίζηνηρεο εξψηεζεο. Ζ βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο/«αμίαο» ππνινγίζηεθε 

ιακβάλνληαο ηε κέζε ηηκή γηα θάζε εξψηεζε/δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο ζε θιίκαθα 

απφ έλα έσο πέληε. Χο απνηέιεζκα, ε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο 

ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ 

αζζελνχο κε ηε κέζε βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία 

βειηίσζεο αληαλαθιά θαη κεγαιχηεξε αλάγθε βειηίσζεο. 

Ο βαζκφο δπλεηηθήο βειηίσζεο ππνινγίζηεθε γηα ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο: πξνζβαζηκφηεηα (3 εξσηήζεηο), ζπλέρεηα θαη 

ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο (3 εξσηήζεηο), πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο (3 

εξσηήζεηο), πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο (4 εξσηήζεηο), ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνδνκψλ (3 εξσηήζεηο) θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο 

θξνληίδαο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο (4 εξσηήζεηο). Γηα θάζε 

δηάζηαζε, ππνινγίζηεθε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

αζζελή. 

Οη ειιείπνπζεο («απνχζεο») ηηκέο (missing values) εμαηξέζεθαλ απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο. Σν ακθίπιεπξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 

0,05. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences).  
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2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΤΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΚΑ 

 

2.1. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο πεξηιάκβαλε 2620 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 

απφθξηζεο=58,3%) πνπ επηζθέθζεθαλ 63 ΣνΜΤ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2019. Ζ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ToMY παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

Β4. 

 

Πίλαθαο Β4. Καηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε αλά ToMY 

Α/Α 

Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο (ToMY) 
Ν % 

1 
44 1,7 

2 20 0,8 

3 45 1,7 

4 44 1,7 

5 41 1,6 

6 41 1,6 

7 37 1,4 

8 45 1,7 

9 35 1,3 

10 44 1,7 

11 35 1,3 

12 45 1,7 

13 19 0,7 

14 45 1,7 

15 45 1,7 

16 45 1,7 

17 45 1,7 

18 45 1,7 

19 45 1,7 

20 45 1,7 

21 45 1,7 

22 43 1,6 

23 45 1,7 

24 45 1,7 

25 43 1,6 
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26 39 1,5 

27 44 1,7 

28 45 1,7 

29 45 1,7 

30 45 1,7 

31 45 1,7 

32 45 1,7 

33 16 0,6 

34 45 1,7 

35 49 1,9 

36 32 1,2 

37 44 1,7 

38 20 0,8 

39 40 1,5 

40 41 1,6 

41 89 3,4 

42 43 1,6 

43 
43 1,6 

44 41 1,6 

45 44 1,7 

46 45 1,7 

47 43 1,6 

48 44 1,7 

49 45 1,7 

50 44 1,7 

51 45 1,7 

52 40 1,5 

53 45 1,7 

54 45 1,7 

55 45 1,7 

56 45 1,7 

57 50 1,9 

58 6 0,2 

59 41 1,6 

60 43 1,6 

61 22 0,8 

62 41 1,6 

63 45 1,7 
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Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Β5. 

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηα 53,1 έηε (ηππηθή απφθιηζε=15,1, 

δηάκεζνο=54, ειάρηζηε ηηκή=19, κέγηζηε ηηκή=96). Σν 14% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

κειέηε ήηαλ απφ 19 έσο 35 εηψλ, ην 27,9% απφ 36 έσο 49 εηψλ, ην 31,9% απφ 50 έσο 

64 εηψλ θαη ην 26,2% άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Γψδεθα ζηνπο εθαηφ (12%) επηζθέθζεθαλ ηηο ToMY γηα ηα παηδηά ηνπο, ελψ ην 

87,8% ηηο επηζθέθζεθε γηα δηθφ ηνπο πξφβιεκα πγείαο. 

Δμήληα πέληε ηνηο εθαηφ (65%) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο, ην 31,2% είρε 

αλψηεξε εθπαίδεπζε, ην 22,6% νινθιήξσζε ην γπκλάζην θαη ην 14,6% ήηαλ 

απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ Έιιελεο 

(94,0%) θαη αζθαιηζκέλνη (91,4%).Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

ηελ απηναμηνιφγεζαλ απφ κέηξηα έσο εμαηξεηηθή (92,4%). ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είραλ θάπνην ρξφλην λφζεκα (45,4%) θαη κφλν 4,7% είραλ θάπνηνπ 

είδνπο αλαπεξία. 

 

Πίλαθαο Β5. Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

κειέηε 

Υαξαθηεξηζηηθό Ν % 

Γνλέαο   

Όρη 2300 87,8 

Ναη 320 12,2 

Φύιν 
 

 

Άλδξαο 900 34,7 

Γπλαίθα 1696 65,3 

Ζιηθία 53,1
α
 15,1

β
 

Ζιηθηαθέο νκάδεο 
 

 

  19-35 367 14,0 

  36-49 732 27,9 

  50-64 834 31,9 

>65 687 26,2 

Δζληθόηεηα 
 

 

Διιεληθή 2454 94,0 

Άιιε 157 6,0 



99 

Τςειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο 
 

 

ΜεξηθέοηάμεηοηνπΓεκνηηθνχ 99 3,8 

Απφθνηηνο-ε Γεκνηηθνχ 449 17,3 

Απφθνηηνο-ε Γπκλαζίνπ 272 10,5 

Απφθνηηνο-ε Λπθείνπ 587 22,6 

Απφθνηηνο-ε Μεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΗΔΚ, 

ΓΗΔΚ, Σερληθή ζρνιή θ.ιπ.) 

380 14,6 

Απφθνηηνο-ε ΑΔΗ/ΣΔΗ 814 31,2 

Αζθαιηζκέλνο-ε ζηνλ ΔΟΠΤΤ ή ζε άιιν ηακείν 

δεκόζηαο/θνηλσληθήο αζθάιηζεο  
 

Όρη 254 9,7 

Ναη 2354 90,3 

Έρσ ηδησηηθή αζθάιηζε   

Όρη 2512 96,3 

Ναη 96 3,7 

Δίκαη αζθαιηζκέλνο-ε   

Όρη 224 8,6 

Ναη 2384 91,4 

Έρσ πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   

  Όρη 2458 95,3 

Ναη 122 4,7 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 
 

 

Πνιχ θαθή 92 3,5 

Καθή 108 4,1 

Μέηξηα 690 26,4 

Καιή 1152 44,1 

Πνιχ θαιή 570 21,8 

Υξόλην λόζεκα   

Όρη  1406 54,6 

Ναη, απφ έλα  683 26,5 

Ναη, απφ δχν 269 10,4 

Ναη, απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα  218 8,5 

Γελ γλσξίδσ 0 0,0 

α
 Μέζε ηηκή 

β
 Σππηθή απφθιηζε 

 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή ηνπο ζηηο 

ΣνΜΤ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Β6. 
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Σν 65% επηζθέθζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ελψ ην 31,5% ηελ επηζθέθζεθε γηα πξψηε θνξά. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (94%) είραλ ήδε εγγξαθεί ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

ηαηξφ ηεο πεξηνρήο ηνπο πξηλ επηζθεθηνχλ απηήλ ηε ΣνΜΤ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (85,1%) ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο 

Γεληθνχ Ηαηξνχ, ελψ 36,6% έιαβαλ λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, 13,6% ππεξεζίεο 

επηζθέπηε πγείαο, 12,4%  παηδηάηξνπ θαη 12,4% θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Μφλν ην 

1,5% επηζθέθζεθε λνζειεπηή ή άιιν επαγγεικαηία πγείαο ρσξίο λα επηζθεθζεί 

ηαηξφ. 

Οη πην ζπρλέο αηηίεο ηεο επίζθεςεο ήηαλ: 

 Ζ ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ (38,1%) 

 Ζ ζπληαγνγξάθεζε εξγαζηεξηαθψλ / δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (22,7%) 

 Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ή ηαηξηθφο έιεγρνο (27,4%) 

 Δπίζθεςε γηα ιφγνπο αζζέλεηαο (20,2%) 

 Δκβνιηαζκφο (9,1%) 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (86,3%) έθιεηζαλ ξαληεβνχ γηα ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζηελ ΣνΜΤ θαη, απφ απηνχο ην 58,5% είρε πεξίνδν αλακνλήο 

ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα, ελψ ην 31,7% απφ κία εβδνκάδα έσο έλαλ κήλα 

(Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. Ζκέξεο αλακνλήο απφ ην θιείζηκν ηνπ ξαληεβνχ κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζηελ ΣνΜΤ 
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Δπίζεο, ην 55,9% είρε πξνγξακκαηίζεη ην ξαληεβνχ κέζσ ηειεθψλνπ ζηε γξακκαηεία 

θαη ην 36,9% κε θπζηθή παξνπζία ζηελ ΣνΜΤ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ζπκκεηέρνληεο πεξίκελαλ ιηγφηεξν απφ 15 ιεπηά γηα ην ξαληεβνχ ηνπο (67,9%), ελψ 

ην 21,4% πεξίκελε απφ 15 έσο 30 ιεπηά θαη ην 9,7% απφ 31 έσο 60 ιεπηά (Γξάθεκα 

2). 

 

Γξάθεκα 2. Υξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ εμέηαζε 

 

 

Ο ηαηξφο παξέπεκςε ην22,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηεζε άιιε ππεξεζία 

πγείαο. Απφ απηνχο, ην 29,7% παξαπέκθζεθε ζε δηαγλσζηηθφ θέληξν, ην 29,1% ζε 

άιινλ επαγγεικαηία πγείαο, ην 24,5% ζε άιιν ηαηξφ εθηφο ηεο ΣνΜΤ, ην 11% ζε 

λνζνθνκείν θαη ην 7,1% ζε Κέληξν Τγείαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(88,5%) δήισζαλ φηη ν ηαηξφο ηνπο πξνζέθεξε επαξθείο πιεξνθνξίεο/θαζνδήγεζε 

γηα ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε άιιε ππεξεζία πγείαο. 

Ο ηαηξφο πξνρψξεζε ζε ζπληαγνγξάθεζε ζην 78,9% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθε ζπληαγή/παξαπεκπηηθφ γηα θαξκαθεπηηθή αγσγή ζην 

58,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζην 49,9% θαη γηα αλαιψζηκα 

πιηθά ζην 4,7%. 
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Πίλαθαο Β6. Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή 

ηνπο ζηελ ΣνΜΤ 

Υαξαθηεξηζηηθό Ν  % 

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ ΣνΜΤ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελώλ  
 

Απηή είλαη ε πξψηε θνξά 819 31,5 

2 έσο 4 θνξέο 1393 53,6 

5 θνξέο ή πεξηζζφηεξεο 326 12,5 

Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 60 12,5 

Δγγξαθή ζε νηθνγελεηαθό ηαηξό 
 

 

Ναη, ζε απηήλ ηελ ΣνΜΤ 2379 91,7 

Ναη, ζε άιιε δεκφζηα δνκή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

(π.ρ. Κέληξν Τγείαο θιπ ) 
44 1,7 

Ναη, ζε ζπκβεβιεκέλν ηδηψηε ηαηξφ 16 0,6 

Όρη 156 6,0 

ε απηήλ ηελ επίζθεςε, ήξζα ζε επαθή κε: 
 

 

Γεληθφ ηαηξφ/Παζνιφγν 2229 85,1 

Παηδίαηξν 324 12,4 

Κνηλσληθή/φ Λεηηνπξγφ 326 12,4 

Ννζειεχηξηα/ή 959 36,6 

Δπηζθέπηξηα/ε πγείαο 356 13,6 

Λόγνο επίζθεςεο 
 

 

Αζζέλεηα/αδηαζεζία 529 20,2 

Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ 

έιεγρν (ηζεθάπ) 717 
27,4 

πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 999 38,1 

Παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 596 22,7 

Παξαπνκπή απφ άιινλ ηαηξφ/άιιε κνλάδα πγείαο/άιιε 

ππεξεζία (πρ ζρνιείν, εξγαζηαθφ ρψξν θηι.) 18 
0,7 

Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 75 2,9 

πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (π.ρ. δηαηξνθή, δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο) 83 
3,2 

Δκβνιηαζκφο 238 9,1 

Υξήζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 95 3,6 

Δγγξαθή ζε νηθνγελεηαθφ ηαηξφ 156 6,0 

Πξνγξακκαηηζκόο ξαληεβνύ γηα ηε ζεκεξηλή επίζθεςε ζε 

απηήλ ηελ ΣνΜΤ  
 

  Όρη 359 13,7 

Ναη 2261 86,3 

Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ 
 

 

Με επίζθεςε ζηελ ΣνΜΤ 826 36,9 

Σειεθσληθά ζηελ ΣνΜΤ 1252 55,9 
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Απεπζείαο κε ηνλ/ηελ ηαηξφ 93 4,1 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (rdv.healthnet.gr) 28 1,2 

Γελ μέξσ, θάπνηνο άιινο κνπ ην πξνγξακκάηηζε 42 1,9 

Πόζεο εκέξεο κεζνιάβεζαλ από ηε δεκηνπξγία αλάγθεο 

επίζθεςεο έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο;  
 

Κακία, εμππεξεηήζεθα απζεκεξφλ 463 19,4 

Μία (1) εκέξα 231 9,7 

Απφ 2 έσο 7 εκέξεο 704 29,4 

Απφ 8 έσο 30 εκέξεο 758 31,7 

Πεξηζζφηεξεο απφ 30 εκέξεο 171 7,1 

Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 65 2,7 

Πόζε ώξα κεζνιάβεζε από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα 

επίζθεςεο κέρξη λα ζαο δεη ν/ε ηαηξόο ή άιινο 

επαγγεικαηίαο πγείαο; 
 

 

Μέρξη 15 ιεπηά 1638 67,9 

Πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά θαη έσο κηζή ψξα 515 21,4 

Πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα θαη έσο κηα ψξα 157 6,5 

Πεξηζζφηεξν απφ κηα ψξα 102 4,2 

Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 0 0,0 

Παξαπνκπή από ηνλ ηαηξό ζε άιιε ππεξεζία πγείαο   

Όρη 2040 77,9 

Ναη 580 22,1 

Ο ηαηξόο κε παξέπεκςε ζε: 
 

 

Άιιν επαγγεικαηία πγείαο ζηελ ΣνΜΤ 169 29,1 

Ηαηξφ εηδηθφηεηαο 142 24,5 

Κέληξν Τγείαο 41 7,1 

Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 172 29,7 

Ννζνθνκείν 64 11,0 

Ο/ε ηαηξόο ζαο ζπληαγνγξάθεζε;   

  Όρη 553 21,1 

Ναη 2067 78,9 

πληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο   

  Όρη 1023 41,8 

Ναη 1425 58,2 

πληαγνγξάθεζε δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ   

  Όρη 1089 50,1 

Ναη 1084 49,9 

πληαγνγξάθεζε αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ (π.ρ. 

επηζέκαηα, ζύξηγγεο-ζπζθεπέο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, 

ηαηλίεο θιπ) 

  

  Όρη 1761 95,3 

Ναη 86 4,7 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ηαηξόο ή άιινο επαγγεικαηίαο 
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πγείαο ζαο παξέπεκςε αιινύ, ε πιεξνθόξεζε/θαζνδήγεζε 

πνπ ζαο παξείρε ήηαλ επαξθήο (π.ρ. ώξεο ιεηηνπξγίαο, 

ηξόπνη πξόζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο) 

Γηαθσλψ απφιπηα 11 2,2 

Γηαθσλψ 8 1,6 

Οχηε ζπκθσλψ/ νχηε δηαθσλψ 39 7,9 

πκθσλψ 201 40,8 

πκθσλψ απφιπηα 234 47,5 

ήκεξα ζαο είδε άιινο-ε επαγγεικαηίαο πγείαο ρσξίο λα 

ζαο δεη ηαηξόο ζε απηήλ ηε ΣνΜΤ; 

  

Όρη 2580 98,5 

Ναη 40 1,5 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δεκηνπξγήζακε έμη παξάγνληεο (πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο) κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία (Πίλαθαο Β7). Ο 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Cronbach's alpha) γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχζαλ θάζε έλαλ απφ ηνπο έμη παξάγνληεο (δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο) 

θπκαίλνληαλ απφ 0,61 έσο 0,88 θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ήηαλ 0,92, γεγνλφο πνπ δειψλεη απνδεθηή εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Πίλαθαο Β7). 

 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Β8. Όιεο νη κέζεο ηηκέο ζηηο εξσηήζεηο ήηαλ κεγαιύηεξεο από ην κέζν 

ηεο θιίκαθαο (=3), γεγνλόο πνπ δείρλεη ζεηηθά επίπεδα εκπεηξηώλ. 
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Πίλαθαο Β7. Οη έμη παξάγνληεο (δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ αληίζηνηρε ζεσξία 

 Παξάγνληαο1 Παξάγνληαο2 Παξάγνληαο 3 Παξάγνληαο4 Παξάγνληαο5
 

Παξάγνληαο6
 

Πξνζβαζηκόηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο 

πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο 

ηεο 

θξνληίδαο 

Πιεξόηεηα/ 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ηεο θξνληίδαο 

Πνηόηεηα 

ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

ηεο δνκήο 

Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο θαη 

πνηόηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ 

παξέρεηαη από 

άιινπο 

επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ X      

Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ 

ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
X      

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην 

ξαληεβνχ 
X      

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ κνπ 
 X     

Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη 

ηαηξνί 

 X     

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

 X     

Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο γηα ην 

πψο λα δσ πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε 
  X    
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ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, ην 

θαγεηφ, ην πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή κνπ 

αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 
  X    

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ 

πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 
  X    

Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ    X   

Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά    X   

Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

κε εμεηάζεη 
   X   

Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε 

γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη 

ηε ζεξαπεία κνπ 
   X   

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα 

ζηνπο ρψξνπο απηήο ηεο ΣνΜΤ 
    X  

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε     X  

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ θαζαξνί (π.ρ. 

ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη αλακνλήο, θιπ.) 
    X  

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 
     X 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 
     X 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο      X 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ 

ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο-ηξηεο) 

κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 
      

πληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach’s alpha 
0,61 0,73 0,88 0,88 0,81 0,82 
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Πίλαθαο Β8. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ηνηρείν/Δξώηεζε 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ/ 

νύηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 4,25 0,66 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ 28 1,1 69 2,7 200 7,8 1151 44,6 1131 43,9 4,27 0,80 

Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε 

δνπιεηά κνπ 

51 2,0 149 5,8 288 11,2 987 38,4 1096 38,4 4,14 0,96 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ 28 1,1 61 2,4 174 6,9 1002 39,9 1248 49,7 4,35 0,80 

πλέρεηα θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 4,37 0,69 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 28 1,1 35 1,4 84 3,4 835 33,7 1496 60,4 4,51 0,73 

Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη 

ηαηξνί 

67 2,8 91 3,8 314 13,2 801 33,7 1102 46,4 4,17 0,99 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

27 1,1 72 2,9 127 5,1 853 34,5 1396 56,4 4,42 0,81 

Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 4,33 0,77 

Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ 

πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ην 

θάπληζκα, ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή κνπ 

αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

36 1,5 81 3,3 248 10,0 810 32,7 1301 52,5 4,32 0,88 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο κνπ 

29 1,2 37 1,5 215 8,7 844 34,0 1358 54,7 4,40 0,80 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ 

πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 

36 1,5 76 3,1 295 12,1 790 32,5 1233 50,7 4,28 0,90 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 4,57 0,61 
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Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ 16 0,6 8 0,3 26 1,0 624 24,5 1873 73,5 4,70 0,57 

Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά 21 0,8 10 0,4 50 2,0 616 23,5 1830 69,8 4,67 0,62 

Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 28 1,1 24 1,0 141 5,7 681 27,4 1609 64,8 4,54 0,75 

Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ 

αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

25 1,0 43 1,8 230 9,4 807 33,0 1339 54,8 4,39 0,81 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 4,37 0,72 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο 

απηήο ηεο ΣνΜΤ 

23 0,9 26 1,0 169 6,6 831 32,3 1525 59,2 4,48 0,74 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 60 2,3 102 4,0 285 11,1 848 33,0 1274 49,6 4,24 0,96 

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, 

ηνπαιέηεο, ρψξνη αλακνλήο, θιπ.) 

29 1,1 51 2,0 226 8,8 829 32,2 1443 56,0 4,40 0,82 

Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη από άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 4,52 0,61 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 10 0,5 7 0,3 74 3,6 640 31,3 1316 64,3 4,59 0,62 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ 

πγεία κνπ 

15 0,8 47 2,4 263 13,2 631 31,7 1035 52,0 4,32 0,84 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο 10 0,5 2 0,1 48 2,4 534 26,2 1442 70,8 4,67 0,58 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο 

θαη ηνπο λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 

10 0,5 22 1,1 129 6,4 607 30,2 1242 61,8 4,52 0,71 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ησλ ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο εκπεηξηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα Β9 θαη ζην Γξάθεκα 3. 

 

χκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο, νη 5 κεηαβιεηέο κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ήηαλ νη 

εμήο: 

 Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ 

 Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά 

 Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο 

 Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 

 Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 

 

χκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο, νη 5 κεηαβιεηέο κε ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο, ήηαλ 

νη εμήο: 

 Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ  

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

πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί 

 Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 

 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ  

 Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 

 

Πίλαθαο Β9. Σαμηλφκεζεησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ησλ ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο εκπεηξίαο 

ηνηρείν/Δξώηεζε Μέζε ηηκή 

Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ – Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

4,70 

Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 4,67 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο- Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο 4,67 
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θξνληίδαο  

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

4,59 

Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη - Πνηόηεηα 

ηαηξηθήο θξνληίδαο 

4,54 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη από άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

4,52 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ - πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

4,51 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο απηήο ηεο 

ΣνΜΤ - Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 

4,48 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ - πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

4,42 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ – 

Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

4,40 

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

αλακνλήο, θιπ.) - Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 

4,40 

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

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ - Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 

4,39 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ – Πξνζβαζηκόηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

4,35 

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

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

ηε θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) – 

Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

4,32 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ- 

Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο  

4,32 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 

ζεξαπείαο – Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

4,28 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ- Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο 

4,27 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε - Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 4,24 

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

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί -πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

4,17 

Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ – 

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

4,14 

 

 

 

 



 
 

 

Γξάθεκα 3. Σαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ/ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ησλ ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο 

ηεο βαζκνινγίαο 



 
 

 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζακε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνπο έμη 

παξάγνληεο (δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο). 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ππνινγίζηεθε σο ε κέζε ηηκή ησλ 

ηηκψλ/απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκπεηξηψλ. Σα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα απηέο ηηο έμη δηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα Β10 θαη ζην Γξάθεκα 4. Όιεο νη κέζεο βαζκνινγίεο ήηαλ κεγαιύηεξεο από 

ην κέζν ηεο θιίκαθαο (=3), γεγνλόο πνπ δείρλεη ζεηηθά επίπεδα εκπεηξηώλ. 

Ζ βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ήηαλ ε πςειφηεξε θαη αθνινπζνχζαλ νη αληίζηνηρεο 

βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηε ζπλέρεηα/ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, απφ ηελ 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

Οη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο ΣνΜΤ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β11 θαη ήηαλ εμαηξεηηθά πςειέο. 

 

Πίλαθαο Β10. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηηο έμη 

δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο (ζε θζίλνπζα ζεηξά) 

Βαζκνινγία  Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Γηάκεζνο Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 4,57 0,61 5,0 1 5 

Πνηφηεηα λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο  

4,52 0,61 5,0 1 5 

πλέρεηα θαη ζπληνληζκφο ηεο 

θξνληίδαο 

4,37 0,69 4,3 1 5 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 4,37 0,72 4,7 1 5 

Πιεξφηεηα/Πεξηεθηηθφηεηα 

ηεο θξνληίδαο 

4,33 0,77 4,3 1 5 

Πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο 

4,25 0,66 4,3 1 5 

πλνιηθή βαζκνινγία 

ζεηηθώλ εκπεηξηώλ 

4,41 0,52 4,5 1 5 
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Γξάθεκα 4. Ζ κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη νη κέζεο ηηκέο ησλ 

βαζκνινγηψλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηηο έμη δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο 

 

 

Πίλαθαο Β11. Βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο ΣνΜΤ 

 Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Γηάκεζνο Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Βαζκνινγία ζχζηαζεο 

ηνπ ηαηξνχ  
9,46 1,22 10 0 10 

Βαζκνινγία ζχζηαζεο 

ηεο ΣνΜΤ 
9,47 1,13 10 0 10 

 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο θάζε εξψηεζεο, 

(εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ») παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β12. Όιεο νη κέζεο ηηκέο 

ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία/εξσηήζεηο ήηαλ κεγαιύηεξεο από ην κέζν ηεο θιίκαθαο 

(=3), γεγνλόο πνπ δείρλεη πςειά επίπεδα ζεκαληηθόηεηαο, όπσο απνδίδεηαη από 

ηνπο αζζελείο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

 

 



 
 

Πίλαθαο Β12. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο θάζε εξψηεζεο (εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ») 

ηνηρείν/Δξώηεζε 

Αζήκαληε Λίγν 

ζεκαληηθή 

Μέηξηα 

ζεκαληηθή 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

Πάξα πνιύ 

ζεκαληηθή 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο  

154 6,1 100 4,0 235 9,4 924 36,9 1092 43,6 4,08 1,11 

Υξφλνο αλακνλήο απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάζαηε ζηε ΣνΜΤ κέρξη λα 

ζαο δεη ν/ε ηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο 

202 8,0 108 4,3 247 9,7 933 36,7 1049 41,3 3,99 1,18 

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

επαγγεικαηία πγείαο, ε επάξθεηα ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο/θαζνδήγεζεο απφ ηνλ/ηελ ηαηξφ(π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, 

ηξφπνη πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο) 

66 2,8 40 1,7 206 8,9 944 40,8 1060 45,8 4,25 0,90 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο  22 0,9 40 1,6 189 7,5 986 39,1 1285 51,0 4,38 0,76 

Ζ ΣνΜΤ λα είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 40 1,6 66 2,6 267 10,5 862 33,9 1311 51,5 4,31 0,88 

Να είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίδσ ξαληεβνχ 21 0,8 14 0,6 71 2,8 830 32,7 1604 63,1 4,57 0,66 

πλέρεηα θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

Ο/ε ηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 13 0,5 14 0,6 57 2,3 784 31,0 1658 65,6 4,61 0,62 

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

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί 

22 0,9 58 2,3 181 7,1 767 30,2 1508 59,5 4,45 0,79 

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

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

11 0,4 17 0,7 56 2,2 803 31,5 1662 65,2 4,60 0,61 

Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

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

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

θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

13 0,5 19 0,7 139 5,5 795 31,3 1572 61,9 4,53 0,68 

Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 8 0,3 10 0,4 44 1,7 670 26,3 1817 71,3 4,68 0,56 

Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 

9 0,4 12 0,5 50 2,0 695 27,3 1781 69,9 4,66 0,58 
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Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Ο/ε ηαηξφο λα είλαη επγεληθφο-ή καδί κνπ 8 0,3 4 0,2 52 2,0 619 24,2 1879 73,3 4,70 0,55 

Ο/ε ηαηξφο λα κε αθνχεη πξνζεθηηθά 7 0,3 3 0,1 14 0,5 587 22,9 1948 76,1 4,75 0,49 

Ο/ε ηαηξφο λα αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 6 0,2 7 0,3 52 2,1 630 24,9 1833 72,5 4,69 0,55 

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

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

19 0,8 25 1,0 163 6,4 766 30,3 1555 61,5 4,51 0,73 

Οη ππάιιεινη ζηελ ππνδνρή λα είλαη εμππεξεηηθνί 8 0,3 12 0,5 93 3,6 840 32,9 1602 62,7 4,57 0,62 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 

Να είλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο ΣoMY 19 0,7 36 1,4 298 11,7 887 34,7 1316 51,5 4,35 0,79 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο λα είλαη άλεηε 23 0,9 43 1,7 317 12,4 895 35,1 1273 49,9 4,31 0,82 

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ λα είλαη θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη 

αλακνλήο, θ.ιπ.)  

9 0,4 14 0,5 73 2,9 749 29,3 1713 67,0 4,62 0,61 

Η ΤνΜΥ λα είλαη θαιά εμνπιηζκέλε (π.ρ. πιηθά, αλαιώζηκα, ηαηξηθά 

κεραλήκαηα θ.ιπ.) 

11 0,4 16 0,6 72 2,8 637 25,1 1804 71,0 4,66 0,61 

Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά 9 0,4 14 0,6 80 3,1 847 33,3 1590 62,6 4,57 0,62 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 24 0,9 35 1,4 206 8,1 828 32,7 1442 56,9 4,43 0,78 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα είλαη επγεληθνί-έο 10 0,4 12 0,5 65 2,6 774 30,5 1675 66,0 4,61 0,60 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηόο από ηνπο ηαηξνύο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο) λα κε αθνύλ πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ παξέρεηαη από άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

12 0,5 19 0,8 107 4,2 796 31,5 1590 63,0 4,56 0,66 

 

 

 



 
 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο θάζε εξψηεζεο(εξσηεκαηνιφγην 

«αμηψλ») παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β13 θαη ζην Γξάθεκα5. 

 

χκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο, νη 5 κεηαβιεηέο κε ην πςειφηεξν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ νη εμήο: 

 Ο/ε ηαηξφο λα είλαη επγεληθφο-ή καδί κνπ 

 Ο/ε ηαηξφο λα κε αθνχεη πξνζεθηηθά 

 Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα είλαη επγεληθνί-έο 

 Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά 

 Ο/ε ηαηξφο λα αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 

 

χκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο, νη 5 κεηαβιεηέο κε ην ρακειφηεξν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ ηα εμήο: 

 Ζ ΣνΜΤ λα είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 

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

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί 

 Ζ αίζνπζα αλακνλήο λα είλαη άλεηε 

 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 

 

Πίλαθαο Β13. Σαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο θάζε 

εξψηεζεο(εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ»)ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνηρείν/Δξώηεζε 
Μέζε 

ηηκή 

Ο/ε ηαηξφο λα είλαη επγεληθφο-ή καδί κνπ - Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 
4,70 

Ο/ε ηαηξφο λα κε αθνχεη πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα ηαηξηθήο 4,67 
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θξνληίδαο 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα είλαη επγεληθνί-έο - Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 
4,67 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 
4,59 

Ο/ε ηαηξφο λα αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη- 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 
4,54 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο) λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά - Πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ παξέρεηαη από άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

4,52 

Ο/ε ηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ - πλέρεηα 

θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 
4,51 

Να είλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ΣoMY - Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 
4,48 

Ο-ε ηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ 

κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ- πλέρεηα 

θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

4,42 

Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

κνπ – Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 
4,40 

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ λα είλαη θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, 

ρψξνη αλακνλήο, θ.ιπ.) - Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 
4,40 

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

κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ - Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

4,39 

Να είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίδσ ξαληεβνχ – 

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 
4,35 

Ο-ε ηαηξφο, λα κνπ παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, ην θαγεηφ, 

ην πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

– Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 

4,32 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 

- Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 
4,32 

Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο – Πιεξόηεηα/Πεξηεθηηθόηεηα ηεο 

θξνληίδαο 

4,28 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο - Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο 
4,27 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο λα είλαη άλεηε- Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο 
4,24 

Ο/ε ηαηξφο λα κνπ δίλεη θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ/ηεο 

θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί- πλέρεηα 

θαη ζπληνληζκόο ηεο θξνληίδαο 

4,17 

Ζ ΣνΜΤ λα είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ - 

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 
4,14 

 

 

 



 
 

 

Γξάθεκα 5. Σαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο θάζε εξψηεζεο (εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ») ζχκθσλα κε ηηο κέζεο ηηκέο 

ζεκαληηθφηεηαο 



 
 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο ζηελ ΣνΜΤ, νη δηαζηάζεηο πνπ ν ηαηξφο 

ή/θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ή θαη ζπλνιηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ ζε απηήλ ηελ ToMY, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β14 

θαη ζην Γξάθεκα 6. 

 

Πίλαθαο Β14. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε αλαθνξηθά κε ηηο 

ζεηηθέο εληππψζεηο ηνπο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ  

Υαξαθηεξηζηηθό Ν  % 

Θεηηθέο εληππώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

ζηελ ΣνΜΤ  
 

  Σν πξνζσπηθφ (επγέλεηα, εμππεξέηεζε, πξνζνρή θ.ιπ.) 1138 70,7 

  Γξήγνξε εμππεξέηεζε 335 20,8 

  Κιηληθή εμέηαζε θαη πνηφηεηα θξνληίδαο 85 5,3 

  Καζαξηφηεηα 30 1,9 

  Άλεζε 21 1,3 

Γηαζηάζεηο πνπ ν ηαηξόο ή/θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ  
 

  Υξφλνο εμέηαζεο 41 71,9 

  πκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ  14 24,6 

  Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο πγείαο 2 3,5 

Γηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βειηησζνύλ ζε απηήλ 

ηελ ToMY 

  

  Τπνδνκέο 261 22,6 

  Πεξηζζφηεξνη ηαηξνί 255 22,0 

  Υξφλνο αλακνλήο κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

140 12,1 

  Πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο 135 11,7 

  Υξφλνο αλακνλήο κέρξη λα εμεηαζηεί απφ ηνλ ηαηξφ 107 9,2 

  Χξάξην εξγαζίαο 94 8,1 

  Δμνπιηζκφο 63 5,4 

  Καζαξηφηεηα 26 2,2 

  Πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ 25 2,2 

  Γπζθνιίεο πξφζβαζεο (απφζηαζε, ππνδνκέο γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο) 

18 1,6 

  Ραληεβνχ ηειεθσληθά 11 1,0 

  Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 8 0,7 

  πληαγή γηα εξεκηζηηθά, νπηνχρα θ.ιπ. 7 0,6 

  Τπεξεζίεο θαη 'νίθνλ θξνληίδαο 7 0,6 
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ρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ, 

ην πξνζσπηθφ, ε γξήγνξε εμππεξέηεζε, ε θιηληθή εμέηαζε θαη ε παξερφκελε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ε θαζαξηφηεηα θαη νη αλέζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο ΣνΜΤ ήηαλ απφ 

ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο πηπρέο ηεο θξνληίδαο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ν ηαηξόο ή/θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα 

κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ, ν ρξφλνο εμέηαζεο, ε ζηάζε ησλ ηαηξψλ θαη ε 

πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο αζζελείο ήηαλ νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο απαληήζεηο. 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΤνΜΥ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

βειηησζνύλ, νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο απφ ηνπο αζζελείο/ιήπηεο ήηαλ ε βειηίσζε 

ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ζηειέρσζε ησλ ΣνΜΤ κε ηελ πξνζζήθε 

επηπιένλ εηδηθνηήησλ
2
, ε κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο, ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο (ηφζν θαηά ηηο πξσηλέο φζν θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο), ε 

θαζαξηφηεηα, ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο δνκήο, ε δπλαηφηεηα 

ηειεθσληθήο δηεπζέηεζεο ξαληεβνχ, ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο. 

 

 

 

                                                           

 
2
 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα 

ηνλ ξφιν ησλ ΣνΜΤ θαζψο ζηε ζηειέρσζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε 

εηδηθψλ ηαηξψλ. 



 
 

 

Γξάθεκα 6. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο 

ζηελ ΣνΜΤ θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ  



 
 

2.2. Γηκεηαβιεηή θαη Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε 

 

πλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ 

 

ηνλ Πίλαθα Β15 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ.  

 

Πίλαθαο Β15. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ζεηηθώλ 

εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,04
α 

Όρη 4,40 0,53  

Ναη 4,46 0,51  

Φύιν   0,3
α 

Άλδξαο 4,40 0,53  

Γπλαίθα 4,42 0,52  

Ζιηθία 0,09
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,007
α 

Διιεληθή 4,40 0,52  

Άιιε 4,52 0,56  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,05
γ
  0,4

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,15
α 

Όρη 4,41 0,52  

Ναη 4,36 0,50  

Αλαπεξία >67%   0,6
α 

Όρη 4,41 0,52  

Ναη 4,38 0,49  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 0,02
γ
  0,4

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,4
α 

Όρη 4,41 0,50  

Ναη 4,40 0,55  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,5
α 

Όρη 4,39 0,53  

Ναη 4,41 0,53  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,05
γ
  0,01

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ -0,09
γ
  <0,001

γ 
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πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,16
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

θαη 7 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β16. 

 

Πίλαθαο Β16. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ.  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα 

ηνλ b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ 

θαη ηεο επίζθεςεο 

-0,03 -0,05 to -0,02 <0,001 

Ζιηθία 0,004 0,002 to 0,005 <0,001 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό 
-0,10 -0,12 to -0,07 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ξαληεβνχ 

θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ. 
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 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε απφ ηνλ ηαηξφ 

ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ. 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εξκελεχεη ην 4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ. 

 

 

Βαζκνινγία ζύζηαζεο ηνπ ηαηξνύ 

 

ηνλ Πίλαθα Β17 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ.  

 

Πίλαθαο Β17. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

ζύζηαζεο ηνπ 

ηαηξνύ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,08
α 

Όρη 9,48 1,11  

Ναη 9,29 1,86  

Φύιν   0,2
α 

Άλδξαο 9,41 1,14  

Γπλαίθα 9,48 1,28  

Ζιηθία 0,15
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,4
a 

Διιεληθή 9,46 1,22  

Άιιε 9,54 1,33  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,14
γ
  <0,001

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,3
α 

Όρη 9,47 1,23  

Ναη 9,38 1,16  

Αλαπεξία >67%   0,06
α 

Όρη 9,45 1,25  

Ναη 9,60 0,83  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,03
γ
  0,2

γ 

Υξόλην λόζεκα   <0,001
α 

Όρη 9,37 1,37  

Ναη 9,56 1,03  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,09
α 



125 

Όρη 9,33 1,52  

Ναη 9,48 1,18  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,08
γ
  <0,001

c 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη ηεο 

επίζθεςεο 

-0,08
γ
  <0,001

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,14
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ θαη 11 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β18. 

 

Πίλαθαο Β18. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα 

ηνλ b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ 

θαη ηεο επίζθεςεο 

-0,05 -0,09 to -0,007 0,023 

Ζιηθία 0,01 0,006 to 0,014 <0,001 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό 
-0,24 -0,30 to -0,17 <0,001 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο 0,16 0,05 to 0,27 0,004 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ. 
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 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηνπ 

ηαηξνχ. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ. 

 Οη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηνπ ηαηξνχ. 

 

 

Βαζκνινγία ζύζηαζεο ηεο ΣνΜΤ 

 

ηνλ Πίλαθα Β19 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ.  

 

Πίλαθαο Β19. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

ζύζηαζεο ηεο ΣνΜΤ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,5
α 

Όρη 9,46 1,12  

Ναη 9,51 1,18  

Φύιν   0,3
α 

Άλδξαο 9,43 1,11  

Γπλαίθα 9,49 1,14  

Ζιηθία 0,10
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,05
α 

Διιεληθή 9,46 1,13  

Άιιε 9,63 1,00  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,14
γ
  <0,001

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,5
α 

Όρη 9,47 1,14  

Ναη 9,41 1,00  

Αλαπεξία >67%   0,7
α 

Όρη 9,46 1,15  

Ναη 9,50 0,92  
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Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

-0,01
γ
  0,7

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,005
α 

Όρη 9,41 1,19  

Ναη 9,54 1,05  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,8
α 

Όρη 9,45 1,18  

Ναη 9,47 1,12  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,06
γ
  0,004

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ 

θαη ηεο επίζθεςεο 

-0,11
γ
  <0,001

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,13
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ θαη 7 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β20. 

 

Πίλαθαο Β20. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ 

b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

ξαληεβνύ θαη ηεο 

επίζθεςεο 

-0,09 -0,13 to -0,057 <0,001 

Ζιηθία 0,007 0,003 to 0,011 <0,001 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από 

ηελ επίζθεςε/εμέηαζε από 

ηνλ ηαηξό 

-0,23 -0,29 to -0,17 <0,001 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,03 -0,07 to -0,001 0,045 
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηεο 

ΣνΜΤ. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ. 

 Σν ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηεο ΣνΜΤ. 

 

 

Βαζκνινγία πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 

ηνλ Πίλαθα Β21 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο.  

 

Πίλαθαο Β21. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

πξνζβαζηκόηεηαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,02
α 

Όρη 4,24 0,66  

Ναη 4,32 0,57  

Φύιν   0,6
α 

Άλδξαο 4,26 0,64  

Γπλαίθα 4,24 0,66  

Ζιηθία 0,02
β
  0,02β

β 

Δζληθόηεηα   0,2
α 

Διιεληθή 4,24 0,65  
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Άιιε 4,31 0,69  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,004
γ
  0,8

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,03
α 

Όρη 4,26 0,65  

Ναη 4,15 0,69  

Αλαπεξία >67%   0,2
α 

Όρη 4,25 0,65  

Ναη 4,17 0,68  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

0,06
γ
  0,004

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,009
α 

Όρη 4,27 0,63  

Ναη 4,21 0,68  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,04
α 

Όρη 4,18 0,67  

Ναη 4,26 0,65  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,03
γ
  0,2

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,09
γ
  <0,001

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,16
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 11 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β22. 

 

Πίλαθαο Β22. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ ξαληεβνύ θαη ηεο 

επίζθεςεο 

-0,06 -0,08 to -0,04 <0,001 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ -0,16 -0,19to -0,13 <0,001 
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από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από 

ηνλ ηαηξό 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε 

κε αλαζθάιηζηνπο 
0,12 0,03 to 0,22 0,012 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Οη αζθαιηζκέλνη είραλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

 

Βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνύ ηεο θξνληίδαο 

 

ηνλ Πίλαθα Β23 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο 

θξνληίδαο. 

 

Πίλαθαο Β23. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

ζπλέρεηαο θαη 

ζπληνληζκνύ ηεο 

θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,3
α 
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Όρη 4,37 0,68  

Ναη 4,33 0,80  

Φύιν   0,9
α 

Άλδξαο 4,36 0,65  

Γπλαίθα 4,37 0,71  

Ζιηθία 0,11
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,01
α 

Διιεληθή 4,36 0,69  

Άιιε 4,51 0,69  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,06
γ
  0,002

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,9
α 

Όρη 4,37 0,69  

Ναη 4,36 0,60  

Αλαπεξία >67%   0,1
α 

Όρη 4,36 0,69  

Ναη 4,46 0,58  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

-0,06
γ
  0,002

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,003
α 

Όρη 4,33 0,69  

Ναη 4,41 0,69  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,7
α 

Όρη 4,35 0,71  

Ναη 4,37 0,69  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,03γ
γ
  0,1

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,03
γ
  0,1

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,08
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο θαη 

9 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β24. 
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Πίλαθαο Β24. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από 

ηελ επίζθεςε/εμέηαζε από 

ηνλ ηαηξό 

-0,08 -0,12to -0,04 <0,001 

Ζιηθία 0,004 0,002 to 0,006 <0,001 

Ύπαξμε ρξόληνπ 

λνζήκαηνο (Καηεγνξία 

αλαθνξάο = Όρη) 

0,04 0,003 to 0,07 0,03 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζπλέρεηαο θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε ρξφλην λφζεκα είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζπλέρεηαο 

θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ρξφλην 

λφζεκα. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο. 
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Βαζκνινγία πιεξόηεηαο/πεξηεθηηθόηεηαο ηεο θξνληίδαο 

 

ηνλ Πίλαθα Β25 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο. 

 

Πίλαθαο Β25. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

πιεξόηεηαο/ 

πεξηεθηηθόηεηαο ηεο 

θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,04
α 

Όρη 4,32 0,76  

Ναη 4,41 0,84  

Φύιν   0,5
α 

Άλδξαο 4,31 0,78  

Γπλαίθα 4,34 0,77  

Ζιηθία 0,06
β
  0,006

β 

Δζληθόηεηα   0,009
α 

Διιεληθή 4,32 0,77  

Άιιε 4,49 0,81  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,04
γ
  0,03

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,9
α 

Όρη 4,33 0,78  

Ναη 4,33 0,71  

Αλαπεξία >67%   0,3
α 

Όρη 4,33 0,77  

Ναη 4,25 0,85  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

0,01
γ
  0,7

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,9
α 

Όρη 4,33 0,77  

Ναη 4,32 0,78  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,3
α 

Όρη 4,37 0,76  

Ναη 4,32 0,78  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,07
γ
  <0,001

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,11
γ
  <0,001

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,07
γ
  0,001

γ 
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α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

θαη 7 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β26. 

 

Πίλαθαο Β26. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα 

ηνλ b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,07 -0,09 to -0,04 <0,001 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό 
-0,06 -0,10 to -0,02 0,003 

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 
0,09 0,04 to 0,14 <0,001 

Ζιηθία 0,003 0,001 to 0,006 0,003 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ TνMY ηνπο ηειεπηαίνπο 

6 κήλεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο 

ηεο θξνληίδαο. 
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 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πιεξφηεηαο/πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 

 

Βαζκνινγία πνηόηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

 

ηνλ Πίλαθα Β27 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

Πίλαθαο Β27. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

πνηόηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,4
α 

Όρη 4,57 0,59  

Ναη 4,60 0,70  

Φύιν   0,03
α 

Άλδξαο 4,54 0,60  

Γπλαίθα 4,59 0,61  

Ζιηθία 0,09
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,2
α 

Διιεληθή 4,57 0,60  

Άιιε 4,64 0,67  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,04
γ
  0,03

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,1
α 

Όρη 4,58 0,59  

Ναη 4,52 0,59  

Αλαπεξία >67%   0,8
α 

Όρη 4,58 0,61  

Ναη 4,56 0,56  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

0,02
γ
  0,4

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,5
α 

Όρη 4,56 0,61  

Ναη 4,58 0,60  
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Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,7
α 

Όρη 4,56 0,65  

Ναη 4,57 0,60  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,02
γ
  0,3

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,07
γ
  0,001

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,13
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη 7 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β28. 

 

Πίλαθαο Β28. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα 

ηνλ b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

ξαληεβνύ θαη ηεο επίζθεςεο 

-0,03 -0,05 to -0,009 0,004 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ 

ηαηξό 

-0,10 -0,13 to -0,07 <0,001 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο 0,08 0,03 to 0,13 0,002 

Ζιηθία 0,005 0,003 to 0,006 <0,001 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 
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 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο 

πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Οη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 3% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

 

Βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δνκήο 

 

ηνλ Πίλαθα Β29 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο. 

 

Πίλαθαο Β29. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία 

ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

δνκήο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

<0,001
α 

Όρη 4,35 0,74  

Ναη 4,54 0,57  

Φύιν   0,06
α 

Άλδξαο 4,33 0,74  

Γπλαίθα 4,39 0,71  

Ζιηθία 0,09
β
  <0,001

β 

Δζληθόηεηα   0,3
α 

Διιεληθή 4,37 0,72  

Άιιε 4,32 0,77  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,06
γ
  0,004

γ 
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Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,1
α 

Όρη 4,58 0,59  

Ναη 4,52 0,59  

Αλαπεξία >67%   0,4
α 

Όρη 4,37 0,72  

Ναη 4,32 0,74  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 0,006
γ
  0,8

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,5
α 

Όρη 4,38 0,69  

Ναη 4,36 0,75  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,02
α 

Όρη 4,29 0,75  

Ναη 4,38 0,72  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ ΣνΜΤ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,04
γ
  0,03

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη ηεο 

επίζθεςεο 

-0,05
γ
  0,011

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,18
γ
  <0,001

γ 

α
 Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο θαη 9 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β30. 

 

Πίλαθαο Β30. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ 

b 

Σηκή p 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,04 -0,06 to -0,011 0,004 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό 
-0,14 -0,18 to -0,11 <0,001 

Ζιηθία 0,007 0,005 to 0,009 <0,001 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο 0,10 0,04 to 0,16 0,002 
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ξαληεβνχ 

θαη ηεο επίζθεςεο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο δνκήο. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο. 

 Οη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο ζε 

ζρέζε ηνπο άληξεο. 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 5% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο. 

 

 

Βαζκνινγία ηεο πνηόηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

 

ηνλ Πίλαθα Β31 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ηεο πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο. 

 

Πίλαθαο Β31. Γηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη 

ηε βαζκνινγία ηεο πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Μέζε βαζκνινγία ηεο 

πνηόηεηα ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Γνλέαο  
 

0,9
α 

Όρη 4,52 0,61  

Ναη 4,52 0,57  

Φύιν   0,6
α 

Άλδξαο 4,54 0,59  

Γπλαίθα 4,52 0,61  

Ζιηθία 0,08
β
  0,001

β 
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Δζληθόηεηα   0,05
α 

Διιεληθή 4,51 0,60  

Άιιε 4,63 0,66  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν -0,02
γ
  0,4

γ 

Αζθαιηζκέλνο/-ε   0,4
α 

Όρη 4,53 0,59  

Ναη 4,49 0,63  

Αλαπεξία >67%   0,4
α 

Όρη 4,52 0,61  

Ναη 4,47 0,58  

Απηό-εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο 

0,01
γ
  0,6

γ 

Υξόλην λόζεκα   0,5
α 

Όρη 4,52 0,60  

Ναη 4,53 0,62  

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ   0,2
α 

Όρη 4,57 0,63  

Ναη 4,51 0,60  

Αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ 

ΣνΜΤ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,00
γ
  0,9

γ 

Αξηζκόο εκεξώλ κεηαμύ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξαληεβνύ θαη 

ηεο επίζθεςεο 

-0,03
γ
  0,3

γ 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό  

-0,13
γ
  <0,001

γ 

α 
Έιεγρνο t 

β
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson 

γ
 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 

0,20 (p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ηεο πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη 

4 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιπκεηαβιεηή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Β32. 

 

Πίλαθαο Β32. Πνιπκεηαβιεηή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηε βαζκνινγία ηεο πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πληειεζηήο 

b 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο γηα 

ηνλ b 

Σηκή p 

Υξόλνο αλακνλήο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε/εμέηαζε από ηνλ ηαηξό 
-0,09 -0,13 to -0,06 <0,001 
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Ζιηθία 0,004 0,002 to 0,005 <0,001 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βξέζεθαλ 

ηα εμήο: 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε 

ηεο βαζκνινγίαο ηεο πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηηδφηαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο πνηφηεηα 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εμεγνχζαλ ην 2% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 

 

Έλαο ζπλνπηηθόο πίλαθαο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ ζρέζεσλ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο Β33. πλνπηηθφο πίλαθαο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ 

ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΔΗΓΟ 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ 

ΥΔΖ  

πλνιηθή βαζκνινγία 

ζεηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Ζιηθία 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Αξλεηηθή 

Βαζκνινγία ζύζηαζεο 

ηνπ ηαηξνύ 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Ζιηθία 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία ζύζηαζεο 

ηεο ΣνΜΤ 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Ζιηθία 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Αξλεηηθή 
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πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε αλαζθάιηζηνπο 

 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία ζπλέρεηαο 

θαη ζπληνληζκνύ ηεο 

θξνληίδαο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Ζιηθία 

Ύπαξμε ρξφληνπ λνζήκαηνο (Καηεγνξία αλαθνξάο 

= Όρη) 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία 

πιεξόηεηαο/ 

πεξηεθηηθόηεηαο ηεο 

θξνληίδαο 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Αξηζκφο επηζθέςεσλ ζε απηήλ ηελ ΣνΜΤ ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

Ζιηθία 

Αξλεηηθή 

 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία πνηόηεηαο 

ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο  

Ζιηθία 

Αξλεηηθή 

 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

δνκήο 

Αξηζκφο εκεξψλ κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ξαληεβνχ θαη ηεο επίζθεςεο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Ζιηθία 

Γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο 

Αξλεηηθή 

 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

Θεηηθή 

Βαζκνινγία ηεο 

πνηόηεηα ηεο 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

Υξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε/εμέηαζε 

απφ ηνλ ηαηξφ 

Ζιηθία 

Αξλεηηθή 

 

Θεηηθή 

 

 

 

2.3. Πνιπεπίπεδε Αλάιπζε (Multilevel Analysis) 

 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπεπίπεδε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (multilevel 

regression analysis) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο πνπ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο βαζκνινγίεο εκπεηξίαο θαζψο ηα δεδνκέλα δελ βαζίζηεθαλ ζε 

αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο. Ζ πνιπεπίπεδε αλάιπζε ιακβάλεη ππφςε πνιιαπιά 

επίπεδα θαη ε δηαθχκαλζε κπνξεί λα ρσξηζηεί κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

αζζελείο (επίπεδν 1) «εκθσιεχνληαη» ζηηο ToMY (επίπεδν 2), πνπ «εκθσιεχνληαη» 

ζηηο ΤΠΔ (επίπεδν 3). Πξηλ απφ ηελ πνιπεπίπεδε αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
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δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ πξνγλσζηηθψλ κεηαβιεηψλ, αιιά δελ 

βξέζεθαλ πςειέο ζπζρεηίζεηο. Έηζη, φιεο νη πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα ηειηθά κνληέια. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνιπεπίπεδε αλάιπζε κε 

MLwiN 3.0 κε ηξία επίπεδα φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Πξψηνλ, δεκηνπξγήζεθε 

έλα κνληέιν κφλν κε ζηαζεξά κεηαβιεηή θαη ρσξίο ηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπκβνιή θάζε επηπέδνπ ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

βαζκνινγηψλ εκπεηξίαο. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε έλα δεχηεξν κνληέιν κε φιεο 

ηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο. Οη δηρφηνκεο κεηαβιεηέο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε 

ςεπδνκεηαβιεηέο (dummy variables), ελψ νη δηαηάμηκεο κεηαβιεηέο 

αληηκεησπίζηεθαλ σο ζπλερείο κεηαβιεηέο. Τπνινγίζηεθε ν πξνζαξκνζκέλνο 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (B) κε ην ηππηθφ ζθάικα (SE) θαη ηηο ηηκέο p (α=0,05, 

δίπιεπξνη έιεγρνη). Οη απαληήζεηο κε ειιεηπνχζεο/απνχζεο ηηκέο (missing values) 

εμαηξέζεθαλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο.  

 

Ζ θαηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ ζχκθσλα κε ηα κνληέια 

κφλν κε ζηαζεξά κεηαβιεηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β34. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ εληνπίζηεθε κεηαμχ ησλ αζζελψλ (απφ 

74,2% ζε 86,8%). Απφ 11,1% έσο 24,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο εληνπίζηεθε 

κεηαμχ ησλ ΣνΜΤ θαη απφ 0,9% έσο 4,3% κεηαμχ ησλ ΤΠΔ. Όιεο νη κέζεο 

βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ ήηαλ πνιχ πςειέο (απφ 4,3 έσο 4,6) ππνδεηθλχνληαο πνιχ 

ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ. Οη εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ήηαλ νη πςειφηεξεο θαη αθνινχζεζαλ νη 

εκπεηξίεο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο, ηε ζπλέρεηα/ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, 

ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο. Ζ θαηαλνκή 

ηεο δηαθχκαλζεο ζηηο βαζκνινγίεο εκπεηξίαο ζχκθσλα κε ηα κνληέια κε ηηο 

πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β35. Σα απνηειέζκαηα απφ ηα 

πιήξε κνληέια κε ηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ παξφκνηα κε ηα κνληέια κφλν 

κε ζηαζεξά κεηαβιεηή. ε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιπκεηαβιεηψλ 

κνληέισλ παιηλδξφκεζεο, ην πνζνζηφ πξνζαξκνγήο ησλ επηκέξνπο κνληέισλ 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ππνδεηθλχνληαο ηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

βαζκνινγηψλ εκπεηξηψλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ αζζελψλ, δειαδή 

ζην επίπεδν ησλ αζζελψλ θαη φρη ζην επίπεδν ησλ ΣνΜΤ ή ησλ ΤΠΔ. 
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Οη πνιπεπίπεδεο αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο ησλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθά 

κε ηηο βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Β36: 

- Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο. Δηδηθφηεξα: 

o Οη βαζκνινγίεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο, απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ήηαλ πςειφηεξεο γηα 

ηηο γπλαίθεο. 

o Ζ απμεκέλε ειηθία ζρεηηδφληαλ κε κεγαιχηεξεο βαζκνινγίεο 

εκπεηξηψλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο εθηφο απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

o Ζ βαζκνινγία εκπεηξηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ήηαλ πςειφηεξε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε αζθάιηζε. 

o Ζ βαζκνινγία εκπεηξηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο ήηαλ ρακειφηεξε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

o Ζ βαζκνινγία εκπεηξηψλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ήηαλ 

πςειφηεξε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηηο ΣνΜΤ γηα 

ηα παηδηά ηνπο. 

- Ο ιηγφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο απφ ηελ άθημε ζηε δνκή έσο ηελ επίζθεςε 

ζρεηηδφηαλ κε πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο εκπεηξίεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. 

- Οη ιηγφηεξεο εκέξεο κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο επίζθεςεο ζρεηίδνληαλ κε πην ζεηηθή ζπλνιηθή εκπεηξία, αιιά θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ απφ ηηο 

ΣνΜΤ, ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο. 

- Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζθέςεσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ζρεηηδφηαλ κε 

πην ζεηηθή εκπεηξία απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο. 

- Οη ζπκκεηέρνληεο κε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε πην ζεηηθή 

εκπεηξία απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ. 

 



 
 

Πίλαθαο Β34. Καηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ εκπεηξηψλ ζηνπο έμη 

παξάγνληεο/δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (αζζελείο, ΣΟΜΤ θαη ΤΠΔ) - Απνηειέζκαηα ησλ 

κνληέισλ κόλν κε ζηαζεξά κεηαβιεηή 

 Βαζκνινγίεο εκπεηξηώλ
a 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

Πξνζβαζηκόηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ 

πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο 

θξνληίδαο 

Πιεξόηεηα/ 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ηεο θξνληίδαο 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

δνκήο 

Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

 SE %  SE %  SE %  SE %  SE %  SE %  SE % 

ηαζεξά 4,416 0,015  4,253 0,017  4,369 0,018  4,340 0,020  4,575 0,016  4,377 0,02  4,535 0,017  

Απφθιηζε  3895   5081   5306   5797   4631   5462   3749   

                      

Γηαθύκαλζε                       

ΥΠΔ 0,012 0,007 4,3 0,004 0,008 0,9 0,010 0,010 2,1 0,016 0,012 2,6 0,012 0,008 3,2 0,007 0,012 1,3 0,016 0,010 4,3 

ToMY 0,048 0,009 17,1 0,065 0,012 15,1 0,054 0,013 11,1 0,069 0,017 11,4 0,048 0,011 12,8 0,130 0,018 24,5 0,043 0,012 11,5 

Αζζελείο  0,220 0,007 78,6 0,361 0,012 84 0,420 0,013 86,8 0,519 0,017 86 0,313 0,010 84 0,392 0,013 74,2 0,312 0,011 84,2 

χλνιν  0,280  100 0,43  100 0,484   0,604  100 0,373  100 0,529  100 0,371  100 
a
 p-value <0,001 γηα φια ηα κνληέια πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο 
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Πίλαθαο Β35. Καηαλνκή ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ βαζκνινγηψλ εκπεηξηψλ ζηνπο έμη 

παξάγνληεο/δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (αζζελείο, ΣΟΜΤ θαη ΤΠΔ) - Απνηειέζκαηα ησλ 

κνληέισλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ πξνγλσζηηθώλ κεηαβιεηώλ 

 Βαζκνινγίεο εκπεηξηώλ
a 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

Πξνζβαζηκόηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ 

πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο 

θξνληίδαο 

Πιεξόηεηα/ 

Πεξηεθηηθόηεηα 

ηεο θξνληίδαο 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

δνκήο 

Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

 SE %  SE %  SE %  SE %  SE %  SE %  SE % 

ηαζεξά 4,383 0,111  4,480 0,122  4,480 0,122  4,479 0,138  4,602 0,103  4,554 0,121  4,617 0,115  

Απφθιηζε  2817   3908   4195   4640   3483   4148   2817   

                      

Γηαθύκαλζε                       

ΥΠΔ 0,010 0,006 4,3 0,000 0,000 0 0,001 0,008 0,2 0,016 0,012 2,8 0,012 0,007 3,7 0,010 0,012 2,2 0,010 0,008 3,1 

ToMY 0,028 0,007 12 0,058 0,009 15 0,047 0,012 10,4 0,044 0,016 7,7 0,022 0,009 6,9 0,093 0,016 20,5 0,030 0,011 9,4 

Αζζελείο  0,194 0,007 83,7 0,328 0,011 85 0,401 0,014 89,4 0,507 0,018 89,5 0,283 0,010 89,4 0,349 0,012 77,3 0,278 0,011 87,5 

χλνιν  0,232  100 0,386  100 0,449  100 0,567  100 0,317  100 0,452  100 0,318  100 
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Πίλαθαο Β36. Πνιπεπίπεδε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ησλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ/κεηαβιεηψλ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο εκπεηξηψλ θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ βαζκνινγηψλ εκπεηξηψλ ζηνπο έμη παξάγνληεο/δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

 Βαζκνινγίεο εκπεηξηώλ
a 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

Πξνζβαζηκόηεηα 

ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ 

πλέρεηα θαη 

ζπληνληζκόο ηεο 

θξνληίδαο 

Πιεξόηεηα/ 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο 

θξνληίδαο 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

δνκήο 

Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

B SE P-

value 

ηαζεξά  4,522 0,08

7 
 4,383 0,11

1 

 4,480 0,12

2 

 4,47

9 

0,13

8 

 4,602 0,10

3 

 4,554 0,12

1 
 4,617 0,11

5 

 

Γνλείο πλνδνί 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: φρη ) 

0,055 0,03

3 

0,09 0,056 0,04

3 

0,2 -

0,030 

0,04

7 

0,52 0,06

1 

0,05

3 

0,25 0,008 0,03

9 

0,84 0,227 0,04

6 
<0,00

1 

0,013 0,04

4 

0,76 

Γπλαηθείν θύιν 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: 

άλδξεο) 

0,048 0,02

2 
0,03 -

0,011 

0,02

8 

0,68 0,032 0,03

1 

0,3 0,03

8 

0,03

5 

0,28 0,078 0,02

6 
0,002 0,079 0,03

0 
0,008 0,027 0,02

9 

0,34 

Ζιηθία (ζε έηε) 0,004 0,00

1 
<0,00

1 

0,001 0,00

1 

0,32 0,004 0,00

1 
<0,00

1 

0,00

4 

0,00

1 
<0,001 0,004 0,00

1 
<0,001 0,005 0,00

1 
<0,00

1 

0,004 0,00

1 
<0,001 

Με ειιεληθή 

εζληθόηεηα 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: 

ειιεληθή)  

0,093 0,04

9 

0,06 0,084 0,06

3 

0,18 0,128 0,06

7 

0,056 0,12

2 

0,07

6 

0,11 0,061 0,05

7 

0,28 0,007 0,06

8 

0,92 0,094 0,06

3 

0,12 

Δθπαηδεπηηθό 

επίπεδν 
0,001 0,00

8 

0,88 -

0,006 

0,01 0,54 0,018 0,01

1 

0,1 -

0,01

0 

0,01

2 

0,4 0,006 0,00

9 

0,5 -

0,019 

0,01

0 

0,058 0,011 0,01

0 

0,26 

Αζθαιηζκέλνη 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: κε 

αζθαιηζκέλνη) 

0,045 0,03

6 

0,21 0,07 0,04

7 

0,14 0,017 0,05

2 

0,74 0,00

4 

0,05

8 

0,94 0,087 0,04

3 
0,044 0,050 0,04

9 

0,3 0,032 0,04

8 

0,5 

Άηνκα κε 

αλαπεξία 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: ρσξίο) 

-

0,083 

0,04

8 

0,08 -

0,094 

0,06

3 

0,14 0,008 0,06

9 

0,9 -

0,13

5 

0,07

8 

0,08 -

0,059 

0,05

8 

0,3 -

0,106 

0,06

6 

0,11 -

0,144 

0,06

4 
0,024 

Απηνεθηίκεζε 0,01 0,01 0,41 0,025 0,01 0,12 - 0,01 0,2 0,02 0,02 0,3 0,009 0,01 0,54 0,022 0,01 0,2 0,010 0,01 0,56 
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ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο πγείαο 
2 6 0,023 8 1 0 5 7 7 

Ύπαξμε ρξόληαο 

πάζεζεο 
(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: κε 

χπαξμε) 

0,008 0,01

3 

0,54 -

0,012 

0,01

6 

0,46 0,030 0,01

8 

0,09 0,01

2 

0,02

0 

0,54 0,007 0,01

5 

0,64 0,015 0,01

7 

0,38 0,013 0,01

7 

0,44 

Πξνγξακκαηηζκ

έλε επίζθεςε 

(Καηεγνξία 

αλαθνξάο: κε 

πξνγξακκαηηζκέλ

ε) 

-

0,008 

0,04

6 

0,86 0,121 0,06 0,04 -

0,013 

0,06

6 

0,83 -

0,00

6 

0,07

5 

0,94 -

0,015 

0,05

6 

0,8 -

0,003 

0,06

3 

0,96 -

0,104 

0,06

3 

0,1 

Αξηζκόο 

επηζθέςεσλ 

ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 

κήλεο 

0,036 0,02

1 

0,28 0,039 0,02

5 

0,12 0,022 0,02

6 

0,39 0,07

8 

0,03

1 
0,012 0,016 0,02

3 

0,49 0,036 0,02

9 

0,22 0,010 0,02

5 

0,69 

Αξηζκόο εκεξώλ 

αλάκεζα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό 

θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο επίζθεςεο 

-

0,031 

0,01

2 
0,01 -

0,064 

0,01

5 
<0,00

1 

-

0,012 

0,01

5 

0,42 -

0,05

9 

0,01

8 
0,002 -

0,021 

0,01

4 

0,13 -

0,038 

0,01

7 
0,026 -

0,002 

0,01

4 

0,88 

Υξόλνο 

αλακνλήο από 

ηελ άθημε ζηελ 

ΣνΜΤ έσο ηελ 

επίζθεςε 

-

0,099 

0,01

4 
<0,00

1 

-

0,143 

0,01

8 
<0,00

1 

-

0,081 

0,02

0 
<0,00

1 

-

0,06

9 

0,02

2 
0,002 -

0,092 

0,01

7 
<0,001 -

0,132 

0,01

9 
<0,00

1 

-

0,083 

0,01

8 
<0,001 

 

 

 



 
 

2.4. Καηάηαμε ησλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο (ΣνΜΤ) 

 

πλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ 

Σέινο, αλαιχζακε ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ αζζελψλ 

γηα θάζε TνMY κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ε θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ 

ζχκθσλα κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα Β37 θαη ζην Γξάθεκα7. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ γηα φιεο ηηο TνMY ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Β38. ηελ πεξίπησζε απηή, 

νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή βαζκνινγία, κέηξηα 

βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ ε νπνία θπκαίλεηαη ζην εχξνο 

απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ εκπεηξηψλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά βαζκνινγίεο ήηαλ 

πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο Β37. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

Toπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Γηάκεζνο Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

34 
4,74 0,18 4,75 4,23 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

18 
4,71 0,42 5 3,88 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

25 
4,69 0,35 4,85 3,81 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

38 
4,68 0,31 4,72 4,1 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 



150 

55 
4,68 0,28 4,7 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

40 
4,68 0,63 4,85 1,25 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

52 
4,66 0,37 4,8 3,84 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

26 
4,66 0,35 4,78 3,9 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

13 
4,65 0,39 4,79 3,95 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

59 
4,64 0,37 4,77 3,63 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

7 
4,63 0,36 4,75 3,85 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

45 
4,61 0,34 4,65 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

1 
4,61 0,33 4,67 3,65 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 
4,59 0,64 4,8 1,19 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

8 
4,58 0,31 4,69 3,95 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

30 
4,57 0,41 4,73 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

35 
4,56 0,33 4,65 3,85 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

6 
4,55 0,54 4,7 2,17 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 
4,53 0,38 4,65 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 
4,52 0,34 4,55 3,63 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 
4,5 0,41 4,63 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

42 
4,5 0,42 4,6 3,65 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

28 
4,49 0,31 4,45 3,8 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,49 0,55 4,56 1,88 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

3 
4,48 0,45 4,6 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 
4,47 0,48 4,62 2,9 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,47 0,82 4,81 1,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,46 0,55 4,65 3,24 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,45 0,48 4,55 3,4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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36 
4,45 0,42 4,42 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

12 
4,44 0,41 4,5 3,6 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 
4,44 0,61 4,6 2,84 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

11 
4,44 0,46 4,47 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

10 
4,41 0,56 4,64 3,1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,41 0,5 4,52 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 
4,41 0,46 4,5 2,9 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

29 
4,4 0,48 4,45 3,27 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

21 
4,39 0,39 4,36 3,1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 
4,39 0,45 4,44 3,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,38 0,45 4,34 2,81 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 
4,38 0,56 4,41 2,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

16 
4,38 0,35 4,38 3,63 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,34 0,38 4,2 3,63 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 
4,34 0,45 4,35 3,2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

54 
4,33 0,62 4,5 1,27 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,32 0,5 4,36 3,3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 
4,3 0,62 4,44 2,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

50 
4,3 0,68 4,41 1,43 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

15 
4,29 0,42 4,29 3,31 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

4 
4,29 0,44 4,18 3,3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

33 
4,28 0,64 4,45 2,85 4,95 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

58 

4,26 0,43 4,21 3,69 4,89 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

53 

4,25 0,9 4,5 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 
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41 

4,24 0,43 4 3,4 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

2 

4,24 0,39 4,18 3,64 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

57 

4,23 0,45 4,13 3,45 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

44 

4,22 0,42 4,18 3,4 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

27 

4,15 0,75 4,35 1,81 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

23 

4,13 0,51 4 3,21 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 

3,99 0,32 3,95 3,35 4,85 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

3,93 0,79 3,93 1,21 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

3,76 0,27 3,8 3,11 4,61 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

3,64 0,53 3,6 2,69 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο Β38. Καηαλνκή ηεο κέζεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

(ζε ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζεο ζπλνιηθή βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 

3,64 to 4,27 
πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,28 to 4,61 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,62 to 4,74 Τςειή βαζκνινγία 

 



 
 

 

Γξάθεκα 7. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

Β39. 

 

Πίλαθαο Β39. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

(YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία 

ζεηηθώλ 

εκπεηξηώλ ησλ 

αζζελώλ 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

18 4,71 1 

8 4,58 2 

32 4,52 3 

62 4,5 4 

37 4,47 5 

2εYΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

38 4,68 1 

13 4,65 2 

35 4,56 3 

19 4,49 4 

29 4,4 5 

5 4,34 6 

22 4,3 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

55 4,68 1 

1 4,61 2 

30 4,57 3 

3 4,48 4 

31 4,45 5 

47 4,44 6 

49 4,34 7 

15 4,29 8 

2 4,24 9 

27 4,15 10 

51 3,99 11 

63 3,64 12 

4εYΠΔ (Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο) 

6 4,55 1 

14 4,41 2 

20 4,38 3 

5εYΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

59 4,64 1 

7 4,63 2 

12 4,44 3 

54 4,33 4 

4 4,29 5 

53 4,25 6 
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43 3,93 7 

6ε YΠΔ 

(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ) 

34 4,74 1 

25 4,69 2 

52 4,66 3 

46 4,53 4 

28 4,49 5 

17 4,47 6 

36 4,45 7 

11 4,44 8 

10 4,41 9 

61 4,41 10 

21 4,39 11 

48 4,38 12 

16 4,38 13 

39 4,32 14 

50 4,3 15 

58 4,26 16 

41 4,24 17 

57 4,23 18 

44 4,22 19 

23 4,13 20 

56 3,76 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

40 4,68 1 

26 4,66 2 

45 4,61 3 

60 4,59 4 

42 4,5 5 

9 4,46 6 

24 4,39 7 

33 4,28 8 
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Βαζκνινγία πξνζβαζηκόηεηαο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Β40 θαη ζην Γξάθεκα8. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο γηα φιεο ηηο TOMY ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 

ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο πςειφηεξε 

απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ TνMY, 

δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Β41. ηελ πεξίπησζε απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε 

ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή βαζκνινγία, κέηξηα βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά 

ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο ε νπνία θπκαίλεηαη ζην εχξνο απφ 1 έσο 5. 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ εκπεηξηψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά βαζκνινγίεο ήηαλ πάλσ 

απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο Β40. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία 

πξνζβαζηκφηεηαο 

Toπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

(ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

1 4,58 0,49 4,67 2,33 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

10 4,55 0,45 4,67 3,33 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

8 4,53 0,44 4,67 3,33 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

18 4,53 0,68 5 2,67 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

35 4,51 0,51 4,67 3 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

38 4,5 0,67 5 3 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

29 4,5 0,49 4,67 3,67 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

52 4,49 0,55 4,67 3 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

7 4,48 0,43 4,33 3,67 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

26 4,48 0,58 4,67 2,67 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

40 4,48 0,77 4,67 1 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

42 4,48 0,52 4,67 3 5 
Τςειή 

βαζκνινγία 

25 4,45 0,67 5 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

45 4,44 0,56 4,67 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

13 4,43 0,53 4,5 3,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 4,43 0,44 4,33 3,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

34 4,43 0,42 4,33 3,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

55 4,42 0,59 4,67 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 4,42 0,63 4,33 2 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 4,41 0,73 4,67 1,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 4,39 0,55 4,33 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 4,37 0,6 4,33 2 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 4,37 0,52 4,33 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

59 4,37 0,69 4,33 2 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 4,36 0,64 4,33 3,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

30 4,34 0,59 4,33 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

36 4,32 0,58 4 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 4,31 0,61 4,5 3,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 4,31 0,68 4,5 2,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 4,3 0,55 4,33 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 4,29 0,75 4,33 1 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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48 4,27 0,48 4 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 4,27 0,64 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 4,27 0,81 4,33 1,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

4 4,26 0,65 4 2,5 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

23 4,24 0,57 4 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

54 4,23 0,53 4,33 2,5 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 4,23 0,74 4,33 1 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

12 4,22 0,47 4 3,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 4,2 0,75 4,33 2 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

50 4,2 0,76 4,33 2 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 4,19 0,63 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

6 4,18 0,73 4 2,33 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

58 4,17 0,35 4,17 3,67 4,67 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 4,15 0,66 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

41 4,13 0,53 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

53 4,13 0,97 4,33 1 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

57 4,11 0,56 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

15 4,11 0,53 4 3 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 4,1 0,62 4 2,67 5 
Μέηξηα 

βαζκνινγία 

44 4,07 0,73 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

11 4,07 0,7 4 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

33 4,02 0,58 4 2,67 4,97 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

3 4,02 0,54 4 3 5 
πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 
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βαζκνινγία 

16 4 0,66 4 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21 3,98 0,55 4 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 3,9 0,39 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

27 3,89 0,84 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

28 3,88 0,74 4 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

2 3,88 0,75 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 3,77 0,75 3,67 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 3,66 0,51 3,67 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 3,47 0,82 3,5 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο Β41. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο πξνζβαζηκφηεηαο(ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζεο ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πξνζβαζηκόηεηαο 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 3,47 to 4,07 

πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,08 to 4,45 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,46 to 4,58 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 8. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B42. 

 

Πίλαθαο B42. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

(YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία 

πξνζβαζηκόηεηαο 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

8 4,53 1 

18 4,53 2 

32 4,43 3 

37 4,41 4 

62 4,31 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

35 4,51 1 

38 4,5 2 

29 4,5 3 

13 4,43 4 

19 4,23 5 

22 4,2 6 

5 4,1 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

1 4,58 1 

55 4,42 2 

47 4,36 3 

30 4,34 4 

49 4,3 5 

31 4,29 6 

15 4,11 7 

3 4,02 8 

27 3,89 9 

2 3,88 10 

63 3,77 11 

51 3,66 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο) 

14 4,27 1 

20 4,27 2 

6 4,18 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

7 4,48 1 

59 4,37 2 

4 4,26 3 

54 4,23 4 

12 4,22 5 

53 4,13 6 

43 

 
3,47 7 
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6ε YΠΔ 

(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ) 

10 4,55 1 

52 4,49 2 

25 4,45 3 

34 4,43 4 

46 4,39 5 

17 4,37 6 

36 4,32 7 

48 4,27 8 

23 4,24 9 

50 4,2 10 

39 4,19 11 

58 4,17 12 

61 4,15 13 

41 4,13 14 

57 4,11 15 

44 4,07 16 

11 4,07 17 

16 4 18 

21 3,98 19 

56 3,9 20 

28 3,88 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

26 4,48 1 

40 4,48 2 

42 4,48 3 

45 4,44 4 

60 4,42 5 

24 4,37 6 

9 4,31 7 

33 4,02 8 
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Βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνύ ηεο θξνληίδαο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ 

ηεο θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B43 θαη ζην Γξάθεκα9. 

Ζ βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο γηα φιεο ηηο TOMY ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζπλέρεηαο 

θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα B44. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή 

βαζκνινγία, κέηξηα βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο ε νπνία θπκαίλεηαη 

ζην εχξνο απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ 

εκπεηξηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά 

βαζκνινγίεο ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο B43. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία ζπλέρεηαο 

θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο 

Toπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

(ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

34 
4,8 0,33 5 3,5 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

25 
4,78 0,35 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

18 
4,76 0,42 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

28 
4,67 0,41 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

59 
4,66 0,46 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

35 
4,65 0,53 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

26 4,65 0,49 5 3,33 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

62 
4,65 0,42 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

6 
4,64 0,44 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

52 
4,62 0,57 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

3 
4,62 0,61 5 2,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

13 
4,61 0,57 5 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

7 
4,61 0,47 4,67 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

1 
4,59 0,55 4,67 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

40 
4,58 0,85 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

55 
4,55 0,57 4,67 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

11 
4,55 0,59 5 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 
4,54 0,58 4,83 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,51 0,83 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

45 
4,51 0,62 4,83 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

38 
4,5 0,41 4,33 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

10 
4,5 0,63 4,83 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,49 0,67 4,67 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,47 0,57 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 
4,46 0,82 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

42 
4,46 0,54 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

8 
4,42 0,63 4,33 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,42 0,64 4,5 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,41 0,48 4,33 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

29 
4,41 0,62 4,33 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

30 
4,39 0,66 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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12 
4,37 0,57 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

21 
4,37 0,55 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 
4,36 0,55 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 
4,34 0,64 4,33 2,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

4 
4,34 0,58 4,5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,33 1,11 4,83 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,32 0,59 4 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

15 
4,32 0,56 4 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 
4,31 0,51 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

50 
4,31 0,58 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

16 
4,31 0,66 4,33 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 
4,3 0,62 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 
4,29 0,66 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 
4,28 0,95 4,67 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 
4,27 0,71 4,33 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

41 
4,23 0,53 4 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

36 
4,23 0,67 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,21 0,66 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

44 
4,18 0,55 4 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 
4,14 1,09 4,33 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

57 

4,13 0,65 4 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

33 

4,13 0,81 4,17 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

58 

4,11 0,55 4 3,5 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 
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53 

4,09 1,02 4,17 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

54 

4,09 0,85 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

2 

4,07 0,55 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

27 

4,06 1,09 4,33 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

4,05 1,04 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

4,01 0,53 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 

3,75 0,54 4 2 4,67 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

23 

3,73 0,92 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

3,59 0,66 3,5 1,5 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο B44. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο 

θξνληίδαο (ζε ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνύ ηεο 

θξνληίδαο 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 3,59 to 4,13 πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,14 to 4,61 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,62 to 4,80 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 9. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

B45. 

 

Πίλαθαο B45. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

(YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ζπλέρεηαο 

θαη ζπληνληζκνύ ηεο 

θξνληίδαο 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

18 4,76 1 

62 4,65 2 

8 4,42 3 

32 4,36 4 

37 4,33 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

35 4,65 1 

13 4,61 2 

38 4,5 3 

19 4,49 4 

29 4,41 5 

5 4,32 6 

22 4,14 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

3 4,62 1 

1 4,59 2 

55 4,55 3 

31 4,47 4 

30 4,39 5 

15 4,32 6 

49 4,29 7 

47 4,28 8 

2 4,07 9 

27 4,06 10 

51 3,75 11 

63 3,59 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο) 

6 4,64 1 

20 4,34 2 

14 4,3 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

59 4,66 1 

7 4,61 2 

12 4,37 3 

4 4,34 4 

54 4,09 5 

53 4,09 6 
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43 4,05 7 

6ε YΠΔ 

(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ) 

34 4,8 1 

25 4,78 2 

28 4,67 3 

52 4,62 4 

11 4,55 5 

10 4,5 6 

61 4,42 7 

48 4,41 8 

21 4,37 9 

46 4,31 10 

50 4,31 11 

16 4,31 12 

17 4,27 13 

41 4,23 14 

36 4,23 15 

39 4,21 16 

44 4,18 17 

57 4,13 18 

58 4,11 19 

56 4,01 20 

23 3,73 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

26 4,65 1 

40 4,58 2 

24 4,54 3 

9 4,51 4 

45 4,51 5 

60 4,46 6 

42 4,46 7 

33 4,13 8 
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Βαζκνινγία πεξηεθηηθόηεηαο ηεο θξνληίδαο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B46 θαη ζην Γξάθεκα10. 

Ζ βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο γηα φιεο ηηο TνMY ήηαλ κεγαιχηεξε 

απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα B47. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή βαζκνινγία, κέηξηα 

βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο ε νπνία θπκαίλεηαη ζην εχξνο 

απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ εκπεηξηψλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά βαζκνινγίεο ήηαλ 

πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο B46. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

Toπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

34 
4,87 0,37 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

28 
4,8 0,35 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

55 
4,76 0,41 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

38 
4,73 0,38 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

6 
4,73 0,4 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

18 
4,73 0,45 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

25 4,72 0,41 5 3,67 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

40 
4,69 0,48 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

59 
4,69 0,47 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

52 
4,64 0,51 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

11 
4,63 0,54 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

45 
4,61 0,53 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

7 
4,6 0,53 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

13 
4,59 0,62 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,54 0,71 5 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

35 
4,52 0,55 4,5 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

26 
4,51 0,63 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 
4,5 0,62 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

4 
4,49 0,55 4,83 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

3 
4,49 0,77 5 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 
4,48 0,9 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 
4,48 0,78 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 
4,47 0,65 4,67 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,47 0,56 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

36 
4,45 0,51 4,33 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,44 0,61 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

10 
4,44 0,76 5 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,4 0,93 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

54 
4,39 0,76 4,58 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

30 
4,39 0,76 4,83 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

21 
4,38 0,58 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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12 
4,32 0,66 4,33 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

15 
4,32 0,61 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,31 0,66 4 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 
4,31 0,77 4,33 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,3 0,63 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,28 1,17 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

16 
4,24 0,69 4,33 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

8 
4,23 0,65 4,17 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

33 
4,23 0,87 4,17 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

42 
4,23 0,73 4,33 2,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 
4,21 0,82 4,33 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

44 
4,19 0,59 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,19 0,71 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

41 
4,19 0,73 4 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

1 
4,19 0,61 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

57 
4,18 0,68 4 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 
4,17 0,7 4 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 
4,16 1,1 4,33 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

27 
4,16 1,28 4,67 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

2 
4,15 0,65 4 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 

4,14 0,74 4,17 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

29 

4,1 0,97 4,33 1,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

50 

4,09 0,98 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 
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14 

4,06 0,84 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

53 

3,99 1,24 4,33 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

3,95 0,96 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

20 

3,95 0,98 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

58 

3,94 0,65 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

3,76 0,45 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 

3,72 0,71 4 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

23 

3,69 0,91 3,67 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

3,28 0,88 3,33 1,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο B47. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο (ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πεξηεθηηθόηεηαο ηεο θξνληίδαο 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 3,28 to 4,14 πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,15 to 4,60 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,61 to 4,87 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 10. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B48. 

 

Πίλαθαο B48. Καηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα (YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία 

πεξηεθηηθόηεηαο 

ηεο θξνληίδαο 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

18 4,73 1 

62 4,5 2 

37 4,4 3 

8 4,23 4 

32 4,14 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

38 4,73 1 

13 4,59 2 

19 4,54 3 

35 4,52 4 

5 4,3 5 

22 4,16 6 

29 4,1 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

55 4,76 1 

3 4,49 2 

47 4,48 3 

31 4,44 4 

30 4,39 5 

15 4,32 6 

1 4,19 7 

49 4,17 8 

27 4,16 9 

2 4,15 10 

51 3,72 11 

63 3,28 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο) 

6 4,73 1 

14 4,06 2 

20 3,95 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

59 4,69 1 

7 4,6 2 

4 4,49 3 

54 4,39 4 

12 4,32 5 

53 3,99 6 

43 3,95 7 

6ε YΠΔ 

(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

34 4,87 1 

28 4,8 2 
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ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ) 

25 4,72 3 

52 4,64 4 

11 4,63 5 

46 4,47 6 

61 4,47 7 

36 4,45 8 

10 4,44 9 

21 4,38 10 

48 4,31 11 

17 4,31 12 

16 4,24 13 

44 4,19 14 

39 4,19 15 

41 4,19 16 

57 4,18 17 

50 4,09 18 

58 3,94 19 

56 3,76 20 

23 3,69 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

40 4,69 1 

45 4,61 2 

26 4,51 3 

60 4,48 4 

9 4,28 5 

33 4,23 6 

42 4,23 7 

24 4,21 8 
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Βαζκνινγία πνηόηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B49 θαη ζην Γξάθεκα 11. 

Ζ βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα φιεο ηηο TOMY ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνηφηεηαο 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα B50. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή 

βαζκνινγία, κέηξηα βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ε νπνία θπκαίλεηαη ζην 

εχξνο απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ 

εκπεηξηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά 

βαζκνινγίεο ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο B49. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Toπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο (ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

38 
4,88 0,21 5 4,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

34 
4,88 0,2 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

52 
4,85 0,34 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

25 
4,85 0,31 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

6 
4,84 0,34 5 3,75 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

13 
4,83 0,31 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

59 4,81 0,39 5 3,5 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

45 
4,8 0,35 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

32 
4,8 0,35 5 3,75 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

28 
4,78 0,37 5 3,5 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

40 
4,77 0,67 5 1 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

35 
4,75 0,42 5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

26 
4,75 0,39 5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

55 
4,75 0,33 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

8 
4,74 0,44 5 3,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

18 
4,74 0,43 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 
4,73 0,4 5 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 
4,72 0,68 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

3 
4,72 0,46 5 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

1 
4,71 0,4 4,75 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

30 
4,7 0,42 5 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,69 0,48 5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

7 
4,68 0,41 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

10 
4,68 0,54 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

11 
4,66 0,6 5 2,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

12 
4,65 0,45 4,75 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

16 
4,65 0,38 4,75 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 
4,64 4,75 0,43 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

29 
4,64 0,45 5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 
4,62 0,43 4,75 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,62 0,68 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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36 
4,61 0,47 5 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 
4,61 0,46 4,75 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 
4,59 0,58 4,75 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

42 
4,59 0,47 4,75 3,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 
4,58 0,53 5 3,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

4 
4,58 0,42 4,63 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

15 
4,57 0,46 4,75 3,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,57 0,94 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,56 0,56 5 2,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,56 0,49 4,89 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

21 
4,56 0,45 4,58 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,53 0,63 4,89 1,75 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,52 0,51 4,75 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

51 
4,48 0,45 4,5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,46 0,54 4,75 3,25 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

54 
4,46 0,76 4,75 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

57 
4,45 0,53 4,63 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

2 
4,45 0,42 4,29 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 

4,44 0,94 5 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

33 

4,44 0,64 4,75 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

49 

4,44 0,56 4,5 2,75 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

44 

4,39 0,54 4,5 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

47 4,36 0,98 4,75 1 5 πγθξηηηθά 



180 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

23 

4,34 0,62 4,5 2,5 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

41 

4,31 0,6 4 2,25 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

50 

4,31 0,79 4,29 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

27 

4,25 1,19 4,75 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

53 

4,22 1,11 4,58 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

58 

4,17 0,58 4,13 3,25 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

4,11 1,05 4,25 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

4 0,47 4 3,25 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

3,66 0,6 3,5 2,75 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο B50. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο(ζε ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πνηόηεηαο ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 3,66 to 4,44 

πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,45 to 4,75 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,76 to 4,88 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 11. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B51. 

 

Πίλαθαο B51. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

(YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία 

πνηόηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

32 4,8 1 

8 4,74 2 

18 4,74 3 

62 4,73 4 

37 4,57 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

38 4,88 1 

13 4,83 2 

35 4,75 3 

29 4,64 4 

19 4,62 5 

5 4,52 6 

22 4,44 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

55 4,75 1 

3 4,72 2 

1 4,71 3 

30 4,7 4 

15 4,57 5 

31 4,56 6 

51 4,48 7 

2 4,45 8 

49 4,44 9 

47 4,36 10 

27 4,25 11 

63 3,66 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο) 

6 4,84 1 

14 4,61 2 

20 4,58 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

59 4,81 1 

7 4,68 2 

12 4,65 3 

4 4,58 4 

54 4,46 5 

53 4,22 6 

43 

 4,11 

7 
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6ε YΠΔ 

(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ) 

34 4,88 1 

52 4,85 2 

25 4,85 3 

28 4,78 4 

10 4,68 5 

11 4,66 6 

16 4,65 7 

46 4,62 8 

36 4,61 9 

17 4,59 10 

61 4,56 11 

21 4,56 12 

48 4,53 13 

39 4,46 14 

57 4,45 15 

44 4,39 16 

23 4,34 17 

41 4,31 18 

50 4,31 19 

58 4,17 20 

56 4 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

45 4,8 1 

40 4,77 2 

26 4,75 3 

60 4,72 4 

9 4,69 5 

24 4,64 6 

42 4,59 7 

33 4,44 8 
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Βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνδνκώλ 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ππνδνκψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B52 θαη ζην Γξάθεκα 12. 

Ζ βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ γηα φιεο ηηο TOMY ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην 

αθξηβήο ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

B53. ηελ πεξίπησζε απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ 

(πςειή βαζκνινγία, κέηξηα βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ ε νπνία θπκαίλεηαη ζην 

εχξνο απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ 

εκπεηξηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά 

βαζκνινγίεο ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο B52. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ 

Toπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

(ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

1 
4,89 0,26 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

40 
4,82 0,65 5 1 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

26 
4,79 0,37 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

18 
4,76 0,43 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

13 
4,74 0,44 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

42 
4,73 0,41 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

8 4,71 0,43 5 3 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

38 
4,7 0,46 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

30 
4,69 0,53 5 3 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

7 
4,69 0,47 5 3,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

17 
4,69 0,44 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

55 
4,69 0,6 5 2,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

34 
4,67 0,67 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

46 
4,64 0,48 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 
4,64 0,61 5 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 
4,64 0,49 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

60 
4,64 0,69 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 
4,62 0,52 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

25 
4,61 0,58 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,6 0,96 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

59 
4,6 0,47 5 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

58 
4,56 0,5 4,67 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 
4,56 0,63 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

52 
4,56 0,52 4,67 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

12 
4,53 0,53 4,67 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

50 
4,53 0,49 4,67 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

6 
4,52 0,79 5 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

21 
4,5 0,54 4,67 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

45 
4,49 0,57 4,67 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

53 
4,49 0,74 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,48 0,65 4,67 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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23 
4,46 0,48 4,5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,41 0,48 4,17 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,39 0,74 4,5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,39 0,56 4,33 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,39 0,61 4,5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

36 
4,38 0,63 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

11 
4,38 0,67 4,5 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

33 
4,35 0,77 4,5 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,34 0,59 4 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 
4,33 0,54 4,33 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

57 
4,31 0,6 4 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

16 
4,31 0,53 4,33 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

54 
4,3 0,73 4,33 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 
4,25 0,71 4,17 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,24 0,77 4,33 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

29 
4,24 0,86 4,67 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 
4,22 0,81 4,33 2,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

41 
4,2 0,64 4 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

3 
4,2 0,72 4 2,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

27 

4,16 0,71 4,17 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

28 

4,14 0,59 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

35 

4,13 0,7 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 
4,13 0,36 4 3,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 
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βαζκνινγία 

2 

4,12 0,63 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

10 

4,03 0,94 4 2 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

44 

4,02 0,7 4 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

15 

3,98 0,81 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

24 

3,94 0,75 4 2,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

4 

3,88 0,92 3,67 1,5 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

3,67 0,95 3,67 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

3,2 0,8 3,33 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

2,88 0,44 3 2 4 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο B53. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ππνδνκψλ(ζε ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνδνκώλ 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 2,88 to 4,16 πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,17 to 4,67 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,68 to 4,88 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 12. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ 
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B54. 

 

Πίλαθαο B54. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ 

Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα (YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ ππνδνκώλ 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

18 4,76 1 

8 4,71 2 

32 4,64 3 

37 4,6 4 

62 4,25 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

13 4,74 1 

38 4,7 2 

19 4,48 3 

5 4,24 4 

29 4,24 5 

22 4,22 6 

35 4,13 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

1 4,89 1 

30 4,69 2 

55 4,69 3 

47 4,56 4 

31 4,34 5 

49 4,33 6 

3 4,2 7 

27 4,16 8 

51 4,13 9 

2 4,12 10 

15 3,98 11 

63 3,2 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο) 

20 4,64 1 

14 4,62 2 

6 4,52 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο) 

7 4,69 1 

59 4,6 2 

12 4,53 3 

53 4,49 4 

54 4,3 5 

4 3,88 6 

43 

 3,67 

7 

6ε YΠΔ 17 4,69 1 
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(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ) 

34 4,67 2 

46 4,64 3 

25 4,61 4 

58 4,56 5 

52 4,56 6 

50 4,53 7 

21 4,5 8 

23 4,46 9 

61 4,41 10 

48 4,39 11 

39 4,39 12 

36 4,38 13 

11 4,38 14 

57 4,31 15 

16 4,31 16 

41 4,2 17 

28 4,14 18 

10 4,03 19 

44 4,02 20 

56 2,88 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

40 4,82 1 

26 4,79 2 

42 4,73 3 

60 4,64 4 

45 4,49 5 

9 4,39 6 

33 4,35 7 

24 3,94 8 
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Βαζκνινγία πνηόηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ 63 ΣνΜΤ ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B55 θαη ζην Γξάθεκα 13. 

Ζ βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο γηα φιεο ηηο TνMY ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν ζεκείν (=3), γεγνλφο πνπ δείρλεη βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα λα γίλεη πην αθξηβήο ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ TνMY, δηαηξέζακε ηε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνηφηεηαο 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα B56. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη TνMY θαηαηάρζεθαλ ζε ηξία επίπεδα εκπεηξηψλ (πςειή 

βαζκνινγία, κέηξηα βαζκνινγία, ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία). 

Απηή ε αλάιπζε ζπγθξίλεη ηηο TνMY κεηαμχ ηνπο αιιά δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ γεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ε νπνία θπκαίλεηαη ζην 

εχξνο απφ 1 έσο 5. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ 

εκπεηξηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο ελψ αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο ζπγθξηηηθά 

βαζκνινγίεο ήηαλ πάλσ απφ ην κέζν ζεκείν ηεο θιίκαθαο (>3). 

 

Πίλαθαο B55. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Toπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

(ToMY) 

Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 
Γηάκεζνο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ* 

(Βαζκνινγία 

εκπεηξηώλ) 

34 
4,90 0,23 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

16 
4,88 0,20 5 4,33 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

55 
4,87 0,30 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

52 
4,86 0,32 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

35 
4,83 0,36 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

60 
4,81 0,38 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

30 4,80 0,48 5 3 5 Τςειή 
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βαζκνινγία 

13 
4,78 0,41 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

6 
4,78 0,34 5 3,67 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

40 
4,78 0,56 5 2 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

25 
4,77 0,37 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

58 
4,75 0,50 5 4 5 

Τςειή 

βαζκνινγία 

46 
4,74 0,41 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

45 
4,73 0,38 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

7 
4,72 0,44 5 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

24 
4,69 0,59 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

1 
4,69 0,32 4,67 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

59 
4,69 0,46 5 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

32 
4,68 0,44 5 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

26 
4,66 0,46 5 3,5 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

38 
4,65 0,63 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

3 
4,65 0,52 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

17 
4,64 0,77 5 1,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

8 
4,63 0,51 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

48 
4,63 0,62 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

18 
4,62 0,51 5 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

47 
4,61 0,45 4,67 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

19 
4,61 0,56 5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

31 
4,56 0,47 4,67 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

9 
4,56 0,64 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

14 
4,56 0,56 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 
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2 
4,56 0,44 4,58 4 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

37 
4,55 0,84 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

28 
4,54 0,47 4,67 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

42 
4,54 0,62 4,83 2 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

61 
4,52 0,52 4,83 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

29 
4,52 0,59 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

36 
4,50 0,80 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

20 
4,50 0,49 4,33 3,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

11 
4,5 0,63 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

49 
4,48 0,51 4,5 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

22 
4,47 0,64 5 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

53 
4,46 0,94 5 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

5 
4,44 0,55 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

50 
4,44 0,84 4,83 1 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

62 
4,44 0,56 4,33 3,33 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

39 
4,42 0,69 4,83 2,67 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

33 
4,42 0,61 4,33 3 5 

Μέηξηα 

βαζκνινγία 

12 

4,41 0,59 4,5 3,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

44 

4,41 0,54 4,67 3,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

15 

4,41 0,57 4,33 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

54 

4,41 0,82 4,67 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21 

4,39 0,59 4,33 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 
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27 

4,37 0,54 4,33 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

23 

4,29 0,51 4,33 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

41 

4,27 0,69 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

10 

4,26 0,74 4,5 2,67 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

43 

4,22 1,01 4,33 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

63 

4,18 0,55 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

51 

4,10 0,55 4 3,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

56 

4,08 0,45 4 3,33 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

57 

4,04 0,76 4 1 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

4 

3,89 0,63 4 3 5 

πγθξηηηθά 

ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

*Δπίπεδν εκπεηξηώλ: 1=Υςειή βαζκνινγία 2=Μέηξηα βαζκνινγία 3=Σπγθξηηηθά 

ρακειόηεξε βαζκνινγία 

 

Πίλαθαο B56. Καηαλνκή ηεο κέζεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο (ζε ηξεηο θαηεγνξίεο) 

Δθαηνζηεκόξηα Μέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πνηόηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

Δπίπεδν 

εκπεηξηώλ 

0
o
 to 20

o
 3,89 to 4,41 πγθξηηηθά ρακειφηεξε 

βαζκνινγία 

21
o
 to 80

o
 4,42 to 4,74 Μέηξηα βαζκνινγία 

81
o
 to 100

o
 4,75 to 4,90 Τςειή βαζκνινγία 
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Γξάθεκα 13. Καηάηαμε ησλ 63 TνMY ζχκθσλα κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο
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Ζ θαηάηαμε ησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα B57. 

 

Πίλαθαο B57. Καηάηαμεησλ TνMY αλά Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (YΠΔ) ζχκθσλα 

κε ηε κέζε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα (YΠΔ) 
TνMY 

Μέζε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ ππνδνκώλ 

Καηάηαμε 

1ε YΠΔ (Αηηηθήο) 

32 4,68 1 

8 4,63 2 

18 4,62 3 

37 4,55 4 

62 4,44 5 

2ε YΠΔ (Πεηξαηώο θαη 

Αηγαίνπ) 

35 4,83 1 

13 4,78 2 

38 4,65 3 

19 4,61 4 

29 4,52 5 

22 4,47 6 

5 4,44 7 

3ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο) 

55 4,87 1 

30 4,8 2 

1 4,69 3 

3 4,65 4 

47 4,61 5 

31 4,56 6 

2 4,56 7 

49 4,48 8 

15 4,41 9 

27 4,37 10 

63 4,18 11 

51 4,1 12 

4ε YΠΔ (Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο) 

6 4,78 1 

14 4,56 2 

20 4,5 3 

5ε YΠΔ (Θεζζαιίαο 

θαη ηεξεάο Διιάδαο) 

7 4,72 1 

59 4,69 2 

53 4,46 3 

54 4,41 4 

12 4,41 5 

43 4,22 6 

4 

 3,89 

7 

6ε YΠΔ 34 4,9 1 
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(ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, 

ΖΠΔΗΡΟΤ & 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ) 

16 4,88 2 

52 4,86 3 

25 4,77 4 

58 4,75 5 

46 4,74 6 

17 4,64 7 

48 4,63 8 

28 4,54 9 

61 4,52 10 

36 4,5 11 

11 4,5 12 

50 4,44 13 

39 4,42 14 

44 4,41 15 

21 4,39 16 

23 4,29 17 

41 4,27 18 

10 4,26 19 

56 4,08 20 

57 4,04 21 

7ε YΠΔ (Κξήηεο) 

9 4,56 1 

26 4,66 2 

24 4,69 3 

45 4,73 4 

33 4,42 5 

40 4,78 6 

60 4,81 7 

42 4,54 8 
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2.5. Βαζκόο δπλεηηθήο βειηίσζεο (improvement potential) 

 

Ο βαζκόο δπλεηηθήο βειηίσζεο (improvement potential) εθθξάζηεθε κε έλαλ 

πνζνηηθφ δείθηε πνπ ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ γηα θάζε εξψηεζε κε ηε βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο/«αμίαο» ηεο 

αληίζηνηρεο εξψηεζεο
3
,
4
. Ζ βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο/«αμίαο» ππνινγίζηεθε 

ιακβάλνληαο ηε κέζε ηηκή γηα θάζε εξψηεζε/δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο ζε θιίκαθα 

απφ έλα (1) έσο πέληε (5). Χο απνηέιεζκα, ε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο 

ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ 

αζζελνχο κε ηε κέζε βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία 

δπλεηηθήο βειηίσζεο αληαλαθιά θαη κεγαιχηεξε αλάγθε βειηίσζεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε, φιεο νη εξσηήζεηοζεκαληηθφηεηαο κε βαζκνινγία >3,00 

ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο θαη φιεονη εξσηήζεηο εκπεηξηψλκε αλαινγία αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ 0,032 ή πςειφηεξε ζεσξήζεθαλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο (ε κέζε ηηκή ησλ 

κέζσλ αλαινγηψλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ). 

πλεπψο, ε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην 

πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αζζελνχο κε ηε κέζε βαζκνινγία 

ζεκαληηθφηεηαο. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο ζεκαίλεη θαη 

κεγαιχηεξε αλάγθε βειηίσζεο (απφ 0=δελ ρξεηάδεηαη βειηίσζε έσο 5=ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε βειηίσζεο). 

Ο βαζκφο δπλεηηθήο βειηίσζεο ππνινγίζηεθε γηα ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο: πξνζβαζηκφηεηα (3 εξσηήζεηο), ζπλέρεηα θαη 

ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο (3 εξσηήζεηο), πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο 

(3 εξσηήζεηο), πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο (4 εξσηήζεηο), ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο (3 εξσηήζεηο) θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο θξνληίδαο 

πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο (4 εξσηήζεηο). Γηα θάζε δηάζηαζε, 

                                                           

 
3
 Schäfer, W. L., Boerma, W. G., Murante, A. M., Sixma, H. J., Schellevis, F. G., & 

Groenewegen, P. P. (2015). Assessing the potential for improvement of primary care 

in 34 countries: a cross-sectional survey. Bulletin of the World Health Organization, 

93(3), 161-168. 
4
 Damman, O. C., Hendriks, M., & Sixma, H. J. (2009). Towards more patient centred 

healthcare: A new Consumer Quality Index instrument to assess patients‟ experiences 

with breast care. European Journal of Cancer, 45(9), 1569-1577. 
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ππνινγίζηεθε βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ αζζελή. Με 

βάζε ην εχξνο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ, γηα θάζε δηάζηαζε θξνληίδαο 

αληίζηνηρα, ν βαζκφο ηεο δπλεηηθήο βειηίσζεο πξνζδηνξίζηεθε σο ζρεηηθά ρακειόο, 

κέηξηνο ή πςειόο. 

 

Βαζκόο δπλεηηθήο βειηίσζεο (improvement potential) γηα ην ζύλνιν ησλ 63 

ToMY 

 

Οη βαζκνινγίεο δπλεηηθήο βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ αζζελή γηα ην ζχλνιν ησλ 

63 ToMY παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα B58. 

 

Πίλαθαο B58. Βαζκνινγίεο δπλεηηθήο βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ αζζελή γηα ην 

ζχλνιν ησλ 63 ToMY 

ηνηρείν/Δξώηεζε 

Πνζνζηό 

αξλεηηθώλ 

εκπεηξηώλ 

Μέζε 

βαζκνινγία 

ζεκαληηθόηεηαο 

Βαζκνινγία 

δπλεηηθήο 

βειηίσζεο από ηελ 

νπηηθή ηνπ αζζελή 

Πξνζβαζηκόηεηα 
  

0,221 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 

βνιηθφ 
3,8% 4,38 0,166 

Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην 

ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
7,8% 4,31 0,336 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ 

ην ξαληεβνχ 
3,5% 4,57 0,159 

πλέρεηα θαη ζπληνληζκόο ηεο 

θξνληίδαο   
0,197 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 
2,5% 4,61 0,115 

Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη 

ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ 

δψζεη νη άιινη ηαηξνί 

6,6% 4,45 0,293 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ 

κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

4% 4,6 0,184 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο 
  

0,186 

Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ 

πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε 

4,8% 4,53 0,217 
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ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, 

ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε 

θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο 

ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο κνπ 

2,7% 4,68 0,126 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε 

αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο ζεξαπείαο 

4,6% 4,66 0,214 

Πνηόηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 
  

0,081 

Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε 

καδί κνπ 
0,9% 4,7 0,042 

Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε 

πξνζεθηηθά 
1,2% 4,75 0,057 

Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 
2,1% 4,69 0,098 

Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο 

ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε 

θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

2,8% 4,51 0,126 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 
  

0,165 

Ήηαλ εχθνιν λα 

πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο 

ρψξνπο απηήο ηεο ΣνΜΤ 

1,9% 4,35 0,082 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 6,3% 4,31 0,271 

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ 

θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, 

ρψξνη αλακνλήο, θιπ.) 

3,1% 4,62 0,143 

Πνηόηεηα λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο θαη πνηόηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη από 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

  
0,069 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 
0,8% 4,57 0,036 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 
3,2% 4,43 0,141 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ 

επγεληθνί-έο 
0,6% 4,61 0,027 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο 

(εθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 

1,6% 4,56 0,073 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο 

αλάινγα κε ην βαζκφ δπλεηηθήο βειηίσζεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πίλαθεο B59 θαη 

B60 (ζε θζίλνπζα ζεηξά). Οη βαζκνινγίεο δπλεηηθήο βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ησλ 
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αζζελψλ ήηαλ ρακειφηεξεο απφ 0,34 (ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 5), γεγνλφο πνπ δείρλεη 

φηη ν βαζκφο ηεο δπλεηηθήο βειηίσζεο ήηαλ ρακειφο. 

 

Σπγθξίλνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο κεηαμύ ηνπο, παξαηεξήζεθε 

κεγαιύηεξε αλάγθε βειηίσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα. Ο 

ζπληνληζκόο θαη ε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνδνκώλ αθνινπζνύλ, ελώ νη δύν δηαζηάζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειό βαζκό δπλεηηθήο βειηίσζεο είλαη ε πνηόηεηα ηεο ηαηξηθήο 

θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, θαζώο νη αζζελείο αλέθεξαλ ηδηαίηεξα πςειέο 

βαζκνινγίεο ζεηηθώλ εκπεηξηώλ από απηέο ηηο δηαζηάζεηο. 

 

Πίλαθαο B59 Καηάηαμε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο αλάινγα κε ην βαζκφ 

δπλεηηθήο βειηίσζεο (ζε θζίλνπζα ζεηξά) 

Γηάζηαζε θξνληίδαο 
Βαζκνινγία δπλεηηθήο βειηίσζεο από 

ηελ νπηηθή ηνπ αζζελή 

Πξνζβαζηκφηεηα 0,221 

πλέρεηα θαη ζπληνληζκφο ηεο 

θξνληίδαο 0,197 

Πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο 0,186 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ππνδνκψλ 0,165 

Πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 0,081 

Πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 0,069 

 

Πίλαθαο B60. Καηάηαμε ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο 

αλάινγα κε ην βαζκφ δπλεηηθήο βειηίσζεο (ζε θζίλνπζα ζεηξά) 

ηνηρείν/Δξώηεζε 

Βαζκνινγία δπλεηηθήο 

βειηίσζεο από ηελ νπηηθή 

ηνπ αζζελή 

Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη 

ζηε δνπιεηά κνπ 
0,336 

Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ 

δψζεη νη άιινη ηαηξνί 

0,293 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 0,271 

Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα 

δσ πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, 

ην θάπληζκα, ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε 

0,217 
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θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ 

θ.ιπ.) 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ 

πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 
0,214 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

0,184 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ 0,166 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ 0,159 

Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ θαζαξνί (π.ρ. ηαηξεία, 

ηνπαιέηεο, ρψξνη αλακνλήο, θιπ.) 
0,143 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ ζπκβνπιέο γηα 

ηελ πγεία κνπ 
0,141 

Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 
0,126 

Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ 

αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 
0,126 

Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

κνπ 
0,115 

Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε 

εμεηάζεη 
0,098 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο 

ρψξνπο απηήο ηεο ΣνΜΤ 
0,082 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ ηνπο 

ηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 

0,073 

Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά 0,057 

Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ 0,042 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ πξνζεθηηθά 0,036 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ επγεληθνί-έο 0,027 
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3. ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

3.1. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο απνηεινχληαλ απφ 2.620 άηνκα (πνζνζηφ 

απφθξηζεο=58.3%) πνπ επηζθέθηεθε 63 ToMY απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην Μάξηην 

ηνπ 2019. Πεξηζζφηεξνη απφ ην ¼ ησλ ρξεζηψλ ησλ ΣνΜΤ (26,2%) ήηαλ άλσ ησλ 65 

εηψλ θαη πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα ρξήζηεο επηζθέθηεθε ηελ ΣνΜΤ γηα ζέκαηα πγείαο 

ησλ παηδηψλ ηνπ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ (65,3%) ήηαλ γπλαίθεο, ζρεδφλ έλαο 

ζηνπο ηξεηο δηέζεηε αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, κφλν 6% ήηαλ 

αιινδαπνί/κεηαλάζηεο, θαη ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αζθαιηζκέλνη (91,4%). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ηελ απηφ-αμηνιφγεζαλ απφ κέηξηα σο 

άξηζηε (92,4%). ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππέθεξαλ απφ θάπνην 

ρξφλην λφζεκα(45,4%) θαη κφλν 4,7% ήηαλ αλάπεξνη. 

 

ρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο (31,5%) επηζθέθηεθε γηα πξψηε θνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ΣνΜΤ θαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζηνπο ηξεηο είραλ επηζθεθηεί ηε δνκή ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(94%) είραλ ήδε εγγξαθεί ζε νηθνγελεηαθφ ηαηξφ πξηλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ΣνΜΤ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (85,1%) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο Γεληθνχ Ηαηξνχ, ελψ 36,6% έιαβαλ λνζειεπηηθέο 

ππεξεζίεο, 13,6% ππεξεζίεο επηζθέπηε πγείαο, 12,4%  παηδηάηξνπ θαη 12,4% 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Μφλν ην 1,5% επηζθέθζεθε λνζειεπηή ή άιιν επαγγεικαηία 

πγείαο ρσξίο λα επηζθεθζεί ηαηξφ. Οη πην ζπρλνί ιφγνη επίζθεςεο ζηηο ΣνΜΤ ήηαλ ε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ (38,1%), ε ζπληαγνγξάθεζε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

(22,7%), ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε παξαθνινχζεζεο ή ν πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο (27,4%), ε αληηκεηψπηζε θάπνηαο αζζέλεηαο (20,2%) θαη ν εκβνιηαζκφο 

(9,1%). 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (86,3%) είραλ δηεπζεηήζεη 

πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ γηα ηελ επίζθεςε ζηελ ΣνΜΤ, γηα ηελ νπνία ην 58,5% 
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αλέκελε ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα θαη ην 31,7% αλέκελε απφ κία εβδνκάδα έσο έλα 

κήλα. Δπίζεο, ην 55,9% πξνγξακκάηηζε ην ξαληεβνχ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο 

κε ηελ ΣνΜΤ θαη ην 36,9% κέζσ επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο απφ ηνπο ρξήζηεο αλέκελαλ ιηγφηεξν απφ 15 ιεπηά (ηε κέξα ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ξαληεβνχ) κέρξη ηελ επίζθεςε ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο (67,9%), 

ελψ 21,4% αλέκελαλ απφ 15-30 ιεπηά θαη ην 9,7% γηα 31 έσο 60 ιεπηά. Ο ηαηξφο ηεο 

ΣνΜΤ παξέπεκςε ην 22,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία άιιε ππεξεζία πγείαο εθ ησλ 

νπνίσλ, ην 29,7% ζε δηαγλσζηηθφ θέληξν, ην 29,1% ζε άιινλ επαγγεικαηία πγείαο 

ζηελ ίδηα ΣνΜΤ, ην 24,5% ζε άιινλ ηαηξφ εθηφο ηεο ΣνΜΤ, ην 11% ζε λνζνθνκείν 

θαη ην 7,1% ζε Κέληξν Τγείαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (88,5%) αλέθεξε 

φηη ν ηαηξφο ηνπο παξείρε ηθαλνπνηεηηθή πιεξνθφξεζε/θαζνδήγεζε γηα ηελ ππεξεζία 

πγείαο ζηελ νπνία ηνπο παξέπεκςε. Ο ηαηξφο ηεο ΣνΜΤ ζπληαγνγξάθεζε ζην 78,9% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα, ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ δηελεξγήζεθε γηα ην 

58,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπληαγνγξάθεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ην 49,9% 

θαη ζπληαγνγξάθεζε αλαισζίκσλ γηα ην 4,7%. 

 

3.2. Οη εκπεηξίεο ησλ αζζελώλ από ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο 

ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ΠΦΤ 

 

Γεληθά, νη ρξήζηεο ησλ 63 TνMY πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε αλέθεξαλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο γηα φιεο ηηο ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο. Όιεο νη κέζεο 

βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ζεκείσζαλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο δηάκεζεο 

ηηκήο (=3) αληαλαθιψληαο ζεηηθά επίπεδα εκπεηξηψλ, κε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 4,41 (ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5).  

Ζ δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (πνπ αληαλαθιά 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) είρε ηελ πςειφηεξε κέζε 

βαζκνινγία (4,57 θαη 4,52, αληίζηνηρα). ε παξφκνηεο κειέηεο ζε δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα έρεη βξεζεί φηη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε θαιή 

ζπκπεξηθνξά, ε (ελζάξξπλζε γηα) ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ θαη νη θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε απμεκέλν επίπεδν ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ (Lionis 

et al. 2017 , Pierrakos et al. 2013, Adamakidou 2009) θαη ζε κηα κειέηε κεηαμχ επηά 
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επξσπατθψλ ρσξψλ γηα ηελ ΠΦΤ ην 2007 (Schoen et al. 2007), νη ιήπηεο ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ βαζκνιφγεζαλ ζεηηθά ηνπο γηαηξνχο ηνπο θαη ε πιεηνςεθία αλέθεξε φηη ν 

γηαηξφο ηνπο άθνπγε πξνζεθηηθά θαη ηνπο εμεγνχζε αλαιπηηθά ηε θαηάζηαζή ηνπο. 

Απηέο νη απμεκέλεο βαζκνινγίεο, πνπ απνδίδνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 

κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ κηα θαηάζηαζε ζρέζεο «εμάξηεζεο» κεηαμχ ησλ αζζελψλ 

θαη ηνπ γηαηξνχ ηνπο (Beisecker 1990, Wiles & Higgins 1996, Roter 2000), φπσο 

άιισζηε αλακέλεηαη λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ γηαηξψλ ηνπο. Δπίζεο, 

αμηνζεκείσηεο ήηαλ νη πνιχ πςειέο βαζκνινγίεο πνπ έιαβε ε πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ 

γηα ζχζηαζε ηνπ ηαηξνχ θαζψο θαη ε πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ζχζηαζε ηεο ΣνΜΤ 

πνπ επηζθέθηεθαλ (9,46 θαη 9,47, αληίζηνηρα, ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 10).  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ, απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα γηα ηε ρψξα. Οη ΣνΜΤ απνηέιεζαλ ζηαζκφ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο ΠΦΤ ζηε ρψξα, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δηαζπνξάο 

ηνπο αλά ηελ επηθξάηεηα, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ, νη 

νπνίνη φκσο θαίλεηαη λα κελ ζεσξνχλ ηηο παξνρέο ηνπο σο ηε ζπζηεκαηηθή θξνληίδα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπο (απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο ιφγνπο επίζθεςεο 

θαη ην βαζκφ ησλ παξαπνκπψλ ζε ππεξεζίεο εθηφο ησλ ΣνΜΤ). Γηεζλψο, νη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο ζηελ πξφζβαζε θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε 

πξφζβαζε (ξαληεβνχ απζεκεξφλ), ηελ επίζθεςε ρσξίο ξαληεβνχ (Paré-Plante et al. 

2018), ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ 

βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δνκέο ΠΦΤ (Senn et al. 2019), ηε κε χπαξμε 

νηθνλνκηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ εκπνδίσλ (Senn et al. 2019) θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Ammi et al. 2017). Αληίζεηα, ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο 

θάθεινο θαη ν δηεπξπκέλνο λνζειεπηηθφο ξφινο δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε 

βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα (Paré-Plante et al. 2018), ελψ νη δπζθνιίεο ζηελ επαθή 

κε ην πξνζσπηθφ εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο, νη ηάζεηο αγλφεζεο ησλ νδεγηψλ ησλ 

γηαηξψλ θαη ηεο επηινγήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

εηδηθνχο γηαηξνχο απνηεινχλ παξάγνληεο κεησκέλεο πξφζβαζεο (Georgieva, et al, 

2017). 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ελψ ζηελ παξνχζα κειέηε κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΣνΜΤ ζηε ρψξα ζεκεηψζεθαλ πςειέο βαζκνινγίεο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ, κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ αλαθνξηθά κε 

ην ζχζηεκα ΠΦΤ ζηε ρψξα, βξέζεθε φηη ππνιείπεηαη θαηά πνιχ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ (Pavlič et al 2018), καδί κε ρψξεο φπσο ε Σνπξθία, ε Κχπξνο θαη 

ε Μάιηα (Lionis et al. 2017, Pullicino et al. 2015) ελψ ρψξεο φπσο ε Νέα Εειαλδία, 

ε Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε Απζηξαιία, ε Διβεηία, ε Οιιαλδία, ε Σζερία, ε Γαλία θαη ε 

Ννξβεγία θαηαιακβάλνπλ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο (Calnan et al., 1994, Senn et al. 

2019, Weinhold & Gurtner, 2018, Eide et al. 2018, Eide et al. 2016). Ζ ζπλέρεηα ηεο 

θξνληίδαο γίλεηαη αληηιεπηή σο, ίζσο, ε πην ζεκαληηθή δηάζηαζε φζνλ αθνξά ηε 

δχλακε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζε θάζε ρψξα (Pavlič et al 

2018). ε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ γηα ηνλ αζζελή, κε ηε ηήξεζε θαη δηαξθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο σο εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ γεληθνχ γηαηξνχ θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο ηφζν ζην ίδην ην 

επίπεδν ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ) φζν θαη κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ, ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεηα-λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ - ησλ 

ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο ηεο πγείαο). Δηδηθφηεξα θαη 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγηθή, δηνηθεηηθή 

θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο 

ππφ ην πξίζκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δπίζεο, ε εγθαζίδξπζε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ, ε ζέζπηζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ην δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ λνζειεπηή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ αιιά θαη νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ ζην πξσηνβάζκην 

επίπεδν, κε ηελ απνθπγή ησλ ζπρλψλ/κε απαξαίηεησλ παξαπνκπψλ ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο «δπλαηνχ» θαη βηψζηκνπ/αλζεθηηθνχ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ γηα ηε 

ρψξα. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ζε παξφκνηεο κειέηεο, κε ηελ Διιάδα λα θαηαηάζζεηαη 
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ζηελ 9
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο καδί κε ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε 

Ληζνπαλία, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Ηζιαλδία θαη ε Αγγιία (Calnan et al., 1994, 

Lionis et al. 2017, Freilich, Wiking, Nilsson, & Olsson, 2019, Tolvanen et al. 2018). 

O ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο αθνξά ζηε ζθφπηκε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζζελνχο) πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ελφο αζζελνχο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάιιειεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Καζψο ζηηο 

ΣνΜΤ πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πξάμε ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία, έλα ηέηνην εχξεκα ζηεξίδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ πγείαο, κε απνηέιεζκα λα ζπληνλίδεηαη ε θξνληίδα 

ηνπ αζζελνχο κε ζπζηεκαηηθφηεηα θαη επηθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη παξάκεξνη γηα ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο αλέθεξαλ ηηο 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο εκπεηξίεο ήηαλ ε εγγχηεηα ηεο ToMY ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηνηθία ηνπο, ε αλεπαξθήο πξνζνρή απφ ην ηαηξφ ηεο ΣνΜΤ γηα ηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή πνπ άιινη ηαηξνί είραλ ρνξεγήζεη, ην άβνιν (κε άλεην) πεξηβάιινλ ησλ 

ρψξσλ αλακνλήο ζηελ ΣνΜΤ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣνΜΤ (ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο) θαη ε κε παξνρή απφ ηνπο ηαηξνχο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο πξνηεηλφκελεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηελ 

ΣνΜΤ, ην πξνζσπηθφ, ε γξήγνξε εμππεξέηεζε, ε θιηληθή εμέηαζε θαη ε παξερφκελε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ε θαζαξηφηεηα θαη νη αλέζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο ΣνΜΤ ήηαλ απφ 

ηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο πηπρέο ηεο θξνληίδαο. Αλαθνξηθά κε ηηο πηπρέο πνπ ν 

ηαηξφο ή/θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ, ν ρξφλνο 

εμέηαζεο, ε ζηάζε ησλ ηαηξψλ θαη ε πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο αζζελείο ήηαλ νη πην 

ζπρλά αλαθεξφκελεο. ε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣνΜΤ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο ήηαλ ε 

βειηίσζε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ζηειέρσζε ησλ ΣνΜΤ κε ηελ 

πξνζζήθε επηπιένλ εηδηθνηήησλ (παξφηη ην ηειεπηαίν δελ ζπλάδεη κε ηνλ ξφιν ησλ 

ΣνΜΤ θαη πηζαλφλ αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ), ε κείσζε 

ησλ ρξφλσλ αλακνλήο, ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο (ηφζν θαηά ηηο πξσηλέο 

φζν θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο), ε θαζαξηφηεηα, ε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηεο δνκήο, ε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο δηεπζέηεζεο ξαληεβνχ, ε 
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δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο. 

 

3.3. Ζ αμηνιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο θάζε δηάζηαζεο ηεο πνηόηεηαο 

ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεσλ, νη ρξήζηεο 

αμηνιφγεζαλ φιεο ηηο ππφ δηεξεχλεζε δηαζηάζεηο σο πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο ε 

δηάκεζε ηηκή φισλ ήηαλ πςειφηεξε απφ 3 (ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα).  

Ζ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο (4,66) πηζαλφλ αλαδεηθλχνληαο θαη ηε ζρέζε «εμάξηεζεο» κεηαμχ 

αζζελψλ θαη ηαηξψλ, κε ηε πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο λα ζεκεηψλνπλ 

ην δεχηεξν πςειφηεξν ζθνξ (4,62). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνδνκήο ησλ ΣνΜΤ 

ήηαλ ε κεηαβιεηή κε ην ρακειφηεξν βαζκφ (4,42) αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα (4,43) θαη ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο (4,55), 

δηαζηάζεηο νη νπνίεο σζηφζν ζεκείσζαλ βαζκνινγία άλσ ηεο δηάκεζεο ηηκήο (3) 

θπκαηλφκελε απφ 4 έσο 5.  

Πξάγκαηη, ζε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαλδηλαβηθέο ρψξεο ην 2020 θαη 

ην 2021 (Eide et al. 2020, Eide et al. 2021), πάλσ απφ ην 90 % ησλ αζζελψλ 

αμηνιφγεζαλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ γεληθφ ηαηξφ, ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ θαη 

ηελ πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο σο ζεκαληηθέο ή πνιχ ζεκαληηθέο, ελψ 

θαλέλα ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα δελ ζεσξήζεθε εμίζνπ ζεκαληηθφ , 

ηνπιάρηζηνλ φρη φζν ε θαιή επηθνηλσλία. Δλψ ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ θξίζεθε ζεκαληηθή, ήηαλ δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε ηελ θαιή επηθνηλσλία. 

Μάιηζηα, εθηηκνχζαλ ηελ θαιή επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο 

πςειφηεξα απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηε θξνληίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην νξγαλσηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ ΠΦΤ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα επηθνηλσλίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο κνλαδηθήο εζηίαζεο ζηελ πξφζβαζε ζηε θξνληίδα θαηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη πάληα πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ νπηηθή 

ησλ αζζελψλ. 
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3.4. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

 

ηε κειέηε απηή, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ζρεδφλ φιεο ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα) (p<0,001). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα 

παξφκνησλ κειεηψλ ζηε ρψξα (Frengidou et al. 2017, Anagnostopoulou, Siskou & 

Galanis 2012), θαη δηεζλψο (Singh, Mustapha, & Haqq 1996, Premji et al. 2018, 

Tolvanen et al. 2018) νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ηελ ειηθία κε ηα επίπεδα ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δνζεί αξθεηέο 

εμεγήζεηο γηα απηή ηε ζπζρέηηζε. Οη ειηθησκέλνη ζπλήζσο έρνπλ ιηγφηεξεο 

απαηηήζεηο θαη επνκέλσο ηείλνπλ αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

πγείαο. Δίλαη επίζεο έλα κάιινλ αλακελφκελν εχξεκα θαζψο νη ειηθησκέλνη είλαη θαη 

ζπρλφηεξνη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ειηθία έρεη 

πξνγλσζηηθή αμία γηα ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, θαζψο 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο αζζελείο, ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη νη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο αζζελείο ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

ηθαλνπνίεζεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο κεησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ 

ειηθησκέλσλ αζζελψλ ή ζηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηάζε/αληηιήςεηο ηνπο (ζε ζχγθξηζε 

κε απηή ησλ λεφηεξσλ αζζελψλ) σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα θαη ηηο αμίεο ηεο 

δσήο ηνπο. Μάιηζηα, αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζε θαλαδηθή 

πνιπθεληξηθή κειέηε, νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ άιισλ (ηελ 

εληφπηα θαηαγσγή/εζληθφηεηα, ηελ θαιχηεξε απηναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο θαη ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζε γηαηξφ) θαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

ειηθία (Premji et al. 2018). Βέβαηα, αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

νθείινληαη θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνπιηνχξαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ηα άηνκα 

δηαβηνχλ θαη ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πγείαο (Tolvanen et al. 2018) ή ην 

δεπηεξνβάζκην/ηξηηνβάζκην (λνζνθνκεηαθφ) επίπεδν ηεο θξνληίδαο (Priporas et al. 

2008). 
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Γηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην θχιν επίζεο θαηαγξάθεθαλ: νη γπλαίθεο δήισζαλ 

ζπρλφηεξα φηη είραλ ηελ πξφζεζε λα ζπζηήζνπλ ηνπο ηαηξνχο ηεο ΣνΜΤ (p=0,004) 

θαη βαζκνιφγεζαλ πςειφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο (p=0,002)  θαη 

ησλ ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (p=0,001), έλα εχξεκα ην νπνίν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε άιιεο κειέηεο θαζψο νη άλδξεο αζζελείο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία) είλαη ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξερφκελεο θξνληίδεο 

πγείαο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Rahmqvist, 2001; Jenkinson et al., 2002), ελψ νη 

πάζρνληεο απφ ρξφληα λφζν θαη νη αλαζθάιηζηνη, ζεκείσζαλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζε δηαζηάζεηο φπσο ε ζπλέρεηα/ζπληνληζκφο ηεο 

θξνληίδαο (p=0,030) θαη ε πξνζβαζηκφηεηα (p=0,012). Αληίζηνηρα, θαη ην ρακειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξε 

βαζκνινγία αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο ΣνΜΤ (p=0,045). 

Δπίζεο, ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο κεηαμχ ηεο εκέξαο δηεπζέηεζεο ηνπ ξαληεβνχ 

θαη ηεο εκέξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ ζρεηίδνληαλ κε 

κεησκέλεο βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ (εθηφο απφ ηε ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφ 

ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο) (p<0,001) ελψ ν 

απμεκέλνο ρξφλνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε κεησκέλε 

βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

(p<0,001). Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη νη κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο 

ζρεηίδνληαη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αξλεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ. Καζψο νη ρξφλνη αλακνλήο ζηελ ΠΦΤ απνηεινχλ ηζρπξνχο 

θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ (Kringos et 

al. 2013, Kringos et al. 2015), ηέηνηα πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηηο επίζεκεο 

αμηνινγήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΦΤ δηεζλψο θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ππνδειψλνληαο 

βαζηθνχο ηνκείο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

Δηδηθφηεξα, ε έιιεηςε ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θαηλφκελα εζηθνχ θηλδχλνπ θαη επνκέλσο ππεξ-ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο θαη επνκέλσο ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο θαη 

ππεξθφξησζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βηψζηκε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην αίηεκα ησλ 

αζζελψλ γηα ξαληεβνχ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ δνκψλ λα θιείλνπλ εγθαίξσο 

ξαληεβνχ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σα αηηήκαηα ησλ αζζελψλ γηα 

επηζθέςεηο ζηηο δνκέο ΠΦΤ δελ κπνξεί λα είλαη κφληκα πεξηζζφηεξα απφ ηελ 
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ηθαλφηεηα ησλ γηαηξψλ λα δέρνληαη απηφλ ηνλ φγθν αζζελψλ (Murray & Berwick 

2003). Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ νη γεληθνί ηαηξνί λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αζζελείο εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ψζηε 

λα κελ κεηαθέξνληαη ζε λνζνθνκεηαθφ επίπεδν φηαλ απηφ δελ είλαη αλαγθαίν 

(Groenewegen & Jurgutis 2013). Σέινο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζηελ 

TνMY θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ έιαβαλ 

(p<0,001). Σν ηειεπηαίν εχξεκα πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηζρπξή 

«ζεξαπεπηηθή ζρέζε» ε νπνία ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ 

αζζελψλ. 
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4. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ  

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

Πξψηα απ 'φια, ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα επθνιίαο γηα ηελ πηινηηθή κειέηε, ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο ππεηζέξρεηαη 

ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ιφγσ ηεο χπαξμεο α) κεξνιεςίαο κε απφθξηζεο (non-response 

bias) ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε (ηα άηνκα απηά 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ) θαη β) κεξνιεςίαο απφθξηζεο 

(response bias) θαζψο νη απαληήζεηο αθνξνχζαλ απηναλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(ηα άηνκα ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ ελεξγά πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα λα 

δψζνπλ κηα απάληεζε ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε). Απαηηνχληαη κειινληηθέο 

κειέηεο γηα ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

πιεζπζκψλ γηα ηελ παξαγσγή πην έγθπξσλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζην ρψξν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ, 

κεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο ηνπ αζζελνχο ζηνλ γηαηξφ ή άιινλ επαγγεικαηία πγείαο, 

εηζάγνληαο έηζη ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε 

απνκαθξπζκέλσλ κέζσλ π.ρ. κέζσ απνζηνιήο sms κε ζχλδεζκν γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή κέζσ απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (e-mail) ζα 

κπνξνχζε κειινληηθά λα δηεξεπλεζεί σο ηξφπνο ζπιινγήο ηέηνησλ δεδνκέλσλ ψζηε 

λα απνθιεηζηεί κεγάινο βαζκφο ηεο κεξνιεςίαο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζρέζε ηνπ αζζελή θαη ησλ παξφρσλ ηεο θξνληίδαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΣνΜΤ, επνκέλσο ε θαιή πξνζβαζηκφηεηα θαη νη ζχληνκνη ρξφλνη αλακνλήο έσο έλα 

βαζκφ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελνη, θαζψο θαη νη πςειέο βαζκνινγίεο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ. 

Σέινο, ην θνηλφ δελ είρε ηελ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ 

πεξηζζφηεξν κε θάζε αζζελή/ρξήζηε απνδέθηε μερσξηζηά, έλαο ιφγνο πνπ εμεγεί ηηο 

πςειέο βαζκνινγίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ηαηξηθήο θαη 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα θάζε 

ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο πνπ είλαη 

πξνζβάζηκεο ζε φια ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη κε 

θφζηνο πνπ ε θνηλφηεηα θαη ε ρψξα κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά. Χο εθ ηνχηνπ, 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρψξαο φζν θαη ηεο 

ζπλνιηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο (WHO, 2018). 

ηελ Διιάδα, ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζε 

εζληθφ επίπεδν, ην Τπνπξγείν Τγείαο ίδξπζε ηηο πξψηεο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

(ΣΟΜΤ) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 (Ν. 4486/2017). ήκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο 

απφ 125 κνλάδεο ζε φιε ηε ρψξα. ηφρνο απηψλ ησλ κνλάδσλ ήηαλ ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο πιεζπζκνχο-ζηφρνπο/αλαθνξάο, δειαδή ε 

πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ πξναγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ ζε 

επίπεδν θνηλφηεηαο (νηθνγέλεηα, ρψξν εξγαζίαο, ζρνιηθέο κνλάδεο θ.ιπ.), ε εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη άιινπο θνξείο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Παξφιν 

πνπ ην λνκηθφ πιαίζην παξείρε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, δελ πξνέβιεπε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζε ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (αλεπαξθείο 

ππνδνκέο θαη ρξεκαηνδφηεζε), ελψ ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο ζπλάληεζε ζεκαληηθά 

εκπφδηα φπσο π. ε αληίζηαζε ησλ γηαηξψλ ζηε ζπκκεηνρή (ρακειφ ελδηαθέξνλ ιφγσ 

ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο παξερφκελεο ακνηβήο) θαη ε κε επξεία ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηελ χπαξμε θαη ηηο πξφλνηέο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ρξφληεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα (αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε 

ιφγσ θφζηνπο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί, αλεπαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε, θαηαθεξκαηηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαθή πνηφηεηα ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ, έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ παξαπνκπήο, έιιεηςε δηαηάμεσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ρξφλησλ αζζελεηψλ, ςπρηθή πγεία, θαη' νίθνλ θξνληίδα, πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο 

πγείαο θ.ιπ.) εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. 
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Με βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, ζε έλα 

ζχζηεκα πγείαο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ΠΦΤ, νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

πεξηνξίδνληαη επθνιφηεξα ιφγσ ηεο κεησκέλεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο 

ηα πνζνζηά λνζειείαο ζην λνζνθνκείν είλαη ρακειφηεξα. Δπίζεο, δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαη ζεηηθά (Garrido, Zentner, 

Busse 2011, Starfield, Shi & Macinko 2005, Kringos et al. 2015, CORDIS 2015). Ζ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ΣνΜΤ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηνπο πνιίηεο, ελψ ηαπηφρξνλα επλνεί ην 

ζχζηεκα πγείαο βειηηψλνληαο ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. Χζηφζν, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

αζζελείο/ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζε απηέο ηηο λέεο δνκέο ΠΦΤ πγείαο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη εκπεηξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηα κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο ησλ ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ηεο θξνληίδαο ηνπο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ζε φια ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο σο λέν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ κέηξεζε ηεο 

νπηηθήο ησλ αζζελψλ έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Ware et al. 1977, Linder - 

Pelz, 1982), γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Naidu, 2009) θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ησλ 

ππεξεζηψλ, νη εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ απνηεινχλ έλα απφ ηα πην νπζηαζηηθά 

ζπζηαηηθά ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο (Chow et al., 2009). Απηνί είλαη νη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη δηεζλψο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ.  

 

Ζ παξνχζα κειέηε ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ ηαηξηθή 

θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα γηα ηνλ αζζελή, ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ 
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πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αζζελψλ ζην επίπεδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ 

επξεκάησλ, νη ππεχζπλνη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πγεία πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, 

ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο ηφζν ζην ίδην ην 

επίπεδν ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ) φζν θαη κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ, ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεηα-λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ - ησλ 

ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο ηεο πγείαο), κε ηελ 

αλάπηπμε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή, δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο θξνληίδαο ππφ ην πξίζκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα, ζην δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ λνζειεπηή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ ζην πξσηνβάζκην επίπεδν, 

κε ηελ απνθπγή ησλ ζπρλψλ/κε απαξαίηεησλ παξαπνκπψλ ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Δπίζεο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ηδηαίηεξα φζνη εξγάδνληαη ζε κνλάδεο ΠΦΤ, ζα 

πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, κε 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, φπσο απνηππψλεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε δηεξεχλεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη φηη νη αζζελείο κε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηε θξνληίδα ηνπο αλαθέξνπλ ζπζηεκαηηθά πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα πγείαο απφ αζζελείο κε 

ιηγφηεξν ελεξγή ζπκκεηνρή, ρσξίο θαλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κείσζε ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ πγεία πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ απηήο ηεο ζεηηθήο δηεπαθήο, δεδνκέλνπ 

φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαίλεηαη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ην ζχζηεκα πγείαο 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην επίπεδν ηεο ΠΦΤ.  

Σεινο, ε αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

πνιηηηθέο πγείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα πγείαο θαη λα 
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επηηξέςεη ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα (evidence-based policy) ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε 

βάζε ηελ αμία (Value based Healthcare). Σν χζηεκα Τγείαο κε βάζε ηελ Αμία έρεη 

σο πξνυπνζέζεηο ηνλ αζζελή ζην επίθεληξν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, ηελ επξεία πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, 

ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο θαζψο 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ 

ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη φρη ηελ πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγσγή: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη, ηφζν ζην δεπηεξνβάζκην φζν 

θαη ζην πξσηνβάζκην επίπεδν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, πεξηιακβάλεη θπξίσο δείθηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ κε έκθαζε ζε ζηνηρεία 

φπσο ε απνδνηηθφηεηα, ε επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ/πιηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Πιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αμηνιφγεζε ηεο δηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ αθνξά ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηηο αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ/ρξεζηψλ ηνπο (responsiveness of care) θαη ζηελ 

πξνζσπν/αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (people/patient-centred care), φπσο 

αληαλαθιάηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ 

ηε ιήςε ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) (κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο 

πιεξφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηνλ αζζελή θαη ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ), ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα επξέσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαθψλ κειεηψλ. Γηα απηφλ ην ιφγν, 

ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ απνηεινχλ ηζρπξφ δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ππεπζχλσλ/δηνηθεηψλ/ζπληνληζηψλ ησλ δνκψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ αιιά θαη ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο ηεο 

πνιηηηθήο πγείαο γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

θνπόο: H αλάπηπμε ελφο έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ε κέηξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ ζηελ Διιάδα κε ηε δηεμαγσγή ζπγρξνληθήο κειέηεο επξείαο θιίκαθαο. 

Τιηθό θαη Μέζνδνο: Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε ηνπ εξγαιείνπ εθαξκφζηεθε 

κηθηή κεζνδνινγία. Πξαγκαηνπνηήζεθε α) πνηνηηθή κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο φςεο (face validity-

cognitive testing) - νξγαλψζεθαλ δχν νκάδεο εζηίαζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ άηνκα 

πνπ είραλ ιάβεη ππεξεζίεο ΠΦΤ ζε θέληξα πγείαο θαη ζε ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο - θαη β) πνζνηηθή κειέηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (content validity and 

structure validity) θαη ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability). Δηδηθφηεξα, ζε δείγκα 

733 ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ δηαλεκήζεθε ε ηειηθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πνηνηηθή κειέηε πνπ πξνεγήζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ (exploratory and confirmatory 

factor analysis) γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη ελλνηνινγηθήο 

θαηαζθεπήο, ελψ εθηηκήζεθαλ νη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟ s 

alpha γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ (internal consistency reliability). Σέινο, δηεμήρζε 

κειέηε επξείαο θιίκαθαο ζε δείγκα 2620 αηφκσλ (πνζνζηφ απφθξηζεο=58,3%) πνπ 

επηζθέθζεθαλ 63 ΣνΜΤ ηεο ρψξαο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ ζε δηκεηαβιεηφ θαη πνιπκεηαβιεηφ 

επίπεδν (α=0,05) κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο βαζκνινγίεο εκπεηξηψλ αλά 

δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο. 

Απνηειέζκαηα: Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ επηβεβαίσζε ζρεδφλ ηέιεηα ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν θαη πξνέθπςαλ νη αθφινπζνη έμη παξάγνληεο/δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο: (α) 
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πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (ηξία ζηνηρεία), (β) ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφο 

ηεο θξνληίδαο (ηξία ζηνηρεία), (γ) πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο (ηξία ζηνηρεία), (δ) 

πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο (ηέζζεξα ζηνηρεία), (ε) ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκψλ 

(ηέζζεξα ζηνηρεία) θαη (ζη) πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (ηέζζεξα 

ζηνηρεία). Αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε επξείαο θιίκαθαο, πεξηζζφηεξνη απφ ην ¼ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ΣνΜΤ (26,2%) ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ θαη πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα 

ρξήζηεο επηζθέθηεθε ηελ ΣνΜΤ γηα ζέκαηα πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπ. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ ρξεζηψλ (65,3%) ήηαλ γπλαίθεο, ζρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο δηέζεηε αλψηεξν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, κφλν 6% ήηαλ αιινδαπνί/κεηαλάζηεο, θαη ήηαλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο αζθαιηζκέλνη (91,4%). Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο ηελ απηφ-αμηνιφγεζαλ απφ κέηξηα σο άξηζηε (92,4%). ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ππέθεξαλ απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα(45,4%) θαη κφλν 4,7% ήηαλ 

αλάπεξνη. ρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο (31,5%) επηζθέθηεθε γηα πξψηε θνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ΣνΜΤ θαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζηνπο ηξεηο είραλ επηζθεθηεί ηε δνκή 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (86,3%) είραλ δηεπζεηήζεη πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ γηα ηελ 

επίζθεςε ζηελ ΣνΜΤ, γηα ηελ νπνία ην 58,5% αλέκελε ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα 

θαη ην 31,7% αλέκελε απφ κία εβδνκάδα έσο έλα κήλα. Δπίζεο, ην 55,9% 

πξνγξακκάηηζε ην ξαληεβνχ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΣνΜΤ θαη ην 

36,9% κέζσ επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφ ηνπο 

ρξήζηεο αλέκελαλ ιηγφηεξν απφ 15 ιεπηά (ηε κέξα ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ξαληεβνχ) 

κέρξη ηελ επίζθεςε ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο (67,9%), ελψ 21,4% αλέκελαλ απφ 15-

30 ιεπηά θαη ην 9,7% γηα 31 έσο 60 ιεπηά. Ο ηαηξφο ηεο ΣνΜΤ παξέπεκςε ην 22,1% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία άιιε ππεξεζία πγείαο εθ ησλ νπνίσλ, ην 29,7% ζε 

δηαγλσζηηθφ θέληξν, ην 29,1% ζε άιινλ επαγγεικαηία πγείαο ζηελ ίδηα ΣνΜΤ, ην 

24,5% ζε άιινλ ηαηξφ εθηφο ηεο ΣνΜΤ, ην 11% ζε λνζνθνκείν θαη ην 7,1% ζε 

Κέληξν Τγείαο. Γεληθά, νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 63 TνMY αλέθεξαλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο γηα φιεο ηηο ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο. Όιεο νη κέζεο 

βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ζεκείσζαλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο δηάκεζεο 

ηηκήο (=3) αληαλαθιψληαο ζεηηθά επίπεδα εκπεηξηψλ, κε κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 4,41 (ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5). Ζ δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (πνπ αληαλαθιά ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο) είρε ηελ πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία (4,57 θαη 4,52, 

αληίζηνηρα). Δπίζεο, αμηνζεκείσηεο ήηαλ νη πνιχ πςειέο βαζκνινγίεο πνπ έιαβε ε 
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πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ζχζηαζε ηνπ ηαηξνχ θαζψο θαη ε πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ 

γηα ζχζηαζε ηεο ΣνΜΤ πνπ επηζθέθηεθαλ (9,46 θαη 9,47, αληίζηνηρα, ζε θιίκαθα 

απφ 1 έσο 10). Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεσλ, νη 

ρξήζηεο αμηνιφγεζαλ φιεο ηηο ππφ δηεξεχλεζε δηαζηάζεηο σο πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο 

ε δηάκεζε ηηκή φισλ ήηαλ πςειφηεξε απφ 3 (ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα). Ζ πνηφηεηα 

ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο 

(4,57 θαη 4,52, αληίζηνηρα) πηζαλφλ αλαδεηθλχνληαο θαη ηε ζρέζε «εμάξηεζεο» 

κεηαμχ αζζελψλ θαη ηαηξψλ, κε ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο λα 

ζεκεηψλνπλ ην δεχηεξν πςειφηεξν ζθνξ (4,37). Ζ πξνζβαζηκφηεηα ήηαλ ε 

κεηαβιεηή κε ην ρακειφηεξν βαζκφ (4,25) αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο (4,33) θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππνδνκήο ησλ ΣνΜΤ (4,37), δηαζηάζεηο νη νπνίεο σζηφζν 

ζεκείσζαλ βαζκνινγία άλσ ηεο δηάκεζεο ηηκήο (3) θπκαηλφκελε απφ 4 έσο 5. ε 

αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ζρεδφλ φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα). 

Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ζρεδφλ φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα) 

(p<0,001). Οη γπλαίθεο δήισζαλ ζπρλφηεξα φηη είραλ ηελ πξφζεζε λα ζπζηήζνπλ 

ηνπο ηαηξνχο ηεο ΣνΜΤ (p=0,004) θαη βαζκνιφγεζαλ πςειφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο (p=0,002) θαη ησλ ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (p=0,001), 

νη πάζρνληεο απφ ρξφληα λφζν θαη νη αλαζθάιηζηνη, ζεκείσζαλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζε δηαζηάζεηο φπσο ε ζπλέρεηα/ζπληνληζκφο ηεο 

θξνληίδαο (p=0,030) θαη ε πξνζβαζηκφηεηα (p=0,012), αληίζηνηρα, θαη ην ρακειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξε 

βαζκνινγία αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο ΣνΜΤ (p=0,045). Δπίζεο, ν κεγάινο 

ρξφλνο αλακνλήο κεηαμχ ηεο εκέξαο δηεπζέηεζεο ηνπ ξαληεβνχ θαη ηεο εκέξαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλεο βαζκνινγίεο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ (εθηφο απφ ηε ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο) (p<0,001) ελψ ν απμεκέλνο ρξφλνο αλακνλήο 

πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ζρεηηδφηαλ κε κεησκέλε βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ 

ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (p<0,001). Σέινο, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηζθέςεσλ ζηελ TνMY θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ ζρεηίδνληαλ 

κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ έιαβαλ (p<0,001). 
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πκπεξάζκαηα: Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) απνηειεί ζεκαληηθφ 

ππιψλα θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο πνπ 

είλαη πξνζβάζηκεο ζε φια ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη 

κε θφζηνο πνπ ε θνηλφηεηα θαη ε ρψξα κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαίλεηαη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην επίπεδν ηεο ΠΦΤ. Ζ παξνχζα κειέηε 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή 

θξνληίδα γηα ηνλ αζζελή, ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο ΠΦΤ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ ζην επίπεδν 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ επξεκάησλ, νη ππεχζπλνη 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία πξέπεη λα εξγαζηνχλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, ζηε δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο ηφζν ζην ίδην ην επίπεδν ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ 

ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ) φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

ηεο θξνληίδαο (κεηαμχ ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ, ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ κεηα-λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ - ησλ ππεξεζηψλ 

απνθαηάζηαζεο θαη καθξνρξφληαο θξνληίδαο ηεο πγείαο), κε ηελ αλάπηπμε θαη 

πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγηθή, 

δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο θξνληίδαο ππφ ην πξίζκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, 

ζην δηεπξπκέλν ξφιν ηνπ λνζειεπηή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ζηε 

ζπγθξάηεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ ζην πξσηνβάζκην επίπεδν, κε ηελ απνθπγή 

ησλ ζπρλψλ/κε απαξαίηεησλ παξαπνκπψλ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ηδηαίηεξα φζνη εξγάδνληαη ζε κνλάδεο ΠΦΤ, ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, κε ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, φπσο απνηππψλεηαη ζηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

πνιηηηθέο πγείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα πγείαο θαη λα 

επηηξέςεη ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηα 
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απνηειέζκαηα (evidence-based policy) ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε 

βάζε ηελ αμία (Value based Healthcare). Σν χζηεκα Τγείαο κε βάζε ηελ Αμία έρεη 

σο πξνυπνζέζεηο ηνλ αζζελή ζην επίθεληξν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, ηελ επξεία πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, 

ηε ζπλέρεηα θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, ηελ πιεξφηεηα ηεο θξνληίδαο θαζψο 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ 

ιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη φρη ηελ πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Background: The way in which healthcare managers, decision-making and health 

policy-making executives evaluate the quality of health care services provided, both at 

the secondary and primary care level of the provision of care, includes mainly 

indicators related to the organization and operation of health units, with an emphasis 

on components such as efficiency, adequacy of infrastructure / material resources and 

human resources, their degree of utilization and human resources productivity 

Increasingly, the assessment of the quality of health services‟ dimensions regarding 

responsiveness of care and people / patient-centered care), such as is reflected and 

evaluated by exploring PHC patients' experiences is directly related to the evaluation 

of the performance of health units and the optimization of the use of financial, 

material and human resources, as shown by the widely used models for the evaluation 

of the performance of health systems and units and the results of related studies. For 

this reason, the evaluation of these dimensions is a powerful administrative and 

strategic tool for PHC units‟ managers as well as the decision-makers and health 

policy-makers towards the improvement of the quality of the provided health services. 
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Methods: A mixed methods approach was applied. In particular, the methodology of 

developing and validating the tools included the establishment of the theoretical 

background, a qualitative study(development of the tools items and establishment of 

the face validity, using two patient focus groups), a quantitative study (pilot testing 

and establishment of the structural validity and estimation of the internal consistency 

of the tools - 733 Primary Health Care services‟ users/patients) and a cross-sectional 

study on a full-scale (2,620 recipients of ToMYs‟ PHC health services). Exploratory 

and confirmatory factor analysis was performed to check for structural validity of the 

tools, while Cronbach‟s alpha coefficients were estimated to check for reliability. 

Also, correlation analyses were conducted on a bivariate and multivariate level 

(a=0.05).  

Results: Confirmatory factor analysis confirmed almost perfectly the presumed 

theoretical model and the following six factors were identified through the tools: (a) 

accessibility (three items, e.g. opening hours), (b) continuity and coordination of care 

(three items, e.g. doctor asks for medical history), (c) comprehensiveness of care 

(three items, e.g. doctor provides advices for healthy life), (d) quality of medical care 

(four items, e.g. sufficient examination time), (e) facility (four items, e.g. comfortable 

waiting room) and (f) quality of care provided by nurses and other health 

professionals (four items, e.g. polite nurses). With regard to the full-scale cross-

sectional study, Study population included 2620 participants (response rate=58.3%) 

who visited 63 local health units (ToMYs) from January to March 2019. Mean age of 

the participants was 53.1 years (standard deviation=15.1, median=54, minimum=19, 

maximum=96); 14% from 19 to 35, 27.9% from 36 to 49, 31.9% from 50 to 64 and 

26.2% more than 65 years old. Twelve point two percent of the participants visited the 

local health units (ToMYs) for their children, while 87.8% visited for their problem. 

Sixty five point three percent of the participants were female, while 31.2% had higher 

education, 22.6% finished high school and 14.6% had after high school education. 

The majority of the participants was Greeks (94.0%) and insured (91.4%) and self-

estimated their health status as moderate to excellent (92.4%). Almost half of the 

participants had a chronic disease (45.4%) and only 4.7% were disabled. Sixty-eight 

point five percent visited this facility at least one time over the last 6 months and 

31.5% visited this facility for first time. Most of the participants (94%) have already 

registered for family physician before visited this facility. In this visit, most of the 
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participants (85.1%) had a contact with a GP, while 36.6% had a contact with a nurse, 

13.6% had a contact with a health visitor, 12.4% had a contact with a pediatrician and 

12.4% had a contact with a social worker. Only 1.5% visited a nurse or another health 

professional without visiting a doctor. The most frequent reasons for the visit were 

prescription of medications (38.1%), prescription of lab/diagnostic exams (22.7%), 

scheduled follow-up visit or medical check-up (27.4%), sickness (20.2%), and 

vaccination (9.1%). Most of the participants (86.3%) made an appointment for their 

visit and among them 58.5% waited less than a week and 31.7% waited from 1 week 

to 1 month. Also, 55.9% scheduled the appointment by phone at the reception and 

36.9% by visiting the reception. More than half of the participants waited for <15 

minutes for the consultation (67.9%), while 21.4% waited for 15-30 minutes and 9.7% 

waited for 31-60 minutes. The doctor referred 22.1% of the participants to another 

health service. In particular, the doctor referred 29.7% of the participants to a 

diagnostic center, 29.1% to another healthcare professional in this facility, 24.5% to 

another doctor outside the local health unit, 11% to a hospital and 7.1% to a health 

center. Most of the participants (88.5%) stated that the doctor offered adequate 

information/guidance for the referral. The doctor prescribed in the 78.9% of the 

participants. In particular, drug prescription was performed in 58.2% of the 

participants, prescription for diagnostic exams in 49.9% and prescription for 

consumables in 4.7%. Regarding participants‟ experiences, we created six factors 

based on previous research, the literature review and the respective theory Cronbach's 

alpha coefficients for the questionnaire in total was 0.92, while Cronbach's alpha for 

the six factors ranged from 0.61 to 0.88 indicating acceptable to very good reliability. 

All mean values in items were greater than the mid-point of the scale (=3) indicating 

positive experience levels. Increased age was positively related to almost all scores of 

the sub-dimensions of patient experiences (except accessibility) (p <0.001). Women 

were more likely to state that they intended to recommend ToMY doctors (p = 0.004) 

and rated the quality of medical care (p = 0.002) and infrastructure higher than that of 

men (p = 0.001), patients with chronic diseases and the uninsured, had higher scores 

of positive experiences in dimensions such as continuity / coordination of care (p = 

0.030) and accessibility (p = 0.012), respectively, and the low educational level of the 

participants was found to be associated with a higher score in terms of the 

recommendation of the ToMY (p = 0.045). Also, long waiting time between the day 

that the appointment was scheduled and the day of the visit to ToMY was associated 
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with decreased scores of positive experiences (except for the continuity and 

coordination of care and the quality of nursing care) (p <0.001) while increased 

waiting time before the visit was associated with decreased score of positive patient 

experiences from the quality of nursing care (p <0.001). Finally, an increase in the 

number of visits to TνMY during the last 6 months was associated with an increase in 

the score of positive patient experiences from the comprehensiveness of care (p 

<0.001). 

Conclusions: Primary Health Care (PHC) is an important pillar of any health system, 

as it is based on methods and technologies that are accessible to all individuals and 

their families within the community and at a cost that the community and the country 

can afford. The evaluation of patients' experiences seems to be an important tool that 

is directly related to the issues of quality and optimization of the use of financial, 

material and human resources for the health system and the services provided at the 

PHC level. This study emphasizes the importance of quality in terms of medical and 

nursing care for the patient, continuity of care and accessibility to PHC services and 

their relationship to patients' positive experiences at the level of PHC service delivery. 

Given these findings, health decision-makers and policymakers need to work to 

enhance patient-centered care, to formulate and implement strategic choices and 

proposals for the availability of relevant services and to link them to both the level of 

care itself (between PHC services) and between the different levels of care (between 

PHC services, hospital services and rehabilitation and long-term health care services), 

with the development and practical implementation of an integrated regulatory 

framework for the functional, administrative and scientific interconnection of health 

services at all levels of care in the light of improving the quality of health services 

provided, in continuing vocational training, in inter-disciplinarity, in the advanced 

nursing role and in maintaining patient management at the primary level, by avoiding 

frequent / unnecessary referrals to the hospital level. Also, health professionals, 

especially those working in PHC units, should work towards enhancing patient-

centered care by empowering patients to actively participate, as reflected in their 

involvement in evaluating the services provided by evaluating their experiences. 
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πξφζβαζεο θαη παξαηεξήζεθαλ 

θπξίσο νηθνλνκηθά εκπφδηα. 

Καλαδάο: Ζ εκπεηξία πξφζβαζεο 

θαίλεηαη λα είλαη αξλεηηθή θαη 

γεσγξαθηθά εκπφδηα αλαθέξζεθαλ 

ζπρλφηεξα. 

Georgieva, 

et al, 2017  

Βνπιγαξία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1 999 QUALICOPC Γπζθνιίεο ζηελ επαθή κε ην 

πξνζσπηθφ εθηφο ησλ σξψλ 
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ΠΦΤ ιεηηνπξγίαο, ηάζεηο αγλφεζεο ησλ 

ζπκβνπιψλ ησλ γηαηξψλ θαη απηφ-

παξαπνκπήο ζε λνζνθνκεία θαη 

εηδηθνχο γηαηξνχο. 

Thompson et 

al. 2016 

Καλαδάο H δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Καλαδψλ 

αζζελψλ γηα ηε ιήςε ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ γηα ζέκαηα ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο 

πγρξνληθή 

κειέηε 

7260 QUALICOPC Οη γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη 

επηζθέθηεθαλ ππεξεζίεο ΠΦΤ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη 

άλδξεο γηα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο πγείαο. πλνιηθά, νη 

αζζελείο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

αλαδεηήζνπλ θξνληίδα γηα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πξνβιήκαηα 

ζσκαηηθήο πγείαο. Σφζν γηα ηηο 

γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παιηλδξνκήζεσλ έδεημαλ φηη ε 

ειηθία, ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, 

ε εκπηζηνζχλε ζηνπο γηαηξνχο θαη 

ε χπαξμε ρξφλησλ λνζεκάησλ ήηαλ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

εξκελεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ ΠΦΤ γηα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

Premji et al. 

2018. 

Καλαδάο Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο ΠΦΤ 

θαη ε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αζζελψλ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1698 QUALICOPC Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο (68%) 

πεξίκελαλ πεξηζζφηεξν απφ 1 

εκέξα γηα ην ξαληεβνχ ηνπο. Με 

κεγάιε δηαθνξά νη πεξηζζφηεξνη 

(96%) δήισζαλ φηη ήηαλ εχθνιν λα 
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πξνγξακκαηίζνπλ ην ξαληεβνχ 

ηνπο θαη ην πξνγξακκάηηζαλ γηα 

φηαλ ην ήζειαλ (87%). Γελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο 

ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ θχινπ, 

ηεο γισζζηθήο επρέξεηαο, ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ή ηεο 

χπαξμεο ρξφλησλ λνζεκάησλ. Ζ 

πςειφηεξε βαζκνινγία 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ κεγαιχηεξε 

ειηθία, ηελ εληφπηα 

θαηαγσγή/εζληθφηεηα, ηελ 

θαιχηεξε απηναλαθεξφκελε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ 

απμεκέλε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ 

ζε γηαηξφ. 

Paré-Plante 

et al. 2018 

Καλαδάο Ζ δηεξεχλεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

πξψηεο επαθήο κε ηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ θαη ε ζρέζε κε πα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1798 QUALICOPC Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαιχηεξε 

πξνζβαζηκφηεηα πξψηεο επαθήο 

πεξηειάκβαλαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

έρνπλ ξαληεβνχ απζεκεξφλ ή λα 

επηζθέπηνληαη ηελ θιηληθή ρσξίο 

ξαληεβνχ, ε κεγαιχηεξε 

ζηειέρσζε κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ν πςειφηεξνο αξηζκφο σξψλ 
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εξγαζίαο απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ 

γηαηξφ. Ο ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο 

θάθεινο θαη ν δηεπξπκέλνο 

λνζειεπηηθφο ξφινο δελ 

ζπζρεηίζηεθαλ κε βειηησκέλε 

πξνζβαζηκφηεηα. 

Ammi et al. 

2017 

Καλαδάο Ζ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ κε 

ηνπο νπνίνπο νη λνζειεπηέο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ κε ηηο 

ππεξεζίεο ΠΦΤ, εζηηάδνληαο ζηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο θξνληίδαο 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1698 QUALICOPC Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πξφβιεςεο ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

ησλ αζζελψλ ήηαλ ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

ελψ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

είρε κηθξφηεξε επηξξνή απφ κφλν 

ηνπ. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

λνζειεπηψλ επεξέαδαλ 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ηεο λνζειεπηηθήο 

ζηειέρσζεο εμαξηηφηαλ απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ γηαηξψλ ζηε δνκή. Σα 

απνηειέζκαηά καο κπνξνχλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ελίζρπζεο ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ, θαη ηδηαίηεξα ζην 

θαλαδηθφ πιαίζην, ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ νκάδσλ 

ΠΦΤ. 

Tolvanen et Φηλιαλδία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ πγρξνληθή 988 QUALICOPC Απφ ηνπο 988 αζζελείο πνπ είραλ 
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al. 2018 αζζελψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο ΠΦΤ θαη ε αλάιπζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο γηα 

ξαληεβνχ κε ηνλ γηαηξφ ζε θέληξα 

πγείαο ηεο Φηλιαλδίαο 

κειέηε θιείζεη ην ξαληεβνχ ηνπο εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ην 84,9% ζεψξεζε φηη 

ήηαλ εχθνιν λα θιείζνπλ 

ξαληεβνχ, κε ην 51,9% λα έρεη 

θιείζεη ξαληεβνχ κέζα ζε 1 

εβδνκάδα. Ζ ειηθία θαη ν ιφγνο 

επαθήο ήηαλ νη πην ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ 

εκπεηξία ησλ αζζελψλ απφ ηνλ 

ρξφλν αλακνλήο. Οη ειηθησκέλνη 

αζζελείο έηεηλαλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αλακνλήο 

απφ ηνπο λεφηεξνπο, αθφκε θαη 

φηαλ αλέθεξαλ αζζέλεηα σο ιφγν 

επαθήο. Έηζη, νη ρξφλνη αλακνλήο 

γηα ξαληεβνχ έηεηλαλ λα 

παξαηείλνληαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ππάξρεη 

πεξηζψξην βειηίσζεο ζην κέιινλ. 

Lionis et al. 

2017 

Διιάδα Ζ δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Διιάδα απφ 

ηελ νπηηθή ησλ αζζελψλ ζηηο 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1964 QUALICOPC Οη αζζελείο ζπλνιηθά αλέθεξαλ 

ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηε δνκή 

παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ πνπ 

επηζθέθηεθαλ. Δληνπίζηεθαλ 

αξθεηά θελά, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο γηα 

ξαληεβνχ, ηελ πξφζβαζε ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ ζην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, ηελ παξνρή 

πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε 
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ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Οη αζζελείο κε ρξφληα 

λφζν αλέθεξαλ ζεηηθφηεξεο 

εκπεηξίεο απφ ηε ιήςε ηεο 

θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο ρσξίο ρξφληα πάζεζε, 

σζηφζν απηέο νη νκάδεο αζζελψλ 

αλαθέξνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ πνπ ήηαλ ζεκαληηθά γηα 

απηνχο. 

Nánási ET 

AL. 2021  

Οπγγαξία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ ζηελ Οπγγαξία 

πγρξνληθή 

κειέηε 

2149 QUALICOPC Οη αζζελείο ρακειφηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη νη 

γπλαίθεο επηζθέπηνληαλ ζπρλφηεξα 

ηηο δνκέο ΠΦΤ θαη 

ζπκβνπιεχνληαλ ζπρλφηεξα θαη 

άιινπο γηαηξνχο. Οη άλδξεο, ηα 

ειηθησκέλα άηνκα θαη ηα άηνκα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αλέθεξαλ ζπρλφηεξα ρξφληεο 

λνζεξφηεηεο. Οη αζζελείο 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεο 

πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Eide et al. 

2020, Eide et 

al. 2021. 

Ηζιαλδία 

Γαλία, 

Ννξβεγία, 

Φηλιαλδία, 

νπεδία 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ γηα ηηο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

707 - 209 

Danish, 175 

Norwegian, 

129 Finnish, 

112 Swedish 

QUALICOPC Σν 90 % ή πεξηζζφηεξνη ησλ 

αζζελψλ ζε θάζε ρψξα 

αμηνιφγεζαλ ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ γεληθφ ηαηξφ, ηε ζπκκεηνρή 

ησλ αζζελψλ θαη ηελ 
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and 82 

Icelandic 

patients 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο σο ζεκαληηθέο ή πνιχ 

ζεκαληηθέο. Καλέλα ζηνηρείν 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ή 

ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο δελ 

μεπέξαζε ην φξην ηνπ 90% ζε φιεο 

ηηο ρψξεο. Σν ζηνηρείν πνπ 

βαζκνινγήζεθε πην ζπρλά σο πνιχ 

ζεκαληηθφ ήηαλ «Καηαιαβαίλσ ηη 

εμεγεί ν γηαηξφο». Οη γπλαίθεο 

αζζελείο είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απφ ηνπο άλδξεο 

(OR=2,9; 95%CI 1,5-5,5) λα 

εθηηκήζνπλ ζεηηθά φηη ν γηαηξφο 

ηνπο αληηκεησπίδεη σο άηνκν θαη 

φρη απιψο σο ηαηξηθφ πξφβιεκα θαη 

επίζεο φηη ιακβάλνπλ νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ 

εάλ ηα πξάγκαηα πήγαηλαλ ζηξαβά 

(OR=1,7; 1,2-2,2). Οη ειηθησκέλνη 

αζζελείο >65 εηψλ έδηλαλ ιηγφηεξε 

έκθαζε απφ ηνπο αζζελείο ειηθίαο 

<35 γηα ην εάλ ν γηαηξφο ηνπο 

παίξλεη ζηα ζνβαξά (OR=0,4; 0,3-

0,5) θαη επίζεο ζηε ζεκαζία ηεο 

ιήςεο νδεγηψλ γηα ην ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ εάλ θάηη πάεη ζηξαβά 

(OR=0,5; 0,4-0,7 ). Οη αζζελείο κε 

ρξφληα λφζν αλεζπρνχζαλ ιηγφηεξν 

(OR=0,6; 0,4-0,8) γηα ηε ιήςε 
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νδεγηψλ, αιιά εθηηκνχζαλ ζεηηθά 

φηη ν γηαηξφο γλσξίδεη πφηε πξέπεη 

λα ηνπο παξαπέκςεη (OR=2,2; 1,5-

3,3). 

πκπέξαζκα: Οη αζζελείο ζε φιεο 

ηηο ρψξεο απέδσζαλ κεγάιε αμία 

ζηελ θαιή επηθνηλσλία. Ζ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ θξίζεθε ζεκαληηθή, αιιά 

ήηαλ δεπηεξεχνπζα ζε ζρέζε κε 

ηελ θαιή επηθνηλσλία - εθηηκνχζαλ 

ηελ θαιή επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο 

πςειφηεξα απφ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηε θξνληίδα. 

πλέπεηεο: Σν νξγαλσηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ ΠΦΤ πξέπεη λα επηηξέπεη 

ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηε 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο κνλαδηθήο 

εζηίαζεο ζηελ πξφζβαζε ζηε 

θξνληίδα θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αζζελψλ. 

Pullicino et 

al. 2015 

Μάιηα Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο 

θαη ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο 

πγρξνληθή 

κειέηε 

700 QUALICOPC Οη αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαλ 

ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ ήηαλ πην πηζαλφ 
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ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηε Μάιηα λα είλαη γπλαίθεο κε πςειφηεξν 

κέζν εηζφδεκα. Οη θνηηεηέο, ηα 

άηνκα πνπ αζρνινχληαλ κε ηα 

νηθηαθά θαη νη άλεξγνη ζπλήζηδαλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο 

κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

Οη αζζελείο πνπ είραλ επηζθεθηεί 

ηνλ ηδησηηθφ ηαηξφ αλέθεξαλ 

ζεηηθφηεξεο εκπεηξίεο αλαθνξηθά 

κε ηε «πλέρεηα ηεο Φξνληίδαο» 

θαη ηελ «Οινθιεξσκέλε 

Φξνληίδα» κε πην αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηάζηαζε ηεο «Πξνζβαζηκφηεηαο». 

Ζ πξνζαξκνγή γηα ηελ ειηθία, ην 

εηζφδεκα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ην θχιν θαη ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, κείσζε ηε 

δηαθνξά, αλ θαη φζνη επηζθέθηεθαλ 

ηηο ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ εμαθνινπζνχζαλ 

λα έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπλέρεηαο ηεο 

θξνληίδαο, ηελ εθαξκνγή κηαο βην-

ςπρνθνηλσληθήο πξνζέγγηζεο θαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

βαζκνινγίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηάζηαζε ηεο «Πξνζβαζηκφηεηαο». 

Μεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ 
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ειηθία, ην εηζφδεκα, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ην θχιν θαη ηηο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο, δελ ππήξμε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ αλαθεξφκελε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

Eide et al. 

2018  

Ννξβεγία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη 

πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ΠΦΤ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1529 QUALICOPC Οη ειηθησκέλνη αζζελείο (ειηθίαο 

>65 εηψλ) ζεψξεζαλ πην ζεκαληηθφ 

απφ ηνπο λεφηεξνπο αζζελείο λα 

επηζθέπηνληαη γηαηξφ παξνπζία 

ηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ θαη, γηα 

πνιιά θνηλά πξνβιήκαηα πγείαο, 

ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ γηα ηνπο 

άλδξεο λα επηζθεθηνχλ ην γηαηξφ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

Eide et al. 

2016  

Ννξβεγία Ζ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν νη νξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

αζζελψλ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1529 QUALICOPC Οη αζζελείο αλέθεξαλ γεληθέο 

ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ επίζθεςή 

ηνπο ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΦΤ θαη εηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε 

ηε δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ φηαλ 

ν ηαηξφο είρε ιίζηα 

αλακνλήοαζζελψλ κεζαίνπ 

κεγέζνπο. Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ 

θξνληίδα απφ γεληθφ ηαηξφ κε 
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κηθξή ιίζηα αλακνλήο είραλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ζεσξήζνπλ ηνλ γηαηξφ ηνπο σο 

επγεληθφ (OR=0,2; 0,1-0,7), λα 

αλαθέξνπλ φηη ν γηαηξφο ηνπο 

έθαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηνπο 

(OR=0,6; 0,4-1,0), φηη ν γηαηξφο 

ηνπο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν 

(OR=0,5; 0,3-0,9), θαη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα ην πξφβιεκά ηνπο κεηά 

ηελ επίζθεςε ηνπο (OR=0,5; 0,3-

0,9) θαη λα αηζζάλνληαη φηη ν 

γηαηξφο ηνπο ζρεδφλ δελ ηνπο 

θνίηαδε ελψ κηινχζαλ (OR 1,8; 1,0-

3,0). Γελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ εκπεηξηψλ κε ηε 

κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ, είηε ν γεληθφο ηαηξφο 

ακεηβφηαλ κε ακνηβή θαηά πξάμε ή 

θαηά θεθαιήλ.  

Oleszczyk et 

al. 2017  

Πνισλία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο κε ηε δηαδηθαζία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ παξέρεηαη απφ δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ Πνισλία θαη 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1980 QUALICOPC Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο πνπ αμηνινγήζεθαλ σο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ήηαλ ε 

ηζφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηε 

θξνληίδα. Ο ζπληνληζκφο θαη ε 

πιεξφηεηα/πεξηεθηηθφηεηα ηεο 
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ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ 

θξνληίδαο αμηνινγήζεθαλ ζρεηηθά 

ρεηξφηεξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ γηαηξψλ ηνπο 

είραλ πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ 

ηε ιήςε ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

Zimlichman 

et al., 2004 

Ηζξαήι Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ ζε δνκέο ΠΦΤ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

5103 Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Οη αζζελείο αλέθεξαλ πςειά 

πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο αλαθνξηθά 

κεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνδνκψλ θαη ρακειά αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα 

ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

Singh, 

Mustapha, & 

Haqq, 1996 

Σξηληληάλη θαη 

Σνκπάγθν 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

1451 Γνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

Οη ρξήζηεο πεξηειάκβαλαλ έλαλ 

δπζαλάινγα πςειφ αξηζκφ αηφκσλ 

απφ ηηο ρακειφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ απμεκέλε 

βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ κεγάιε ειηθία. 

Ζ βαζκνινγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

απφ ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο ήηαλ πςειφηεξε ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Calnan et al., 

1994 

Αγγιία, 

Διιάδα, 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο δηάθνξεο 

πγρξνληθή 

κειέηε 

2489 Δξσηεκαηνιφγη

α 

Οη αζζελείο αλέθεξαλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 
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Γηνπγθνζιαβί

α, ΔΓ 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

ζρέζεο γηαηξνχ-αζζελνχο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ γηαηξνχ. 

Omar 

Owaidh et 

al., 2018 

ανπδηθή 

Αξαβία 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

303  Δξσηεκαηνιφγη

ν, ζπλεληεχμεηο 

απφ 

αλαιθάβεηα 

άηνκα 

Οη άλδξεο θαη ην αλψηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζπζρεηίζηεθαλ 

κε πςειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο. Οη αζζελείο 

αλέθεξαλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ 

ηε δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

Freilich, 

Wiking, 

Nilsson, & 

Olsson, 2019 

νπεδία Ζ δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

298 

 

Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Αλαθέξζεθαλ πςειά πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο απφ φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο  

Alrasheedi, 

AL-

Mohaithef, 

Edrees, & 

Chandramoh

an, 2019 

ανπδηθή 

Αξαβία 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ ρξφλσλ αλακνλήο θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

850  Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Αλάγθε γηα ζχγρξνλε ηερλνινγία, 

επάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη θηιηθέο 

πξνο ηνλ αζζελή κεζφδνπο γηα ηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. 

AlOmar et 

al., 2021 

ανπδηθή 

Αξαβία 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο 

δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

403  Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Αλαθέξζεθαλ ζπρλφηεξα 

νξγαλσηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

εκπφδηα. Σν γπλαηθείν θχιν, ε 

πςειή κφξθσζε, θαη νη θαθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

αζζελνχο-γηαηξνχ ήηαλ 

αλεμάξηεηνη πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε ρακειή 

ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε. 

Fan, 

Burman, 

ΖΠΑ Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

21689  SOSQ Ζ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο 

ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηελ 
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McDonell, & 

Fihn, 2005 

ΠΦΤ. κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ.  

Weinhold & 

Gurtner, 

2018 

Γεξκαλία Ο εληνπηζκφο ησλ αληζνηήησλ ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ 

κεηαμχ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ.  

πγρξνληθή 

κειέηε 

Κάηνηθνη 

αζηηθψλ 

πεξηνρψλ κε 

δηαζεζηκφηε

ηα 

ππεξεζηψλ 

θαη θησρψλ 

αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ 

Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Οη ηζρπξφηεξνη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ζρεηίδνληαλ κε δνκηθέο πηπρέο 

αιιά θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο γηαηξνχ-αζζελνχο. Ζ 

έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη νη κεγαιχηεξεο 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο παξέρνπλ 

πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηα 

απνηειέζκαηα. 

Dimitrievska 

& Tomovska 

Misoska, 

2020 

θφπηα Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

451  Δξσηεκαηνιφγη

ν 

Υακειή ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε, 

κεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα 

Adepoju, 

Opafunso, & 

Ajayi, 2018 

Νηγεξία Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αζζελψλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

ΠΦΤ 

πγρξνληθή 

κειέηε 

239  SERVQUAL Οη ρξήζηεο ππεξεζηψλ ΠΦΤ δελ 

είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο αλαθνξηθά 

κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ (ζηγνπξηά, 

αμηνπηζηία, απηά ζηνηρεία, 

ελζπλαίζζεζε θαη 

αληαπνθξηζηκφηεηα). Ζ δηνίθεζε 

ησλ δνκψλ ΠΦΤ ζα πξέπεη λα 

εξγαζηεί γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

πνπ πεξλνχλ νη αζζελείο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη γηα ηελ 

απφθηεζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ. 

Okeke et al., Νηγεξία Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πγρξνληθή 500  Δξσηεκαηνιφγη Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ 
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2020 ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ΠΦΤ. 

κειέηε ν φπσο ην ρακειφ εηζφδεκα θαη ην 

πςειφ επίπεδν αιθαβεηηζκνχ 

είραλ κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ. 

Udonwa, 

Gyuse, 

Etokidem, & 

Ogaji, 2010 

Νηγεξία Ζ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο εκβνιηαζκνχ ζε δνκέο 

ΠΦΤ. 

πγρξνληθή 

κειέηε 

402  Ζκη-δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγη

ν 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εκβνιηαζκνχ ήηαλ ρακειή ιφγσ 

ηεο θαθήο ζηάζε ησλ παξφρσλ ηεο 

θξνληίδαο, ηνπ κεγάινπ ρξφλνο 

αλακνλήο θαη ηεο έιιεηςεο 

ζεβαζκφο ζηα δηθαησκάησλ ησλ 

αζζελψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

Πίλαθαο Β. Απνηειέζκαηα βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο ζηελ ΠΦΤ ππό ην πξίζκα ηεο αμηνιόγεζεο 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (Διιεληθά δεδνκέλα) 

πγγξαθείο θνπόο κειέηεο Γείγκα κειέηεο 

Παξάκεηξνη θξνληίδαο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο 

Απνηειέζκαηα 

Aletras et al. 2006 Αλάπηπμε 

εξσηεκαηνινγίνπ 

δηεξεχλεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ  

385 

εμσλνζνθνκεηαθνί 

αζζελείο  

Γηάξθεηα εμέηαζεο, εβαζκφο ζηελ 

ηδησηηθφηεηα ηνπ αζζελνχο, εβαζκφο - 

ζηάζε απέλαληη ζηνλ αζζελή, Πξνζπκία 

αθξφαζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο απφ 

ηνλ ηαηξφ, Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία, Δπηδεμηφηεηα ηαηξνχ, Παξνρή 

δηεπθξηλήζεσλ γηα ηε ζεξαπεία, Δπρέξεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ, πκπεξηθνξά 

ηνπ αηφκνπ έλαληη ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, 

Δμσηεξηθή ζήκαλζε, Καζαξηφηεηα ρψξνπ 

αλακνλήο, Άλεηνη ρψξνη αλακνλήο, Άλεηε 

αίζνπζα εμέηαζεο, Δπηινγή ρξφλνπ ξαληεβνχ, 

Υξφλνο αλακνλήο γηα επίζθεςε ζηελ θιηληθή 

Σν κέζν ζπλνιηθφ ζθνξ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ ήηαλ ίζν κε 75,5 δει. νη αζζελείο 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά φρη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο παξερφκελεο 

εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ  

Τςειφηεξα ζθνξ (επίπεδν ηθαλνπνίεζεο) 

γηα: ηαηξηθή εμέηαζε απφ ηνλ ηαηξφ (80,53), 

ην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ (80,27) θαη ηε 

ζπλνιηθή εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αθηηλνινγηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ (78,41). 

Υακειφηεξα ζθνξ (επίπεδν ηθαλνπνίεζεο) 

γηα: ηελ άλεζε ησλ ρψξσλ (70,24), ηε 

ρξνληθή δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θξάηεζεο ξαληεβνχ γηα ηηο εμσηεξηθέο 

θιηληθέο (67,82) θαη ηηο αθηηλνινγηθέο-

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (68,35) 

Ζ ειηθία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε 

δηάζηαζε ηεο άλεζεο. 

Καιχηεξν επίπεδν πγείαο ζρεηίζηεθε κε 
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πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο γηα φιεο 

ηηο παξακέηξνπο.  

Anagnostopoulos 

et al. 2012 

Γηεξεχλεζεηεοεπίδξ

αζεοηεοεπαγγεικαηη

θήοεμνπζέλσζεοηνπ

ηαηξνχζηεληθαλνπνί

εζεησλαζζελψλζρε

ηηθάκεηελπαξερφκε

λεζπκβνπιεπηηθήζε

δνκέοπξσηνβάζκηαο

θξνληίδαοπγείαο. 

30 ηαηξνίθαη 300 

αζζελείο ζε 

δνκέοπξσηνβάζκη

αοθξνληίδαοπγείαο

. 

Ζ αληηιακβαλφκελε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο, ην επίπεδν 

εκβάζπλζεο ηεο ζρέζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο επαγγεικαηηθήο θξνληίδαο 

Αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαλ απφ 

ζεξάπνληεο ηαηξνχο κε 

πςειφεπίπεδνεπαγγεικαηηθήοεμνπζέλσζεο

θαηαπν-πξνζσπνπνίεζεοείραλζεκαληηθά 

ρακειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

(ρακειφηεξα ζθνξ), ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αζζελείο ησλ ηαηξψλ κε ρακειφηεξα 

ζρεηηθά ζθνξ, αληίζηνηρα. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ηε βηνχκελε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε ηνπ ηαηξνχ (r=-0,636, p<0,01) 

θαη ην αίζζεκα απψιεηαο ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ηαηξνχ (r=-0.541, p<0.01). 

Πνζνζηφ 34,4% εθ ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ πξνέθπςε ζην επίπεδν ηνπ ηαηξνχ, 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξνζαξκνγή γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ.  

Lionis et al. 2017 Δθηίκεζεηεοηθαλνπ

νίεζεοησλαζζελψλ

ζρεηηθάκεηηο 

δνκέοπξσηνβάζκηαο

θξνληίδαοπγείαο. 

220γεληθνί ηαηξνί 

θαη 2.183 αζζελείο  

Πξνζβαζηκφηεηα, ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφο 

ηεο θξνληίδαο, πεξηεθηηθφηεηα, θηλεηνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξνχ 

θαη αζζελή.  

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

φηη ε θξάηεζε ξαληεβνχ ήηαλ εχθνιε θαη 

έλησζαλ φηη ν ηαηξφο ηνπο αθηέξσζε αξθεηφ 

ρξφλν, ελψ πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 αλέθεξε φηη 

ην γξαθείν ηνπ ηαηξνχ δελ ήηαλ 

πξνζβάζηκν ην απφγεπκα ή ην 

αββαηνθχξηαθν 

ρεδφλ ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε 

φηη ν γεληθφο ηαηξφο είρε δηαζέζηκν ην 
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ηαηξηθφ ηνπο ηζηνξηθφ, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαπνκπήο ζε εηδηθφ 

ηαηξφ, φηαλ απηφ ήηαλ ζθφπηκν κέζσ ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ θαη φηη έιαβαλ ζπκβνπιέο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο. Γηαπηζηψζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ 

κε θάπνην ρξφλην λφζεκα θαη ησλ αζζελψλ 

άλεπ ρξφληαο λφζνπ, δειαδή νη αζζελείο κε 

ρξφληα λφζν είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιέο 

ζρεηηθά κε παξακέηξνπο δηαηήξεζεο θαιήο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο αζζελείο άλεπ ρξφληαο λφζνπ 

(p<0,0001).  

Ζζπληξηπηηθήπιεηνςεθίαησλζπκκεηερφλησ

λαλέθεξεφηηνγεληθφοηαηξφοήηαλεπγεληθφοθ

αηφηηηνπο άθνπγε κε πξνζνρή θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θιηληθήο εμέηαζεο. 

Πεξίπνπ 3 ζηνπο 4 εξσηεζέληεο αλέθεξαλ 

φηη ν γεληθφο ηαηξφο ηνπο ξψηεζε ζρεηηθά 

κε άιια πξνβιήκαηα πέξαλ απφ απηά γηα 

ηα νπνία πξνζήιζαλ ζηελ θιηληθή, ελψ 

παξάιιεια έιαβε ππ' φςηλ ηε γλψκε ηνπο 

ζηελ ηειηθή εθινγή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

ζρήκαηνο, ελψ 81% δήισζαλ φηη ν γεληθφο 

ηαηξφο ήηαλ αξθεηά ππνζηεξηθηηθφο ζηε 

ζπδήηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ θαη αλεζπρηψλ. 
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Pini et al. 2014 Δθηίκεζεηεοηθαλνπ

νίεζεοησλαζζελψλ

ζρεηηθάκεηηοηαηξηθέ

οππεξεζίεοπνππαξέ

ρνληαηαπφδνκέοεμσ

λνζνθνκεηαθήοθξνλ

ηίδαο.  

189 αζζελείο 

(εθησλνπνίσλνη 

100 

επηζθέθζεθαλπξση

λφ ηκήκα θαη νη 89 

απνγεπκαηηλφ 

ηκήκα)  

Πξνγξακκαηηζκφο ησλ ξαληεβνχ, 

πξνζβαζηκφηεηα, αλακνλή γηα εμέηαζε θαη 

πνηφηεηα ηαηξηθήο εμέηαζεο.  

Οη εμσηεξηθνί 

αζζελείοπνπεπηζθέθζεθαληναπφγεπκαηελθ

ιηληθήείραλζεκαληηθάπςειφηεξα ζθνξ 

ηθαλνπνίεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο αζζελείο πνπ επηζθέθζεθαλ ην 

πξσί ηελ θιηληθή.  

Σν 94,4% 

ρξεηάζηεθελαπεξηκέλεηιηγφηεξνθαηά 1 

κήλαγηαηνξαληεβνχ, 

έπεηηααπφηελαξρηθήθξάηεζε ξαληεβνχ, 

ζεζχγθξηζεκεηνπξσηλφηκήκαηεοθιηληθήο, 

φπνπ ε ιίζηα αλακνλήο ησλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε - 

ηθαλνπνίεζε αζζελψλ αληηζηνηρνχζε ζην 

58%.  

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πεξίκελε 

ζηηο πξσηλέο θιηληθέο γηα δηάζηεκα 30-59 

ιεπηψλ ή πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα (22,0% 

θαη 18,0%, αληίζηνηρα) γηα λα εμεηαζηνχλ, 

ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο 

απνγεπκαηηλέο θιηληθέο ήηαλ 15,6% θαη 

4,4%. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα εμέηαζεο θπκαηλφηαλ 

ζπλήζσο απφ 11 έσο 20 ιεπηά (34,4%) ή 

απφ 21 έσο 30 ιεπηά (33,3%). Δλψ, ν 

ζπλήζεο ρξφλνο εμέηαζεο ζηηο πξσηλέο 

θιηληθέο θπκάλζεθε απφ 6 έσο 10 ιεπηά 

(48,0%) ή απφ 11 έσο 20 ιεπηά (36,0%). 

Σνζθνξηθαλνπνίεζεοησλαζζελψλζρεηηθάκ

εηελθαζαξηφηεηαησλρψξσλήηαλζεκαληηθά
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πςειφηεξν γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

πξνζήιζαλ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο πνπ 

πξνζήιζαλ ζηηο πξσηλέο θιηληθέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

αζζελψλ ζηηο δνκέο εμσλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο, ηελ παξερφκελε θξνληίδα απφ 

ηνπο ηαηξνχο, ηηο δεμηφηεηεο ησλ ηαηξψλ θαη 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπλάθεηα, ε κειέηε 

έδεημε πςειφηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο 

ζηηο απνγεπκαηηλέο θιηληθέο (αιιά φρη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά). 

Pierrakos et al. 

2015 

Δθηίκεζεηεοηθαλνπ

νίεζεοησλαζζελψλ

απφδνκέοπξσηνβάζ

κηαοθξνληίδαοπγεία

οζεεμσηεξηθάηκήκα

ηαΔιιεληθψλδεκφζη

σλ λνζνθνκείσλ.  

437 αζζελείο  Γηαπξνζσπηθή πνηφηεηα θαη ηερληθή πνηφηεηα 

(ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή ηαηξηθήο θαη 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο), πεξηβαιινληηθή 

θαη δηνηθεηηθή πνηφηεηα (εγθαηαζηάζεηο, 

ρξφλνη αλακνλήο θαη ρξφλνη εμέηαζεο, θφζηνο 

ππεξεζηψλ), ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ, πξφζεζε γηα κειινληηθή ρξήζε. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p≤0,001) 

βξέζεθε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ κεηά ηελ εμέηαζε (3,6 ± 0,9) ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο πξηλ 

απφ απηήλ (3,4 ± 0,9).  

Οκέζνοβαζκφοηθαλνπνίεζεογηαηελπαξερφκ

ελεηαηξηθήθξνληίδαήηαλ 3,8+0,8 

θαηγηαηελπαξερφκελελνζειεπηηθήθξνληίδα

ήηαλ 3,4+0,9.  

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο (3,3 ± 0,8) θαη γηα ην πεξηβάιινλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ ήηαλ φκνηα(3,4 ± 0,9). 

Ζ γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη είηε ζηηο 

πξσηλέο (3,6 ± 0,9) είηε ζηηο απνγεπκαηηλέο 

θιηληθέο (3,7 ± 0,9) δελ παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p = 0,225). 
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πγθεθξηκέλα, νη αζζελείο πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηφζν πξσηλέο, φζν θαη 

απνγεπκαηηλέο θιηληθέο ηθαλνπνηήζεθαλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ ηαηξηθή θαη 

λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ έιαβαλ (δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά δει. p = 0,677 θαηp = 0,193, 

αληίζηνηρα). 

Σν δείγκα, ζην ζχλνιφ ηνπ, βίσζε αλακνλή 

30 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ξαληεβνχ κέρξη ηελ 

εκέξα ηνπ ξαληεβνχ κε ηνλ ηαηξφ. 

Ο ρξφλνο αλακνλήο ζε θιηληθέο εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ γηα νιφθιεξν ην δείγκα ήηαλ 45 

ιεπηά απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν έσο 

φηνπ ν αζζελήο επηζθέθζεθε ηνλ ηαηξφ. 

Χζηφζν, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ πξνζήιζαλ ζηηο 

πξσηλέο εμσηεξηθέο θιηληθέο (50 ιεπηά), ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ πξνζήιζαλ ζηηο 

απνγεπκαηηλέο θιηληθέο (35 ιεπηά) 

(p≤0.05). 

Frengidou et al. 

2017 

Γηεξεχλεζεηεοηθαλ

νπνίεζεοησλρξεζη

ψλζρεηηθάκεηηοπαξε

ρφκελεοππεξεζίεοαπ

φ επαξρηαθή δνκή 

εμσλνζνθνκεηαθήο 

181 αζζελείο 

ειηθίαο ≥18 εηψλ  

Αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν 

αλακνλήο γηα πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ θαη 

ηαηξηθή εμέηαζε, αληηιήςεηο αζζελψλ γηα ηελ 

ηαηξηθή εμέηαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο  

Tνζπλνιηθφζθνξηθαλνπνίεζεοήηαλζρεηηθά

ρακειφ (48,6%). 

Ζ έγγακε θαηάζηαζε ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ην ζθνξ ηθαλνπνίεζεο 

αλαθνξηθά κε ην ρξφλν αλακνλήο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ θαη θιηληθή 
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θξνληίδαο  εμέηαζε. 

Οηειηθησκέλνηθαηηαάηνκακερακειφηεξνκν

ξθσηηθφεπίπεδναλέθεξαλρακειφηεξνεπίπε

δνηθαλνπνίεζεοαπφηηοπαξερφκελεο 

ππεξεζίεο ησλ ηαηξψλ.  

Ζ ζχληνκε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ζεσξήζεθε σο έλα απφ ηα πην βαζηθά 

πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε κνλάδα 

πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ηνπ 

ΠΔΓΤ ζην Κηιθίο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Πίλαθαο Γ. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ εκπεηξηώλ ησλ αζζελώλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

πγγξαθείο Υώξα/-εο Γνκέο 
Γείγκα 

κειέηεο 
Δξσηεκαηνιόγηα 

Αξηζκόο 

εξσηήζε

σλ 

Γηαζηάζεηο 

Steine et al.  

2001 

Ννξβεγία Πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο  

1.752 Patient Experience 

Questionnaire (PEQ) 

18 5 δηαζηάζεηο 

- Δπηθνηλσλία 

- πλαηζζήκαηα 

- Βξαρππξφζεζκε έθβαζε 

- Δκπφδηα 

- ρέζεηο κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ  

Schafer et al. 

2013 

Schafer et al. 

2011 

31 Δπξσπατθέο 

ρψξεο  

Δκπεηξίεο ζρεηηθά 

κε γεληθνχο 

ηαηξνχο ζε δνκέο 

πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο  

75.000 

(πεξίπνπ) 

Quality and Costs of 

Primary 

Care 

(QUALICOPC) 

41 5 δηαζηάζεηο 

- Πξνζβαζηκφηεηα 

- πλέρεηα θαη ζπληνληζκφο 

- Πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο 

- Κηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο 

- Δπηθνηλσλία κεηαμχ ηαηξνχ - αζζελνχο  

NIVEL Οιιαλδία Δκπεηξίεο ζρεηηθά 

κε γεληθνχο 

ηαηξνχο ζε δνκέο 

πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο 

 Patient Reported 

Experience Measure 

(PREM), Primary 

care 

13 Κακία δηάζηαζε 

10 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο από ηνπο 

γεληθνύο ηαηξνύο ζε κηα θιίκαθα Likert 

1 γεληθά βαζκνινγνύκελε εξώηεζε (απάληεζε: 0 

έσο 10) 

- Θα ζπληζηνχζαηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν γεληθφ 

ηαηξφ ζε άηνκα ηεο γεηηνληάο ζαο;  

NIVEL Οιιαλδία Μαθξνρξφληα 

θξνληίδα  

 Patient Reported 

Experience Measure 

(PREM), Chronic 

19 Κακία δηάζηαζε 

12 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο από ηελ 

παξερόκελε θξνληίδα ζε κηα θιίκαθα Likert 
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care 4 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ρξόλησλ λνζεκάησλ 

1 γεληθά βαζκνινγνύκελε εξώηεζε (απάληεζε: 0 

έσο 10) 

- Θα ζπληζηνχζαηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πάξνρν 

θξνληίδαο ζε άιια άηνκα κε ρξφληα λφζν;  

NIVEL Οιιαλδία Δκπεηξίεο ζρεηηθά 

κε 

γεληθνχο/νηθνγελε

ηαθνχο ηαηξνχο ζε 

δνκέο παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο 

 Primary care 

evaluation tool P3 

19 Κακία δηάζηαζε 

2 εξσηήζεηο κε 17 δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε θέληξν 

πγείαο (απαληήζεηο ζε κηα θιίκαθαLikert) 

2 εξσηήζεηο κε 

15δηαζηάζεηοζρεηηθάκεθέληξνπγείαο (απαληήζεηο 

ζε κηα θιίκαθαLikert) 

 

 



268 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  

Έληππν Δλεκεξσκέλεο πλαίλεζεο/πγθαηάζεζεο (Οκάδεο Δζηίαζεο) 

 

«πκκεηνρή ζε νκάδα εζηίαζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

αζζελψλ/ρξεζηψλ ησλ κε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» 

 

 

1. Δπηβεβαηψλσ φηη έρσ θαηαλνήζεη ηνλ ζηφρν ηεο 

κειέηεο. 
 

2. Καηαλνψ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη 

φηη είκαη ειεχζεξνο λα απνζπξζψ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

3. πκθσλψ λα ιάβσ κέξνο ζηελ κειέηε απηή.  

4. πκθσλψ λα ερνγξαθεζεί ε νκάδα εζηίαζεο.  

5. Καηαλνψ φηη ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα είλαη 

εκπηζηεπηηθά. 
 

 

 

Όλνκα πκκεηέρνληνο……………………………………………………………… 

Τπνγξαθή πκκεηέρνληνο…………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία…………………………………………………………………………… 

Όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζπλαηλεί……………………………………………………… 

Τπνγξαθή ηνπ αηόκνπ πνπ ζπλαηλεί………………………………………………… 

Ηκεξνκελία…………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

Έληππν Δλεκεξσκέλεο πλαίλεζεο/πγθαηάζεζεο (πηινηηθή κειέηε θαη κειέηε 

επξείαο θιίκαθαο) 

 

Έληππν Δλεκεξσκέλεο πλαίλεζεο/πγθαηάζεζεο 

 

Σίηινο ηεο έξεπλαο: «Γηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ/ρξεζηψλ ησλ  κε 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» 

 

1. Δπηβεβαηψλσ φηη θαηάιαβα ηνλ ζθνπφ απηήο ηεο 

έξεπλαο. 
 

2. Καηαλνψ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε απηήλ ηελ έξεπλα 

είλαη εζεινληηθή. 
 

3. πκθσλψ λα ζπκκεηάζρσ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα.  

4. Καηαλνψ φηη ηεξείηαη ε πιήξεο εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ κνπ. 
 

 

 

Πιεξνθνξίεο πκκεηέρνληνο: 

Όλνκα: ………………………………………………………… 

Τπνγξαθή:……………………… Ζκεξνκελία: …………………… 

 

Δπαγγεικαηίαο Τγείαο ππεύζπλνο γηα ηελ έξεπλα/Τπεύζπλνο ηεο δνκήο 

Όλνκα: ………………………………………………………… 

Τπνγξαθή:……………………… Ζκεξνκελία: …………………… 

 

  



270 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

Δλεκεξσηηθή Δπηζηνιή 

 

Αγαπεηέ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

 

πκπιεξψλνληαο απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζα θαηαγξαθνχλ νη εκπεηξίεο ζαο απφ ηε 

ρξήζε ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δειαδή απηέο πνπ ιακβάλεηε απφ 

ηηο κνλάδεο πγείαο ΣΟΜΤ, ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ 

Ννζνθνκείσλ. θνπφο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πγείαο θαη ε εμαγσγή ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζή ηεο. Οη εκπεηξίεο ζαο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη αλψλπκε. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Σα 

δεδνκέλα ζα νκαδνπνηεζνχλ θαη δελ ζα είλαη δπλαηφ λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά 

ζαο ζε θαλέλα απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κειέηεο. 

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη ζπκπιεξψλεηε απηφ ην 

εξσηεκαηνιφγην κφλν αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ επίζθεςή ζαο ζε απηήλ ηε κνλάδα 

ΠΦΤ, εάλ είζηε ελήιηθαο (άλσ ησλ 18 εηψλ) θαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

απηή ε κνλάδα. Σέινο, απαληήζηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά. Υξεηάδνληαη πεξίπνπ δεθαπέληε (15) ιεπηά γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

Τπεύζπλνο δνκήο ΠΦΤ 

Όλνκα: ……………………………………………………………………………… 

(Τπνγξαθή) 

 

Σαο επραξηζηνύκε γηα ηνλ ρξόλν θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο! 

 

Μνλάδα Τγείαο: ………… (ΓΔΝ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ) 

Ζκεξνκελία: …./…./20…. (ΓΔΝ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ 

πγείαο από ηηο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣoΜΤ) 

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

ζήκεξα ηελ ΤνΜΥ, παξαθαιώ επηιέμεηε ην δηπιαλό θνπηάθη βάδνληαο έλα   

           Γνλέαο  

 

Δπηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζέιεηε βάδνληαο έλα      κέζα ζην θνπηάθη 

 

1. Πνην είλαη ην θχιν ζαο; 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

 

 

2. Πνην είλαη ην έηνο γέλλεζήο ζαο; 

 

 

3. Πνηα είλαη ε εζληθφηεηά ζαο; 

 Διιεληθή 

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

 

 

4. Πνηφ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν; 

 Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

 Απφθνηηνο-ε Γεκνηηθνχ 

 Απφθνηηνο-ε Γπκλαζίνπ 

 Απφθνηηνο-ε Λπθείνπ 

 Απφθνηηνο-ε Μεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΗΔΚ, ΓΗΔΚ, Σερληθή ζρνιή θ.ιπ.) 

 Απφθνηηνο-ε ΑΔΗ/ΣΔΗ 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ή/θαη Γηδαθηνξηθνχ 

 

 

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

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

αζθάιηζεο 

 Έρσ ηδησηηθή αζθάιηζε 

 Δίκαη αλαζθάιηζηνο-ε 

 

 

6. Έρεηε πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%; 

 Ναη 

 Όρη  
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7. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο; 

 Πνιχ θαθή 

 Καθή 

 Μέηξηα 

 Καιή 

 Πνιχ θαιή 

 

 

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

έλα ρξφλν) 

 Όρη  

 Ναη, απφ έλα  

 Ναη, απφ δχν 

 Ναη, απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα  

 Γελ γλσξίδσ 

 

 

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

ΣνΜΤ; 

 Απηή είλαη ε πξψηε θνξά 

 2 έσο 4 θνξέο 

 5 θνξέο ή πεξηζζφηεξεο 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 

 

 

10. Έρεηε εγγξαθεί ζε Οηθνγελεηαθφ ηαηξφ; 

 Ναη, ζε απηήλ ηελ ΣνΜΤ 

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

Τγείαο θιπ ) 

 Ναη, ζε ζπκβεβιεκέλν ηδηψηε ηαηξφ 

 Όρη 

 

 

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

ζήκεξα; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ) 

Γεληθφ ηαηξφ/Παζνιφγν  

Παηδίαηξν  

Κνηλσληθή/φ Λεηηνπξγφ  

Ννζειεχηξηα/ή  

Δπηζθέπηξηα/ε πγείαο  
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12. Πνηφο είλαη ν ιφγνο ηεο ζεκεξηλήο ζαο επίζθεςήο ζηελ ΣνΜΤ; (Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ) 

 Αζζέλεηα/αδηαζεζία 

 Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) 

 πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 

 Παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

 Παξαπνκπή απφ άιινλ ηαηξφ/άιιε κνλάδα πγείαο/άιιε ππεξεζία (πρ ζρνιείν, 

εξγαζηαθφ ρψξν θηι.) 

 Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 

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

 Δκβνιηαζκφο 

 Υξήζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ  

 Άιιν (Παξαθαιψ 

πξνζδηνξίζηε:……………………………………………………………) 

 

 

13. Πξνγξακκαηίζαηε ξαληεβνχ γηα απηή ηελ επίζθεςε; 

 Ναη  

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

ζηελ εξψηεζε 17) 

 

 

14. Πψο πξνγξακκαηίζαηε ην ξαληεβνχ; 

 Με επίζθεςε ζηελ ΣνΜΤ 

 Σειεθσληθά ζηελ ΣνΜΤ 

 Απεπζείαο κε ηνλ/ηελ ηαηξφ 

 Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (rdv.healthnet.gr) 

 Γελ μέξσ, θάπνηνο άιινο κνπ ην πξνγξακκάηηζε 

 

 

15. Πφζεο εκέξεο κεζνιάβεζαλ απφ ηε δεκηνπξγία αλάγθεο επίζθεςεοέσο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο; 

 Κακία, εμππεξεηήζεθα απζεκεξφλ 

 Μία (1) εκέξα 

 Απφ 2 έσο 7 εκέξεο 

 Απφ 8 έσο 30 εκέξεο 

 Πεξηζζφηεξεο απφ 30 εκέξεο 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 
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16. Πφζε ψξα κεζνιάβεζε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα επίζθεςεο κέρξη λα 

ζαο δεη ν/ε ηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο; 

 Μέρξη 15 ιεπηά 

 Πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά θαη έσο κηζή ψξα 

 Πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα θαη έσο κηα ψξα 

 Πεξηζζφηεξν απφ κηα ψξα 

 Γελ γλσξίδσ/Γελ ζπκάκαη 

 

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

παξαθαιψ πξνρσξήζηε απεπζείαο ζηελ εξψηεζε 19) 

 Ναη 

 Όρη 

 

18. Ο/ε ηαηξφο ζαο παξέπεκςε ζε: 

 Άιιν επαγγεικαηία πγείαο ζηελ ΣνΜΤ 

 Ηαηξφ εηδηθφηεηαο 

 Κέληξν Τγείαο 

 Γηαγλσζηηθφ Κέληξν 

 Ννζνθνκείν 

 

19. Ο/ε ηαηξφο ζαο ζπληαγνγξάθεζε: 

 Ναη 

 Όρη 

 

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

απαληήζεηο): 

 Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

 Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο 

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

ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, ηαηλίεο θιπ) 

 

21. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο ζαο παξέπεκςε 

αιινχ, ε πιεξνθφξεζε/θαζνδήγεζε πνπ ζαο παξείρε ήηαλ επαξθήο (π.ρ. ψξεο 

ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο). 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 
πκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

     

 

22. ήκεξα ζαο είδε άιινο-ε επαγγεικαηίαο πγείαο ρσξίο λα ζαο δεη ηαηξφο ζε 

απηήλ ηε ΣνΜΤ; 

 Ναη 

 Όρη 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζεκεξηλή ζαο επίζθεςε, 

ζε πνηό βαζκό ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ; 

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

απάληεζε Γηαθσλώ απόιπηα θαη ην 5 ηελ απάληεζε Σπκθσλώ απόιπηα) 
 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

1 

Γηαθσλώ 

 

 

2 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

 

3 

πκθσλώ 

 

 

4 

πκθσλώ 

απόιπηα 

 

5 

23. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ      

24. Απηή ε ΣνΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη 

κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
     

25. Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην 

ξαληεβνχ 
     

26. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ κνπ 
     

27. Ο/ε ηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη 

άιινη ηαηξνί 

     

28. Ο/ε ηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

     

29. Ο/ε ηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο 

γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά 

κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, 

ην θαγεηφ, ην πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή 

κνπ αγσγή, ηηο ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

     

30. Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 
     

31. Ο/ε ηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά 

ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο 

ζεξαπείαο 

     

32. Ο/ε ηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ      

33. Ο/ε ηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά      

34. Ο/ε ηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν 

γηα λα κε εμεηάζεη 
     

35. Ο/ε ηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε 

γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα 

θαη ηε ζεξαπεία κνπ 

     

36. Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ 

κέζα ζηνπο ρψξνπο απηήο ηεο ΣνΜΤ 
     

37. Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε      

38. Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ ήηαλ θαζαξνί 

(π.ρ. ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη 

αλακνλήο, θιπ.)  
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Δάλ ζήκεξα, ΓΔΝ είδαηε λνζειεπηέο/-ηξηεο ή άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 

ηόηε παξαθαιώ πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 43 

 Γηαθσλώ 

απόιπηα 

1 

Γηαθσλώ 

2 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

3 

πκθσλώ 

4 

πκθσλώ 

απόιπηα 

5 

39. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 
     

40. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ έδσζαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 
     

41. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο ήηαλ 

επγεληθνί-έο 
     

42. Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο 

(εθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο-ηξηεο) κε άθνπζαλ 

πξνζεθηηθά 

     

 

 

43. Πξνζδηφξηζε ν-ε ηαηξφο ην ρξφλν επαλεμέηαζήο ζαο; 

 Ναη 

 Όρη 

 

 

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

επηζθεθηήθαηε ζήκεξα ζηνπο θίινπο ή/θαη ηνπο ζπγγελείο ζαο; 

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

θαη ην 10 ζεκαίλεη Σίγνπξα λαη) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

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

θίινπο ή/θαη ηνπο ζπγγελείο ζαο; 

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

θαη ην 10 ζεκαίλεη Σίγνπξα λαη) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Οη εξσηήζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα είλαη πνιύ 

ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία 

ησλ ΣνΜΤ 
 

 

Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηήο ηεο 

ΣνΜΤ; 

 

 

Γηαζηάζεηο 

Αζήκαληε 

 

1 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

2 

Μέηξηα 

ζεκαληηθή 

3 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

4 

Πάξα πνιύ 

ζεκαληηθή 

5 

46.  Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο  
 

    

47. Υξφλνο αλακνλήο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

θηάζαηε ζηε ΣνΜΤ κέρξη λα ζαο δεη ν/ε 

ηαηξφο ή άιινο επαγγεικαηίαο πγείαο 
 

    

48. ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ηαηξφο ζαο 

παξαπέκςεη ζε άιινλ-άιιε επαγγεικαηία 

πγείαο, ε επάξθεηα ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο/θαζνδήγεζεο απφ ηνλ/ηελ 

ηαηξφ(π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη 

πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξίεο επαθήο) 

 
    

49. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο  
 

    

50. Ζ ΣνΜΤ λα είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη 

ζηε δνπιεηά κνπ  
    

51.  Να είλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίδσ 

ξαληεβνχ 
     

52. Ο/ε ηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ κνπ 
     

53. Ο/ε ηαηξφο λα κνπ δίλεη θάξκαθα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ/ηεο θαη ηα θάξκαθα 

πνπ κνπ έρνπλ δψζεη νη άιινη ηαηξνί 
 

    

54. Ο-ε ηαηξφο λα κε ξσηάεη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ 

εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ 

 
    

55. Ο-ε ηαηξφο, λα κνπ παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην 

πψο λα δσ πγηεηλά (π.ρ. ζρεηηθά κε ηε 

ζσκαηηθή άζθεζε, ην θάπληζκα, ην θαγεηφ, 

ην πνηφ, ηε θαξκαθεπηηθή κνπ αγσγή, ηηο 

ζπλήζεηεο χπλνπ θ.ιπ.) 

 
    

56. Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ  
    

57. Ο/ε ηαηξφο λα κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο 

ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 
     

58. Ο/ε ηαηξφο λα είλαη επγεληθφο-ή καδί κνπ 
 

    

59. Ο/ε ηαηξφο λα κε αθνχεη πξνζεθηηθά 
     

60. Ο/ε ηαηξφο λα αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

κε εμεηάζεη 
     

61. Ο/ε ηαηξφο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ/ηεο ηε 

γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε 

ζεξαπεία κνπ 
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 Αζήκαληε 

 

1 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

2 

Μέηξηα 

ζεκαληηθή 

3 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

4 

Πάξα πνιύ 

ζεκαληηθή 

5 

62. Οη ππάιιεινη ζηελ ππνδνρή λα είλαη 

εμππεξεηηθνί 
     

63. Να είλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα 

ζηνπο ρψξνπο ηεο ΣoMY 
     

64. Ζ αίζνπζα αλακνλήο λα είλαη άλεηε 
     

65. Οη ρψξνη ηεο ΣνΜΤ λα είλαη θαζαξνί (π.ρ. 

ηαηξεία, ηνπαιέηεο, ρψξνη αλακνλήο, θ.ιπ.)  
     

66. Ζ ΣνΜΤ λα είλαη θαιά εμνπιηζκέλε (π.ρ. 

πιηθά, αλαιψζηκα, ηαηξηθά κεραλήκαηα 

θ.ιπ.) 

     

67. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κε αθνχλ πξνζεθηηθά      

68. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα κνπ δίλνπλ 

ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 
     

69. Οη λνζειεπηέο-ηξηεο λα είλαη επγεληθνί-έο      

70. Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ 

ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο) λα κε 

αθνχλ πξνζεθηηθά 

     

 

 

71.  Σί ζαο δεκηνχξγεζε ζεηηθέο εληππψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο ζαο 

επίζθεςεο; 

 

 

 

72. Σί ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ν γεληθφο ηαηξφο/παζνιφγνο ή/θαη νη άιινη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ είδαηε ζήκεξα; 

 

 

 

73.  Σί ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε απηήλ ηε ΣνΜΤ; 

 

 

 

Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή  

θαη ην ρξόλν ζαο! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ  

 

No 
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΣνΜΤ 

1 1 1ε Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

2 1 1ε Νέαο Ησλίαο 

3 1 1ε Αζελαίσλ 

4 1 1ε Νέαο Φηιαδέιθεηαο -Νέαο Υαιθεδφλαο 

5 1 1ε Εσγξάθνπ 

6 1 2ε Νέαο Φηιαδέιθεηαο -Νέαο Υαιθεδφλαο 

7 1 2ε Εσγξάθνπ 

8 1 2ε Αζήλαο 

9 1 2ε Αγίνπ Γεκεηξίνπ  

10 2 1ε Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο  

11 2 1ε Νίθαηαο  

12 2 1ε Πεηξαηά 

13 2 1ε Πεξηζηεξίνπ  

14 2 1ε Αηγάιεσ 

15 2 1ε Πεηξνχπνιεο 

16 2 2ε Αηγάιεσ 

17 2 2ε Νίθαηαο - Αγ. Ησάλλε Ρέληε 

18 2 2ε Πεξηζηεξίνπ 

19 2 2ε Πεηξνχπνιεο 

20 2 2ε Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο 

21 3 2ε Ακπεινθήπσλ 

22 3 3ε Κνξδειηνχ Δπφζκνπ 

23 3 1ε Παχινπ Μειά (Νηθφπνιεο) 

24 3 4ε Καηεξίλεο 

25 3 7ε Δπθαξπίαο 

26 3 6ε Πνιίρλεο 

27 3 5ε ηαπξνχπνιεο 

28 3 8ε Βέξνηαο 

29 3 Κνδάλεο (1ε Γ.Μ.) 

30 3 2ε Δνξδαίαο (2ε Γ.Μ.) 

31 3 11ε Βέξνηαο 

32 3 3ε (Γ.Μ.) Κνδάλεο 

33 3 12ε Καηεξίλεο 

34 3 14ε Γελδξνπνηάκνπ 

35 3 13 Πέιιαο 

36 3 9ε Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ 

37 3 10ε Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ 

38 4 1ε Καβάιαο 

39 4 1ε Αιεμαλδξνχπνιεο 

40 4 1ε Κνκνηελήο 



280 
 

41 4 2ε Κνκνηελήο 

42 4 1ε Ξάλζεο 

43 4 1ε Κηιθίο 

44 4 2ε Θεζζαινλίθεο 

45 4 1ε Θεζζαινλίθεο 

46 4 3ε Θεζζαινλίθεο 

47 4 4ε Θεζζαινλίθεο 

48 4 5ε Θεζζαινλίθεο 

49 5 1ε Αγίνπ Γεσξγίνπ Λάξηζαο 

50 5 3ε Ν. Ησλίαο Βφινπ 

51 5 2ε Αγξηάο Βφινπ 

52 5 1ε Άκθηζζαο 

53 5 3ε Θήβαο 

54 5 2ε Έθζεζεο  Λακίαο 

55 5 4ε Βαζηιηθφ Υαιθίδαο 

56 5 5ε Γξνζηάο Xαιθίδαο 

57 5 5ε Θεζζαιίαο -1ε Καξδίηζαο 

58 5 4ε Θεζζαιίαο Ακπεινθήπσλ Λάξηζαο 

59 6 1ε Κέληξνπ Ναππιίνπ 

60 6 1ε Κέληξνπ Ησαλλίλσλ  

61 6 Εαθχλζνπ 

62 6 1ε Πάηξαο (Σξηψλ Ναπάξρσλ)  

63 6 2ε Πάηξαο (Δγιπθάδαο) 

64 6 3ε Πάηξαο (Αγίνπ Αιεμίνπ)  

65 6 4ε Πάηξαο (Εαξνπριέτθα)  

66 6 2ε Κέληξνπ Ησαλλίλσλ  

67 6 1ε Κνξίλζνπ 

68 6 1ε πάξηεο 

69 6 1ε Άξηαο  

70 6 1ε Ζγνπκελίηζαο   

71 6 5ε Πάηξαο (Άλσ Πφιεο) 

72 6 1ε Αγξηλίνπ  

73 6 1ε Καιακάηαο  

74 6 Μεζνινγγίνπ   

75 6 2ε Κνξίλζνπ 

76 6 6ε Πάηξαο (Παξαιίαο)  

77 6 3ε  Ησαλλίλσλ (Αλαηνιήο) 

78 6 4ε  Ησαλλίλσλ (Κνπξακπά) 

79 6 2ε Αγξηλίνπ (Γαβαινχο) 

80 6 3ε  Αγξηλίνπ 

81 6 1ε  Πξέβεδαο 

82 6 1ε  Σξίπνιεο 

83 6 1ε Άξγνπο 

84 6 7ε Πάηξαο (ΜΔΑΣΗΓΑ) 

85 6 8ε Πάηξαο-ΣνΜΤ ΑΓΤΗΑ 
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86 6 1ε Πχξγνπ–ΚΤ Πχξγνπ 

87 7 1ε Ζξαθιείνπ 

88 7 2ε Ζξαθιείνπ 

89 7 Μαιεβηδίνπ 

90 7 Υεξζνλήζνπ 

91 7 1ε Ρεζχκλνπ 

92 7 1ε Υαλίσλ 

93 7 2ε Υαλίσλ 

94 7 3ε Ζξαθιείνπ 

95 7 4ε Ζξαθιείνπ 

96 7 εηείαο 

 

 

 



 

 


