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Session 1: Crystal Room: Health Policies in the era of economic 
crisis 
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Περίληψη 
 
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η οικονομική κρίση έφερε πολλές επιπτώσεις πλήττοντας τόσο τους 
πολίτες όσο και το κοινωνικό σύνολο. Οι συνέπειες αυτές είχαν αντίκτυπο σε πολλά συστήματα όπως 
στα συστήματα υγείας, παιδείας, εργασίας και ασφάλισης ακολουθούμενα από δυσλειτουργίες τόσο σε 
βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η 
παρουσίαση των επιπτώσεων της 10ετούς οικονομικής κρίσης και η ανάδειξη των προβλημάτων που 
καλείται να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων και νομικών βιβλίων με λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, 
οικονομικά της υγείας, υγεία στην Ελλάδα, Ελληνικό Σύστημα Υγείας. 
Οι δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα λόγω οικονομικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα 
την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που θα ακολουθούσαν και θα άλλαζαν σημαντικά τα πράγματα 
τόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων όσο και στο σύστημα υγείας. Η οικονομική κρίση επηρέασε 
σε σημαντικό βαθμό την υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα την ψυχική υγεία. Τα αίτια οφείλονται σε 
αυξημένες δαπάνες υγείας με υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη έχοντας ως συνέπεια την 
υποβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας. Η υποβάθμιση των υγειονομικών 
υπηρεσιών προέρχεται από την χρηματοδότηση εξωτερικών μηχανισμών στήριξης περιλαμβάνοντας 
τρία μνημόνια με απώτερο στόχο τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης και κατ’ επέκταση την 
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της ανισότητας στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας 
αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα έχοντας αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο στερώντας την 
προσβασιμότητα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα προαναφερθέντα δημιουργούν ένα ανεπαρκές 
σύστημα υγείας, μη αποδοτικό και αναποτελεσματικό. Ο στόχος για μείωση των δαπανών είναι εφικτός 
όμως η αύξηση των εσόδων εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν όπως είναι ο 
αριθμός των ανασφάλιστων, η αύξηση απολύσεων, η ανεργία, η μείωση εισοδήματος, και η μείωση 
θέσεων εργασίας. 
Η περίοδος που διανύουμε διακατέχεται από δυσμενείς συνθήκες  
τόσο στον τομέα της υγείας αλλά και το κοινωνικοοικονομικό σύνολο γενικότερα. Το σύστημα υγείας 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεικτό, αποτελώντας συνδυασμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 2010 
αποτέλεσε την αφετηρία των αλλαγών στον τομέα της υγείας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις 
αποσκοπούσαν στο περιορισμό των δαπανών, στην αύξηση εσόδων και αποδοτικότητας. Στόχος της 



επανεκκίνησης αυτής ήταν η αλλαγή της δομής του συστήματος και ο δημοσιονομικός εκσυγχρονισμός. 
Το 2011, δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ έχοντας ως αποστολή την αγορά υπηρεσιών υγείας. Το 2014 
νομοθετήθηκε η δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στις υγειονομικές υπηρεσίες. Η επίτευξη 
δημοσιονομικής σταθερότητας με τον έλεγχο των δαπανών και εσόδων του συστήματος υγείας καιη 
ισότιμη - ισόνομη πρόσβαση όλων των πολιτών στη λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας χωρίς 
διακρίσεις είναι τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Το υγειονομικό 
σύστημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία των δομών τόσο ποιοτικά όσο και 
αποτελεσματικά. Οι κύριοι παράγοντες ευθύνης για την αναποτελεσματικότητα του συστήματος είναι 
οι εφαρμοζόμενες περιοριστικές πολιτικές και οι υφιστάμενες διαχειριστικές αδυναμίες. Από όλα τα 
ανωτέρω συμπεραίνεται ότι οι σημερινοί πολίτες επιθυμούν ένα σύστημα υγείας το οποίο θα προσφέρει 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με υψηλό επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας, εύκολα 
προσβάσιμο και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση όσον αφορά την πρόληψη και την θεραπεία. 
 
Λέξεις Κλειδιά: οικονομική κρίση, οικονομικά της υγείας, υγεία στην Ελλάδα, Ελληνικό Σύστημα 
Υγείας. 
 

Εισαγωγή 
 

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζουν αύξηση οι μελέτες και έρευνες που 
προσπαθούν να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις της τόσο στο σύστημα υγείας της χώρας, καθώς και το 
βαθμό στον οποίο έχει επηρεαστεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνουν οι πολίτες. 
Αιτία της υποβάθμισης των προσφερόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, θεωρείται η εφαρμογή των 
μέτρων που περιλαμβάνονταν στα 3 μνημόνια. Είναι γενικά παραδεκτό όμως το γεγονός, πως και πριν 
το 2008, το σύστημα υγείας της χώρας εμφάνιζε σοβαρά προβλήματα, τόσο διαρθρωτικά όσο και 
δημοσιονομικά. 
Στo άρθρο που ακολουθεί, επιχειρείται η ανάδειξη των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει το 
σύστημα υγείας. Δεν είναι σκοπός η αναζήτηση και διάκριση αιτίων και αφορμών για κάθε τι αρνητικό 
που παρουσιάζει το σύστημα υγείας ούτε να ασκηθούν κριτικές για εφαρμοζόμενες πολιτικές.  
Πρόθεση, αποτελεί η αποτύπωση των αλλαγών που επέφερε η οικονομική κρίση στο γενικότερο πλαίσιο 
της υγείας και οι οποίες σχετίζονται με τα ακόλουθα: 
α.  δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθερότητας του υγειονομικού συστήματος 
β. Επηρεασμός επιπέδου υγείας των ανθρώπων 
γ. Επίτευξη ίσων δικαιωμάτων των ανθρώπων στον τομέα της υγείας (ισότητα πρόσβασης σε 
υγειονομικές υπηρεσίες) 
 δ. Μείωση χρηματοδοτικού κόστους των νοικοκυριών προς ιδιώτες παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών. 
  

Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Ο όρος σύστημα υγείας, περιλαμβάνει τον τρόπο εκείνο στη βάση του οποίου οργανώνονται οι πόροι 
που κάνει χρήση ο τομέας της υγείας. Οργανώνεται στη βάση παρεμβατικών μέτρων που λαμβάνει ένα 
κράτος μέσω των οποίων ρυθμίζεται ο τρόπος που θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και καθορίζονται οι 
σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών που αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανάγκες σε υγειονομικές 
υπηρεσίες (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομεία, κλινικές) (Αθανασάκης, Κυριόπουλος, 
Πάβη, 2017). 
Σκοπός του συστήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας για υγειονομικές υπηρεσίες και να 
διατηρήσει, βελτιώσει και προαγάγει το επίπεδο υγείας των ανθρώπων (Υφαντόπουλος, 2006). 
Επίπεδα του συστήματος υγείας και περίθαλψης, αποτελούν: 
α. το πρωτοβάθμιο, το οποίο περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας. Σκοπός του είναι η πρόληψη, θεραπεία 
και αποκατάσταση προβλημάτων υγείας 
β. το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, τα οποία περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία και τις κλινικές. 
Σκοπός τους είναι η παροχή περίθαλψης εντός των υγειονομικών μονάδων (Κυριόπουλος, 2007 & 
Αντωνοπούλου, 2014). 



Καθοριστικό ρόλο στο όλο σύστημα υγείας, κατέχει και το ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 
με σκοπό να αποστέλλει εξειδικευμένο προσωπικό στο σημείο όπου έχει σημειωθεί έκτακτο 
περιστατικό, προκειμένου να παρέχει άμεση βοήθεια στα θύματα καθώς και την μεταφορά τους στις 
πλησιέστερες υγειονομικές μονάδες. 
Το κάθε επίπεδο έχει ξεχωριστό σκοπό και αρμοδιότητα επί της παροχής προστασίας. Όλα μαζί όμως 
στοχεύουν στην παροχή αποτελεσματικής περίθαλψης και αποδοτικής λειτουργίας των υγειονομιών 
υπηρεσιών (Οικονόμου, 2013). 
Το όλον υγειονομικό σύστημα, αποτελείται από 3 υποσυστήματα, τα οποία είναι: 
α. Επίπεδο υγείας των ανθρώπων 
β. Η παραγωγή και προσφορά υγειονομιών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
γ. Η διαδικασία κάλυψης των υγειονομικών υπηρεσιών (Κυριόπουλος, 2007). 
 Αυτά τα υποσυστήματα υπόκεινται σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Προκειμένου να 
μπορεί να προσδιορίζεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, 
χρησιμοποιούνται: 
α. οι δείκτες υγείας, μέσω των οποίων προσδιορίζεται το επίπεδο υγείας 
β. οι δείκτες προσφοράς, μέσω των οποίων παράγονται και διανέμονται οι υγειονομικές υπηρεσίες 
(Αντωνοπούλου, 2014). 
 
Βασικά χαρακτηριστικά του μεικτού συστήματος υγείας, είναι: 
α. Η 24ωρη καθημερινή διαθεσιμότητα στους πολίτες. Δεν υπάρχει χρονικός και ποσοτικός περιορισμός 
στη διαθεσιμότητα των υγειονομικών υπηρεσιών. 
β. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει χρήση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συνεπώς το σύστημα 
χαρακτηρίζεται από την προσβασιμότητα του. 
γ. Οι υγειονομικές υπηρεσίες προσφέρονται πριν και μετά τη θεραπεία 
δ. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα χαρακτηρίζονται από ισότητα και ισονομία. Όλοι οι πολίτες 
έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος και αντιμετωπίζονται με την ιδία μεταχείριση. 
ε. Επίκεντρο του συστήματος αποτελεί η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ο τύπος 
υπηρεσιών βασίζεται στα κέντρα υγείας, καθώς και στα εξωτερικά ιατρεία των δημοσίων 
νοσοκομείων(Τριαντόπουλος, 2018).  
Το εθνικό σύστημα υγείας, έχει τον χαρακτήρα του μεικτού συστήματος, καθώς βασίζεται στα μοντέλα 
των Bismarck και  Beveridge. Η δομή του στηρίζεται στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η 
χρηματοδότησή του γίνεται από δημόσιες πληρωμές (εθνικός προϋπολογισμός, εισφορές 
ασφαλισμένων), καθώς και από ιδιωτικούς πόρους. 
Το 1983 δημιουργήθηκε το ΕΣΥ (Ν.1397/83) με στόχο την προώθηση ενός δημόσιου συστήματος 
υγείας, στο οποίο θα έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή πρόσβαση το σύνολο των ελλήνων 
πολιτών. 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτέλεσε την πρώτη δομημένη απόπειρα δημιουργίας υποδομών, στο οποίο 
οι πολίτες να απολάμβαναν υγειονομικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Η 
πρωτοβάθμια φροντίδα προσφερόταν στα Κέντρα Υγείας και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, 
ενώ η δευτεροβάθμια, στα δημόσια νοσοκομεία (Τζαβέλλα, 2019). 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται μέσω των ασφαλιστικών φορέων. 
Μέχρι να ιδρυθεί ο ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλιστικοί φορείς παρείχαν τις υγειονομικές υπηρεσίες είτε μέσω 
δικών τους ιατρείων είτε μέσω συμβεβλημένων είτε μέσω των Κέντρων Υγείας είτε μέσω των 
νοσοκομείων. 
Η παθογένεια όμως που χαρακτηρίζει κάθε σύστημα, κάθε προσπάθεια για μεταρρύθμιση, επηρέασε και 
το σύστημα υγείας. Παρόλο που ο νόμος δημιουργίας του ΕΣΥ ήταν η πιο σημαντική μεταρρύθμιση 
στον τομέα της υγείας, εντούτοις, πολλές νομοθετικές διατάξεις έμειναν ανεφάρμοστες. Οι πιο 
σημαντικές διατάξεις που έμειναν στα χαρτιά, ήταν: 
α. Δεν ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία 
β. Δεν αποκεντρώθηκε το σύστημα υγείας 
γ. Δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών 
δ. Ενισχύθηκε ο ρόλος του δημόσιου τομέα, έναντι περιορισμού του ιδιωτικού 



ε. Κατά τα τελευταία χρόνια, το ΕΣΥ έλαβε το χαρακτήρα νοσοκομειακού θεσμού, χαρακτηριστικό του 
οποίου ήταν ο περιορισμός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των υπηρεσιών πρόληψης (Κυριόπουλος, 
2007 & Αντωνοπούλου, 2014). 
Ως προς την χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, οι ιδιωτικές πληρωμές καταγράφουν υψηλά 
ποσοστά σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.  Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 
καταγράφεται διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των χρεών. Αιτία αποτέλεσε η τεχνητή 
αύξηση των δαπανών υγείας (υπερκοστολογημένες υπηρεσίες, συνταγογράφηση χωρίς έλεγχο), καθώς 
και η μη είσπραξη εσόδων και οφειλών. 
Συμπερασματικά, μέχρι και το 2008, χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος υγείας, ήταν: 
α. Ο κρατικός τομέας αποτελούσε τον κύριο πάροχο των υπηρεσιών υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας είχε 
ρόλο υποδεέστερο 
β. Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δημόσια νοσοκομεία ήταν οι κύριοι παραγωγοί υγειονομικών 
υπηρεσιών. Οι ασφαλιστικοί φορείς ανέπτυξαν ταυτόχρονα και ρολό αγοραστή υπηρεσιών, κατά βάση 
πρωτοβάθμιας φροντίδας 
γ. Για το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρονταν, αποφάσιζε ο κρατικός τομέας. Η χρηματοδότηση 
του συστήματος εξαρτιόνταν έμμεσα από το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονταν 
δ. Το σύστημα παρήγαγε διογκωμένα ελλείμματα 
ε. Είχε αναπτυχτεί ανισότητα προσβασιμότητας και κατανομής στις υπηρεσίες που προσφέρονταν στο 
κοινωνικό σύνολο και απολάμβαναν οι πολίτες (Τζαβέλλα, 2019). 
Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το σύστημα υγείας βρέθηκε αντιμέτωπο με πολυποίκιλα 
ζητήματα που σχετίζονταν με: 
α. αναποτελεσματικότητα 
β. αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη 
γ. αυξημένη δυσαρέσκεια ανθρώπων για την ανεπάρκεια του συστήματος 
δ. μη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων και υποδομών όσο και 
από πλευράς ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας (Τριαντόπουλος, 2018). 
Η μη δυνατότητα της χώρας να δανειστεί από τις αγορές, την ανάγκασε να οδηγηθεί στις 23 Απριλίου 
2010, στη σύναψη συμφωνιών οικονομικής διάσωσης και παροχής οικονομικής βοήθειας, με την Ε.Ε., 
την Ε.Κ.Τ. και το Δ.Ν.Τ. (πρώτο μνημόνιο).  
Η χώρα λοιπόν, θα δανειζόταν από τον νεοσύστατο μηχανισμό στήριξης, τον ESM. Προκειμένου όμως 
να λάβει τα χρήματα, η χώρα, έπρεπε να προβεί στη λήψη συγκριμένων μέτρων και δράσεων σε 
βασικούς τομείς, που στόχο θα είχαν να βελτιωθεί η δημοσιονομική της κατάσταση και να επιτευχτεί η 
οικονομική ανάπτυξη. Στις 1 Μαρτίου 2012, υπογράφεται το δεύτερο μνημόνιο και τον Αύγουστο του 
2015 ακολουθεί το τρίτο. 
Κατά την περίοδο των τριών μνημονίων, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά δημοσιονομικά 
ζητήματα. Κατά τα δέκα χρόνια των μνημονίων, έχει λάβει χώρα σημαντικών νομοθετικών αλλαγών 
στο σύστημα υγείας. Όλες οι επιχειρούμενες αλλαγές, στόχευαν στο να αλλάξει η δομή του συστήματος, 
καθώς και να εκσυγχρονιστεί δημοσιονομικά. Οι κυριότερες νομοθετικές παρεμβάσεις, ήταν: 
α. Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ. Ο Νόμος 3918/11, επέβαλε να συνενωθούν επτά ασφαλιστικά ταμεία. Ο 
νέος φορέας θα είχε ως αποστολή την προσφορά υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
φροντίδας υγείας, στο σύνολο των ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, προβλεπόταν να αναλάβει την 
κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων. 
β. Ο Νόμος 4238/14, εισάγει αλλαγές στη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνοντας 
τον ρόλο μόνο του αγοραστή υγειονομικών υπηρεσιών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η 
αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς υγειονομικών υπηρεσιών και 
να αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος υποκαθιστά αρκετές φορές και σε 
καθοριστικό βαθμό τον δημόσιο τομέα. 
Η μεταρρύθμιση αυτή, αλλάζει τη φυσιογνωμία του ΕΟΠΥΥ. Πολλοί μελετητές αντιλαμβάνονται μια 
προσπάθεια στην κατεύθυνση να ιδιωτικοποιηθεί το σύστημα υγείας. Αυτή η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ 
σε αγοραστή υγειονομικών υπηρεσιών, είχε ως στόχο: 
i.   Ένας φορέας να συγκεντρώνει τους πόρους 
ii. Η διαχείριση εσόδων και εξόδων να γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο 



iii. Να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι 
Γενικός και βασικός στόχος είναι να κατανέμει ορθολογικά τις δαπάνες υγείας, μέσω αποτελεσματικού 
ελέγχου τους. 
γ. Με το Νόμο 3918/11 επιχειρείται να περιοριστούν οι δαπάνες του συστήματος υγείας. Καθορίζεται ο 
τρόπος που θα αποζημιώνονται τα νοσήλια των δημοσίων νοσοκομείων, αναπτύσσεται νέο σύστημα 
προμήθειας υγειονομικών υλικών, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών 
μέσω της σύνδεσής του με τους προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών 
δ. Άλλα μέτρα που επιβάλλονται, όπως το clawback  και το rebate , έχουν στόχο να αυξηθούν τα έσοδα. 
Παράλληλα, αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών που 
τους παρέχονται (νοσήλια, φάρμακα), σε συνδυασμό δε, με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
στον υγειονομικό κλάδο. 
ε. Θεσμοθετούνται μέτρα που άλλα παρέχουν νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη σε 
ανασφάλιστους και άλλα, αυξάνουν την προσβασιμότητα των ατόμων στις υγειονομίες υπηρεσίες, όπως 
το HealthVoucher.  (Αθανασάκης, Κυριόπουλος, Πάβη, 2017 & Τζαβέλλα, 2019 & Τριαντόπουλος, 
2018). 
Οι επιχειρούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στον χώρο της 
υγείας, είχαν ως κύριο στόχο την βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης και εικόνας του 
συστήματος υγείας. Οι ρυθμίσεις αποσκοπούσαν στο να περιοριστούν και να εξορθολογήσουν οι 
δαπάνες, να αυξηθούν τα έσοδα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών και ιδίως των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων στο υγειονομικό σύστημα της χώρας. 
Το μεταρρυθμιστικό μέτρο αλλαγής του ΕΟΠΥΥ από αγοραστή και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, 
μόνο σε αγοραστή, είχε ως στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτών προμηθευτών υπηρεσιών υγείας. 
Σε γενικές γραμμές, ο στόχος να μειωθούν οι δαπάνες είναι εφικτός, καθώς είναι απόφαση που λαμβάνει 
η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων. Ο στόχος όμως της αύξησης των εσόδων, καθορίζεται 
και εξαρτάται άμεσα από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο 
αριθμός των ανασφάλιστων, η αύξηση των απολύσεων, η μείωση του εισοδήματος, η μείωση των 
θέσεων εργασίας και η αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (Υφαντόπουλος, 2006). 
Η εφαρμογή λοιπόν πολιτικών λιτότητας σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση, επέφεραν 
καταστρεπτικές συνέπειες στο συνολικό πλαίσιο και θεσμό της υγείας του συστήματος που το 
περικλείει. Πιο συγκεκριμένα: 
Α. Ως προς την επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας στο υγειονομικό σύστημα 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, στη χώρα μας για το 2018 κάθε πολίτης δαπανά 1.650 
ευρώ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το 2009 η αντίστοιχη δαπάνη ανερχόταν σε 2.287 
ευρώ. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο ένα τρίτο. Ως ποσοστό του 
εθνικού ΑΕΠ υπολογίζεται σε 8,4% για το 2018. Στην ελληνική όμως οικονομία η οποία συρρικνώνεται 
διαρκώς, οι δαπάνες για την υγεία παρουσιάζουν μείωση, οι οποίες το 2009 ανέρχονταν σε 9,8%.  
Αυτός ο περιορισμός των δαπανών του κράτους προς τον τομέα της υγείας, εντάσσεται στο πλαίσιο των 
μέτρων σταθερότητας. Κατά το 2018, οι δημόσιες δαπάνες υγείας ανέρχονται στο 59%. Οι άμεσες 
δαπάνες των ασθενών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι 35%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Σε γενικές γραμμές, η δημόσια δαπάνη της χώρας για την υγεία είναι μικρότερη της ιδιωτικής δαπάνης. 
Ένα σύστημα παρουσιάζει δημοσιονομική σταθερότητα όταν τα έσοδα που έχει είναι ικανά να το 
χρηματοδοτήσουν. Όταν το σύστημα παρουσιάζει ελλείμματα, αναλαμβάνονται μετρά μείωσης των 
δαπανών και αύξησης των εσόδων. 
Στο ελληνικό σύστημα υγείας, παρότι μειωθήκαν οι δαπάνες, εντούτοις τα έσοδα δεν παρουσίασαν 
αύξηση, καθώς μειώθηκε το εθνικό εισόδημα και αυξήθηκε η ανεργία. Επομένως, δεν μπορεί κάτω από 
τις επικρατούσες συνθήκες, να επιτευχθεί δημοσιονομική σταθερότητα του συστήματος υγείας 
(Τζαβέλλα, 2019). 
Β. Χρηματοδοτικό κόστος των πολιτών 



Όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες προκειμένου να έχουν 
στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο πιο δύσκολη είναι η πρόσβαση των πολιτών με χαμηλά 
εισοδήματα σε υπηρεσίες υγείας.  
Η χώρα μας, παρόλο που εμφανίζει παραπλήσιο ποσοστό υγειονομικών δαπανών συγκριτικά με τον 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι ιδιωτικές πληρωμές καταγράφουν διπλάσια μεγέθη. Τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης οι ιδιωτικές πληρωμές καταγράφουν μείωση. Αυτό σημαίνει πως άτομα με χαμηλά 
εισοδήματα, άνεργοι, ανασφάλιστοι, στερούνται προσβασιμότητας σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Γ. Επίπεδο υγείας ατόμων 
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αυξάνονται οι άνεργοι, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των 
πολιτών, κοινωνικά στρώματα φτωχοποιούνται. Αυτοί οι πολίτες εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες που 
είναι ικανό να επηρεαστεί η πρόσβασή τους στις υγειονομικές υπηρεσίες και στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Συνεπώς, η ανθρωπιστική κρίση καταγράφει αυξημένους ρυθμούς. 
Δ. Ίσα δικαιώματα πρόσβασης ατόμων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
Πυρήνας των αναλαμβανόμενων πολιτικών αποτελεί ο καθορισμός της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων 
στις υπηρεσίες υγείας. Αυτές οι πολιτικές επηρεάζονται από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. 
Το διαθέσιμο εισόδημα και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, είναι οι βασικοί παράγοντες 
προκειμένου ένα άτομο να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 
 Σε επίπεδο νομοθεσίας, την περίοδο της κρίσης, καταγράφονται πολλές ρυθμίσεις που 
διευκολύνουν την προσβασιμότητα ανέργων και ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας. Παρόλα αυτά, 
έρευνες καταγραφούν αύξηση των ατόμων που δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 
υγείας(Τζαβέλλα, 2019 & Τριαντόπουλος, 2018). 
 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 

Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κυρίαρχα στοιχεία που καταγράφονται στο χώρο της υγείας, 
είναι:  
α. η υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας 
β.περικοπή προϋπολογισμών, περιοριστική χρηματοοικονομική πολιτική 
γ. αύξηση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και χρησιμοποίηση υγειονομικών υπηρεσιών 
δ. περικοπή θέσεων εργασίας και απολύσεις, κυρίως στον φαρμακευτικό κλάδο 
ε. μείωση ασφαλιστικών εισφορών, συνεπώς μειωμένα έσοδα και μειωμένη χρηματοδότηση 
υγειονομικών δαπανών 
στ.  η απορρύθμιση αγοράς φαρμάκου, συνέπεια του εφαρμοζόμενου μηχανισμού επιστροφής 
(Τζαβέλλα, 2019). 
Ταυτόχρονα όμως, οι μνημονιακές δεσμεύσεις, επέφεραν την εφαρμογή πολιτικών που βελτίωσαν την 
αποδοτικότητα του συστήματος και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διασφάλισαν την βιωσιμότητα του. 
Στα θετικά μέτρα καταγράφονται: 
α.    η ενίσχυση της φορολογίας 
β. η εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων στο ΕΣΥ 
γ. ο εξορθολογισμός των προμηθειών των νοσοκομείων 
δ.   ο έλεγχος στη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων εκτός νοσοκομείων 
ε.    η οργάνωση και ο συντονισμός της ΠΦΥ 
στ. η ανάπτυξη του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, μέσω του οποίου καταγράφονται, αναλύονται 
και μελετώνται τα οικονομικά μεγέθη της υγείας (Τζαβέλλα, 2019). 
Αυτά τα μέτρα προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης του συστήματος, παρότι αρχικά επέφεραν θετικά 
αποτελέσματα στον δημοσιονομικό τομέα, στην πορεία δεν αποδείχτηκαν αρκετά. Αιτία για την μη 
συνέχιση της αποδοτικότητας, αποτέλεσε: 
α. η γρήγορη εισαγωγή μέτρων, χωρίς να έχει προηγηθεί η μελέτη των επιπτώσεων 
β. η εφαρμογή πολιτικών που βάζει φραγμούς στην ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας 
γ. οι αυξημένες ανάγκες υγείας και η αυξημένη ζήτηση των πολιτών για παροχή δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας (Οικονόμου, 2013 & Τζαβέλλα, 2019). 



Μακροπρόθεσμα λοιπόν, κάθε πολιτική και κάθε μεταρρύθμιση, απαιτεί αναπροσαρμογή προκειμένου 
να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο επιλέγεται να εφαρμοστεί και να επιφέρει το μεγαλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για κάθε εμπλεκόμενο μέρος στο σύστημα. 
Η ελληνική οικονομία καταγράφει υψηλό επίπεδο ιδιωτικών πληρωμών στον τομέα της υγείας. Πιθανή 
εξήγηση του φαινομένου αποτελεί ότι το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Οι 
πολίτες λοιπόν επιλέγουν να πληρώνουν περισσότερα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε άμεση και 
καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
Φαίνεται λοιπόν ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για αγορά χρόνου, ποιότητας, γιατρών και γενικότερα 
ιατροφαρμακευτικών επίλογων που δεν μπορούν να βρουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν μπορεί 
ο δημόσιος τομέας να τους τα εξασφαλίσει. 
Μια κατάσταση η οποία και πρέπει να αλλάξει, αποτελεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στα 
ασφαλιστικά ταμεία. Ο ορθός τρόπος και το πιο αποδοτικό μέτρο θα ήταν να καταβάλλονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές της υγείας άμεσα στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να παρεμβάλλονται άλλοι φορείς.  
Με τον τρόπο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να έχει έσοδα άμεσα, τα οποία θα μπορεί να ελέγχει και να 
διαχειρίζεται αποδοτικά και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να καταρτίζει σχέδιο 
βιωσιμότητας, καθώς θα γνωρίζει πόσα έσοδα θα έχει, από πού θα τα εισπράξει και πότε θα τα εισπράξει. 
Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί το συνολικά γενικότερο πλαίσιο χρηματοδότησης του συστήματος 
υγείας. Το ελληνικό σύστημα υγείας λοιπόν, παρουσιάζει πολυποίκιλα προβλήματα και καλείται να 
αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Η οικονομική κρίση και τα λαμβανόμενα μέτρα στα πλαίσια της 
εφαρμογής των μνημονίων, δεν αύξησαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπήρχαν. Απλά, η οικονομική 
κρίση τα έφερε στην επιφάνεια και κάποια από αυτά οξύνθηκαν. 
Τα πιο βασικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν είναι: 
α. Η επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας στον τομέα της υγείας. Αυτό θα εξασφαλιστεί μέσα από 
τον αποτελεσματικό έλεγχο δαπανών και εσόδων του συστήματος. Είναι αναγκαίο το σύστημα να είναι 
βιώσιμο οικονομικά. Πρέπει λοιπόν να εξεταστεί ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ο τρόπος 
της μεταξύ τους σχέσης και συνέργιας. 
β. Η εξασφάλιση ισότιμης και ισόνομης πρόσβασης όλων των πολιτών στο σύστημα υγείας, χωρίς 
περιορισμούς εισοδήματος, ασφάλισης, εργασίας (Πολύζος, 2014). 
Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί δύσκολη όχι μόνο για τον τομέα υγείας, αλλά και για το σύνολο της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο των πολιτών όσο και της χώρας. Το σύστημα υγείας μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μεικτό, το οποίο στηρίζεται σε συνδυασμό κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιου 
χρηματοδοτουμένου ΕΣΥ.  
Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 2010 και έπειτα, ξεκίνησαν διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις και αλλαγές στον τομέα της υγείας. Μεταρρυθμίσεις εντασσόμενες στο πρόγραμμα 
οικονομικής προσαρμογής, αποσκοπούσαν στην αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος, στη 
μείωση των ελλειμμάτων, στην αύξηση των εσόδων.  
Το 2011, δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ επιφέροντας συγχώνευση των βασικών ταμείων του υγειονομικού 
κλάδου με στόχο την αγορά των υπηρεσιών υγείας. Το 2014 με προσθήκη νεότερου νόμου 
συμπεριλήφθηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Νεότερος 
νόμος, καθιέρωνε τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των ανασφάλιστων στα δημόσια νοσοκομεία, 
καθώς και φαρμακευτική περίθαλψη. 
 Παρά τις όποιες σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, αυτό 
συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά δομικά προβλήματα σε συνδυασμό δε, με τα κοινωνικά προβλήματα, 
η κατάσταση είναι δύσκολη. Γεγονός, που δυσχεραίνει την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
 Συμπερασματικά, οι σημερινοί πολίτες επιθυμούν τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας το 
οποίο θα είναι ικανό να προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας, από πλευράς ποιότητας και 
αποτελέσματος. Παράλληλα, θα προσφέρει άμεση και αντικειμενική ενημέρωση επί πρόληψης και 
θεραπείας νοσημάτων, θα υποστηρίζει τους ασθενείς πριν, κατά και μετά τη θεραπεία, εντός και εκτός 
νοσοκομείου και κλινικής. 
 Σε τελική ανάλυση, παρατηρείται πρόοδος στο ζήτημα της πρόσβασης των πολιτών στο 
σύστημα υγείας. Το κύριο θέμα που σχετίζεται με την λειτουργία των πρωτοβάθμιων δομών υγείας – 



ποιοτικά, αποδοτικά, αποτελεσματικά – παρουσιάζει προβλήματα. Οι κύριοι παράγοντες ευθύνης για 
την αναποτελεσματικότητα του συστήματος είναι οι εφαρμοζόμενες περιοριστικές πολιτικές και οι 
υφιστάμενες διαχειριστικές αδυναμίες 
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Περίληψη 
 

 Ο Ιατρικός Τουρισμός, διεθνώς, αποτελεί  μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγοράτου 21 αιώνα, στοχεύοντας 
στην παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ικανοποίηση της τουριστικής 
εμπειρίας. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες χώρες επενδύουν σημαντικούς πόρους για την 
αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα όχι μόνο την εξοικονόμηση εσόδων αλλά και 
την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των κατοίκων και των ασθενών.   
Λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών, ο βασικός στόχος της ερευνητικής  
πρότασης είναι να ελέγξει τις απόψεις και αντιλήψεις τους για την οργάνωση και ρύθμιση τόσο των 
ταξιδιών όσο και των ιατρικών υπηρεσιών. Παράλληλα, επιχειρείται η αξιολόγηση τηςποιότητας ζωής 
σχετικά με την σημασία και τον ρόλο της τουριστικής εμπειρίας, με σκοπό σκιαγραφήσει τη δεδομένη 
κατάσταση και διαμορφώσει νέες προοπτικές και πρακτικές. 
Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν πρωτογενώς μέσω δομημένου ερωτηματολογίου. Βασίστηκε σε 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση και κριτική 
ανάγνωση εμπειρικών μελετών. Για την διεξαγωγή της έρευνας εφαρμόστηκε η δειγματοληψία της 
σκοπιμότητας (purposivesampling). Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πολίτες- ασθενείς 
νεφρικής ανεπάρκειας τελευταίου σταδίου (αιμοκαθαιρόμενους). Η αποστολή του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ερωτώμενους, η οποίεςπραγματοποιήθηκαν σε 
δύο δημόσιες και μια ιδιωτική κλινική. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, παρουσιάζουν 
την τουριστική συμπεριφορά των αιμοκαθαιρόμενων-ταξιδιωτών ενώ παράλληλα σκιαγραφούν τις 
πρακτικές που υιοθετούν για τους αιμοκαθαιρόμενους- ταξιδιώτες  τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός 
τομέας. Επισημαίνοντας, τις πολιτικές που εφαρμόζει, κυρίως ο δημόσιος τομέας υγείας, διατυπώνονται 
ορισμένες προτάσεις που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των προβλημάτων και την αποτελεσματικότερη 
μετακίνηση των νεφροπαθών στο μέρος επιλογής τους με σκοπό την  οικοδόμηση μιας στενότερης 
συνεργασίας  και κατ’ επέκτασή την βελτίωση ποιότητας ζωής τους. 
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Περίληψη 

 
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και εξελίξεις στο χώρο της υγείας σε συνδυασμό με την τρέχουσα 
οικονομική κρίση απαιτούν ένα καλύτερο εξορθολογισμό τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. Πέρα της οικονομικής ύφεσης, η συνεχιζόμενη αύξηση της 
γήρανσης του πληθυσμού λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, επιφέρει κρίση και στα συστήματα  
κοινωνικής ασφάλισης αλλά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε  παγκόσμιο επίπεδο έχει αναγνωριστεί  
η συμβολή των νοσηλευτών ως κλάδος που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο περιβάλλον παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια και η ποιότητα της φροντίδας του ασθενούς συνδέονται με τις 
νοσηλευτικές πράξεις. 
Η διερεύνηση της ασφαλούς στελέχωσης στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας και η θεμελίωση προτάσεων 
για ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών σε σχέση με το Ν.Π.,  ώστε  να διασφαλιστούν οι ανάγκες 
του ασθενούς. 
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης που αφορά το ανθρώπινο 
δυναμικό στα νοσοκομεία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.  Μελετήθηκαν τα τελευταία 
δεδομένα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και γίνεται 
αναφορά στις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό στο Ελληνικό σύστημα υγείας. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε μελέτη στις 5 νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειας της Θεσσαλίας και αφορούσε 
το νοσηλευτικό προσωπικό του παθολογικού και χειρουργικού τομέα καθώς και η δύναμη κάλυψης των 
κλινών τους, το έτος 2018. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε Πρωί:1/5, Απόγευμα: 1/6, 
Βράδυ:1/8 και στην μελέτη δεν λήφθηκαν υπόψη η βαρύτητα του ασθενούς ούτε και η πληρότητα των 
κλινικών. 
Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και στα πέντε νοσοκομεία είναι εμφανής. Παρατηρείται επίσης 
στο ίδιο νοσοκομείο διαφορετικά ποσοστά έλλειψης από τομέα σε τομέα. Η νοσηλευτική στελέχωση 
έχει επίδραση όχι µόνο στους ασθενείς και τους νοσηλευτές αλλά γενικότερα σε όλο το σύστημα 
παροχής υγείας, ενώ αναλογίες ασφαλούς νοσηλευτικής στελέχωσης έχουν διαμορφωθεί, τόσο από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών. Οι πολιτικές 
νοσηλευτικής στελέχωσης κάθε χώρας γενικότερα αλλά και κάθε οργανισμού ειδικότερα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πλήθος στοιχείων για πιο αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα. 
Η βελτίωση της στελέχωσης και η υποστήριξη του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού μπορεί να 
συνδράμει στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας όλης της νοσηλευτικής μονάδας. 
Οι ανθρώπινοι πόροι και συγκεκριμένα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελούν έναν από 
τους πιο χρήσιμους συντελεστές της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, το 
οποίο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό, οφείλει να διατηρεί υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, ευελιξίας, 
προσαρμοστικότητας και τεχνογνωσίας. Οι ηγέτες της νοσηλευτικής θα πρέπει να διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πολιτικής, σχετικά με την καταλληλότητα, τη φύση και τον σκοπό της 
μεταρρύθμισης της υγείας. Οι νοσηλευτές, ιδιαίτερα αυτοί που ηγούνται, πρέπει να έχουν μια καλή 
κατανόηση του σκοπού και του χαρακτήρα της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης, και της 
συνεισφοράς που η νοσηλευτική μπορεί να προσφέρει σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στο σχεδιασμό, 
διαχείριση και ανάπτυξη πολιτικών για τις υγειονομικές υπηρεσίες. Η παντελής έλλειψη διαδικασιών 
αξιολόγησης καλλιεργεί νοοτροπίες και συμπεριφορές, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή κακής 
ποιότητας υπηρεσιών.   
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ABSTRACT 

 
Introduction: Over the course of the last decade and particularly since the onset of the 2008 global 
financial crisis, which severely affected the European region, health systems governance has been 
brought to the fore of the health policy agendas of many countries. In fact, as the World Health 
Organization (WHO, 2015) observes, in many countries health systems remain underfunded and struggle 
to deliver even basic health service coverage especially for the poor and disadvantaged, while at the same 
time many health facilities provide substandard treatment due to inefficient management and inadequate 
technical and managerial capacities. Crucially, austerity regimes have emerged in the contemporary 
European health landscape and the national health policy agendas of several European countries have 
been dominated by reform efforts targeted, inter alia, to drastic reductions in public health care 
expenditure, health care privatization and cost-shifting to patients. 
Nevertheless, these national initiatives that promote exclusively crisis-ridden health systems governance 
largely expose the serious weaknesses of the systems in terms of effectively responding to a variety of 
pressures and challenges. Additionally, in turn, such worrying developments affront each individual’s 
dignity, while they tend to contribute to the reproduction of inequality in health and health care and erode 
any form of political commitment to the effective realization of health rights. Against this background, 
the purpose of this paper is to examine what difference a human rights approach can make to health 
systems governance, by identifying principal human rights standards that stem from the international 
guaranteed right to health and have the potential to address current and future challenges and pressures 
in health systems governance.  
 
Method of research: The paper is based on a systematic legal analysis of international and regional human 
rights regimes, literature research and document analysis. The applied interpretation is in accordance 
with the treaty interpretation rules as enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties (Articles 
31-32 VCLT).  
 
Results: International and regional human rights instruments are increasingly standard setting in the area 
of health against which state performance within health care domain can be assessed over time. 
Importantly, within the United Nations (UN) human rights system, the 1966 International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) –the first international legal source that recognizes 
health as a right– stipulates in Article 12 read in conjunction with Article 2(1) that states are obliged to 
progressively take steps towards, inter alia, the creation of conditions that would ensure medical service 
and medical attention to all in the event of sickness. At a practical level, this implies that in terms of 
health systems governance states are required, inter alia, to take due account of human rights norms; to 
give priority attention to the poor and other vulnerable groups that remain often disadvantaged in terms 
of health outcomes and healthcare coverage; to put in place equitable distribution of resources; and 
ultimately to achieve optimum health for all (CESCR, GC 14). 
 
Conclusion: A human-rights based approach to health systems governance prescribes an overarching 
framework primarily directed to state action, encompassing non-discrimination, affordability, equity, 
participatory decision-making and accountability, while it places health rights at the center of law and 
health policy agendas. Essentially, such a framework may constitute a valuable mechanism to support 



and reinforce efforts for effective health systems governance, as it includes legally binding and 
enforceable health obligations of which states cannot absolve themselves. 
 
Key Words: Human rights, law, governance, health system, inequality, access to healthcare. 
 

Introduction 
 
Over the course of the last decade and particularly since the onset of the 2008 global financial crisis, 
which severely affected the European region, health systems governance has been brought to the fore of 
the health policy agenda of many countries (European Commission, 2016). In fact, as the World Health 
Organization (WHO) observes, in many countries health systems remain underfunded and struggle to 
deliver even basic health service coverage especially for the poor and disadvantaged, while at the same 
time many health facilities provide substandard treatment due to inefficient management and inadequate 
technical and managerial capacities (WHO, 2015). Crucially, austerity regimes have emerged in the 
contemporary European health landscape and the national health policy agenda of several European 
countries have been dominated by reform efforts targeted, inter alia, to drastic reductions in public health 
care expenditure, health care privatization and cost-shifting to patients (European Commission, 2016; A. 
Exter, 2008). 
 
Nevertheless, these national initiatives that promote exclusively crisis-ridden health systems governance 
largely expose the serious weaknesses of the systems in terms of effectively responding to a variety of 
pressures and challenges. Additionally, in turn, such worrying developments affront each individual’s 
dignity, while they tend to contribute to the reproduction of inequality in health and health care and erode 
any form of political commitment to the effective realization of health rights. Against this background, 
the purpose of this paper is to examine what difference a human rights approach can make to health 
systems governance, by identifying principal human rights standards that stem from the international 
guaranteed right to health and have the potential to address current and future challenges and pressures 
in health systems governance. But first, the pressure of socioeconomic inequality, an egregious challenge 
within and between countries worldwide, will be addressed as significant background information for 
the subsequent analysis.     
 

The pressure of socioeconomic inequality in health systems governance 
 

 Worldwide, socioeconomic inequality constitutes a critical phenomenon, exacerbated by 
neoliberal policies and ideologies, advanced capitalism and austerity regimes that tend to undermine 
social goals and rights (MacNaughton and Frey, 2018; Chapman, 2016). In Europe socioeconomic 
inequality dynamically emerged in the political agenda in the aftermath of the Eurozone crisis prompted 
by the systematic implementation of austerity measures in publicly provided social services, such as 
healthcare (Baeten et al. 2018). Undoubtedly, socioeconomic inequality considerably threatens the life 
prospects and health of individuals and groups, especially those in vulnerable situations, while it has 
adverse implications on economic development that go across generations (Baeten et. al. 2018; OECD, 
2017).    
  
Admittedly, over the course of the last decade and particularly since the onset of the 2008 financial crisis, 
socioeconomic inequality has grown markedly both within and between EU member states (OECD, 
2017; OECD, 2014).  Indeed, the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
reported that the 2008 financial upheaval and the subsequent fiscal consolidation spiked a social crisis 
with “profound knock-on effects on people’s job prospects, incomes and living arrangements”, 
socioeconomic risks for vulnerable groups in society and long-term consequences in areas, like family 
formation, fertility and health; while the number of people living without any income from work, 
especially in those European countries hardest hit by the crisis, markedly increased (OECD 2014:11).  
Meanwhile, despite weak financial recovery within the EU in 2016, poverty rates were relatively high in 



southern European countries, while poverty in northern European countries affected only a small 
percentage of the population (OECD 2019:100-101). At the same time, life expectancy at birth in low-
income European countries remained lower compared to that in high-income European countries, such 
as Sweden, where life expectancy almost reached 85 years (OECD 2019: 110-111).   
 
Undeniably, socioeconomic inequality constitutes the most pressing challenge experienced by certain 
vulnerable segments of the society in Europe (see e.g., Alexiadou, 2018; Parliamentary Assembly of 
Council of Europe, 2010). Indeed, in 2011 the European Parliament critically stated that “in many EU 
countries equitable access to healthcare is not guaranteed, either in practice or in law, for undocumented 
migrants” and urged EU member states to effectively tackle socioeconomic health inequalities with 
interventions that especially reach out to socially disadvantaged groups in society (European Parliament, 
2012: paras. AD and 4).       
 
All in all, such worrying trends call for comprehensive state measures within the context of health 
systems governance that: involve the development of favorable conditions by focusing attention on more 
than cost-benefit and market-oriented measures; combat structural imbalances in healthcare that produce 
and reproduce socioeconomic inequalities; and ultimately place health rights at the center of the law and 
policy  agenda. In essence, addressing the growing problem of socioeconomic inequality forms a crucial 
prerequisite for countering or at least significantly mitigating the worsening of financial and social 
hardships and adverse impact on the realization of health rights; and finally for ensuring equitable and 
universal health care across Europe.    
 

The contribution of human rights standards to health systems governance 
 

International and regional human rights instruments are increasingly standard setting in the area of health 
systems governance against which state performance can be assessed over time. Importantly, within the 
United Nations (UN) human rights system, the 1966 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICESCR) –the first international legal source that recognizes health as a right– stipulates 
in Article 12 read in conjunction with Article 2(1) that states are obliged to progressively take steps 
towards, inter alia, the creation of conditions that would ensure medical service and medical attention to 
all in the event of sickness (UN ICESCR, 1966). This state obligation is also affirmed in other 
international human rights treaties which focus on specific populations; for instance, in Article 24 of the 
Convention on the Rights of the Child (CRC), which explicitly mandates states to ensure that no child is 
deprived of his or her right of access to health care services, involving the treatment of illness and 
rehabilitation of health (UN CRC, 1989).  
 
In the meantime, UN bodies have focused their attention to the interpretation of health obligations based 
on which health systems governance can be monitored and evaluated over the years. The UN Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), the oversight body for the ICESCR, has adopted the 
General Comment No. 14 (GC No. 14) with the view to support states parties with the implementation 
of their health obligations within the context of health system governance (UN CESCR, 2000).  In 
particular, the CESCR has explicitly stated in its GC No. 14 that states parties have a duty to respect the 
right to health by ensuring that all persons have equal access to preventive, curative and palliative health 
services [emphasis added], while they are obliged to ensure appropriate legislative control over issues 
relating to private health sector provision (UN CESCR, 2000: paras. 33-35).  Interestingly, the 
Committee stipulated the state obligation “to ensure the right of access to health facilities, goods and 
services on a non-discriminatory basis, especially for vulnerable or marginalized groups” as a first core 
and non-derogable obligation under the right to health (UN CESCR, 2000:43(a) and 47).  At the same 
time, the CESCR has specified that health care facilities, goods and services (ranging from preventive 
and rehabilitative health services to appropriate treatment of prevalent diseases, illnesses and disabilities) 
are required to be available in sufficient quantity, accessible (physically -geographically, financially –
regardless of whether the services are publicly or privately provided-, and without discrimination), 



acceptable (respectful of medical ethics and culturally appropriate) and of good quality (UN CESCR, 
2000: para.12).  Moreover, the CESCR went further by stressing that participatory and accountability 
mechanisms are also crucial procedural elements in health-related decision-making, implementation, 
monitoring and evaluation of policies in the health sector (WHO, 2017; Yamin, 2008; Potts, 2008; UN 
CESCR, 2000: paras. 11, 17, 34, 43(f), 54, 55 and 59). Importantly, the CESCR has repeatedly declared 
that in circumstances of an economic and financial crisis, adjustment programs and austerity measures 
should not disproportionately affect disadvantaged individuals and population groups (UN CESCR, 
2016; UN CESCR 2012).  Such a statement is crucial when it comes to health systems governance in 
times of austerity given that the imposition of measures, involving high payments for healthcare and 
especially the shift of healthcare costs to patients, tends to aggravate the existing vulnerability of 
particular individuals and groups in society, namely those who are often exposed to high levels of poverty 
and social exclusion, overtly leading to discrimination (UN CESCR, 2016; UN CESCR 2012; UN 
CESCR, 2000: para.19).  In addition to the CESCR, the UN General Assembly in 2012 stipulated the 
responsibility of states to direct action towards universal health care, by requiring that “[a]ll people have 
access, without discrimination, to nationally determined sets of the needed promotive, preventive, 
curative and rehabilitative basic health services and essential, safe, affordable, effective and quality 
medicines, while ensuring that the use of these services does not expose the users to financial hardship, 
with a special emphasis on the poor, vulnerable and marginalized segments of the population” (UN 
General Assembly, 2012: paras. 8 and 10).   
 
At the regional level, the Council of Europe (CoE) and the European Union (EU) have both adopted 
instruments which impose, inter alia, distinctive requirements on states in terms of health systems 
governance. The (Revised) European Social Charter (RESC, henceforth: the Charter) under the right to 
health provision (Article 11) stipulates, inter alia, the state’s obligation to take measures associated with 
the appropriateness of the functioning of health care facilities and the effectiveness of health system 
reforms for the states to ensure that the overall system of health care is responsive to avoidable health 
risks and accessible to the entire population without discrimination (Secretariat of the ESC 2009: 9; 
RESC, 1996; ESC 1961).  In fact, as regards to economic accessible health care, the Charter specifies in 
Article 13(1) that the state “has to ensure that any person who is without adequate resources and who is 
unable to secure by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under a social security 
scheme, be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition” 
(RESC, 1996; ESC, 1961). Crucially, under this provision the Charter explicitly provides for universal 
health care and equality in healthcare. However, over the last years, the European Committee of Social 
Rights (ECSR), the body responsible for monitoring the application of the Charter, has affirmed in its 
case law the substandard or even the denial of access to health care for socially disadvantaged population 
groups across Europe (Additional Protocol, 1995).  Recently, in the case of Complaint No.104/2014 
lodged against the Czech Republic the ECSR held that “the health care system must be accessible to 
everyone especially the healthcare should be available to all who require it, and free of charge to those 
without the necessary resources” (ECSR, 2016: para.117).  At the same time, the Convention on Human 
Rights and Biomedicine and its explanatory report give substantive meaning to the right to equitable 
access to health care recognised in its Article 3 by requiring states to provide health care: (i) of 
appropriate quality, (ii) in accordance with the person’s medical needs, (iii) with the absence of 
unjustified discrimination and (iv) at a satisfactory degree (Explanatory Report, 2009: paras. 23-27; 
Biomedicine Convention, 1997).  Additionally, at EU level, the Charter of Fundamental Rights of the 
EU (CFREU) stipulates in Article 35 the right of everyone to access preventive health care and to benefit 
from medical treatment, while the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU) in Article 168(1) declares 
that “a high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all 
Union policies and activities” (TFEU, 2012: 122; CFREU, 2012: 402).   
 
Admittedly, at a practical level by stipulating a number of standards and principles these international 
and regional (human rights) instruments draw attention to state obligations to realize health rights for all 
and at all times. Essentially, they provide for a principal foundation in terms of health systems 



governance, especially by requiring states to move their actions towards greater focus on universal health 
care coverage; to take due account of human rights norms; to give priority attention to the poor and other 
vulnerable groups that remain often disadvantaged in terms of health outcomes and healthcare coverage; 
to put in place equitable distribution of resources; and ultimately to achieve optimum health for all (UN 
CESCR, 2000). 
 

Conclusion 
 

A human-rights based approach to health systems governance prescribes an overarching framework 
primarily directed to state action, encompassing non-discrimination, affordability, equity, participatory 
decision-making and accountability, while it places health rights at the center of law and health policy 
agenda. Essentially, such a framework may constitute a valuable mechanism to support and reinforce 
efforts for effective health systems governance, as it includes legally binding and enforceable health 
obligations of which states cannot absolve themselves. From the preceding analysis it is plausible to 
discern that the nature and scope of health systems governance and especially its adherence to human 
rights standards form a crucial determinant of equitable access to health care. In fact, governing health 
systems in a manner inconsistent with human rights standards contributes to the production and 
reproduction of inequality in healthcare, predominantly harming poor and socially excluded households. 
Thereto, states should shift the focus of their attention to the inclusion of pressing health needs and 
challenges of all social classes and especially marginalised ones in the formulation and the governance 
of their health systems. To this aim, a system needs to be set up that reaches the goal of universal 
healthcare coverage on the one hand and system efficiency on the other. However, it must be stressed 
that human rights standards do not provide easy solutions on health systems governance, while no “one-
size-fits-all” approach is available that will be achieved at once. Last but not least, it is therefore crucial 
that health systems governance be continuously monitored, evaluated and informed by discrete national 
realities, pressing challenges, for the states to ensure that imposed practices take due account of human 
rights norms; are sensitive to national circumstances (e.g., socioeconomic inequalities, poverty); and are 
neither exclusively profit-driven nor crisis-ridden, but resilient to deal with existing and future crises and 
challenges. Undoubtedly, it must be conceded that when there is robust political will to mitigate financial 
and social hardships, the formulation and implementation of health systems governance to the benefit of 
the whole society is possible.    
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Περίληψη 

 
Σύμφωνα με την μέθοδο marketing branding  , τα νοσοκομεία αποκτούν έναν ξεχωριστό μοναδικό 
χαρακτήρα που αφενός δημιουργεί ανταγωνισμούς και αφετέρου καθιστά μια οργανωμένη διαδικασία 
που στηρίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους, ώστε να ενισχύσει και αναδείξει την φήμη ενός 
νοσοκομείου. Ουσιαστικά η παραπάνω μέθοδος με την προώθηση μιας φίρμας (όπως για παράδειγμα 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του προσωπικού που διαθέτει και άλλων στοιχείων που το 
χαρακτηρίζουν) προσπαθεί να προωθήσει ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο ως το ξεχωριστό, μοναδικό και 
ιδανικό ως προς την οργάνωσή του και των παροχών και υπηρεσιών που προσφέρει με κύριο 
αποτέλεσμα να είναι αρκετά ανταγωνιστικό , ελκυστικό και να αποτελεί την πρώτη επιλογή στις  
προτιμήσεις των πελατών, αναπτύσσοντας έτσι πιο σταθερές και διαρκείς σχέσεις εμπιστοσύνης. 
Λέξεις Κλειδιά: οικονομική κρίση, λιτότητα, ευημερία , προνοιακές υπηρεσίες, δημόσιες δαπάνες 
υγείας, marketing υπηρεσιών υγείας, marketing branding, διαχείριση μονάδων υγείας. 
 

Εισαγωγή 
 

 Ο τομέας της υγείας έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά θέματα. Πλέων η η παροχή υπηρεσιών υγείας έχει 
περάσει στα σύνορα της βιομηχανίας καθώς έχει αρχίσει να υιοθετεί τις αρχές του marketing. Οι 
ασθενείς συμμετέχουν στα σημερινά χρόνια στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την παροχή 
προσφερομένης υγείας και τις τυχόν επιβαρύνσεις που τους προσάπτουν.° 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες να εκσυχρονιστεί το σύστημα υγείας. Ο ιδιωτικός 
τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας καθίσταται παραγωγικός ίσως και πιο ανταγωνιστικός συγκριτικά με 
τον δημόσιο τομέα που παραμένει στάσιμος και σε αδράνεια. Το «Υγεία» υπήρξε το πρώτο απο τα 
νοσοκομεία  στο οποίο λειτούργησε τμήμα marketing και υπήρξε γραφείο τύπου με κύριο στόχο την 
σύνταξη δελτίων τύπου συνεπώς την ειδική  επικοινωνία με τα ΜΜΕ, την οργάνωση των δημοσίων 
σχέσεων συνεπώς την καλύτερη δυνατή προβολή του νοσοκομείου, των κλινικών του, των περαιτέρω 
εκδηλώσεων του με άλλα νοσοκομεία και κλινικές. Η Έκδοση περιοδικών και η προώθηση τους στο 
διαδίκτυο υπήρξε σημαντική και ήταν καθοριστική  για την διαφήμιση του. Η αποδοτική εξυπηρέτηση 
των ασθενών πραγματοποιούνταν απο ειδικά σχεδιασμένα γραφεία υποδοχής τους ,πράγμα που σημαίνει 
ότι η διαδικασία της εισαγωγής τους ήταν πολύ γρήγορη και καθόλου κουραστική, επίσης μετά την την 
τακτοποίηση του ασθενή δίνονταν πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα που θα ακολουθούσε ο 
ασθενής ώστε να είναι ενήμερος και ήσυχος τόσο ο ίδιος όσο και το συγγενικό του περιβάλλον.Οι κύριοι 
στόχοι του νοσοκομείου ήταν η μεγάλη εισροή των πελατών και η πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού πολύ ικανού ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νοσοκομείου. H διαφήμιση 
συνετέλεσε στην προώθηση μερικών ή των περισσοτέρων τμημάτων του νοσοκομείου. Τα links με τα 
τμήματα του νοσοκομείου,τις ιατρικές υπηρεσίες ενίσχυσαν τον πληροφοριακό χαρακτήρα και την 
λειτουργικότητα του νοσοκομείου. 
Το branding marketing επίσης προώθησε το νοσοκομείο, καθώς έγινε εμφανής η ιδιαιτερότητα και η 
μοναδικότητα του νοσοκομείου. Έδωσε ξεχωριστή διάσταση στον νοσοκομειακό εξοπλισμό του και το 
εξειδικευμένο προσωπικό χειριστών αυτού του εξοπλισμού, κατα συνέπεια η καινοτομία αυτου του 
νοσοκομείου εστιαζόταν στα καινούρια και πρωτοπόρα μηχανήματα που διέθετε. Υπήρχε 
ερωτηματολόγιο μετά την χρήση μηχανημάτων και την εξυπηρέτηση τους, οπότε λειτούργησε ως 
διαφήμιση. Παρόμοιες περιπτώσεις με το Υγεία υπήρξαν το Ερρίκος Ντυνάν, το Μετροπόλιταν και το 
Ιατρικό κέντρο Αθηνών. 



Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ,οι Μάνατζερ σκέφτονται ότι πρέπέι να  υπάρξει σχετική οικονομία 
και ας μην υπάρχει κέρδος. Οι επιτυχίες των επιχειρηματικών μονάδων υγείας   στηρίζονται στην καλή 
και σωστή επικοινωνία με τους πελάτες, με τα ΜΜΕ.Το πρώτο βήμα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
επικοινωνίας έιναι να υπάρχουν αρκετές και σαφείς οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου ποιότητας 
.Ολοκληρωμένη επικοινωνία σημαίνει «να τα δώσει όλα» η επιχείρηση σε όλα τα επικοινωνιακά της  
εργαλεία  ώστε να προκύψει μια εμφάνταστη εξωτερική εικόνα στην εμφάνιση του προιόντος που 
προάγει. Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά τα επικοινωνιακά μηνύματα διότι η 
αναγνώριση της μάρκας γίνεται πολύ γρήγορα και ασυνείδητα. Το πλεονέκτημα της γρήγορης 
αντιληψημότητας οφείλεται στα λογότυπα,τα σήματα,το μέγεθος και το χρώμα της γραφής. 

 
Πληροφορική και Marketing Υγείας 

 
H επιτυχία μιας νοσοκομειακής μονάδας κρίνεται απο την δυνατότητα να αξιοποιεί όλους τους 
διαθέσιμους πόρους για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της υγείας. 
Η νοσοκομειακή μονάδα μπορεί πολύ έξυπνα να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ώστε η καθημερινή 
λειτουργία της μονάδας υγείας να είναι εύρυθμη και αποτελεσματική, το σύστημα μπορεί να γίνει 
μετρήσιμο και οι τυχόν διορθωτικές δράσεις να έχουν ορατά αποτελέσματα.  
Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας 
Στο περιβάλλον του μάρκετινγκ υγείας παίζουν ρόλο πολλοί και διάφοροι παράγοντες. Είναι παράγοντες 
που  διαμορφώνουν τη κατάσταση της αγοράς, και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που ο 
κάθε οργανισμός πρέπει να πάρει. Το μάρκετινγκ, για την καλύτερη ανάλυση και μελέτη των 
παραγόντων αυτών, τους έχει ομαδοποιήσει δε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την επιρροή τους 
στον οργανισμό και το βαθμό ανάμειξης που έχει. Οι κατηγορίες αυτές είναι το μικροπεριβάλλον και το 
μακροπεριβάλλον.  
 

Μικροπεριβάλλον 
 

Με το μικροπεριβάλλον, το μάρκετινγκ έχει άμεση επαφή και μπορεί να το επηρεάσει ή/και να το 
ελέγξει. Στο μικροπεριβάλλον περιλαμβάνονται η εταιρεία, οι προμηθευτές, οι ενδιάμεσοι φορείς, οι 
πελάτες, οι ανταγωνιστές και οι ομάδες αναφοράς. 
Μακροπεριβάλλον 
Στο μακροπεριβάλλον από την άλλη μεριά, ανήκουν διάφοροι παράγοντες που δεν μπορεί να παρέμβει 
το μάρκετινγκ, αλλά έχουν μεγάλη επιρροή στον οργανισμό, όπως: το Δημογραφικό Περιβάλλον, 
Οικονομικό Περιβάλλον, Τεχνολογικό Περιβάλλον, Πολιτικό Περιβάλλον. 
Αυτό που δυσκολεύει την εφαρμογή του μάρκετινγκ στην υγεία είναι κάποιες διαμορφωμένες 
καταστάσεις τόσο στο μικροπεριβάλλον όσο και στο μακροπεριβάλλον που εμποδίζουν τη πλήρη 
ανάπτυξη και εφαρμογή του μάρκετινγκ στην υγεία.  
Το Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον 
Οι ιδιωτικές κλινικές κινούνται σε ένα πολύ ευάλωτο και εύθραυστο περιβάλλον. 
Νομοθεσία 
Η νομοθεσία στο χώρο της υγείας, εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει ριζικά την πορεία των ιδιωτικών 
κλινικών. 
Νοοτροπία Διοικήσεων και Ιατρών 
Ένας άλλος παράγοντας που εμποδίζει το μάρκετινγκ υγείας να αναπτυχθεί, είναι και η νοοτροπία των 
διοικητικών στελεχών και των ιατρών. 
Αυξημένο κόστος 
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή του μάρκετινγκ είναι και το συνεχώς 
αυξανόμενο κόστος 
Στην προσφορά ο οργανισμός θα πρέπει προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και επίσης να προσπαθεί 
ν’ αναπτύσσει διαρκώς, καινοτομικά στοιχεία. Στην παράδοση (ή διανομή),παίζει ρόλο η γεωγραφική 
θέση που στεγάζεται η κλινική, επίσης, οι κτιριακές υποδομές είναι και αυτές μέρος της διανομής. Με 
την εικόνα εννοούμε το προφίλ που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός στην αγορά. Η εταιρεία μπορεί να 



στοχεύσει στην εικόνα της και μέσω του σήματός της ή της ίδιας της ονομασίας της, να δημιουργήσει 
ένα ισχυρό και ξεχωριστό όνομα με κύρος στη αγορά. Το δυνατότερο brand name, είναι και αυτό που 
θα έχει ένα θετικό πλεονέκτημα. 
 

Η Λιτότητα βλάπτει σοβαρά την Υγεία 
 

Η καλή υγεία συμβάλλει στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και προσφοράς εργασίας και 
εξασφαλίζει τις πνευματικές και σωματικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων στο σύστημα 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων. Η πτώση της νοσηρότητας μειώνει το άμεσο και 
έμμεσο κόστος αντιμετώπισης των ασθενειών και απελευθερώνει πόρους οι οποίοι μπορούν να 
διοχετευθούν προς άλλους παραγωγικούς κλάδους. Επιπροσθέτως, αυξάνει τα εισοδήματα και την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο. Τέλος, τα ίδια τα 
συστήματα υγείας, εκτός του ότι συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου υγείας μειώνοντας την 
αποφεύξιμη θνησιμότητα, αποτελούν σημαντικό τμήμα του τομέα παροχής υπηρεσιών όπου 
απασχολείται μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού.  
Τα παραπάνω τεκμηριώνουν, από την πλευρά της οικονομικής αναπτυξιακής διάστασης, την 
αναγκαιότητα όλα τα κράτη να εντάσσουν την υγεία στις επενδυτικές τους στρατηγικές και 
προτεραιότητες. Δυστυχώς, όμως, οι πολιτικές υγείας που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο της 
οικονομικής κρίσης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης παραβλέπουν τα ερευνητικά τεκμήρια που 
προαναφέρθηκαν. Έχουν επηρεαστεί πρωτίστως από τις πολιτικές λιτότητας που επιβάλλει το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ανταποκρίνονται στις επιταγές τού κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου 
οικονομικού δόγματος, το οποίο προκρίνει ως λύση την εσωτερική υποτίμηση και τη μείωση των 
κοινωνικών δαπανών, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την υγεία και τις συντάξεις (Sakellaropoulos 2012). 
Υπό το πρίσμα αυτό, ο στόχος του παρόντος άρθρου είναι διττός. Πρώτον, δεδομένου ότι η επίδραση 
των οικονομικών αλλαγών στον τομέα της υγείας είναι, σε μεγάλο βαθμό, σωρευτική στη διάρκεια του 
χρόνου και συνεπώς οι επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής κρίσης θα καταστούν εμφανείς σε μεσο- 
και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από ανάλογες 
καταστάσεις του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους 
διαμορφωτές πολιτικής υγείας. Δεύτερον, προσεγγίζουμε κριτικά την πολιτική του μεταρρυθμιστικού 
«σοκ» στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα που ξεκίνησε από τη στιγμή υπογραφής του πρώτου 
Μνημονίου . 
Αναφορικά με την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, τα εθνικά συστήματα υγείας τύπου Semashko τα 
οποία λειτουργούσαν στις εν λόγω χώρες, άρχισαν να αλλάζουν προς μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης 
υγείας τύπου Bismarck. Η υπερβολική έμφαση που δόθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων 
και την επέκταση των πηγών χρηματοδότησης, υποβάθμισε τα σημαντικά προβλήματα της ισότητας 
στην πρόσβαση και της βελτίωσης του επιπέδου υγείας σε δευτερεύοντα ζητήματα. Η μετάβαση προς 
ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υγείας έθεσε μείζονα ερωτήματα, σε μια στιγμή κατά την οποία τα 
βασικά προαπαιτούμενα για τη βιώσιμη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος υγείας, όπως η ύπαρξη 
ισχυρής οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης και επαρκές επίπεδο μισθών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι αναγκαίες ασφαλιστικές εισφορές, δεν υπήρχε. Η εισαγωγή στοιχείων αγοράς και η 
επέκταση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ιδιωτικές πληρωμές, είτε με τη μορφή της ιδιωτικής 
ασφάλισης είτε με τη μορφή άμεσων πληρωμών, συμπληρωμών, συνασφάλισης ή εκπιπτόμενων ποσών 
κάλυψης, αναίρεσαν το κριτήριο της ισοτιμίας (Figueras et al., eds., 2004, Κυριόπουλος κ.α. 2003). 
Στη Λατινική Αμερική, η εμπειρία της Αργεντινής δείχνει ότι η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2001 
επιδείνωσε τα προβλήματα του συστήματος υγείας. Οι γεωγραφικές ανισότητες στο επίπεδο υγείας, στην 
πρόσβαση και την χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας διευρύνθηκαν και το σύστημα υγείας έγινε πιο 
κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό. Η ασφαλιστική κάλυψη για υγεία μειώθηκε δραστικά και η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες περιορίστηκε, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα στρώματα, τα οποία υπέστησαν 
μείωση της ασφαλιστικής τους κάλυψης τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή των μη φτωχών. Η ύφεση 
επιδρά αρνητικά στην υγεία. Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει, η υγεία επιδεινώνεται και η πίεση 
που δέχονται οι φορείς παροχής φροντίδας υγείας αυξάνεται. Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να επιτευχθεί η περικοπή των προϋπολογισμών για την υγεία, η μείωση του υγειονομικού 



προσωπικού, καθώς και ο περιορισμός των προγραμμάτων υγείας και της ασφαλιστικής κάλυψης του 
πληθυσμού. Οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και η έμφαση στον περιορισμό του κόστους, καθώς 
και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, καθιστούν τις υπηρεσίες υγείας απρόσιτες για 
τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 
οικονομική ύφεση έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία (Breman and Shelton 2001, Walker 2010). Καθώς 
η οικονομική κρίση βαθαίνει, όλο και λιγότερα άτομα διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να 
συνεχίσουν να υιοθετούν ανθυγιεινές συμπεριφορές όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας και τη μειωμένη χρήση υπηρεσιών υγείας. Η δεύτερη 
προσέγγιση είναι απόρροια των σύγχρονων εξελίξεων και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης η οποία 
διαφέρει από αυτές που εξετάστηκαν μέχρι τώρα στο παρόν κείμενο, δεδομένου ότι αφορά τις 
οικονομικά αναπτυγμένες χώρες.   
 

Branding marketing 
 

Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν έδιναν μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της «μάρκας». Οι τελευταίες 
αποτελούν το άυλο μέρος του ενεργητικού των επιχειρήσεων. Ως αξία της μάρκας εννοούμε την 
χρηματοοικονομική αξία και αξία μάρκετινγκ που συνδέονται με την δύναμη μιας συγκεκριμένης 
μάρκας στην αγορά. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία υπολογισμού της αξίας της μάρκας,ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα εξής: το brand asset valuator της Young &Rubicam, το   brand stewardship της Ogilvy 
&Mather και το brand scan της Lintas. Με αυτά τα εργαλεία παρακολουθείται τόσο η ανάπτυξη της 
μάρκας όσο και γίνεται εκτίμηση της αξίας της. 
Η αξία μιας μάρκας καθορίζεται μόνο απο τα θετικά αποτελέσματα του μάρκετινγκ και στον 
καταναλωτή η αξία φανερώνεται ως προστιθέμενη αξία. Η αξία της μάρκας αποτελεί έναν σημαντικό 
δείκτη γγια την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.  
Ο Keller ορίζει την αξία της μάρκας ως «την αντιπροσώπευση της αξίας ενός προιόντος για τον 
καταναλωτή πέρα απο την αξία που θα προέκυπτε για ένα άλλο πανομοιότυπο προιόν χωρις όμως το 
όνομα της μάρκας».Το όνομα και μόνο της μάρκας προσδίδει την δέουσα σημασία και αξία στο προιόν. 
Ασφαλώς και θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην αξία της μάρκας και η αξιολόγηση των πελατών. 
Για τον  Aaker η αξία της μάρκας είναι «το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων -ενεργητικού που 
συνδέεται με το όνομα και το σύμβολο μιας μάρκας και το οποίο προσθέτει στην αξία που παρέχεται 
απο το πραγματικό προιόν ή απο την πραγματική υπηρεσία σε μια επιχείρηση ή και στους πελάτες της». 
Πιστεύει ότι η αξία μιας μάρκας καθορίζεται απο κάποια κύρια στοιχεία,όπως: 
I. την αναγνωρισιμότητα της μάρκας 
II. την προσήλωση στην μάρκα 
III. την αντιληπτή ποιοότητα της μάρκας 
IV. τις συνδέσεις που κάνουν οι καταναλωτές με την μάρκα(ψυχολογική εκτίμηση,προσωπικότητα 
κ.λ.π) 
V. τα άλλα στοιχεία της μάρκας,όπως :πατέντες,εμπορικά σήματα,copyrights. 
VI. Την ικανοποίηση του πελάτη απο την μάρκα 
Σύμφωνα με τους  Baalbaki και Guzman η αξία της μάρκας αποτελείται απο :ποιότητα, προτίμηση, 
κοινωνική επίδραση και βιωσιμότητα, πάντα σύμφωνα με τις αντιλήψεις των καταναλωτών. 
Μία απο τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας της μάρκας στηρίζεται στην οικονομική αξία της 
μάρκας,όπως:    καθαρά κέρδη μάρκας*δείκτης ισχύος μάρκας. 
Η Kantar Millward Brown ,είναι μια εταιρεία με εξιδίκευση στην μέτρηση απολεσματικότητας της 
διαφήμισης ,του branding και της αξίας της μάρκας,χρησιμοποιεί μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής 
έρευνας, το 2005 συνεργάστηκε με την WPP(εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας)και ερεύνησε 
τις τάσεις που καθόρισαν την αξία της μάρκας και πρότεινε στρατηγικές ενίσχυσης της αξίας και της 
βιωσιμότητας της μάρκας. 
Στην Ελλάδα ,ο θεσμός των brands, υποστηρίζεται απο εταιρείες, όπως: Hill-Knowlton Strategies και 
GOD Re-Inventing Communications. 
 

Το DNA της μάρκας 



 
«Η μάρκα σου είναι το τί λένε οι άλλοι για σένα όταν δεν βρίσκεσαι στο δωμάτιο»  
jefff  Bezos 
Το DNA της μάρκας ουσιαστικά αποτελεί την βάση για την  ανάπτυξη του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και τοποθέτησης της μάρκας του προιόντος στην αγορά σε σχέση πάντα με τους 
ανταγωνιστές της. Άρα το  DNA λέει πράγματα για την ιστορία,τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και το 
πώς δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μια μάρκα ενός προιόντος. 
i. Βασικές αξίες της μάρκας 
ii. δήλωση αποστολής στη εταιρεία 
iii. όραμα 
iv. ιστορία της μάρκας 
v. η προσωπικότητα της μάρκας 
vi. συμβολισμός της 
vii. ο σκοπός της,η προσφορά της και η κοινωνική υπευθυνότητα της  
viii. μακροπρόθεσμοι στόχοι της μάρκας 
ix. στοχευμένο κοινό( αξίες,προτιμήσεις,στάσεις, συναισθήματα, αντιλήψεις) 
x. ανταγωνιστές 
xi. ποιότητα της μάρκας 
χαρακτηριστικά της μάρκας που εκφράζουν την εταιρεία. 
Η γενετική πληροφορία της μάρκας βοηθά στην καλύτερη ανάπτυξη του προιόντος, την εξέλιξη του, 
την διαφοροποίηση του απο άλλα αντίστοιχα ή πανομοιότυπα προιόντα , τον σχεδιασμό της 
συσκευασίας,, τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας. Συνεπώς προσφέρει προσαρμοστικότητα σε ένα 
περιβάλλον συνεχώς ανανεώσιμο και μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικότερο. 
Η διοίκηση μάρκας( brand management) αναφέρεται στην οργάνωση του τμήματος μάρκετινγκ και 
αναλαμβάνουν οι μάνατζερ -καθώς είναι υπεύθυνοι για προιόντα και μάρκες, την αποδοτικότητα τους, 
την αποτελεσματικότητα τους και τον έλεγχο τους. Σχεδιάζουν την προώθηση τους και εφαρμόζουν 
καινοτόμες ιδέες για την περαιτέρω αύξημένη καταναλωτική τους αξία. 
Οι brand managers διαμορφώνουν στρατηγικές μάρκετινγκ ,γι αυτό πρέπει να είναι ενημερωμένοι για 
το προιόν και την μάρκα του,να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αγορά που απευθύνονται και να έχουν 
συνδετικό ρόλο με όλα τα τμήματα της εκάστοτε επιχειρήσης για την καλύτερη προώθηση του 
προιόντος. Πρέπει επίσης να ξέρουν να αναλύουν και να κάνουν προβλέψεις πωλήσεων, περιθώρια 
κέρδους, την σημαντικότητα των μεριδίων αγοράς, χρηματοοικονομικές αναλύσεις για κάθε 
εναλλακτικό σχέδιο. Αμέσως μετά απευθύνονται σε ανώτερα στελέχη και αξιολογείται η πρόταση τους 
ή μπορεί κάπως να τροποποιηθεί ή προσαρμοστεί για την τελική έγκριση. 
Γενικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο branding, γιατί μιλάμε για την ταυτότητα του προιόντος. 
Αυτή αποτελει εγγύηση  για το προιόν. Διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα ποιότητας των προιόντων 
ώστε οι καταναλωτές να αγοράζουν τα ίδια προιόντα κάθε φορά. Η σταθερή ποιότητα κρατάει σταθερή 
την ταυτότητα του προιόντος άρα δίνεται ώθηση στην καινοτομία. Αυξάνεται η ποικιλία του προιόντος 
και έτσι αυξάνονται οι επιλογές του καταναλωτή. Συνεπώς, διαφορετικότητα προιόντων, περισσότερες 
πληροφορίες στους καταναλωτές άρα μεγαλύτερη αγοραστική αξία. 
Ασφαλώς και η ονομασία των προιόντων έχει κάποια σημασία και νόημα. Βοηθά  τους καταναλωτές 
στην αναγνώριση της συγκεκριμένης μάρκας, δείχνουν αρκετά προσηλωμένοι στον εντοπισμό της 
μάρκας που τους ενδιαφέρει και πληρώνουν για το συγκεκριμένο όνομα γιατι κάτι σημαίνει για τους 
ίδιους. 
 

Βranding marketing health 
 

Το πρόγραμμα υγείας προγραμματίζει και προωθεί προγράμματα, τα οποία προσελκύουν τους 
καταναλωτές . Είναι αυτονόητο ότι ο φορέας έχει επιλέξει τις ομάδες στις οποίες θα απευθυνθεί, έχει 
ερευνήσει τις ανάγκες του, έχει δημιουργήσει το μίγμα μάρκετινγκ και όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί από 
την διαδικασία ελέγχου μάρκετινγκ. Οι υπηρεσίες διαρκώς βελτιώνονται  με κύριο στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή  ώστε να εξυπηρετηθεί από τον συγκεκριμένο φορέα. Η 



υπηρεσία πρέπει να εξετάζει κάθε παράμετρο της παροχής της, από τις διαδικασίες ως το περιβάλλον, 
τη διακόσμηση και τις ανέσεις έως την ικανοποίηση του πελάτη, από τις ικανότητες και την 
συμπεριφορά του προσωπικού. Από την διαδικασία της παροχής μέχρι τη διαρκή επιβεβαίωσή της, μέσω 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
Όταν το κόστος επιβαρύνεται κάποιος τρίτος φορέας (π.χ κάποια ασφαλιστική εταιρεία) τότε είναι  
γνωστό ότι ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας δεν προβληματίζεται από το ύψος της δαπάνης, αλλά 
ασχολείται με το επίπεδο υπηρεσιών που λαμβάνει. Επειδή όμως η οικονομική δαπάνη είναι ένα 
ευαίσθητο θέμα, ειδικά σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει ο φορέας να υπολογίσει 
στη διαδικασία αυτή την αγωνία του ασθενούς και την ψυχολογική του κατάσταση, την ταλαιπωρία του, 
τους χρόνους αναμονής.  
Η ταχύτητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, η ελαχιστοποίηση των χρόνων αναμονής, είναι σημεία στη 
συνολική εξυπηρέτηση που απασχολούν σημαντικά τους φορείς. Η τεχνολογία, με υπερσύγχρονα call 
centers και ιατρικό προσωπικό βάρδιας σε αυτά, η τηλεϊατρική, το διαδίκτυο, είναι δεδομένα που 
εξετάζουν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και αποτελούν πια αναπόσπαστα στοιχεία της δουλειάς τους. Οι 
οικονομικά εύρωστοι οργανισμοί τα τελευταία χρόνια, εκτός από υποδομή στη διακομιδή με 
υπερσύγχρονα ασθενοφόρα που σταθμεύουν σε προεπιλεγμένα σημεία και με ελικόπτερα παντός 
καιρού, προχωρούν και στη δημιουργία πολυϊατρείων με τέτοια γεωγραφική κατανομή, ώστε η 
πρόσβαση να είναι ταχύτατη για απλά περιστατικά όλο το 24ωρο.  
 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών είναι από τα θεμελιώδη συστατικά του 
μάρκετινγκ, ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας που διέπονται από ένα ιδιαίτερο αυστηρό νομικό καθεστώς 
σε ότι αφορά στον τομέα αυτό. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι όσο γίνεται καλύτερα για 
το πεδίο δραστηριότητας, το είδος των υπηρεσιών, την ποιότητα και το κόστος, που μπορεί να προσφέρει 
ο οργανισμός υγείας. Επίσης ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει που και πως μπορεί να κάνει χρήση των 
υπηρεσιών αυτών. Με τις προωθητικές μεθόδους που θα επιλέξει ο οργανισμός, δεν ενημερώνει απλώς 
το κοινό, αλλά δημιουργεί τη φήμη του, κτίζει την εικόνα του, επιβάλλει το όνομά του και κάνει το σήμα 
του (brand) αναγνωρίσιμο και αποδεκτό από το ευρύ κοινό.  
Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απαιτείται ο οργανισμός παροχής φροντίδας να 
προσαρμόζεται με γρήγορους ρυθμούς. Ένας οργανισμός υγείας που προσαρμόζεται γρήγορα, πρέπει 
να έχει την δυνατότητα να ελέγχει και να ερμηνεύει το εσωτερικό του, μα συνάμα και το εξωτερικό του 
περιβάλλον.  Έτσι ο υπεύθυνος μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας, διαμορφώνει το μίγμα μάρκετινγκ με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να συναντά τις ανάγκες του κοινού για ποιότητα και αποτελεσματικότητα, με 
χαμόγελο, ζεστασιά και υπευθυνότητα.  
 

Αποτελέσματα-Συζήτηση 
 

Το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης στον τομέα της υγείας είναι το ιατρικό 
προσωπικό και ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε ιατρικά μηχανήματα. Βασικό μέλημα του εξωτερικού 
marketing είναι η πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον πελάτη να 
διαπιστώσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και στην επιχείρηση να κερδίσει την αφοσίωση 
του πελάτη. Αυτό γίνεται δίνοντάς του αρχικά ένα οικονομικό κίνητρο. Διαχρονικά έχουν 
χρησιμοποιηθεί τεχνικές και εργαλεία όπως συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις και χορήγηση 
εκπτωτικής κάρτας στους εργαζομένους τους, συμφωνίες για ομαδικά συμβόλαια, συμφωνίες με 
ασφαλιστικά ταμεία, πρόγραμμα δωρεάν check up σε συγκεκριμένο υπό προσέγγιση κοινό, 
προσδοκώντας σε μελλοντική χρήση των υπηρεσιών  
Στρατηγικής σημασίας επιλογή αποτελεί η διάγνωση των δυνατοτήτων (σε ιατρικό εξοπλισμό, 
εγκαταστάσεις και προσωπικό) παροχής ιατρικών υπηρεσιών και η αντίστοιχη επιλογή των 
περισσότερων κερδοφόρων τμημάτων της αγοράς .  
Συνεργασίες με άλλες κλινικές του εξωτερικού με προγράμματα ανταλλαγής ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, επιστημονικές έρευνες και δημοσιεύσεις με ιατρούς νοσοκομείων του εξωτερικού, 
χρηματοδότηση ή/και διεξαγωγή διεθνών ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων συμβάλλουν καθοριστικά 
στην δημιουργία ενός νοσοκομειακού οργανισμού με διεθνές κύρος και προβολή.  



Επιλογή και στελέχωση του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού με αυστηρά επιστημονικά 
κριτήρια.  
Διαρκής ενσωμάτωση εξοπλισμού «τελευταίας προωθημένης τεχνολογίας» και προβολή του στο κοινό 
με κάθε τρόπο (ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων).  
Εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και πιστοποίησης με ISO των παρεχόμενων 
ιατρικών υπηρεσιών  
Οι παραπάνω ενέργειες διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 
λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της κλινικής, τις ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
αλλά και τα χαρακτηριστικά και ανάγκες των ασθενών-πελατών και δημιουργούν μια ξεκάθαρη, 
διεθνούς κύρους εικόνα, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει τις προοπτικές για κυριαρχία στην 
Ελληνική αγορά και άντληση σημαντικών μεριδίων αγοράς από το εξωτερικό.  
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Medical laboratory economic analysis of a middle-sized Hospital in Greece, during austerity. 
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Summary 
Background: Since 2009 there have been significant changes in the field of Public Health in Greece. 
Austerity measures have affected Greece Healthcare System. In Vitro Diagnostic (IVD) procedures just 
represents 0,7% of total healthcare expenditure in EU while in Greece 1,3%. (1) The relative spending on 
diagnostics, compared with pharmaceuticals, indicate that diagnostic tests are underappreciated in 
relation to the medical and economic value that they deliver. (2) The public sector represents 65% of the 
IVD market. (1) EOPYY, as the main insurance provider, is buying laboratory tests from the public and 
private sector. (3) We examined the economic model, studied benchmarking indicators and analyzed 
relations between laboratory tests and hospital clinics for the years 2014-2016.  (4) The study refers to the 
General Hospital of Xanthi, a middle sized 240 bed Public Hospital of Greece. (5) 

Aim: Finding ways to improve productivity, efficiency and quality. The study and analysis of the 
laboratory tests over time, in relation to the Hospital Clinics and Insurance Institutions. Determining the 
cost of the services produced per test, Hospital Department, processes and at the pre-analysis, analysis 
and post-analysis phase. (6) Studying benchmarking indicators. (7) Examining the way in which the 
services are paid from different Hospital Departments. Investigating whether Clinical Laboratory 
generate revenue or liabilities. Determining the impact of austerity for the years 2014-2016. 

Methods: Description of the staffing, workflow, processes, and equipment of the Laboratory 
Departments. (8) (9) (10)For the study, analytical data on laboratory tests were collected from L.I.S. The 
Hospital Financial Department provided expenditure and salary data for the year 2016. With the 
combination of total expenditure, number of tests and workflow, there was an attempt to estimate the 
cost per examination, phase, procedure and Clinical Department. (11) We applied top down and bottom 
up analysis, for the expenditure estimation. (12)The economic and benchmarking analysis was based on 
research from international studies. (7) (13) (14)The indicators examined for the year 2016 were orders per 
patient, tests per patient and tests per order for each Hospital Clinic and department. 

Limitations: Although there were efforts to include costs referring to administration, waste 
management, energy consumption and water supply, no information or data were given. 

Conclusions: There is an increasing trend over time to overall examinations, with changes in the number 
of patients and orders. The largest number of tests was in 2016. Especially increasing trends are recorded 
by Outpatients Department by 15,52% and Emergency Departments by 10,38%. The Clinical Pathology 
Clinics show a significant decrease by -21,44%. The percentage of laboratory tests to uninsured patients 
increased by 15,1%. A defensive medicine phenomenon detected in some Clinics of the Hospital. (15) The 
average length of stay was almost identical to the average orders per patient, combined with an increased 
average tests per order. The percentage of total costs for the pre-analytical phase estimated at 5%, for 
analytical at 58% and for post-analytical at 37%. The percentage of expenses, referred to analytical costs, 
for Outpatients Department estimated at 45%, for Hospital Clinics at 36% and for Emergency 
Departments at 19%. There was a total revenue of 259.377€, considering as income only from e-
prescription. Failure to apply e-prescription at Emergency Departments deprives the Hospital of 
significant revenue. 

Key words: Medical Laboratory Management, Medical Laboratories Financial Analysis, Medical 
Laboratory Economics, Health economics, Health management. 
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Abstract 

 
Within the framework of WHO’s action, is to support and organise international initiatives and actions 
whose initial aim is to increase the health level of the world. In recent years the organisation is interested 
in improving the quality of the provided healthy services which show the general health level of the 
population. A lot of scientists also talk about the correct use of the operating room. In previous health 
systems quality procedures were followed / adapted which their aim was to decrease any possible 
mistakes from nurses or doctors and increase the security of a patient by reducing at the same time the 
cost and increasing the efficiency of the professionals. In this way it was achieved to use the benefits of 
the resources used. (Malliarou, 2007) Αcting in this direction and the WHO, in its program for 
performance evaluation and quality improvement in hospitals (PATH programme), among other quality 
indicators included an indicator for measuring the performance of the Surgical Clinic. In this survey there 
would be an attempt to use the above mentioned indicator in the Surgical Clinic of the G. H. Mpodosakeio 
for the first six months. 
 
Methods: Α descriptive, randomized survey with primary data has been carried out. It is a qualitative 
survey with quantitative variables that has been done in the surgical clinic of G. H. Mpodosakeio and its 
results will be evaluated and applied in this clinic. 
 
Results - Conclusion: Based on the results, recommendations will be made not only for the more 
sophisticated programming but for the better organisation of the Surgical Clinic and the improvement of 
the provided services to the patients. 
 
Key words: Quality,  Total quality management, quality indexes, PATH programme, WHO, operating 
room. 
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Περίληψη 

 
Εισαγωγή:  Το Ελληνικό Δημόσιο και οι Οργανισμοί Υγείας τα τελευταία χρόνια μέσα από τη Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) (Total Quality Management-TQM), επιχειρούν να εμφυσήσουν και να 
προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των Νοσοκομειακών Οργανισμών σε 
θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των πολιτών. Σκοπός:  Η παρούσα εργασία εξετάζει την 
ικανοποίηση των ασθενών των Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  Θεσσαλονίκης. Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη στο Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 2019 με χρήση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε 200 άτομα. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από τριάντα ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, την προσέλευση και παραμονή στο χώρο του νοσοκομείου και την ικανοποίηση από 
το προσωπικό. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 25. Αποτελέσματα: Η 
μέση ηλικία των συμμετεχόντων υπολογίστηκε στα 48,74 έτη ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 95% 
αποτελείται από Έλληνες. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν καθυστέρηση του υπαλλήλου κατά 
την καταχώρηση των στοιχείων τους (97%). Ωστόσο, έκριναν σε ποσοστό 94% αρκετά ευγενικό το 
προσωπικό και μόλις 2% δήλωσε μεγάλη προσμονή ως προς την έγκαιρη αρχική εκτίμηση (triage). Η 
εξέταση από τον ιατρό εφημερίας φαίνεται ότι ήταν άμεση για το 54,5% των ασθενών ενώ μόλις 15% 
δήλωσε μεγάλη παραμονή. Επίσης, το 57,4% δηλώνει μεγάλη ικανοποίηση από την συνολική 
εξυπηρέτηση το νοσοκομείο ενώ μόλις 1 στους 10 απάντησε ότι έμεινε λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος. 
Επιπρόσθετα, ποσοστό 13,5% του δείγματος εντόπισε έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
Ωστόσο, στη συλλογική αξιολόγηση του ΤΕΠ του νοσοκομείου το  52 % απάντησε την μεγάλη 
πιθανότητα να συστήσει το νοσοκομείο σε άλλους. Τέλος, μόνο το 9 % των συμμετεχόντων δήλωσε δεν 
έχει καλή εντύπωση από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Συμπεράσματα: 
Φαίνεται ότι οι επαγγελματίες υγείας άφησαν θετική εντύπωση στην πλειονότητα των συμμετεχόντων. 
Επίσης, το γενικό επίπεδο λειτουργίας του νοσοκομείου κρίνεται ικανοποιητικό ενώ υπάρχουν 
ορισμένοι πολίτες που διακρίνουν αρνητικά στοιχεία. 
 
Λέξεις-Κλειδιά:  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Υπηρεσίες Υγείας, Ικανοποίηση πολιτών.  
 
Title:  «Patient΄s Satisfaction in Emergency Department of G.H “Ippokrateio” in Thessaloniki». 
 
Introduction: 
 In recent years, the Greek State and Health Organizations have been working through the Total Quality 
Management (TQM) to promote and improve the quality and efficiency of Hospitals concerning to the 
satisfaction of citizens. Purpose: This paper examines the satisfaction of Emergency Departments of the 
General Hospital "Ippokrateio" of Thessaloniki. Methodology: The survey was conducted in the G.H. 
"Ippokrateio" in Thessaloniki in October 2019 using a questionnaire distributed to 200 people. The 
questionnaire consists of thirty questions about demographic characteristics, attendance and stay at the 
hospital, and satisfaction from its staff. The analysis was performed with the SPSS 25. Results: The 
average age of the participants was 48.74 years, while the overwhelming majority of 95% consists of 



Greek people. Most participants reported delays in the registration of their personal information by the 
secretaries (97%). However, 94% declared that the hospital personnel was polite and only 2% said they 
experienced high expectation of their triage. The examination by the doctor appeared to be immediate 
for 54.5% of the patients, while only 15% said to be delayed. Also, 57.4% of them are very satisfied with 
the overall hospital service while only 1 in 10 expressed their disappointment. Additionally, 13.5% of 
the sample found a lack of medical and nursing staff. However, in the collective evaluation of the 
hospital's Emergency Department, 52% responded to the high chance of recommending the hospital to 
others. Finally, only 9% of the participants said they did not have a good impression from the hospital's 
emergency department. Conclusions: It seems that health professionals gave a positive impression to the 
majority of participants. Also, the hospital's general operation level is judged to be satisfactory. However, 
there are some citizens who had a negative picture of the hospital. 
 
Key words: Total Quality Management, Health Services, Citizens' Satisfaction. 
 

Εισαγωγή 
 

Η έμφαση στις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και πολιτών γενικότερα, αποτελεί μία κουλτούρα 
πελατο-κεντρική και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες καθώς οι 
πληροφορίες που συλλέγουμε για τις ανάγκες των πελατών και η ορθή αξιοποίησή τους είναι αυτές 
τελικά, που οδηγούν στη βέλτιστη ικανοποίηση τους (Κοσμάτος, 2004). Κατά την άποψη του Kotler and 
Clarke, πέρα από τη θεραπεία που έχει απόλυτη ανάγκη ο ασθενής, πλήθος άλλων παραγόντων 
επηρεάζουν την κρίση τους, όπως η γενικότερη συμπεριφορά και στάση της ιατρονοσηλευτικής ομάδας, 
η άμεση ή καθυστερημένη παροχή φροντίδας, ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων, αλλά και η 
συνολική εικόνα και των υποδομών του Οργανισμού (Kotler & Clarke, 1987). Σύμφωνα, πάλι με τον 
Κarydis et al (2001) η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας είναι πολύ 
πιο δύσκολη συγκριτικά με την αξιολόγηση άλλων υπηρεσιών, καθώς γενικότερα η χρήση των 
νοσοκομειακών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Επίσης, ο Guzeman διατύπωσε την άποψη 
πως η αλληλεπίδραση της παρεχόμενης και προσφερόμενης φροντίδας από τις υπηρεσίες υγείας που 
λαμβάνει ο ασθενής, καθορίζει τη συνολική εικόνα του ασθενή, αλλά και την απόφασή του για 
μελλοντική χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών (Μερκούρης, 1996). Κάποια άλλη θεωρία 
υποστηρίζει πως ο ασθενής ακόμη και όταν δεν είναι ικανοποιημένος από τη φροντίδα που δέχεται από 
τους επαγγελματίες υγείας συνεχίζει να έχει θετική εικόνα συνολικά (Θεοδοσοπούλου & Ραφτόπουλος, 
2002). Τέλος, η γνώμη των ασθενών και η «ανατροφοδότηση» που προσφέρουν μπορεί να αξιοποιηθεί 
εποικοδομητικά για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης και εφαρμοσμένων διαδικασιών 
(Fitzpatrick, 1991). 
 

Σκοπός 
 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός γενικά είναι αυτός που επιτρέπει στους ερευνητές να δώσουν τεκμηριωμένες 
απαντήσεις σε ερωτήματα που μελετώνται σε κάθε έρευνα (Cohen et al., 2000). Ο σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι η μελέτη της ικανοποίησης των πολιτών που προσήλθαν ως ασθενείς στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών, στο Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης.  
 

Υλικό και Μέθοδος 
 

Δειγματοληψία 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 200 ασθενείς του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 
Γενικού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
γενικών 24ωρων εφημεριών. Οι ασθενείς προέρχονταν από όλα τα τμήματα και μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια σε κάθε βάρδια.  
Εργαλείο μελέτης 



Το εργαλείο μελέτης περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων και στη συνέχεια οι ερωτήσεις αφορούσαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος αναφέρεται στην 
προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο και τις πρώτες «στιγμές» στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών ενώ ο δεύτερος στην ικανοποίηση από το νοσηλευτικό και ιατρικό έργο και άλλους τομείς 
(π.χ. καθαριότητα). 
Στατιστική ανάλυση  
Σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου υπολογίστηκαν οι απόλυτες (Ν) και σχετικές (%) συχνότητες. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ηλικία όπου υπολογίστηκε η μέση τιμή. Για τους υπολογισμούς 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 25. 
 

Αποτελέσματα 
 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων βρέθηκε ίση με 48,74 έτη. Ακόμη, οι άντρες και οι γυναίκες 
συμμετέχουν περίπου στο ίδιο ποσοστό με μικρό προβάδισμα των αντρών (51,5%). Επίσης, η 
συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων αποτελείται από Έλληνες (95%). Τέλος, σχεδόν 1 στους 
3 συμμετέχοντες είναι απόφοιτος Δημοτικού (31,5%) ενώ ποσοστό 53,5% κατέχει τουλάχιστον 
απολυτήριο Λυκείου (Πίνακας 1). 
Παραμονή μέχρι την εξέταση 
Το 97% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι δεν έγινε άμεση καταχώρηση των στοιχείων τους από τον 
διοικητικό υπάλληλο αλλά το 94% έμεινε αρκετά ευχαριστημένο από την συμπεριφορά του 
προσωπικού. Επίσης, 76,5% απάντησε ελάχιστη αναμονή μέχρι την αρχική εκτίμηση της υγείας τους. 
Το 54,5% δήλωσε μικρή αναμονή και ως προς την εξέταση από τον γιατρό ενώ 15% των συμμετεχόντων 
θεωρούν ότι η αναμονή ήταν μεγάλη. Τέλος, το 84% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι υπήρξε ότι υπήρξε 
αρκετά καλή οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού στο χώρο υποδοχής ώστε να εξυπηρετηθούν 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα (Πίνακας 2).   
Ενημέρωση και ικανοποίηση από την εξέταση 
Το 84% των πολιτών δήλωσε αρκετά μεγάλη ικανοποίηση σχετικά με την ενημέρωση για αποφάσεις 
που αφορούν την ιατρονοσηλευτική τους φροντίδα. Επίσης, το 83,5% δήλωσε τη λήψη σαφών οδηγιών 
σχετικά με την αγωγή που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι 31% των 
συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν έμειναν ευχαριστημένοι από την καθαριότητα του χώρου εξέτασης ενώ 
μόλις 6,5% δήλωσε πλήρη ικανοποίηση. Παρόλα αυτά, η ικανοποίηση από το προσωπικό είναι μεγάλη 
αφού το 85,5% των πολιτών δήλωσε ότι δεν υπήρξε στιγμή που να παραμεληθεί από το προσωπικό του 
τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Ακόμη, 91,5% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα 
δήλωσαν μεγάλη ικανοποίηση ως προς τον σεβασμό που έλαβαν σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους 
στα Επείγοντα. Επιπρόσθετα, η συνολική ικανοποίηση ήταν αρκετά μεγάλη για το 90% των 
συμμετεχόντων ενώ υπήρξε 1 άτομο που δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Τέλος, η θεραπεία και οι 
οδηγίες που δόθηκαν φαίνεται να ήταν αρκετά αποτελεσματικές για το 86,5% των συμμετεχόντων 
(Πίνακας 3). 
Κριτική τομέων 
Όπως φαίνεται, το 38,5% των συμμετεχόντων έμεινε περισσότερο ικανοποιημένο από το χρόνο που 
διέθεσε ο γιατρός για την εξέτασή τους ενώ 13,5% δήλωσε έλλειψη γιατρών. Επίσης, το 57% των 
συμμετεχόντων δήλωσε μεγαλύτερη ικανοποίηση, ως προς το νοσηλευτικό έργο, από τη φιλικότητα και 
την ευγένεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού εμφανίζεται στο ίδιο 
ποσοστό όπως και πριν (13,5%). Τέλος, η υψηλή συνολική ικανοποίηση φαίνεται από την προθυμία του 
52% να συστήσουν και σε άλλους αυτό το νοσοκομείο ενώ μόλις 9% απάντησε ότι δεν έμεινε 
ικανοποιημένο (Πίνακας 4). 
Τέλος, στη συλλογική αξιολόγηση του ΤΕΠ του νοσοκομείου απάντησαν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγματος (52%) στην ερώτηση για τη συνολική ικανοποίηση τους από το τμήμα επειγόντων απάντησε 
τη μεγάλη πιθανότητα να συστήσει το νοσοκομείο σε άλλους.  
 

Συζήτηση 



 
Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι το γενικό επίπεδο λειτουργίας του νοσοκομείου κρίνεται αρκετά 
καλό σε όλους τους τομείς. Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης αποτελούν «όχημα» για την 
εφαρμογή και την ενίσχυση πρακτικών που σχετίζονται με την ποιότητα.. Εξίσου σημαντική κρίνεται η 
εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, ομαδικής αρμονικής συνεργασίας τεχνικές 
αποκλιμάκωσης και διαχείρισης συγκρούσεων. (Fu et al., 2015).  
Τελικά, ο στόχος είναι να υπάρχει ένα εκτενές και καλά οργανωμένο σύστημα καταγραφής 
πληροφοριών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι όσοι 
απασχολούνται στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της λειτουργίας του οργανισμού. Το σύστημα 
αυτό θα μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχηματισμό προτάσεων για την όσο 
το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 
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Πίνακές 
 
Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Δημογραφικά 
χαρακτηριστικά 

Ομάδες Ν % 

Φύλο 
Άντρας 103 51,5% 
Γυναίκα 97 48,5% 

Υπηκοότητα 
Ελληνική 190 95% 
Αλλοδαπή 10 5% 

Μορφωτικό επίπεδο 

Δημοτικό 63 31,5% 
Γυμνάσιο 30 15% 
Λύκειο 35 17,5% 
Ι.Ε.Κ. 6 3% 
Τ.Ε.Ι. 28 14% 
Α.Ε.Ι. 38 19% 

 
Πίνακας 2. Πρόσβαση και παραμονή μέχρι την εξέταση 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Ν % 
Ναι 1 0,5% 



Καταχωρήθηκαν τα ατομικά σας στοιχεία άμεσα 
από το διοικητικό υπάλληλο 

Όχι 194 97% 
Με καθυστέρηση 5 2,5% 

Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν ευγενικό 
απέναντί σας; 

Καθόλου 3 1,5% 
Λίγο 9 4,5% 
Αρκετά 80 40% 
Πολύ 46 23% 
Πάρα πολύ 62 31% 

Πόσο περιμένατε ώσπου να εκτιμηθεί αρχικά η 
κατάσταση της υγείας σας από τη διαλογή 
(triage); 

Καθόλου 112 56% 
Λίγο 41 20,5% 
Αρκετά 43 21,5% 
Πολύ 3 1,5% 
Πάρα πολύ 1 0,5% 

Πόσο περιμένατε ώσπου να εξεταστείτε τελικά 
από τον ιατρό εφημερίας; 

Καθόλου 57 28,5% 
Λίγο 52 26% 
Αρκετά 61 30,5% 
Πολύ 26 13% 
Πάρα πολύ 4 2% 

Θεωρείτε ότι το προσωπικό στο χώρο υποδοχής 
είχε καλό συντονισμό και οργάνωση, ώστε να 
εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα; 

Καθόλου 7 3,5% 
Λίγο 25 12,5% 
Αρκετά 103 51,5% 
Πολύ 50 25% 
Πάρα πολύ 15 7,5% 

 
Πίνακας 3. Ενημέρωση και ικανοποίηση από την εξέταση 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Ν % 

Ενημερωθήκατε σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας σας, αλλά και τις αποφάσεις που πάρθηκαν 
και αφορούσαν την ιατρονοσηλευτική φροντίδα 
(δική σας ή του παιδιού σας); 

Καθόλου 14 7% 
Λίγο 18 9% 
Αρκετά 97 48,5% 
Πολύ 55 27,5% 
Πάρα πολύ 16 8% 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σας εξήγησε την 
αγωγή που θα ακολουθήσετε αναλυτικά και οι 
οδηγίες που σας έδωσε ήταν αρκετά κατανοητές 
για εσάς; 

Καθόλου 14 7% 
Λίγο 19 9,5% 
Αρκετά 96 48% 
Πολύ 54 27% 
Πάρα πολύ 17 8,5% 

Εξεταστήκατε σε καθαρό και ασφαλές ιατρικό 
περιβάλλον; 

Καθόλου 23 11,5% 
Λίγο 39 19,5% 
Αρκετά 83 41,5% 
Πολύ 42 21% 
Πάρα πολύ 13 6,5% 

Νιώσατε ότι κάποια στιγμή το προσωπικό στο 
ΤΕΠ σας παραμέλησε ή σας αγνόησε για κάποιο 
χρόνο; 

Καθόλου 171 85,5% 
Λίγο 14 7% 
Αρκετά 10 5% 
Πολύ 5 2,5% 
Πάρα πολύ 0 0% 

Αντιμετωπίστηκα με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε 
όλη τη διάρκεια παραμονής μου στο Τ.Ε.Π 

Καθόλου 7 3,5% 
Λίγο 10 5% 
Αρκετά 53 26,5% 
Πολύ 101 50,5% 
Πάρα πολύ 29 14,5% 



Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από την 
εξυπηρέτηση κατά την άφιξή σας στο 
νοσοκομείο;* 

Καθόλου 6 3% 
Λίγο 14 7% 
Αρκετά 65 32,7% 
Πολύ 93 46,7% 
Πάρα πολύ 21 10,6% 

Η θεραπεία και οι οδηγίες που μου έδωσαν 
σχετικά με την εξέλιξη της υγείας μου ήταν 
αποτελεσματικές. 

Καθόλου 12 6% 
Λίγο 15 7,5% 
Αρκετά 100 50% 
Πολύ 59 29,5% 
Πάρα πολύ 14 7% 

*Υπήρξε 1 άτομο που δεν απάντησε. 
Πίνακας 4. Κριτική τομέων 

Τομέας Κριτική Ν % 

Ιατρικό έργο 

Χρόνος που σας διέθεσε ο γιατρός 77 38,5% 
Φιλικότητα, ευγένεια, ενδιαφέρον του γιατρού 
στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες σας 

40 20% 

Έγκαιρη ενημέρωση και σεβασμός από τον 
γιατρό για την κατάσταση της υγείας σας 

48 24% 

Άλλο 8 4% 
Έλλειψη γιατρών 27 13,5% 

Νοσηλευτικό έργο 

Φιλικότητα / ευγένεια του νοσηλευτικού 
προσωπικού 

114 57% 

Άμεση ανταπόκριση, φιλική διάθεση και παροχή 
εξατομικευμένης φροντίδας 

29 14,5% 

Έγκαιρη ενημέρωση από το νοσηλευτικό 
προσωπικό για την κατάσταση της υγείας σας 22 11% 

Άλλο 8 4% 
Έλλειψη νοσηλευτών 27 13,5% 

Συνολική αξιολόγηση 
του ΤΕΠ του 
νοσοκομείου 

Πολύ καλή όψη – λειτουργικότητα του 
περιβάλλοντος του ΤΕΠ 

10 5% 

Πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για να σας 
φροντίσει 

33 16,5% 

Μεγάλη πιθανότητα να συστήσετε το 
νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευτήκατε σε άλλους 104 52% 

Όχι καλή 18 9% 
Να μην εφημερεύει μόνο του 35 17,5% 

 
Qualitative analysis of factors of surgical postponement  at University Hospital. 
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Abstract 

 
Postponements and cancellations are not unusual or new in the international bibliography. It is a 
worldwide and timeless event that causes waste of surgical time, increase during patient hospitalization, 
and hassle for patients and their families. In addition, there is an increase in costs for both the hospital 
and the patients and their environment. Finally, postponements reduce the morale between staff, which 
is reflected in the decline in productivity in their workplaces. 



 Due to the volume of incidents and lack of staff, delays are more apparent, and postponements of 
surgeries are more common at University Hospitals. 
At this paper , we are going to investigate the factors which lead to surgical postponements at University 
Hospital , and we are going to analyse them through quality tools ( ishikawa and Paretto ) to find the 
main reasons of the problem and suggest solutions.  
Methods : For this paper, took place a retrospective, census, primary research at the programmised 
schedule of surgical clinics of University Hospital, from 1/1/ 2018 until 31/9/2019 
Results – Conclusion : As the research is still under way, the results as well as the conclusions will be 
detailed in the day of the conference.  
 
Key words : surgeries, surgical postponement, surgical time management, impact of postponements, 
quality tools, TQM 
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Abstract 

 
The frequency of appearance of patients with Diabetes Mellitus (DM) is increasing rapidly, while at the 
same time it is appreciated that is enlarged also a significant percentage of those who does not know that 
suffer from the disease. Factors such as modern lifestyle, poor nutrition and negligence in personal care, 
leads to complications for both diabetic patients and not, who ends up with Diabetic Foot (DF). In this 
study is seeking the level of the knowledge and vigilance of patients with DF before being diagnosed 
with the disease and correlate with the risks that led to its development. This research took place in the 
Diabetes Center for Diabetic Foot at Papageorgiou General Hospital of Thessaloniki in 2016. A random 
sample of 70 diagnosed patients with DF, adults and elderly, were asked to respond anonymously to a 
questionnaire that included questions about their knowledge on the disease to be associated with their 
habits before and after their diagnosis and their clinical history. More than 25% diagnosed with DF 
without knowing that he was suffering from diabetes, while more than 50% was unaware of recorded 
symptoms such as callus, thus did not evaluate them properly. A 35.7% did not know what is a leg ulcer, 
while the 44,3% are not aware that infections can affect DF. It has to be understood by the general 
population how to evaluate the symptoms of the disease that is spreading rapidly and to be supported the 
crucial role of the nurses to inform and educate patients in order to prevent the those risks. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot, Ulcer, Disease awareness, Disease Management, Cost, 
Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Defining the future of physiotherapy services provided in hospitals 
 

Theodoros Tanis, 
 Physiotherapist, MSc 

 
ABSTRACT 

 
The present operation of the physiotherapy department in Greek hospitals, is fully adapted to the role 
and nature of a cross-sector supporting all clinical units that provide health care services. However, it is 
not designed to take advantage of all the resources and capabilities that are already, or will be available 
in the near future. Digital transformation projects are characterized by high social complexity, structural 
rigidity, and procedural ambiguity. Initiating, executing, and governing the digital transformation of 
hospitals is a major challenge for today’s leaders. 
The purpose of this study is to try to determine new ways and methods through which the hospital's 
physiotherapy department can provide its services by a less expensive, flexible and efficient way, using 
new technologies and installing m-health for inpatient rehabilitation.  
Digital transformation is first and foremost not about new technologies. It is about changing the way a 
hospital creates value, interacts with its users and employees, and competes in established and emerging 
health providing systems.  It is an organizational change process that reaches every corner of the hospital. 
Methods: We introduced the development of a new rehabilitation information system for the achievement 
of these purposes. Through this information system, patients will be able to have the strategic planning 
of their rehabilitation program available at any time, to have continuous access to their personalized 
recovery program, to receive continuous alerts for its timely implementation, or have visualized every 
detail of it through specific videos and instructions. They will also be able to answer in specialized 
clinical questionnaires 
Additionally, they will be able to use other selected reliable applications and devices to record in real 
time their recovery data (use of a goniometer app and record the existing range of motion of a joint, use 
of a bluetooth oximeter to record hemoglobin saturation during respiratory exercises). The 
physiotherapist in charge, after reviewing and evaluating these data, will be able to approve their entry 
into the patient’s Electronic Medical Record (EMR).  
Results: The use of this information system ‘ll multiply the produced physical therapy services by the 
same number of staff  and give us the ability to re-engineer the workflow of the physiotherapy department 
which is necessary to cope with both, the challenges of the future and at the same time  the primitives 
austerity conditions we are experiencing. The use of such clinical tools seems to have a very positive 
impact on users' experience and significantly increases their satisfaction level. 
Conclusions: As health innovators, we need to be very clear in our understanding of the current state (as-
is), the future state (to-be) and any unintended consequences that can result from our interventions. Prior 
to introducing large scale change, we need to assess whether a healthcare organization is truly ready for 
change. This involves taking into account an organization's current culture and values. Successfully 
leading change through health informatics also requires strategic planning and careful financial 
considerations. Proper workflow redesign and a clear change management strategy are of utmost 
importance when introducing new technologies and in ensuring their successful adoption and proper use.  
The times we live in, call for more than just a rising trend. Planning a series of such interventions on how 
physiotherapy services will be delivered in the immediate and distant future is our bet as anyone who 
tries to innovate will always wonder the question  “Am I right and premature or I am just wrong?”. 
 
Keywords : m-health, rehabilitation, workflow re-engineering, user satisfaction, inpatient 
physiotherapy.  
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Abstract 

 
Introduction: Studies have proved that 1 out of 4 people will experience a form of mental illness during 
their lifetime. The World Health Organization defines mental health as ‘‘a state of well-being in which 
man realizes his or her potential, confronts the normal state of life, can work productively and is able to 
contribute to his community’’. Mental health disorders coexist most often with physical problems that 
require physiotherapeutic intervention. It is remarkable that 70% of premature deaths in patients with 
mental illness come from poor physical health.  
The role of physiotherapy, in these cases, is not only to restore musculoskeletal problems but also to 
improve the overall quality of life of these people. More specifically, the role of physiotherapy in the 
field of mental health lies in the promotion of health through preventive programs, individual and group 
therapy and rehabilitation, and the coordination of treatment groups in which individuals participate. The 
physiotherapist’s tools for mental health treatment are the use of kinesiotherapy- exercises, massage, 
hydrotherapy, biofeedback, as well as relaxation techniques. 
Literature Review: A survey conducted with teenagers on depression found that the usual treatment 
method was pharmacotherapy and psychotherapy. In its heavy forms, these two methods should be 
combined, while at the same time psychotherapy would also be useful to other family members. They 
found, therefore, through this research that this method of treatment is long and painful for people who 
follow it, and there is a risk of recurrence of symptoms.  
Other research has shown that phototherapy and electroconvulsive therapy are used to treat depression. 
Researchers’ points of view on the above are contradictory. This is because, on the other hand, it has 
shown to have better and faster results, especially where pharmacotherapy fails, on the other hand, there 
is a risk that intracranial pressure and complication of anesthesia may increase, as well as to cause manic 
tendencies and eye problems, especially in the case of phototherapy.  
In addition, meta-analyses on this subject highlight the positive effects of exercise, which in turn has an 
effect on the reduction of anxiety, in patients of all ages. Indeed, according to some authors, exercise 
should be the main intervention in a holistic treatment to reduce depression and anxiety in order to 
improve their overall mental health. 
Finally, it has been found that yoga positively affects cancer patients by reducing stress and depression 
levels while at the same time increasing their quality of life and has some moderate effects on the levels 
of fatigue that distinguishes these patients.  
Aim: The aim of this study is to investigate the significance of the contribution of physiotherapy to the 
treatment of mental health. 
Methodology: In order to respond to this observation, a systematic bibliographic review was carried out. 
The review resulted in only 6 articles that met the inclusion criteria and were included in the analysis.  
Conclusions: In conclusion, exercise in any form generally has positive effects on the mental health of 
individuals, contributing to the reduction of stress and stress levels and improving the mental health of 
patients. It is worth noting that exercise through physiotherapy is more painless, has long-lasting results, 
promotes well-being, prevents the development of mental health problems, and at the same time 
improves self-esteem and quality of life for these individuals. In addition, exercise with the help of a 
physiotherapist gives them more chances to continue exercising than if they were doing it alone or by 
applying another method of restoring their mental health.  
 
Key-Words: Physiotherapy; Mental Health; Systematic Bibliographic Review; Depression; Anxiety; 
Exercise. 
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Abstract 

 
Introduction: Recipients of Healthcare expect to be provided with “100% of quality care”. Quality relates 
to structure, processes and outcomes, but also mirroring the well- established practices, the availability 
of resources, skills and competence of healthcare providers. All the above parameters are slightly 
influenced in the era of economic crisis in Greece.   
Aim of the study: In order to obtain a more comprehensive view into the difficulties that the nursing staff 
face in their daily practical routine.  
Methods: We tried to analyze the gap between expectations and perceptions of the nursing staff using a 
dedicated questionnaire-based approach, the “Servqual”. A total of 93 health providers were included in 
the research. The questionnaires were further analyzed using SPSS statistical method analysis.  
Results: The vast majority of the participants were nurses (n=82 out of 93), women (n= 86 out of 93) 
between 35-49 years old (n=47 out of 86). The nursing staff highlighted the importance of a fine tune 
equipment (4,86±0,40) and the materials’ quality (4.97±0,15). Moreover, they supported that error free 
designed procedures and medical records are critical in improving the provided health care services. On 
the contrary, based on their daily experiences, they insisted that the personnel is always interested in 
solving the patients’ problems and give all the appropriate information regarding the medical approach 
that they apply (3,71±0,85 and 3,70±0,88, respectively).  
Conclusions: Healthcare providers based on their experiences can stimulate important insights 
highlighting all the appropriate changes that are crucial to be done in order to eliminate the gap between 
the care provided and the anticipated one. 
 
Keywords: Healthcare quality, economic crisis 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα μέσο για την εξασφάλιση μιας διοίκησης,  
βασιζόμενη στην ποιότητα. Η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, δημιουργεί ανασφάλεια στο υγειονομικό 
προσωπικό με προέκταση την επισφαλή παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι και ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών προκαλώντας θετική ή 
και αρνητική έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης 
κινδύνων και ασφάλειας, όπως το OHSAS 18001, επιτακτική, όπως αποδεικνύεται και βιβλιογραφικά. 
Αντικείμενο της εργασίας, αποτέλεσε ο προσδιορισμός και η χαρτογράφηση των βλαπτικών 
παραγόντων, που αναφέρονται σε πρότυπη και εξειδικευμένη μονάδα αποτοξίνωσης ψυχοδραστικών 
ουσιών και οι τρόποι διαχείρισής τους, με βάση την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και κλινικών εντολών. 
Βασιζόμενοι σε συστηματική αξιολόγηση των ευρημάτων της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, 
αναλύονται έννοιες όπως: η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, του ‘εσωτερικού πελάτη’ καθώς και οι 
παράγοντες επικινδυνότητας του  υγειονομικού προσωπικού.  
Η αξιολόγηση πλέον, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού , της οργάνωσης και της 
διοίκησης ενός υγειονομικού οργανισμού, παρέχοντας τη δυνατότητα επισήμανσης ελλείψεων ή 
προβλημάτων που τυχόν υπάρχουν και της επίλυσης αυτών. Ως τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, 
είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών και η ορθολογική κατανομή ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων. 
Βιβλιογραφικά καταγράφονται πολλές εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου «εσωτερικός πελάτης», 
ενώ πολύ ερευνητές τον συνδέουν με το Εσωτερικό Μάρκετινγκ. Σύμφωνα με μελέτες που αφορούν την 
αξιολόγηση του εσωτερικού πελάτη, έχουν καταγραφεί αποτελέσματα που σχετίζονται με τη 
δυσαρέσκεια και την μείωση της αποδοτικότητας των επαγγελματιών υγείας σχετιζόμενα με: την 
συναισθηματική κατάσταση, τις σχέσεις προσωπικού-ασθενών, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη 
εκπαίδευσης, την έλλειψη μηχανοργάνωσης, την απουσία ελέγχου και αξιολόγησης, την επικοινωνία 
μεταξύ των συναδέλφων, μερικά από τα οποία ήταν κοινά σε αρκετές έρευνες όπως το ύψος των 
απολαβών και η ανεπαρκής χρηματοδότηση. 
Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό διασφαλίζει την 
ακεραιότητα και την αποδοτικότητά του, παρά ταύτα πολλοί παράγοντες κινδύνου δημιουργούν ένα 
επισφαλές περιβάλλον εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα της Δρ. Bonnie Rogers και των συνεργατών της 
οι επαγγελματικοί κίνδυνοι των νοσηλευτών κατηγοριοποιούνται σε πέντε τομείς: 
βιολογικούς/μολυσματικούς, χημικούς, περιβαλλοντικούς/μηχανικούς, φυσικούς και Ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους. 
Έγινε χρήση του πρότυπου OHSAS 18001:1999 στην Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης-Detox, του 
προγράμματος Ιανός, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για την διαχείριση υγιεινής και 
ασφάλειας καθορίζοντας τους τομείς παρέμβασης, βασιζόμενοι στους παράγοντες κινδύνου,  και στις 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μονάδα.  



 Η στρατηγική πρόληψης κινδύνων  και λαθών σε μία εξειδικευμένη και ιδιόμορφη κλινική, 
όπως είναι το DETOX, συνιστά και  τη δεδηλωμένη βούληση των υπευθύνων της για συμμετοχική 
διοίκηση  και διεργασίες των στελεχών της, στα εξής επίπεδα: εκπαίδευση, τεκμηρίωση έλεγχο 
λειτουργίας, σχεδίου εφαρμογής δράσεων, αξιολόγηση του προγράμματος, Follow up και προτάσεις. 
Δίνεται έμφαση και αναλύεται το σύνδρομο της εργασιακής εξάντλησης burn out συγκεκριμένα 
αναφέρονται: αίτια εμφάνισης, παράγοντες εμφάνισης καθώς και ατομικές και διοικητικές παρεμβάσεις 
για την αντιμετώπιση του συνδρόμου. 
Η αναγκαιότητα και η σημασία ύπαρξης ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στις υπηρεσίας 
υγείας, βοηθά στην αναγνώριση των κινδύνων και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση 
της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων και την παροχή ποιοτικών υγειονομικών υπηρεσιών 
στους χρήστες. 
Στην παρούσα εργασία ο κίνδυνος του burnout των εργαζομένων σε μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης, 
έχει άμεσο αντίκτυπο στη θεραπευτική πορεία των χρηστών και στον βαθμό ικανοποίησης τους. 
Φαινόμενα όπως διακοπή της θεραπείας, άμεση υποτροπή και διατάραξη της θεραπευτικής. 
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Περίληψη 
 

Η οικονομική κρίση ξεκίνησε από την Αμερική εξαπλώθηκε παγκοσμίως, και επηρέασε την Ελλάδα από 
το 2009. Για την αποφυγή μια άτακτης χρεωκοπίας η χώρα οδηγήθηκε σε δανεισμό, με αντάλλαγμα την 
υπογραφή μνημονίων που περιείχαν  μεταρρυθμίσεις για την ανάταξη της οικονομίας. Στην πραγματική 
οικονομία υπήρξε μείωση του ΑΕΠ περίπου 40%. Στον τομέα της υγείας εκτός της μείωσης των 
κρατικών δαπανών (επιχορηγήσεων), οι μεταρρυθμίσεις αφορούσαν ενοποιήσεις ασφαλιστικών 
οργανισμών, αναδιαρθρώσεις νοσοκομείων, μειώσεις προσλήψεων, περιορισμό δαπανών, μειώσεις σε 
μισθούς υπαλλήλων κλπ.  

Η επαγγελματική εξουθένωση προσδιορίζεται σαν μια (σύγχρονη) ασθένεια, των εργαζομένων 
με κύριο χαρακτηριστικό την σωματική και ψυχολογική εξάντληση τους. Οι επαγγελματίες παροχής 
υπηρεσιών και φροντίδας πλήττονται περισσότερο από αυτήν, μεταξύ των οποίων και οι επαγγελματίες  
της  υγείας.  Η μελέτη της επικεντρώθηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες από τους ερευνητές ως προς:  
ορισμό, ενδείξεις και συμπτώματα, γενεσιουργές αιτίες  και τρόπους αντιμετώπισης,  καθώς τις 
επιπτώσεις στο  άτομο ως φυσική υπόσταση αλλά και ως μέλος στο εργασιακό περιβάλλον του, με 
διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα . Επικρατέστερο μοντέλο είναι της Maslach Burnout Inventory –
Human Services Survey(MBI-HSS), ενώ υπάρχουν και των Edelwish και Brodsky (1980), του Cherniss 
C. (1980), της Pines (1988)  (Τσικταπανίδου, 2002) και της Κοπεγχάγης (2005). 

Η διερεύνηση της σχέσης της οικονομικής κρίσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης, που  
εμφανίζεται στους επαγγελματίες υγείας κατά την  επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ο βαθμός 
επηρεασμού της  προσφοράς ποιοτικής  υγειονομικής φροντίδας στους πολίτες αποτελεί αντικείμενο της 
εργασίας μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, οι 
ατομικοί παράγοντες όπως κίνητρα, προσωπικότητα, επιθυμίες κλπ, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και 
εργασίας όπως ωράρια εργασίας, διαπροσωπικές σχέσεις κλπ, και τέλος οι κοινωνικοπολιτιστικοί 
παράγοντες επηρεάζουν και καθορίζουν τον βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι παρεμβάσεις για 
την μείωση ή αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορούν να αναπτυχθούν σε οργανωτικό 
επίπεδο με ανασχεδιασμό εργασίας, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, επαγγελματική εξέλιξη, 
δημοκρατική διοίκηση, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, κλπ. Σε ατομικό επίπεδο σημαντικό είναι η 
έγκαιρη διάγνωση συμπτωμάτων, η επαναξιολόγηση  στόχων και των προσδοκιών του ατόμου, η ύπαρξη 
στρατηγικών αντιμετώπισης και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, η υιοθέτηση τεχνικών χαλάρωσης, 
άθλησης κλπ. 
 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, οικονομική κρίση, , επαγγελματίες υγείας, burn out 
 

Εισαγωγή 
 

Η οικονομική κρίση αν και ξεκίνησε στην Αμερική το 2006 - 2007 εξαπλώθηκε παγκόσμια, 
επηρεάζοντας οικονομίες χωρών λιγότερο ή περισσότερο. Η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο 
βαθμό την Ελλάδα μετά το 2009 μέχρι και σήμερα. Οι οικονομικές  μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην 
χώρα από το 2009, με στόχο περιορισμό των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την γρηγορότερη 



ανάταξη και ανόρθωση της οικονομίας,  είχαν την μορφή του περιορισμού ή έλεγχου των κρατικών 
δαπανών και των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.  Δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων   κατακόρυφη    
πτώση  του   ΑΕΠ (σχ1)  και   μια περίοδος παρατεταμένης  ύφεσης στην οικονομία. 

 
 

 
Σχήμα 1: Εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας (ΕΣΥΕ, 2016) 

Το ποσοστό φτώχειας του πληθυσμού το 2016 ήταν στο 35,6% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 
αυξημένο  1% από το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ 2018). Ανεπηρέαστος δεν έμεινε    ο τομέας της υγείας, στον 
οποίο υλοποιήθηκαν σειρά παρεμβάσεων κύριο στόχο τον εξορθολογισμό – περιορισμό δαπανών:  
ενοποιήσεις νοσοκομείων με κατάργηση κλινών και θέσεων προσωπικού, συνενώσεις ασφαλιστικών 
ταμείων, αλλαγές τρόπου αποζημίωσης νοσοκομείων με εισαγωγή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλιών, 
περιορισμοί προσλήψεων προσωπικού, δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών και Ενιαίας Αρχής 
Προμηθειών γα την  μείωση δαπανών φαρμάκων, εξετάσεων κλπ.  

Οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική 
υγεία των ατόμων (Murphy et all 1999). Αύξηση 1%  ανεργίας συντελεί σε αύξηση αυτοκτονικών κατά 
0,79% και αύξηση 1,54 θανάτων ανά 100.00 κατοίκου (Economou et all 2009). Ταυτόχρονα 
παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τη δημόσια υγεία. Σε περίοδο μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος της αγοραστικής  δύναμης, οι πολίτες επιζητούν υγειονομικές υπηρεσίες που 
τους προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη. Το  2009 έως 2010 υπήρξε αύξηση των επισκέψεων  στα 
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων κατά 24%, με παράλληλη  30% μείωση εισαγωγών στα ιδιωτικά 
νοσοκομεία. Το 2014 οι ανασφάλιστοι (άμεσα και έμμεσα μέλη) ήταν περίπου 2.985.000,και ενώ η 
δηλωμένη ανεργία ήταν 6,4% το 2001 ενώ το 2014  έφτασε το 26% (Μοδιανός, 2014). Η δυνατότητα 
παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που απώλεσαν την ιδιότητα αυτή 
(Ν.4270/2014)και η παροχή πρόσβασης σε ανασφάλιστους στο σύστημα υγείας με τον ΑΜΚΑ 
(Ν.4368/2016) αποτέλεσε ανάγκη για την προστασία ψυχικής και σωματικής υγείας του κοινωνικού 
συνόλου. 

 
Επαγγελματική εξουθένωση: Ορισμός 

 
Ο όρος ‘σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης’  εμφανίστηκε   στις ΗΠΑ το 1970 από τον 

Dr Herbert Freudenberger (ψυχαναλυτή στο επάγγελμα) (1974), σε  άρθρο του με τον τίτλο «Staff 
burnout». Εκεί περιγράφηκαν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα της υπερκόπωσης  που παρατήρησε σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσα από ένα εθελοντικό πρόγραμμα στήριξης νέων που είχαν  
προβλήματα εθισμού. Ο Dr Freudenberg μελέτησε και κατέγραψε την συναισθηματική κόπωση, την 
απογοήτευση, την μείωση του ενδιαφέροντός τους για  την εργασία (Freudenberger, 1974).   

Η Jones J.W. (1980), ορίζει τη  επαγγελματική εξουθένωση σαν «ένα σύνδρομο 
συναισθηματικού και σωματικού κενού, το οποίο παρουσιάζεται με αρνητική στάση για την εργασία, 
μηδαμινή αυτοεκτίμηση και μεγάλη έλλειψη ενδιαφέροντος προς τους ασθενείς». Τα συμπτώματα είναι  
εκνευρισμός και απαξίωση σε έντονο βαθμό προς τους ασθενείς,  απουσίες και δυσαρέσκεια από την 
εργασία, μικρή παραγωγικότητα και σε πολλές περιπτώσεις παραίτηση από την εργασία  (Jones J.W. 
1980, Αδαλλή 1999).  

Ο  περισσότερο αποδεκτός και χρησιμοποιούμενος  ορισμός είναι της Christine Maslach 
(1982): «η απώλεια ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους οποίους κάποιος εργάζεται, 



συμπεριλαμβάνοντας την σωματική εξάντληση η οποία χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση 
όπου ο επαγγελματίας υγείας δεν έχει πλέον καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σεβασμού για τους 
πελάτες ή ασθενείς του» (Maslach, C.,1982).  

Ακόμη οι Perlman & Hartman (1982), υποστήριξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση 
προσδιορίζεται από χαμηλή αποδοτικότητα,  σωματική και συναισθηματική εξάντληση, θυμό και 
κυνισμό επηρεάζοντας  αρνητικά τόσο τον  εργαζόμενο όσο  τους άλλους κοντά του (Perlman, & 
Hartman, 1982). Οι Maslach & Leiter (1997), επανερχόμενοι θεώρησαν  ότι  η ύπαρξη συνεχούς 
εργασιακού άγχους δημιουργεί το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, χαρακτηρίζοντας τρία 
επίπεδα : η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η μειωμένη αντίληψη 
επαγγελματικών επιτευγμάτων(Maslach & Leiter, 1997 ; Maslach 2001). Αυτά τα τρία επίπεδα  είναι 
αυτά τα οποία μετρώνται και καταδεικνύουν την ύπαρξη ή μη επαγγελματικής εξουθένωσης .  

 
Επαγγελματική εξουθένωση: Θεωρητικά μοντέλα – κλίμακες μέτρησης 

 
Για την ερμηνεία της επαγγελματικής εξουθένωσης αναπτύχθηκαν διάφορα θεωρητικά 

μοντέλα, με κυριότερα τα εξής: 
Ø Το μοντέλο τριών διατάσεων της Maslach & Jackson όπου   συνδυάζει    την 1) συναισθηματική 

εξάντληση (emotional exhaustion),  ο κύριος πυρήνας του συνδρόμου με χαρακτηριστικά απώλεια 
ενέργειας κ προσφοράς, εμφάνιση ψυχοσωματικών προβλημάτων, 2) την αποπροσωποποίηση 
depersonalization), έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας με συναδέλφους, 3) έλλειψη 
προσωπικών επιτευγμάτων (reduced personal accomplishment),με παραίτηση από προσφορά στην 
εργασία και στη φροντίδα των ασθενών, καταθλιπτικά φαινόμενα και έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Ø Το μοντέλο των Εdelwish και Βrodsky (1980) όπου προοδευτικά σε τέσσερα στάδια εξιδανικεύεται 
η πραγματικότητα: α) στάδιο ενθουσιασμού όπου ο νεοεισερχόμενο επαγγελματίας  έχει υψηλές 
προσδοκίες και ενθουσιασμό, β) στάδιο αμφιβολίας και αδράνειας, όπου ενώ προσφέρει δεν 
αναγνωρίζεται και θεωρεί  ότι  πρέπει να προσφέρει περισσότερο και παραπονείται για θέματα που 
πριν δεν τον ενοχλούσαν: χαμηλός μισθός, δύσκολα ωράρια, κλπ, γ) στάδιο απογοήτευσης και 
αδράνειας όπου αρχίζει να αγχώνεται , οι όποιες προσπάθειες του για βελτίωση είναι άκαρπες και 
αποστασιοποιείται – αποξενώνεται  από συναδέλφους, δ) στάδιο απάθειας όπου ‘απαθής’  πλέον 
δεν συμμετέχει, εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους κοκ.  

Ø Το μοντέλο του Cherniss C. (1980) που ως διαδικασία διακρίνει τρεις φάσεις στην επαγγελματική 
εξουθένωση: α) τη φάση του εργασιακού στρες, β) τη φάση της εξάντλησης και γ) τη φάση της 
αμυντικής κατάληξης. Το μοντέλο αυτό εστιάζει στα αρνητικά χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας 
όπως ο υπερβολικός φόρτος, η απομόνωση, η περιορισμένη αυτονομία, η μη κάλυψη αναγκών των 
εργαζομένων κλπ. 

Ø Το μοντέλο της Pines (1993), όπου δίνεται έμφαση στην ύπαρξη κινήτρων για την αποτροπή ή 
δημιουργία εξουθένωσης. Τα  κίνητρα αυτά είναι καθολικά (στόχοι ή προσδοκία για αναγνώριση), 
ατομικά (πρότυπα ατόμου), επαγγελματικά ( κοινωνικοποίηση). 

Ø Το μοντέλο της Κοπεγχάγης (Kristensen et all 2005) όπου μελετάται η εξουθένωση σε διαφορετικά 
επαγγέλματα και όχι μόνο σε  κοινωνικά ή υγείας. Η μέτρηση αφορά την προσωπική εξουθένωση, 
την επαγγελματική εξάντληση και την εξάντληση ως προς τις σχέσεις με συναδέλφους ή πελάτες.  

 
    Για την μέτρηση της Επαγγελματικής εξουθένωσης αναπτύχθηκαν, ως εργαλεία, διαφορετικές 
κλίμακες μέτρησης με κυριότερες τις εξής: 
• Η κλίμακα Maslach Burn Out που περιέχει 22 ερωτήσεις μετρώντας τις τρεις διαστάσεις του 

συνδρόμου, με την επταβάθμια κλίμακα likert όπου το(0) σημαίνει ποτέ και το (6) κάθε μέρα. 
Υπάρχει εξουθένωση όταν υπάρχουν υψηλές τιμές στις υποκλίμακες συναισθηματικής εξάντλησης 
και αποπροσωποποίησης και χαμηλές στην προσωπικά επιτεύγματα. Μάλιστα δημιουργήθησαν και 
ειδικά ερωτηματολόγια για επαγγελματικές ομάδες: για εκπαιδευτικούς MBI EducationScale, για 
λοιπό πληθυσμό MBI GS, για μαθητές MBI SS, για επαγγέλματα άμεσης επαφής με ανθρώπους 
MBI HSS. 



• Η κλίμακα μέτρησης επαγγ. Εξουθένωσης Βurn out Inventory (BI) της Pines et all περιέχοντας 21 
ερωτήσεις με την κλίμακα likert και  το (0) να είναι ποτέ και το (6) κάθε μέρα. 

• Η κλίμακα μέτρησης του προσωπικού  υγείας (Stuff Burnout Inventory SBI) με 30 ερωτήσεις 
βασισμένη  στην κλίμακα Maslach. 
 

Επαγγελματική εξουθένωση: Αιτίες – Αποτελέσματα 
 

   Όλοι συμφωνούν ότι η επαγγελματική εξουθένωση : 
Ø Εμφανίζεται σε άτομα, ομάδα ατόμων ή σε έναν οργανισμό. 
Ø Είναι μια αρνητική εμπειρία για το άτομο. 
Ø Συνδέεται με προβλήματα υγείας τα οποία επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. 
Ø Εμφανίζεται και σε υγιή άτομα τα οποία δεν αντιμετώπιζαν ψυχοσωματικά προβλήματα. 
Ø Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της αποδοτικότητας, με συνέπεια τη μείωση και της 

παραγωγικότητας.  
Ø Αποτελεί μία ψυχολογική εμπειρία του ατόμου η οποία περιλαμβάνει συναισθήματα(θετικά ή 

αρνητικά), διάφορες στάσεις, προσδοκίες και κίνητρα (Παπαθανασίου 2012). 
   Οι αιτιολογικοί παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν (σχήμα 
2): 

Α) χαρακτηριστικά του ατόμου όπως φύλο, ηλικία κλπ. 
Β)ατομικοί παράγοντες  όπως κίνητρα, επιθυμίες, προσωπικότητα ατόμου κλπ, 
Γ) περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας, φόρτος εργασίας, ασάφεια ή 
σύγκρουση ρόλων, οργανωσιακή κουλτούρα κλπ 
Δ) κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες όπως προσδοκίες ατόμου ή κοινωνίας. 

 
Σχήμα 2: Αιτιολογικοί παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 
 
   Οι συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης διακρίνονται σε αυτές στα άτομα - εργαζομένους και 
στους οργανισμούς όπου δραστηριοποιούνται. Στα άτομα έχουν την μορφή: 
ü Ψυχοσωματικών διαταραχών : σωματικοί ή/και μυϊκοί πόνοι, καρδιολογικά, αναπνευστικά 

προβλήματα, 
ü Συναισθηματικές διαταραχές: αρνητική διάθεση, κυνισμός, αδιαφορία, άγχος, θυμός, καχυποψία, 

πλήξη, ευερεθιστότητα, 
ü Συμπεριφοριστικές διαταραχές: έλλειμμα συναισθηματικού έλεγχου, μειωμένη απόδοση, αύξηση 

καπνίσματος / αλκοόλ,  
ü Κοινωνικές διαταραχές: μείωση ή αποστροφή κοινωνικών συναναστροφών, προβολή των 

εργασιακών προβλημάτων στην οικογένεια. 
 
Για τους οργανισμούς, η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων προκαλεί άμεσο και 

έμμεσο κόστος. Χαμένες εργάσιμες μέρες από απουσίες εργαζομένων λόγω άγχους ή εξουθένωσης, 



ασθένειες εργαζομένων, πρόωροι θάνατοι αλλά και αυξημένα ασφάλιστρα  λόγω των ασθενειών των 
εργαζομένων είναι στοιχεία που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ. Το συνολικό κόστος στις  ΗΠΑ μετρήθηκε 
σε 200δις$ από τον διεθνή οργανισμό εργασία ILO-2000 και στην ΕΕ σε 20 δις € (Kulkarni, 2006) ενώ  
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας σε μελέτες που υλοποίησε κατέληξε ότι 
το 50% περίπου των χαμένων ημερών εργασίας οφείλονται σε εργασιακό άγχος και ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες σχετικούς με την εργασία. 

 
Επαγγελματική εξουθένωση Επαγγελματιών Υγείας 

 
Η επαγγελματική εξουθένωση επαγγελματιών υγείας αποτελεί αντικείμενο ώστε να 

αποκαλυφθούν οι κρίσιμοι παράγοντες που θα οδηγήσουν στο να αυξηθεί η αποδοτικότητα των 
εργαζομένων με παράλληλη ενδυνάμωσή τους. Ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης όπου 
εργαζόμενοι καλούνται να υπερκεράσουν την αυξημένη ζήτηση υγειονομικών υπηρεσιών (ακριβώς 
λόγω της οικονομικής κρίση), της μείωσης του προσωπικού, της μείωσης προϋπολογισμών προμήθειας 
υλικών, μηχανημάτων, φαρμάκων κλπ. Μέρος αυτής της ανασκόπηση αποτελούν οι παρακάτω έρευνες 
και τα αποτελέσματά τους: 
 
v Οι Μπελλάλη Θ. και συν. (2007),  μελέτησαν την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε 

σχέση με την υγεία και την  ποιότητα ζωής  νοσηλευτών.  Δείγμα αποτέλεσαν 347 νοσηλευτές 10 
νοσοκομείων της Αθήνας και της επαρχίας. Χρησιμοποιήθηκε  το ερωτηματολόγιο της Maslach και 
οι  μέσοι όροι των βαθμολογιών για την επαγγελματική εξουθένωσης ήταν: 54,60 συναισθηματική 
εξάντληση, 71,68 προσωπικά επιτεύγματα και 67,69 αποπροσωποποίηση. Η ψυχική υγεία των 
επαγγελματιών υγείας άμεσα επηρεάζεται από το άγχος έχοντας σχέση με την  συναισθηματική 
εξάντληση, τα προσωπικά επιτεύγματα και την αποπροσωποποίηση.  

v Οι Νούλα Μ. και συν. (2010) διερεύνησαν την ύπαρξη ή μη επαγγελματικής εξουθένωσης και 
διαφορές ανάμεσα σε  νοσηλευτές των νοσοκομείων της Αθήνας και της επαρχίας. Έλαβαν στην 
έρευνα  μέρος 448 νοσηλευτές του παθολογικού, του χειρουργικό τομέα και των ΤΕΠ.  Το 34% των 
νοσηλευτών είχε υψηλή συναισθηματική εξάντληση, 44% υψηλή αποπροσωποποίηση και 60% 
χαμηλό ποσοστό των προσωπικών επιτευγμάτων. Ουσιαστικά δηλ. καταγράφηκε επαγγελματική 
εξουθένωση με τους νοσηλευτές της επαρχίας να εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αποπροσωποποίησης. 
Στοιχείο που χρήζει περεταίρω διερεύνησης. 

v Οι Μπαλτζή Ε. και συν. (2012), διερεύνησαν την επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτών στο Γ.Ν. 
Λάρνακας στην Κύπρο. Πήραν μέρος 100 νοσηλευτές και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 
Maslach Burnout Inventory (MBI). Μετρήθηκαν μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης με 
τους άντρες να παρουσίαζουν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση από τις γυναίκες: μεγαλύτερη 
συναισθηματική εξάντληση, μεγαλύτερη αποπροσωποποίηση και μικρότερη προσωπική επίτευξη.  

v Οι Skefales A., et al. (2012), ερεύνησαν τις εμπειρίες  ως προς το εργασιακό περιβάλλον και την 
επαγγελματική εξουθένωση σε περίοδο κρίσης 299 νοσηλευτές από (2) δύο δημόσια νοσοκομεία της 
Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Maslach Burnout Inventory (MBI) και τα  
αποτελέσματα δείχνου τους νοσηλευτές με υψηλή συναισθηματική εξάντληση, με μέτρια επίπεδα 
αποπροσωποποίησης και χαμηλά προσωπικά επιτεύγματα. Το 15,8% των εργαζομένων ήταν  
ικανοποιημένο από τις αποδοχές του, το 96,6%  πολύ δυσαρεστημένο από τις μειώσεις εισοδήματος 
οδηγώντας το 51,1%  να δηλώσει επηρεάσθηκε η αποτελεσματικότητα ακριβώς λόγω της μείωσης 
του εισοδήματος  και το 87,9% ότι η οικονομική κρίση τους επηρέασε στην προσωπική τους ζωή. 

v Οι Λερίδης και συν. (2013) ερεύνησαν  την επαγγελματική εξουθένωση  καθώς και τον βαθμό 
επίδρασης που έχει η ηλικία και το φύλο και το εισόδημα, νοσηλευτών σε  νεφρολογικές κλινικές 
των Γ.Ν. Καβάλας, Γ.Ν. Ξάνθης και Γ.Ν. Κομοτηνής. Η επαγγελματική εξάντληση των μετρήθηκε 
σε μέτρια επίπεδα παρόλο ότι κρίση ήταν στο απόγειο της, είχαν ληφθεί μέτρα περιστολής δαπανών 
κλπ.  

v Οι Rachiotis G., et al. (2014), μελέτησαν συγχρόνως δείγμα 303 επαγγελματιών υγείας σε 
νοσοκομείο της Αθήνας και της Θεσσαλίας. Αντικείμενο αποτέλεσε η συχνότητα και το μέγεθος 
ελλείψεων ιατρικών προμηθειών στα δύο νοσοκομεία και η αξιολόγηση των συνεπειών και πιθανής 



δημιουργίας επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων σε αυτά. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο Burnout Maslach (MBI) και προσδιορίσθηκε  η συναισθηματική εξάντληση στο 
44,5%, η αποπροσωποποίηση στο 43,2% και τα προσωπικά επιτεύγματα στο 51,5%. Καταγράφηκε  
σύνδεση, στην συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση των εργαζομένων με την 
έλλειψη ιατρικών προμηθειών  ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης. 

v Οι Sifaki-Pistolla D. et al. (2018),  πραγματοποίησαν έρευνα  το 2008 έως και το 2017 όπου και 
συμμετείχαν  2.050 ιατροί (την 1025  κάθε φορά)  από  νοσοκομεία, στην Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια 
μέτρησης της  δυσφορίας και της επαγγελματικής εξουθένωσης τους, στην έναρξη και στην διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης. Η μέτρηση έγινε με ερωτηματολόγια DASS-21 και  της Maslach Burnout 
Inventory (MBI).  Η δυσφορία στην έναρξη της οικονομικής κρίσης αντιστοιχούσε σε 24% και η 
επαγγελματική εξουθένωση σε 20%.  Στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφηκε αύξηση 
δυσφορίας στο 56% και μεγαλύτερη αύξηση στην επαγγελματική εξουθένωση κατά 60%.  

v Η Παραλούκα Δ. (2018) μέτρησε την επαγγελματική εξουθένωση λόγω οικονομικής κρίσης των 
επαγγελματιών υγείας στο ΓΝ Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο Burnout Maslach (MBI) σε 311 επαγγελματίες: ιατρούς, νοσηλευτές διοικητικούς. 
Καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης με συναισθηματική εξάντληση( 36.6), 
μέτρια προσωπικά επιτεύγματα (22,78) και 17,67 αποπροσωποποίηση. 

v Η Φουλίδου  (2018) σε έρευνά της στο ΓΝ Πατρών κατέγραψε σε 211 επαγγελματίες υγείας μέτρια 
επαγγελματική εξουθένωση: 26,54 μέσο όρο συναισθηματική εξάντληση, μέτρια προς υψηλά τα όρια 
στα προσωπικά επιτεύγματα (35,95) και την αποπροσωποποίηση στο 9,78. 

v Οι Navarro-Gonzalez D., et al. (2010)  μελέτησαν την επαγγελματική εξουθένωση σε επαγγελματίες 
υγείας κέντρων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ισπανία. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 
Maslach Burnout Inventory(MBI). Η επαγγελματική εξουθένωση αγγίζει το 39,3% του προσωπικού 
με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης να παρουσιάζουν  οι οικογενειακοί ιατροί με 
5,37 και οι διοικητικοί υπάλληλοι με 4,58,  στην αποπροσωποποίηση αντίστοιχα οι  ιατροί 
παρουσιάζουν  2,87 και οι διοικητικοί υπάλληλοι 4,98, ενώ στην προσωπική επίτευξη οι διοικητικοί 
υπάλληλοι εμφανίζουν 8,37.     

v Σε έρευνα των Jean-Luc Heed et al. (2014) που έγινε  σε 449 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, 
νοσηλευτές) σε νοσοκομεία της Δυτικής Ελβετίας, ερευνήθηκε η επαγγελματική εξουθένωση ως 
προς τα εργασιακά, οργανωτικά και προσωπικά τους  χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκε το   
ερωτηματολόγιο της  Maslach Burnout Inventory –Human Services Survey(MBI-HSS). Τα 
εργασιακά και προσωπικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με την συναισθηματική εξάντληση αι όχι  με 
την αποπροσωποποίηση και τα προσωπικά επιτεύγματα. Ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης  
ήταν  μικρός. 

v Οι Marques M., et al. (2018), ερεύνησαν την επαγγελματική εξουθένωση σε πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Maslach και καταγράφηκε 
υψηλή συναισθηματική εξάντληση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού: οι νοσηλευτές 59%, οι 
διοικητικοί και οι τεχνικοί υπάλληλοι 50%, έλλειψη στα προσωπικά επιτεύγματα με 41%, 52%και 
38% αντίστοιχα και με  μικρή αποπροσωποποίηση όλες οι κατηγορίες προσωπικού.   

v Οι  Karamanova A., et al. (2016) ερεύνησαν σε πολυεθνικό δείγμα 2.623 ιατρών, νοσηλευτών σε 
επτά χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Κροατία, Ρουμανία, FYROM και Πορτογαλία)  την 
επαγγελματική εξουθένωση με την άθληση, το πρόχειρο φαγητό, με την κατανάλωση αλκοόλ. 
Χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο της Maslach και το Ερωτηματολόγιο των Συμπεριφορών 
Υγείας. Η  επαγγελματική εξουθένωση ήταν αυξημένη όταν υπήρχε συνδυαστικά κατανάλωση 
πρόχειρου φαγητού, λίγη φυσική άσκηση και χρήση αλκοόλ. Οι επαγγελματίες υγείας της Ελλάδας, 
Τουρκίας και Βουλγαρίας εμφάνισαν μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης.  

v Οι Banerje et al. (2017) ερεύνησαν τον επιπολασμό επαγγελματικής εξουθένωσης σε νέους 
ογκολόγους στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη με χρήση  ερωτηματολόγιου της Maslach. Ο μέσος 
όρος ήταν στο 71%, με το 52% να καταγράφεται σε προσωπικό  χωρών της Βόρειας Ευρώπης και 
έως 84% σε νοσηλευτές κεντρικής Ευρώπης. Οι συνθήκες εργασίας αποτέλεσαν τον κυριότερο 
παράγοντα, κατά τους ερευνητές, δημιουργίας επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 



Συμπεράσματα –Προτάσεις 
 

Η οικονομική κρίση επικρατεί  στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την  εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και μέτρων λιτότητας δημιουργώντας  περικοπές στην υγειονομική δαπάνη και στους 
προϋπολογισμούς των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα μέτρα που αφορούσαν άμεσα τους 
εργαζομένους ήταν μείωση μισθών, περιορισμός  προσλήψεων και αύξηση αποχωρήσεων προσωπικού 
λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, δημιουργία επισφαλούς εργασιακού  περιβάλλοντος με κύριο 
χαρακτηριστικό του το αυξημένο στρες.  

Οι οργανισμοί υγείας, ως χώροι παροχής υπηρεσιών, χαρακτηρίζονται ως «χώροι εντάσεως 
εργασίας» και για τον λόγο είναι αναγκαία η στήριξη  με διαφορετικές στρατηγικές το ανθρώπινο 
δυναμικό, ώστε να υπάρξει  συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η επαγγελματική εξουθένωση βρίσκεται  σε υψηλό επίπεδο στους επαγγελματίες υγείας. 
Πρέπει να αναγνωρίζεται εξ αρχής από τους ίδιους (αυτογνωσία) και έπειτα από τον φορέα εργασία 
τους. Πρέπει να κατανοήσουν, να συνειδητοποιήσουν και να αποδώσουν την ψυχική και σωματική 
εξάντληση που αισθάνονται στις σωστές αιτίες, που δεν είναι άλλες, από τη φύση, τις συνθήκες εργασίας 
που βιώνουν. Η αλλαγή του εργασιακού χώρου, ή η μετάθεση σε άλλες θέσεις δεν καταφέρνει από μόνο 
του να εξαλείψει το σύνδρομο και τα συμπτώματα που επιφέρει.  

Η Maslach (1982) άλλωστε πρώτη υποστήριξε ότι το σύνδρομο της  επαγγελματικής 
εξουθένωσης  καταπολεμάται μόνον με την «ισορροπία», που  πρέπει να κυριαρχεί ανάμεσα στο άγχος 
και στην ηρεμία αλλά και μεταξύ του  εργασιακού περιβάλλοντος και  της προσωπικής ζωής.  Σε γενικές 
γραμμές η αντιμετώπιση ή  η μείωση του φαινομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενέργειες και δράση 
σε :   

 
Α) Ατομικό επίπεδο:  
 -Έγκαιρη  αναγνώριση συμπτωμάτων και αντιμετώπισή τους 
 -Εκπαίδευση και (στη) διαχείριση άγχους 
 -Διαχείριση προσωπικού χρόνου 
 -Αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος με εσωτερικές μετακινήσεις ανά τακτά διαστήματα 
 -Ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων (φίλοι, οικογένεια, συγγενείς) 
 -Δημιουργία ή/και αύξηση κοινωνικών επαφών 
 -Συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής άσκησης  
 
Β) Οργανωτικό επίπεδο:  
 - Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους 
 -Επαρκής στελέχωση 
 -Σαφήνεια σε ρόλους και καθήκοντα 
 -Τοποθέτηση εργαζομένων σε κατάλληλη θέση και επιμόρφωση 
 - Βελτίωση συνθηκών εργασίας(προγράμματα εργασίας, χώροι εργασίας)  
 - Εφαρμογή δημοκρατικής διοίκησης και δημιουργία γραφείων υποστήριξης των εργαζομένων 
 -Προώθηση δημιουργίας συμβουλευτικών ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων, ώστε 
να ελέγχεται άγχος και επιθετικότητα, να βελτιώνεται η επικοινωνία και η αυτοεκτίμηση 
 -Δημιουργία συναντήσεων τμημάτων ώστε να επιτυγχάνονται καλές διαπροσωπικές σχέσεις που θα 
συντελέσουν στη μείωση των συγκρούσεων και  στρεσογόνων καταστάσεων  
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Abstract 

 
One of the most important aspects in a Quality Management System is the evaluation of personnel. This 
is a continuous improvement process in order to provide Quality through a system that is process 
centered, has total employee involvement and is completely customer focused. These challenges are 
enhanced in Health Care where the ability to produce scientific, effective and evidence based reliable 
results, is a fundamental obligation, providing the best possible services for the patient. An evaluation 
system for a Clinical Laboratory Personnel requiring a multifactorial approach, seeking International 
Guidelines as well as qualitative and quantitative indicators. This case study, presents the approach of a 
Clinical Laboratory accredited according to ISO 15189:2012, using a custom LIS and adopted 
International Guidelines and GCP and GLP requirements. The main purpose is to develop an evaluation 
model, within requirement criteria of the Standards of Accreditation while taking account of job 
description contextually. This approach provides a continuous improvement, monitoring the indicators, 
strengthening the credibility and the Laboratory itself.  
 
Keywords: Evaluation System, Quality Management, Health Care, Clinical Laboratory, Case study, 
Performance measurement, BiopsySoft APLIS & HTS 
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ABSTRACT 

 
In recent years artificial intelligence (AI) technology took center stage in the contemporary healthcare 
landscape and in the health policy agendas worldwide. As such, there has been a growing push for 
healthcare stakeholders to implement this technology in order to strengthen health systems governance, 
contribute to biomedical research and enhance the quality of patient care. Nonetheless, at the same time, 
under certain circumstances the implementation of AI technology in health systems governance tends to 
pose considerable ethical dilemmas as well as risks ranging from threats to patient safety, confidentiality, 
privacy and autonomy to harmful/wrongful medical acts. Following that, this paper sets out to address 
the ethical implications of implementing AI technology in health systems governance by identifying 
principal ethical standards for AI technology that have the potential to counter or at least significantly 
mitigate current and future ethical challenges stemming from its application in healthcare domain. 
Method of research: Τhe paper draws on existing literature research and evidence and applies a 
systematic document analysis. Results: Ethics are standard setting in the area of human behaviour. In 
practice and particularly in terms of applying AI in health systems governance this implies that all 
responsible stakeholders in the healthcare field are required, inter alia, to duly consider ethical norms; 
to prioritize patient safety, privacy and autonomy; and crucially to offer detailed ethical guidance to 
decision-makers. Conclusion: AI has a valuable and fundamental role to play in health systems 
governance, especially in the delivery of effective, efficient and quality healthcare, but also has 
shortcomings because its scope in the healthcare field is not always clear. To this end, ethical boundaries 
need to be placed that clarify and determine a principal ethical framework predominantly targeted to 
individual action, responsibility and overall conduct in relation to the implementation of AI in health 
systems governance, primarily encompassing respect for patient autonomy, privacy and confidentiality.  
Key Words: Artificial Intelligence (AI), Ethics, Governance, Healthcare 

Ιntroduction 
 

In recent years Artificial Intelligence (AI) technology took center stage in the contemporary 
healthcare landscape and in the health policy agendas worldwide. As such, there has being a growing 
push for healthcare stakeholders to implement this technology in order to strengthen health systems 
governance, contribute to biomedical research and enhance the quality of patient care. Nonetheless, at 
the same time, under certain circumstances the implementation of AI technology in health systems 
governance tends to pose considerable ethical dilemmas as well as risks ranging from threats to patient 
safety, confidentiality, privacy and autonomy to harmful/wrongful medical acts. Following that, this 
paper sets out to address the ethical implications of implementing AI technology in health systems 
governance by identifying principal ethical standards for AI technology that have the potential to counter 
or at least significantly mitigate current and future ethical challenges stemming from its application in 
healthcare domain.        
 

Εthics and artificial intelligence 
 

A recurring question in Ethics concerns its relationship with Science and Technology. What can 
be termed “ethics” can be traced to the works of Aristotle when he identified that an action “in – itself 
and for – itself” is not considered moral. It becomes moral, when there is a possibility of choice and 
consequently the action stems from a decision (Düring 1994). The former denotes that a form of 



interaction between ethics and science relies on personal responsibility, a fundamental presupposition. 
Admittedly, a person – a scientist, in this case, could be “ethically responsible” for an action or a decision 
if the action or the decision have been made freely (Simenc and Kodelja 2016). Thus, Aristotle (1915) 
at the outset of Magna Moralia 1182a32-35 proclaims that every science aims at some good end, for no 
science exists for the sake of evil.  

Additionally, Aristotle (1915) specifies the definition of the word “αγαθόν-good” in Eudemian 
Ethics 1236a7-11 and Magna Moralia (1915) 1182b5-10, as a word with many meanings for one thing 
we name “good” because of its nature and another because its profitable and useful, namely we attribute 
the word “good” to something that is choice worthy to the individual and to the Idea of Good. What 
emerges from Aristotle’s treatment of morality is a linkage between the moral principle and the word 
“αγαθόν – good”. Furthermore, Aristotle draws attention to the divergence between morality and the 
“pure science”. He advocates in favour of the position that morality dealing with the contingent is not an 
exact science (Aristotle 1926, Introduction). The underlying principle in Aristotle’s perspective of 
morality is that moral commitment presupposes acting rightly and justly, while being attached to the 
reasons that follow the action (Berger 2009).  

According to Kotzee and Ignatowicz (2016) virtue is a trait of a person – scientist, once 
established and developed, influences the way a person deliberates from a moral – ethical point of view. 
For instance, a virtuous scientist is honest, dignified, objective and accurate etc. Particularly, each of 
these character traits comprises of a set of tendencies that a scientist should employ in his/her profession: 
(i) to admit and perceive a moral dilemma (i.e. to be conscious of what is ventured in a situation), (ii) to 
respond and act in a proper way in every situation, (iii) to take into strong consideration all the parameters 
in order to act and (iv) to be instigated strongly enough to carry the right action through.            

Within this context, recent developments in AI technology have created a proliferation of 
artificial entities such as robots, intelligent information systems and other intelligent agents. Specifically, 
ethical questions in relation to the development of Artificial Intelligence (AI) are being increasingly 
discussed. What does it mean for an AI system to make a decision? What is the ethical impact of an AI 
system’s actions and decisions? Should an AI system be responsible for its actions? Are they actual 
agents? And if so, should they be regarded moral agents and consequently, be morally responsible for 
their decisions and actions? Are they able to discern what is right or wrong, good or bad in a decision 
making? Who is liable for these decisions? The intelligent machine, the designer or the user? Following 
that, the two criteria that are commonly proposed as being significantly associated with moral – ethical 
status, either separately or in conjunction with are: (i) sentience and (ii) sapience (or personhood), namely 
(i) sentience reflects the capacity for phenomenal experience or qualia, such as the capacity to feel pain 
and suffer and (ii) sapience constitutes a set of capacities associated with higher intelligence, such as 
self-awareness and being a reason‐responsive agent (Bostrom & Yudkowsky 2011).   

As the capabilities for autonomous decision making augment, perhaps the most significant 
matter to consider is responsibility. Nevertheless, whatever their level of autonomy and morality, AI 
systems are artefacts, created by people to realize some goals. Notably, specific theories, methods and 
algorithms are indispensable for integrating moral – ethical, legal and societal values in the AI 
technology, at all aspects of development: analysis, design, construction, deployment and evaluation 
(Coeckelbergh 2009; Dignum 2018). Thus, Bostrom and Yudkowsky (2011) hold that responsibility, 
transparency, auditability, incorruptibility and predictability, are the criteria which must be taken into 
consideration when designing an algorithm intended to replace human judgment of social functions. This 
list of criteria is, by no means, exhaustive, but it contributes as a small proof of what an increasingly 
computerized and technological society should be aware of.  

The above arguments imply that ethics and AI are associated at several levels: (i) Ethics by 
Design: the technical - algorithmic embodiment of ethical reasoning capabilities as part of the behavior 
of artificial autonomous system, (ii) Ethics in Design: the methods, the scope of regulation and 
engineering that sustain the analysis and evaluation of the ethical implications of AI systems as these 
incorporate or substitute traditional social, moral, legal structures and (iii) Ethics for Design: the codes 
of conduct, standards and certification processes that ensure the integrity and credibility of developers 



and users as they research, design, construct, employ and manage artificial intelligent systems (Dignum 
2018; Sekiguchi & Hori 2018).  
 

What is the “right” thing to do? an ethical dilemma for scientists 
 

Science like other well established cultural practices, consists of an innate normative system, 
namely a set of values, both epistemic and ethical, that instruct, lead and protect its members – scientists 
(Pennock and O’ Rourke 2017). On the other hand, ethical discourse is concerned with the quest for 
justification as regards to a scientist’s actions and conduct. Various codes may be employed to argue for 
an ethical resolution to a dilemma and morality is but one such code (Mason & Laurie 2006). 
Respectively, issues of morality or right action in a science are determined in terms of the moral character 
of the scientist performing the action. Admittedly, what is ethically right to do in science depends on 
how the virtuous scientist would act in a specific situation (Kotzee and Ingnatowicz 2016). In fact, in 
literature it is maintained that morality can be classified into two categories: namely the individual and 
the civil – communal one, distinguished by its reference (either to an individual or to a community), in 
that morality reflects core values which individuals or communities adopt (Mason and Laurie 2006).  

In general, the aims, the scope, the processes and the outcomes of a science are distinguished 
by tangible consequences to the people, which are more evident than the promotion of human knowledge 
(basic science) or the solution to practical problems (applied science). Thus, its scope is targeted towards 
producing new results which could affect in an immediate way the lives of its members. These new 
outcomes could either be in favor of social enhancement or they could be against the common good of 
people (Gonzalez 2005; Pigliucci 2003). 

Science is viewed as a coalition of a body of key elements, such as language, structure, 
knowledge, method, activity, scopes and ethical codes. These constituents of paramount significance can 
be studied in themselves without a particular relation to the context, for they belong to the science itself. 
Consequently, it is believed that the scientific community has specific rules that do not interfere with 
external factors, namely the socio – economic status of the society and the cultural and political affairs. 
Methodology of science begins with queries about what science really “is” and what science “ought to 
be”, starting from a philosophical thesis. For many years the emphasis in science focused on its key 
constituents, while not taking into consideration, as mentioned above, the socio – economic status of the 
society and the cultural and political affairs over the years. Objectivity, accuracy and credibility of 
scientific knowledge as well as concrete scientific method, has framed the status of science. Notably, the 
status, the image of science utterly altered, when it acquired a new identity, that of science as a human 
activity. As a consequence, the decision – making of the scientific community took into account core 
values, namely integrity, honesty, objectivity (Gonzalez 2005).                    

In addition, morality may even be a simple question of perception and as such, based on this 
criterion alone it is difficult to claim that a scientist’s system of values is utterly “wrong”. Ethics, on the 
other hand, usually relates to an established set of values, serving as reference point to the debate about 
the rightness or wrongness of an action. Thus, for instance, Mason and Laurie (2006) hold that ethically 
appropriate conduct is defined by reference to four key norms of conduct, which must be taken into 
consideration when reflecting on one’s behavior towards others. These are: (i) the respect for personal 
autonomy, i.e. people must be treated as independent moral agents with the right to choose how to live 
their lives, (ii) the beneficence, i.e. the scientist should struggle to do good where feasible, (iii) the 
maleficence, to avoid one’s harm, causing no harm or the least possible one, to achieve a beneficial 
result, (iv) fair and just treatment (i.e. people should be treated fairly). Admittedly, these disciplines – 
codes incorporate core values, principles and guidelines employed by a profession – science, in order to 
promote ethical conduct of their members – scientists and to enhance their scientific status (Spielthenner 
2015). 

 
Ethical implications of applying artificial intelligence in health systems governance 



 

Artificial Intelligence (AI) comprising of the fields of machine learning, natural language 
processing and robotics can be adjusted to almost any field of medicine and its contributions to 
biomedical research, medical education and delivery of healthcare seem unlimited. Therefore, AI can be 
applied in diagnosis, clinical decision making and personalized medicine. Thus, for instance, AI based 
diagnostic algorithms applied to mammograms contribute to the diagnosis of breast cancer, operating as 
a “second opinion” for radiologists. Moreover, AI applications such as virtual human avatars are also 
enforced in the psychiatric field engaging in substantial conversations, having implications for the 
diagnosis and probable treatment of psychiatric diseases. However, at the same time the implementation 
of this robust technology in health systems governance tends to pose considerable ethical dilemmas as 
well as risks ranging from threats to patient safety, confidentiality, privacy and autonomy to harmful or 
wrongful medical acts. Nonetheless, current policy and ethical guidelines for a trust worthy AI 
technology are being isolated due to the progress AI has made in the healthcare domain (Rigby 2019).  

Trust worthy AI technology can be used to render treatment more targeted and to help 
preventing life – threatening diseases. Physicians and medical professionals can potentially perform a 
more precise and detailed analysis of a patient’s intricate health data, even before people get sick and 
afford “tailored” and suitable preventive treatment. In Europe’s ageing population, AI technologies and 
robotics can be considerable tools to assist caregivers, support elderly care and monitor patients’ 
conditions on a real time basis, thus saving lives. For instance, the application “My Health Avatar” offers 
a digital representation of a patient’s health status. It is an online platform that collects and gives access 
to the people’s long-term health status rendering, as well as it discerns the risk for stroke, diabetes, 
cardiovascular disease and hypertension (AI-HLEG 2019).        

One may argue that while all the endeavors to engage in ethical debates concerning AI 
technology and its implementation to healthcare, the medical community is still misinformed of the 
ethical consequences that AI technology introduce. Specifically, some of the most oppressive and 
importunate concerns raised, comprise the risk to patient privacy and confidentiality, informed consent 
and patients autonomy, eliminating the boundaries between the physicians’ and the machines’ role in 
patient care, as well as adapting the education of future physicians to efficaciously confront the 
impending changes in the practice of medicine. Furthermore, adequate rendering on these issues will 
enhance physician and patient comprehension of the role of AI can play in health care, assisting 
stakeholders to form a realistic sense of what AI can and cannot accomplish (Rigby 2019).         

All that has gone before has presumed that enhancement of science along with the development 
of ethical codes is indispensable for human advancement. The fear of sanctions, of punishments for non-
compliance with the science norms dives professionals – scientists tangible reasons for obeying a code. 
For example, the threat of not being trustworthy again, the risk of being rejected by the scientific 
community, the risk of losing their reputation and credibility, urge scientists to obey to ethical codes 
(Spielthenner 2015). 
 

Ethical theories framing scientists’ decision on what is morally right 
As an initial illustration of approaching and confronting the ethical theories and issues at the 

intersection of scientific progress and ethics, we turn to the most predominant ethical theories. Notably, 
science is defined by various codes, grounded in liberal theories of ethical decision – making, justice, 
human rights and contract theory. Striking examples can be found in the theory of Levine on the main 
principles of ethical code, as well as in the deontological and utilitarian theories, disclosing the dialectical 
relation between deontology and utilitarianism. Consequently, these codes reveal the linkage between 
Kant’s rationalism and Rawls’ democratic liberalism (Alcabes and Williams 2002). We start our 
discussion by addressing them briefly.  

Within this context, Levine’s theory on the main principles of ethical code and ethical decision 
– making, comprises of the theory of “equipoise”, namely the state of not knowing which of the two 
options is true and therefore, effective. In terms of a scientific research, equipoise refers to the scientist’s 
ignorance as to which of the two research protocols – suggested therapies is more beneficial to the 



research object (human or animal). It presupposes there is no significant information suggesting the 
superiority of either of the two research protocols. Levine has argued that equipoise incites the evolution 
of the research, in that limited awareness of which approach is superior, creates to the scientist a need 
for further research by relying on ethical criteria. Therefore, the research, including all the risks, 
hardships and benefits, proceeds in alleviating equipoise in such a way that contributes, for the scientist, 
to decide which of the two options is better. If the research outcomes indicate that one treatment is more 
effective than the other, then the equipoise is ruined and the scientist – researcher is forced to discontinue 
the research. In other words, if equipoise is the discipline on which ethical enrollment in clinical trials is 
relied, then the point where equipoise disappears constitutes an ethical “fulcrum”. Obviously, the critical 
criterion based on which scientific evidence concludes that a new treatment is more effective than the 
other (“the placebo”), differs from one scientist to another. On the other hand, ensuring research through 
consensus, removes scientists from the responsibility to decide whether one treatment protocol is 
efficacious than the other, the equipoise. To a large extent this reflects the individual – centered ethic of 
research (Alcabes and Williams 2002; Levine 1993).   

One major influence comes from Kant and his categorical imperative which constitutes the 
foundation for abstract morality. Specifically, it claims that all humans can critically engage with reason, 
even though they do not always employ it. Thus, the actual moral principles are rendered as universal 
and do not originate from perception and understanding which could be altered or could be faulty, but 
from the intensity of the faculty of reasoning. Admittedly, Kantian ethics is abstract, since it precludes 
practice, regarding ethical decision – making. Additionally, it assumes that what is moral, is right, for it 
claims that morality should be conducted through reason. Relatedly, we see Kantian ethics in science 
with the proviso that the “to do no harm or no to cause pain” principle or even the principle for equal 
treatment, would be applicable without discriminating between the poor and the rich (Alcabes and 
Williams 2002; Anderson and Anderson 2014; Kotzee and Ingnatowicz 2016). To illustrate, we draw on 
Kant’s deontological ethics. More specific, Kant’s second formulation of the categorical imperative 
(II§4) is to treat humanity as an end in itself. In particular, the scientist acts in such way in order to treat 
humanity as an end in itself and never simply as a mere means (Kant 1886).       

On the other hand critics of deontological – ethical theories often claim that a “severe” Kantian 
scientist does not give sufficient merit to human perception as to what is right or wrong. Accordingly, 
for a Kantian scientist, violating the codes of ethics, in terms of a scientific research, is categorically 
erroneous (Spielthenner 2015). An alternative and more pliable perspective might be one which was 
more sensitive to the human feelings interfered in a moral dilemma and one which also cared for the 
consequences which stem from a scientist’s actions. One such perspective is that adopted by 
Utilitarianism. Rights – based ethics derive the utilitarian underpinnings of Western liberalism. 
Utilitarian merits add a slightly different valence to ethical decision – making. Jeremy Bentham and his 
consequent John Stuart Mill, differentiated themselves from Kant, centralizing ethical decision – making 
on the principle of pleasure (Bentham) or happiness (Mill). Accordingly, Bentham’s “felicific calculus” 
(i.e. the utilitarian measure of good) intended to maximize good (pleasure or happiness) declining the 
existence of any consequent law of nature, that could introduce a moral right. In this sense, utilitarian 
morality distances itself from the categorical imperative of the Kantian morality. But, while utilitarianism 
alters the axiom, on which the moral code is relied, from truth to happiness, it has some ideas in common 
with Kant’s morality, namely moral behavior is still conducted by “do” and “don’t” (Alcabes and 
Williams 2002; Anderson and Anderson 2014). Modern utilitarianism admits the significance of norms 
in designating moral goals and in this way, hinters the happiness of the many from overshadowing the 
rights of the few (Anderson and Anderson 2014; Mason and Laurie 2006).        

Lastly, the major influence on rights – based morality results from democratized or populist 
pragmatism. Accordingly, Rawls’ theory of “reflective equilibrium” between principles and judgments, 
introduces remoteness from categorical approaches, without departing from duty. For Rawls, morality in 
science does not, however, constitute a private case, where a researcher – scientist simply endeavors to 
bring his/her principles and judgments into the state of reflective equilibrium. Thus, moral issues and 
moral dilemmas in science are of great significance and therefore moral principles need to be established, 



in order to become principles and consequently concrete moral frameworks (Brännmark 2019). Rawls’ 
theory along with agreed – upon principles of  justice, as well as the plain contract consideration that 
originates from it, conduct significant aspects of ethics that appear in codes like the Helsinki Declaration. 
For example, the informed consent is a key element of the contract theory. It values a decision by the 
individual – participant along with a researcher – scientist to mutually seek what each one wants 
individually (Alcabes and Williams 2002; Brännmark 2019; Pigliucci 2003).      

Thus, the morality of rights is established on tenets such as equality, beneficence, individual 
autonomy, which stand for rules in the articles of the codes of conduct. Moreover, privacy, the right to 
information, disclosure and avoidance of harm, are ascribed to the rights – based ethics. Specifically, the 
right to information emanates from the Rawlsian theory of justice in that individuals ought to know what 
is wrong with them and if they have the potential to seek just solutions to their problems. The “no harm” 
principle constitutes the old Hippocratic principle “first do no harm – primum non nocere”, which forms 
part of the Hippocratic Oath, comprising by both categorical and utilitarian patterns, namely minimizing 
harm is a virtue in itself and a measure of the optimization of good or happiness. A significant argument 
lies in whether these tenets function as principles for judgment or for assessment only or urge the scientist 
– the researcher to act (Ahmed et al. 2017; Alcabes and Williams 2002; Alexiadou 2012; Pigliucci 2003).    

   

Concluding remarks 
 

Artificial Intelligence has a valuable and fundamental role to play in health systems governance, 
especially in the delivery of effective, efficient and quality healthcare, but also has shortcomings because 
its scope in the healthcare field is not always clear. To this end, ethical boundaries need to be placed that 
clarify and determine a principal ethical framework predominantly targeted to individual action, 
responsibility and overall conduct in relation to the implementation of AI in health systems governance, 
primarily encompassing respect for patient autonomy, privacy and confidentiality. Thus, ethics are 
standard setting in the area of human behavior. All in all, in practice and particularly in terms of applying 
AI in health systems governance this implies that all responsible stakeholders in the healthcare field are 
required, inter alia, to duly consider ethical norms; to prioritize patient safety, privacy and autonomy; 
and crucially to offer detailed ethical guidance to decision-makers.  
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Περίληψη 
 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και η ραγδαία εξέλιξη των μέσων 
επικοινωνίας εμπλέκονται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης καθημερινής δραστηριότητας. Στο Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν την υγεία. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την 
σωματική, ψυχική υγεία ενός ατόμου καθώς και οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει την κατάσταση της 
υγείας αυτού. Η τεχνολογική ενσωμάτωση στον χώρο της υγείας έχει ως συνέπεια την ηλεκτρονική 
επεξεργασία δεδομένων υγείας με αποτέλεσμα η παραβίαση της ασφάλειας και του απορρήτου να 
γίνονται συχνά φαινόμενα.  
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018, 
συμβάλλει στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δίνοντας εναύσματα για την 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης.  
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αναδείξει τις εφαρμογές του ΓΚΠΔ, καθώς και να 
παρουσιάσει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και 
ειδικότερα των δεδομένων υγείας. 
Επιπρόσθετα γίνονται αναφορές στο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την επεξεργασία και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων  στην υγείας. Με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας,  σε σχέση με το πλαίσιο νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων υγείας, προκειμένου 
να αποφευχθούν τακτικές, που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων υγείας. 
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Abstract 
 

This paper presents the adaptation of a modern health information system to the new personal data 
protection regulations. It outlines a series of actions needed to be implemented in information systems 
to fully comply with the requirements of the European Union for the protection of personal data. It is 
easily understood that health information systems have an even greater need for the protection of patients' 
data because of the fact that it is sensitive data. The successful adaptation of the information system to 
the regulation lies in the accuracy of the data it records, the flexibility of policy implementation that 
allows the administrator, the clarity of the logic it implements, the friendliness of the environment it 
offers. 

Introduction 
 

The GDPR, enforced in May 2018, is a regulation on data protection in the European Union. 
The GDPR integrates the concept “Data protection by design and by default” (Regulation 2016, Chapter 
4 Article 25). Protecting and respecting the dignity, privacy and free development of one's personality 
are the main aims of every democratic society. Rapid advances in information technology, the 
development of new technologies, new forms of e-commerce and the need for e-government have led to 
an increased demand and exchange of information by private and public sector. 

The need to protect personal data with regard to the individual, led to European and State 
intervention and the adoption of new laws and Regulations. As a result, the General Data Protection 
Regulation 679/2016 of the EU, which came in effect on May 2018 -followed by with the latest Greek 
Data Protection Law 4624/2019 are applied. Respecting patients' privacy and protecting confidentiality 
in health services, led the European Court of Justice to the confirmation that domestic laws must provide 
appropriate safeguards to prevent any communication and disclosure of personal health data (Yuan and 
Li, 2019). However, the enormous and pressing need to record and process personal data, both in 
manuscripts and in electronic records of an information system (IS), has created problems in the privacy 
of the individual. 

The rapid technological development has not left the health sector unaffected. Information and 
communication technologies have infiltrated the healthcare and medical services. As a result, new terms 
such as electronic health record, electronic prescription, telemedicine, use of artificial intelligence (AI) 
tools have been created. Based on recent developments in the field of healthcare, AI has already led to 



advancements, particularly in areas such as precision medicine, diagnosis tools, psychological support, 
and help for the elderly. AI technologies generally require large amounts of both personal and 
nonpersonal data to function. In health care specifically, AI technologies rely on personal information, 
including health-related data extracted from medical files or research participants’ results (Presthus et al., 
2018). Promoting AI and capturing its benefits for the health care system yet depend, in large part, on 
procuring a convenient access to this sensitive data. Ensuring that privacy protection is in place appears 
essential, especially with individuals showing substantial concerns about sharing their data in the medical 
and Clinical context (Bourassa et al, 2018). 

Thus, along with the benefits of implementing these new technological tools, the problem of 
protecting health data has emerged. The ability to keep electronic medical records and files makes it 
necessary, more than ever before, to protect this sensitive personal data. 

Increasingly, there is a growing international trend of shrinking of all professional secrets that 
traditionally constituted the principles of the practice of the freelance profession. Medical privacy is 
threatened globally by tax authorities, social security providers, private insurance companies, but also by 
the media, which are reporting cases of patients violating their claims for the protection of their medical 
confidentiality and data. 

In order to fully understand the broader concept of personal data protection, we must, first of 
all, understand what is considered personal data and sensitive personal data. According to the European 
law, anything that identifies a natural, living person is considered as piece of personal data. At the same 
time, sensitive personal data are considered data that indicate aspects of a person's life or activity, such 
as health or trade union affiliations data.  

In view of the above, the concept of personal data protection is formulated in everyone's mind 
as the protection of data that separates each individual person. The choice of maintaining the privacy of 
one’s personal data is up to each individual. Whatever the choice, however, ethics dictates that the 
privacy of every individual's personal data must be respected by the rest of the world and that is precisely 
what both European law and the law of each autonomous state dictates. 

With regard to health data, the obligation of everyone to respect and safeguard their privacy 
was established much earlier than the personal data laws were applied. Most health professionals who 
have immediate access to sensitive patient personal data have introduced (some of them by legislation) 
codes of conduct that provide the obligation of professionals to protect and avoid disclosing patient health 
data, that come to their knowledge. The main examples of such Code of Conduct are the Code of Medical 
Ethics, which was revised in 2005 by Law 3418 and the Code of Nursing Code of Ethics, which was 
introduced by Presidential Decree 216 in 2001, which states in Article 11: “The Nurse owes unlimited 
respect to the patient's privacy and must refrain from any act or omission that may prejudice the 
confidentiality of any information which he or she knows in the performance of his or her duties”. 

In addition, sensitive personal data are data relating to health that are collected in a file system 
by nurses and doctors, mainly for the purpose of providing health services. The obligation to keep a 
medical record stems from the medical service contract. The medical record is defined as the set of 
documents in which the patient's course of health is optimally recorded and illustrated. The obligation to 
keep a medical record includes two additional obligations: the creation and maintenance of the medical 
record, in electronic or non-electronic form. The criterion for selecting the format of the medical record, 
whether electronic or not, is not the way it is created, but the way it is stored. Regardless of type, size, 
or specialty, all healthcare professionals are legally obliged to maintain patient health records for 20 
years, with regard to secondary health care, and 10 years, for primary health care. In most cases, these 
files are either paper or electronic, or a combination of the two. 

Furthermore, healthcare professionals have to adapt to the provisions of the General Regulation 
on the Protection of Personal Data (EU 2016/679), as well as to the provisions of the recently published 
Greek Law 4624/2019, which with negligible variations, introduces European Regulation into Greek 
Legislation. By combining all of the above, it is self-evident that healthcare professionals are faced with 
the challenge - the obligation - to set rules and devise ways to protect their health records from voluntary 
or unintentional disclosure and their destruction. To this direction, Law 4624/2019 proposes a number 
of measures to be adopted by all entities handling personal data, including, but not limited to: 



a. Measures to ensure that it is possible to verify ex-post and determine whether and by whom 
personal data has been entered, modified or removed. 

b. Restrictions on access by processors. 
c. The pseudonymization of personal data. 
d. Encryption of personal data. 
e. Measures to ensure the capacity, confidentiality, integrity, availability and durability of 

information systems and services related to the processing of personal data, including the ability 
to quickly restore availability and access in the case of a physical or technical event-problem. 

f. Procedures for regularly testing and evaluating the effectiveness of technical and organizational 
measures to ensure processing safety. 
 
Therefore, the creation of an adjusted health Information System and database, compatible and 

consistent with the European Regulation and the Greek Law could be deemed as a solution to the problem 
of the increased contemporary requirements. 

 
Related works 

 
The framework of PbD suggests that such an approach can be subdivided more specifically. 

Basically, it proposes the following seven foundational principles (Cavoukian 2009): 
1. Proactive not Reactive; Preventative not Remedial: By proactively adopting strong privacy 

practices, events which have an invasive effect on privacy are anticipated and prevented. 
2. Privacy as the Default Setting: Personal information is by default protected without the need for 

the user to take any action. The fair information practices – “Purpose Specification”, “Collection 
Limitation”, “Data Minimization”, and “Use, Retention and Disclosure Limitation” – are taken 
into account. 

3. Privacy Embedded into Design: Privacy is considered in the design and architecture of IT 
systems and business practices as a core functionality. It should be embedded holistically in 
terms of considering the context, integrative as respecting all stakeholders, and creative as re-
defining previous designs. 

4. Full Functionality – Positive-Sum, not Zero-Sum: All legitimate objectives of an organization 
are achieved with full functionality. A multi-functional solution is investigated where no trade-
off is performed to the detriment of privacy. 

5. End-to-End Security – Full Lifecycle Protection: Strong security actions are taken throughout 
the entire lifecycle. The management of personal information and included principles are carried 
out, such as destroying data at regular intervals. 

6. Visibility and Transparency – Keep it Open: All stakeholders in business practices and 
technologies operating according the promises and objectives. For this, visibility and 
transparency are needed for establishing accountability and trust. In this principle, the three fair 
information practices – “Accountability, “Openness”, and “Compliance” – are considered. 

7. Respect for the User – Keep it User Centric: The design should always consider the interests 
and needs of users. This principle implies the four fair information practices: “Consent” – users’ 
consent regarding collection, usage, and disclosure of personal information; “Accuracy” – the 
need for complete, correct, and actual personal information; “Access” – providing user access 
to their data; and “Compliance” – interpreted as organizations having to take actions and 
communicating them regarding users’ privacy (Cavoukian, 2019). 
To deal with this shortcoming, we propose a comprehensive research agenda that enables and 

guides researchers as well as practitioners to a decision process that explicitly addresses consequences 
and the impact on compliance regarding GDPR. Because this regulation becomes effective in May 2018, 
convincing solutions for the issues raised are urgently needed (Kurtz et al, 2018). 

 
Proposed implemented features and functions of a software solution  

 



Based on the analysis of the aforementioned framework, it will be presented the design and 
implementation of the software, called MyMedApp, and how suggested to meet the requirements of the 
G.D.P.R compliance in the field of real world IS. The proposed implementation model that will be 
presented relates only to the front-end of the IS. Here there is no mention to the back-end (database 
encryption), backup’s procedures and policy and other components that constitute the overall solution. 

The figure 1 presents the basic form where general GDPR settings specified by the 
administrator. This defines the context in which the software will operate.  

 

 
Figure 1: General GDPR settings 

There are three (3) main functionalities containing some sub-functions: 
User disconnects after X (parameter) seconds inactivity.  
Inactivity is defined as the lack of mouse movement and typing. It is common in all work environments, 
while a worker works in front of his/her computer monitor, getting up from his position for any reason 
and interrupting his work. At this point and as long as the employee is absent, the content of the screen 
is vulnerable to viewing by any other person with physical access to the area. For this reason, enabling 
this feature tells the software that for example after X (in our figure 120) seconds of user’s inactivity you 
will log out and you will transfer the user to the main login form (Figure 2). 

 
Figure 2: Main login form 

 
As proof of function’s activation, and also for the proper monitoring and measurement of 

inactivity time there is always a visible indication at the bottom bar of the main software’s form. 

 
Figure 3: Last active time 

In this way any possible information that might be exposed to anyone can be hidden from the 
screen. When the responsible employee returns to his position and log in again, he will return exactly to 
where the program was resuming his job. 
 
In the hidden fields show the first X (parameter) characters.  



By this feature administrator will enforce the anonymization policy which means that the software when 
for example have to show the patient’s name field should not do so because it is sensitive personal data. 
Instead it should display other characters such as the asterisk (*). For example if software have to show 
the name “Andras Christos”, it must show “And*******”. For better flexibility, administrator can 
determine how many characters the software wants to display. By typing zero disables the operation. 

The next level of program adaptability and flexibility is the ability to apply anonymization 
policy separately at the user level and for different fields. As an example in Figure 4, it appears that 
anonymization is only applied to user “maria”, not to others. 

 
Figure 4: Customize anonymization and fields by user level 

Finally, it is possible for each user to select the fields that will apply the anonymization rules 
(Figure 5). In this way the administrator has a wide range of tools for the implementation of the main 
GDPR’s requirement which is anonymization. 

 
Figure 5: Definition of anonymization fields 

Below are showed some screenshots (figure 6-7), from the end-user perspective, as the final 
result of the anonymization enforcement policy. 



 
Figure 6: Main Patient’s form 

 
Figure 7: A typical patient’s grid 

Enable user’s log file.  
This feature consists of two parts. Within the framework of basic principles of the GDPR’s compliance, 
the purpose of these features is to make possible the traceability from company’s management in the 
case of exposuring sensitive personal data. 

 

 
Figure 8: Submenu of user log files. 

The first one, user login log file (figure 9), records automatically every entry and exit of all 
users in the information system from every device.  

 
Figure 9: Example of user login file 

 
The second, user event log file (figure 10), records automatically every specific action of each 

user, which may potentially expose or delete personal data. This means that the time of the event where 
a specific user get a report or deleted a record of patient is recorded. Thus, the flexibility of the IS 
enhances the management's future capability for traceability. 



 

 
Figure 10: Example of user event file 

From one hand, in the event of an unfortunate event of loss of personal data, irrespective of the 
extent and possibility of recovery, the business can prove that it has taken all the necessary measures to 
identify the vulnerability. From the other hand, knowing the existence of such measures, through staff 
training, works proactively as it increases the level of attention and responsibility of all involved. The 
last feature that contributes to strengthening the overall security policy is the requirement from each user 
to change his password every X (parameter) days. 

 
Conclusions 

 
The responsibility of the information system lies in the accuracy of the data it records, the 

flexibility of policy implementation that allows the administrator, the clarity of the logic it implements, 
the friendliness of the environment it offers. Quality education of employees who are required to use 
these tools under daily pressure is another important element of success. A key element of this training 
is the consolidation of the need to protect personal data so that it can be internally accepted by employees 
and management. Many researches have revealed that implementing EU-GDPR is not a one-time effort, 
but an ongoing process (Labadie and Legner, 2019) 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the present and future of Health Information Systems. Using all modern technologies 
of information systems and automation systems is highlighted their application in the field of health. The 
present is analyzing with the use of an information system that has been used effectively in the last 10 
years in the Hospital Information systems. Then is extensive reference to the evolution of these systems 
and how the integration of artificial intelligent technologies can make them even more efficient and 
accurate in the way they work. Reference is made to automated patient record systems, artificial 
intelligence decision support systems, self-diagnosis systems, the use of the Internet of Thinks, and 
general technologies that have been rapidly developed in recent years. 
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Introduction 
 

In recent years has been a rapid development of information systems. Every company uses 
technology to ensure efficiency, flexibility, reliability and speed. It is clear that this development has had 
a great impact on the health sector as well. More in particular, the development of health information 
systems is capable of improving both the quality of medical care and the service of patients. The health 
sector includes medical care, patient care, care for the prevention and maintenance of the physical and 
mental health of all citizens. The result of this implementation is the upgrading of all the services offered 
to patients in the field of health and in restructuring to save costs.  

A health information system (HIS) refers to a system designed to manage healthcare data. This 
includes systems that collect, store, manage and transmit a patient’s electronic medical record (EMR), a 
hospital’s operational management system or a healthcare decision support system. The role of HIS is 
crucial because health is a top priority for modern societies and it also could saves huge money providing 
better management and accurate information. The major role of CISs is to capture, store, process, and 
timely transfer information to clinical decision makers for a correct and rapid decision. 

Clinical information systems (CISs) have generated opportunities for meaningful improvements 
both in patient care and workflow but there is still a long way to perfection. Healthcare providers are still 
facing challenges of data exchange, management, and integration due to the lack of functionality among 
these systems (Mohaimenul et. al., 2018).  

 
State of the Art  

 
There have been enormous advancements that have taken place, but many of the early 

expectations for Electronic Health Records (EHRs) have not been realized and current EHRs still do not 
meet the needs of today’s rapidly changing healthcare environment (Evans, 2016). As a conclusion of 
the meta-analysis (from 525 articles which were published in 722 different journals two are the main 
results: 



• Interoperability from a syntactical and semantic point of view 
• Secondary use of existing health data in all its shades. Here, patient safety was a major scope 

of application. 
The focus has now moved beyond data acquisition for just supporting the local care workflows 

(Ganslandt &  Hackl, 2015). As a result of another meta-analysis (including 23 selected papers out of 
1,026 unique abstracts), the authors conclude that “Although, the demand for CIS functionality is rising 
fast, current CISs still have data integration challenges and lack of functionality to exchange patient 
information from all or some parts of the healthcare system. These limitations can be attributed to 
technical, human, and organizational factors”. Thus, CISs provide tremendous opportunities to reduce 
clinical errors such as medication errors and diagnostic errors and to support healthcare professionals by 
offering up-to-date patient information (Mohaimenul et. al., 2018). 

Electronic health applications facilitate the practice of medicine, promote physician-patient 
communication, and help diagnose. Well-known applications of e-health that have revolutionized the 
field of Health are telemedicine services, electronic health registries, chronic disease management 
systems and tele-monitoring and patient care systems (Car et al, 2018). Health software is designed to 
help diagnose, treat and make decisions on various health issues and in some cases take the form of a 
consultant, replacing the health professional (Krouse & McKinney, 2012). Research has shown that 
mobile technology has been widely used in recent years. According to a recent Manhattan Research 
study, which attempted to study how to use applications smartphones from 2,950 physicians in the US, 
a percentage that 70% of doctors using smartphones, make use of the application. Also, 34% of doctors 
seeking access to this application through it mobile phones, they use it three to four times a day 
(Watertown, 2014). Burdette et al present applications that work by providing the user with an interface 
so that he can enter parameters. The results of the search parameter will be calculated by the application 
through its available formula. Therefore the user does not need to know the mathematical type of 
parameter calculation he is looking for. The the best known applications of this kind are Epocrates 
MedMath and MedCalc (Burdette et al, 2008). In other cases, patients have access to clinical information 
such as laboratory test results, vital signs, fluid intakes and losses, allergies, medications taken (Gamble, 
2009). 

System description  
 

As recent research shows the stage where simply storing and handling is the main purpose is 
overcome. Features such as recording, editing and searching all the data needed to manage patients and 
their care, the user-friendly user interface, are self-evident for any information system. Therefore, 
looking to the next level, the necessary features that a contemporary healthcare information system has 
to implement and integrate are described and presented. One of the main objectives of every HIS is to 
reduce costs and increase efficiency. 

 
Integration of handling external files 
For the end user, it is very important to be able to manage digital external files such as images 

(from scanned documents or test results), templates and documents of word processing applications, 
spreadsheets etc. without having to work in many software environments. So, for example, through a 
patient form within the same information system, it is crucial to be able to link external files and open 
them at any time such as the below picture shows. 

 

 



Figure 1: Example of linking and handling external files 
To the next level any external file can be saved internally to the information system. On the one 

hand the capacity of the database is increased, but resources are saved, mainly time, because of the 
responsibility of backing up. And that's because having a copy of the database all the files at the same 
time are stored. That means it is not necessary to keep another program that will copy and backup the 
external files from the operating system. In modern RDBMS such as Microsoft SQL SERVER, this 
feature is implemented through the varbinary (max) field data type where binary data of any digital file 
is stored. 

 
Figure 2: The Varbinary (max) data type in RDBMS of Microsoft SQL Server for storing files 

internally.  
Automated information and communication.  
The challenge of the time is to integrate different information into the same system. Information 

that simply shows numbers gets value when properly explained by their respective experts. The expert 
will evaluate the situation and take action if necessary. The time factor can also be critical. It thus 
becomes apparent that an information system must be “alive” and in touch with stakeholders in real time 
for events and metrics that require immediate information. Therefore, firstly, information system must 
have a smart and parametric system that determines which measurement is critical and can be stored in 
database (Figure 3). 

 
Figure 3: Types of measurements can be stored in I.T. database 

In the next step the information should be sent to the appropriate physician to provide the 
necessary explanation. The administrator can declare for each measurement and theirs limit values, who 
(physician, doctor, employee etc.) must be informed and via witch communication system (SMS, email 
etc.) (Figure 4,5). 

 

 
Figure 4: form for configuring automatic information sending in case of emergency 

For the communication are modern tool which can be used in order to send the information 
directly. Email, SMS, Viber, Messenger.  For example, this translates into an internal procedure - an 
algorithm that says that when a patient's temperature is exceeded 40 degrees Celsius, his or her physician 
should be immediately informed by SMS (Figure 6). 



 
Figure 5: recording the measurements with handy large buttons on a tablet screen 

 

 
Figure 6: Final notification 

 This means that a modern information system has to integrate (with the corresponding API and 
interface of any necessary platform) all the possibilities of direct communication with interested persons. 
In the described system is implement a connection to https://www.smsapi.com platform via ΑPI (Figure 
7). In the contemporary world, healthcare information systems must meet the needs for interconnection 
and availability the professionals involved.  

 

 
Figure 7: SMSAPI platform 

 
Future challenges 

 
One of the most critical issue on health information system is the collection of real time patient 

health data. This means that it is increasingly important to have detailed, accurate data of psychological, 
pathological, and general biometric measurements. This is because new technologies of machine 
learning, deep learning, artificial intelligence require as much and reliable data as possible. Therefore, 
for any organization, data gathering is the biggest investment in the direction of the innovative solutions 
it can offer in the present and future. For example, the traditional measurement of patient temperature, 
blood pressure, pulse rate, blood sugar and so much other hematological data must be organized and 
digitized within an information system. At the same time, by digitally maintaining the treatment of each 
patient (medicines, exercises, nutrition, etc.) we can at a later stage feed into machine learning and 
artificial intelligence technologies to evaluate treatment and propose future therapies and strategies for 
physicians. In this direction, the next level in the accurate and reliable collection of many data relates to 
the Internet of Things. 

The Internet of Things Technology through small and wireless devices (smart watches, 
temperature sensors, etc.) offers the ability to automatically, reliably, continuously measure and record 
wirelessly data from real patient world in our information system. This approach comes to give the 
absolute solution to the need for a lot and reliably data, but on the other hand, transmission and security 
issues are becoming critical. As an example, a secure patient's diagnostic data transmission model using 



both colour and gray-scale images as a cover carrier for healthcare based IOT environment has been 
proposed (Elhoseny et al, 2018). 

The rising importance of the IOT is such that they have already been proposed holistic 
architectures of IOT eHealth ecosystem. For example, authors propose that this requires major a 
transition from the clinic-centric treatment to patient-centric healthcare where each agent such as 
hospital, patient, and services are seamlessly connected to each other. This patient-centric IOT eHealth 
ecosystem needs a multi-layer architecture: (1) device, (2) fog computing and (3) cloud to empower 
handling of complex data in terms of its variety, speed, and latency (Farahani et al, 2018). 

Finally, Blockchain technology promises to address the increased security needs of data traffic. 
In order to handle the protected health information (PHI) generated by these devices, researchers propose 
utilizing blockchain-based smart contracts to facilitate secure analysis and management of medical 
sensors (Griggs et al, 2018). 

Another critical future point is to support diagnosis and providing the recommended treatment 
by Machine Learning and Artificial Intelligence. It is widely accepted that technologies of machine 
learning and artificial intelligence (mainly via neural networks) have shown excellent experimental 
results in many disciplines related to disease prognosis and prevention (Koyner, et al, 2018 • 
Mohamadlou, 2018). An artificial intelligence program specially trained to handle even the smallest 
variants of medical data would be the perfect tool to find patterns and coherence that could otherwise be 
escaped by a human expert (Conner-Simons & Gordon 2019). For health care information systems, it is 
a challenge to be able to utilize and integrate these astonishing progresses with flexible user interfaces 
and tools useful in the daily lives of physicians. To make use of such modern forecasting tools, it is not 
at all practical and useful for a healthcare professional to have to work in many environments and 
software with different requirements each. IT systems need to integrate such capabilities in the most 
functional and effective way. 

Furthermore the last years a new technique for diagnosis is using, called Auto-Diagnosis. 
Beyond to supporting the diagnosis of physicians, developments in automatic diagnosis are important 
and will certainly tend to cover the scope of people's work. This study (Tou, 2018) provides a state-of-
the-art EMRs processing system to automatically make medical decisions. It extracts five types of 
features associated with infection and achieves a decent performance on automatic infection detection 
based on machine learning models. In a similar direction of auto and remote diagnosis, created a medical 
Chabot (Divya, et al, 2018) using Artificial Intelligence that can diagnose the disease and provide basic 
details about the disease before consulting a doctor in case of any health issues. A medical Chabot 
provides personalized diagnoses based on symptoms. Author believe that the implementation of 
personalized medicine would successfully save many lives and create a medical awareness among the 
people. Thus medical Chabot has wide and vast future scope. No matter how far people are, they can 
have this medical conversation. The only requirement they need is a simple desktop or smartphone with 
internet connection. 

Automated report generation is also in the way o using. The ability of algorithms to 
automatically generate satisfactory reports through medical digital data will increase the speed and 
quality of the diagnostic process and also support clinical decision making (Han et al, 2018). The data 
may be visual such as x-rays (Li et al, 2018) or medical records and historical patient data. These tools 
will reduce the time spent on mechanical work by physicians and general practitioners. This, in turn, will 
enable them to spend more and more quality time on patients. In addition, such tools will greatly assist 
in the secretarial work as they automate much of the communication and information of patients' 
relatives. The last word in this direction is Natural language generation (NLG) that is a technology that 
transforms data into narratives. As an example, generating radiology reports is time-consuming and 
requires extensive expertise in practice. Therefore, reliable automatic radiology report generation is 
highly desired to alleviate the workload and researchers proposed a generative encoder-decoder model 
and focus on chest x-ray images and reports (Yuan et al, 2019). 

Generally, NLG revolutionizing the data-discovery and visualization process by immediately 
generating natural-language insights to accompany charts and graphs. Τhere is already a business interest 
and a company that advertises their applications and has several customers https://narrativescience.com. 



 
Conclusions 

 
The ultimate goal of all the proposed improvements is to be able to lead to better decision-

making by administration and physicians. The adoption of IT in healthcare has been particularly slow 
and lagging behind as compared to other domains. This is due to the complexity in issues like 
interoperability, technological rationality, acceptability, managerial rationality, data security, data 
quality, and standards. A CIS typically provides a wide range of data repositories, medical reports, and 
clinical decision support systems etc. that are generally not accessible in an integrated fashion. 

Τhe challenge for information systems is to expand and integrate such new technologies as 
much as possible. This does not mean that we have to look the human-machine relationship 
competitively. The combination and harmonious co-operation of machine and man where we get the 
powerful benefits of each can bring great results. 
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Απόφοιτες του τμήματος  

Διοίκησης επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ 
 

Περίληψη 
 

Δεδομένου ότι η ικανοποίηση και διατήρηση του πελάτη είναι ο απώτερος στόχος, οι 
οργανισμοί έχουν αρχίσει να δίνουν έμφαση στην πελατοκεντρική στρατηγική των υπηρεσιών για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, 
προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στον κλάδο της υγείας, τα CRM βοηθούν 
τους οργανισμούς να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες- ασθενείς τους, να επικοινωνούν με αυτούς και 
να τους πληροφορούν έγκαιρα, καθώς και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των θεραπειών, ώστε 
να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές. Από επιχειρηματικής πλευράς, οι ασθενείς αποτελούν 
τους σημαντικότερους πελάτες του νοσοκομείου που λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας άμεσα και η 
ικανοποίησή τους είναι το κλειδί για τη επίτευξη κερδοφορίας και την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.  

Όσον αφορά την υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας των ασθενών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι περιορισμένες στον 
αριθμό εφαρμογές που είναι διαθέσιμες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα χρήσης, καταδεικνύοντας ότι 
μέχρι στιγμής οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των νοσοκομείων έχουν 



καθυστερήσει σημαντικά να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα επικείμενα οφέλη των συστημάτων 
αυτών. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η απουσία εμπειρικών μελετών, σε ότι έχει σχέση με τη διεξοδική 
αξιολόγηση και τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια νοσηλευτικά 
ιδρύματα, εμποδίζει κάθε προσπάθεια εξαγωγής σημαντικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την εφαρμογή και τις αλληλεπιδράσεις του Customer 
Relationship Management (CRM) στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης από την πλευρά των 
εργαζομένων (διοίκησης, ιατρών, νοσηλευτών). 
Λέξεις κλειδιά: CRM, Πληροφοριακά Συστήματα, Νοσοκομεία, Υγεία, Υγειονομική Περίθαλψη 
 

Εισαγωγή 
 

Η έννοια του Customer Relationship Management (CRM) εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, καθώς 
οι δυναμικές της νέας εποχής και των τεχνολογικών αλλαγών επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό του 
αρχικού ορισμού. Κατά καιρούς δόθηκαν πολλοί ορισμοί σχετικά με τον όρο του CRM, όμως αυτός που 
έχει κυριαρχήσει είναι ότι η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων αποτελεί μια φιλοσοφία και μια 
επιχειρηματική στρατηγική, η οποία υποστηρίζεται από ένα σύστημα και μια τεχνολογία που έχει 
σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Στο διεθνές περιβάλλον είναι ευρέως διαδεδομένες οι πρακτικές που βασίζονται στη φιλοσοφία 
του CRM και εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό σε διάφορους τομείς. Υπάρχει μια σειρά από μελέτες που 
επικεντρώθηκαν σε τέτοια συστήματα, διερευνώντας τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 
υιοθέτησή τους, σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων και της υγειονομικής περίθαλψης. Παρά το 
γεγονός ότι βρήκαν κάποια στοιχεία ή χαρακτηριστικά, η δυνατότητα εφαρμογής αυτών των 
παραγόντων στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης ήταν αμφίβολη (Mulhall et al., 2002). Ως εκ 
τούτου λοιπόν, είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός των μελετών που έχουν διερευνήσει 
συγκεκριμένα την εφαρμογή ενός συστήματος CRM στα νοσοκομεία. Παρόλο που δεν αποτελεί την 
τυπική λύση του CRM, η εφαρμογή της σύγχρονης πληροφορικής στις εγκαταστάσεις παροχής υγείας 
έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την υγειονομική περίθαλψη προς το καλύτερο (Miller & Sim, 2004), 
συμβάλλοντας στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη- ασθενή.  

Παράλληλα, παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στον ερευνητικό τομέα, αφού υπάρχουν 
αρκετές δημοσιεύσεις για το CRM, ενώ οι μελέτες ενός τέτοιου θέματος στο κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας είναι ελάχιστες (Yahia et al, 2016). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι μονάδες υγείας πολύ πρόσφατα 
ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, κυρίως από την πλευρά της τεχνολογικής υποστήριξης, 
με στόχο την αυτοματοποίηση των πληροφοριών τους, χωρίς όμως να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
ουσιαστική βελτίωση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 
 

Το CRM στα νοσοκομεία 
 

Οι ΤΠΕ δημιουργούν πλέον ένα περιβάλλον όπου οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
κλινικά αρχεία και τα προγράμματα αγωγής υγείας οποτεδήποτε και από οπουδήποτε (Anshari & 
Almunawar, 2012). Η έννοια του CRM θεωρείται ένα σχετικά νέο και εν πολλοίς ανεξερεύνητο κομμάτι 
στον τομέα της υγείας (Adele  et al, 2015) και η γνώση γύρω από αυτό είναι περιορισμένη (Anshari 
&Almunawar, 2012). 

Συγκεκριμένα, οι Anshari and Almunawar (2011, 2012) έχουν ασχοληθεί εκτενέστερα με το 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και προώθησαν την σημαντικότητα του CRM στον τομέα της υγείας 
δημιουργώντας ένα μοντέλο Social CRM για το συγκεκριμένο κλάδο. Ασχολήθηκαν με όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη ενός περιβάλλοντος υγείας, εξετάζοντας τον παράγοντα ασθενή, τον οργανισμό και 
τα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος τους ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά 
του CRM  προκειμένου να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όσον αφορά την βελτίωση 
εξυπηρέτησης πελατών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα πιθανές συγκρούσεις και προωθώντας τη καλύτερη 
υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς (Anshari & Almunawar, 2012). 

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια των (Ting et al, 2007) οι οποίοι ανέπτυξαν ένα 
σύστημα διαχείρισης της διαβητικής εκπαίδευσης (POEM) με την ονομασία Health Grid. Το Health Grid 



επιτρέπει τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πολλών ιατρικών και κλινικών αρχείων/ βάσεων 
δεδομένων που τηρούνται από διαφορετικά νοσοκομεία, οργανώσεις υγείας και φαρμακευτικές 
εταιρείες. Με άλλα λόγια, το Health Grid είναι ένα περιβάλλον στο οποίο τα δεδομένα ιατρικού 
ενδιαφέροντος μπορούν να αποθηκευτούν και να διατεθούν εύκολα σε διάφορους φορείς του 
συστήματος υγειονομικής υγείας, των ιατρών, των επαγγελμάτων όπου συνεργάζονται, των κέντρων 
υγειονομικής περίθαλψης, των διοικητικών υπαλλήλων και φυσικά των ασθενών και των πολιτών εν 
γένει (Anshari, & Almunawar, 2012). 

Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα οι Almunawar και Anshari (2014), εξέτασαν την ενδυνάμωση των 
πελατών στην ηλεκτρονική υγεία μέσω της κοινωνικής διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (Social CRM) 
και ανέπτυξαν ένα πρωτότυπο σύστημα ηλεκτρονικής υγείας, το Clinic 2.0, με το οποίο μετρήθηκε το 
επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη-ασθενή πριν και μετά την προτεινόμενη αλληλεπίδραση. Οι δοκιμές 
οδήγησαν σε ταχεία αύξηση της ικανοποίησης, υποδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες εκτιμούν την 
ενδυνάμωσή τους στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.  

Η ενδυνάμωση στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από τον τρόπο με 
τον οποίο όλα τα μέρη μοιράζονται ευθύνες στις διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης (Hertzum, 2010, 
O'Malley et al., 2010).  

Η ιατρική ενδυνάμωση σχετίζεται με τη μεταφορά ορισμένων ιατρικών δραστηριοτήτων στους 
ασθενείς (Morris & Morris, 2011) και τη γενικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ ιατρών και ασθενών. Μέσα 
από ένα σύστημα ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να υπάρξει μία ηλεκτρονική διαβούλευση, ηλεκτρονική 
συνταγή, ηλεκτρονική επίσκεψη κ.λπ. 

Τέλος, η κοινωνική ενδυνάμωση περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνομιλίας και της 
ανταλλαγής πληροφοριών μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι ασθενείς γίνονται μέλη (Uchino et al., 
1996). Με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται, ανεπίσημα, πληροφορίες για τις διαγνώσεις τους, τα φάρμακά 
τους, τις εμπειρίες της υγειονομικής περίθαλψης, τις θεραπείες και άλλα. Επιπλέον, ενθαρρύνονται οι 
ασθενείς να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους μέσω του καναλιού, το 
οποίο παρέχει ο οργανισμός, ώστε να μπορεί να γίνει μέρος της διαδικασίας εκμάθησης της υγειονομικής 
περίθαλψης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προσφέρει νέες ιδέες για τα άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση 
της κατάστασης της υγείας και των συνθηκών χρόνιας περίθαλψης. Επίσης, βοηθά τους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας να αξιολογούν τις υπηρεσίες τους και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι ασθενείς είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 
όταν μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Έτσι, η ενδυνάμωση του ασθενούς 
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του Κοινωνικού CRM και βοηθά τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες- ασθενείς τους. 
Αυτή η στρατηγική πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, για να είναι αποτελεσματική στην εξυπηρέτηση 
πελατών και να αυξήσει την εμπιστοσύνη, τα έσοδα, την αναγνώριση του σήματος και τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες (Almunawar & Anshari, 2014). 

Συμπερασματικά, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζουν τη Διαχείριση Σχέσεων 
Πελατών (CRM) ως στρατηγική για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με τους ασθενείς τους. Το 
CRM παρέχει τη δυνατότητα για εντατικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες (Anshari & Almunawar, 
2012). Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ως τεχνολογία και στρατηγική, καλύπτοντας τις 
υψηλές προσδοκίες των πελατών τους και αυξάνοντας την προώθηση πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 
υγείας σε όλο τον κόσμο (Anshari & Almunawar, 2012). Οι στρατηγικές CRM και Social CRM 
αποτελούν μια αποτελεσματική λύση για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πελατών- ασθενών 
(Adele et al, 2015). 

 
Το CRM στα νοσοκομεία διεθνώς 

Αμερική 
Για πρώτη φορά το CRM προτάθηκε από το Gartner Group στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ένα 

σύστημα το οποίο αποτελείται από την αυτοματοποίηση του μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση 
των πελατών και τις διαδικασίες back office (Suozhu & Yan, 2011). Το σύστημα αυτό δεν διαφέρει κατά 
πολύ από οργανισμό σε οργανισμό, αλλά το περιεχόμενό του προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κλάδου 
καθώς και κάθε επιχείρησης.  



Οι πρωτοβουλίες CRM στον ιατρικό κλάδο έχουν τέσσερις στόχους: α) η άμεση εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων (Electronic Medical Records-ΕMR) στην κλινική πρακτική παρέχει 
κίνητρα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να αλλάξουν τις τρέχουσες πρακτικές και να 
μειώσουν τον κίνδυνο επένδυσης στην τεχνολογία των πληροφοριών, β) η εισαγωγή του EMR 
δημιουργεί μια διαλειτουργική υποδομή που επιτρέπει την ενημέρωση για την υγεία, μετακινώντας τον 
ασθενή από το ένα σημείο της φροντίδας στο άλλο, γ) η συμμετοχή των ασθενών στη δική τους φροντίδα 
αυξάνεται και δ) το EMR παρέχει ένα καλύτερο μέσο για την παρακολούθηση της δημόσιας υγείας, τη 
μέτρηση της ποιότητας της περίθαλψης και τη μεταφορά της ιατρικής έρευνας στο κρεβάτι(Miller & 
Sim 2004).   

Λόγω ταχείας αύξησης του όγκου ιατρικών πληροφοριών, καθίστανται απαραίτητες οι 
τεχνολογίες πληροφορικής για τη σωστή και γρήγορη διαχείρισή τους, με απώτερο σκοπό την 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών- πελατών. Η υιοθέτηση ενός συστήματος Διαχείρισης 
Πελατειακών Σχέσεων (CRM), άρχισε να αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στα νοσοκομεία. Το 2006, 
όπου πραγματοποιήθηκε μια μελέτη από την American Hospital Association (ΑΗΑ), (2006), έδειξε ότι 
σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των νοσοκομειακών κοινοτήτων που ανταποκρίθηκε, ανέφεραν μέτρια ή 
υψηλή χρήση της IT της υγείας (HIT) για την ποιότητα της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, 
έναντι του 37% το 2005. Το CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία για την ενίσχυση της 
ικανοποίησης των ασθενών, χάρη στην ικανότητά του να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες 
τους, την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και τη βελτίωση της εξελισσόμενης ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, βοηθά στη μείωση των περιπτώσεων των διάφορων ιατρικών εξόδων 
και τη διαχείριση του κόστους (Hung, 2010). 

Με το πέρασμα του χρόνου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των νοσοκομείων έγινε όλο και πιο 
έντονος, δίνοντας περισσότερο προσοχή στην αγορά. Έτσι τα νοσοκομεία άλλαξαν σταδιακά την 
«παραδοσιακή» φιλοσοφία τους και δημιούργησαν ένα σύστημα διαχείρισης "με επίκεντρο τον ασθενή", 
το λεγόμενο HCRM (Hospital Customer Relationship Management). Σκοπός του συστήματος είναι να 
διατηρήσει τους υπάρχοντες πελάτες, να απορροφήσει τους δυνητικούς, να αυξήσει τους αφοσιωμένους 
πελάτες, και τελικά να αυξήσει την αξία της διάρκειας ζωής αυτών (Shang & Wu, 2007).  

Το 2007 διεξήχθη μια έρευνα από το American College of HealthCare Executives, στην οποία 
ερωτήθηκαν 1.080 νοσοκομεία για τα κορυφαία ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την έρευνα 
το CRM, το οποίο σχετίζεται με θέματα φροντίδας, σχέσεων και ικανοποίησης του πελάτη, τα οποία 
απασχολούν περισσότερο τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη (CEO) του νοσοκομείου, βρισκόταν στην 
κορυφή με τα εννέα πιο δημοφιλή θέματα, επί τρία συναπτά έτη (HIMSS, 2009). Επίσης, το ποσοστό 
αποτυχίας των έργων της τεχνολογίας της πληροφορικής ήταν αρκετά υψηλό, καθώς μία έρευνα 
αναφέρει ότι το 50% των Κλινικών Πληροφοριακών Συστημάτων (CIS) που εφαρμόστηκε σε 
οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης απέτυχε (Payton et al., 2011). Ένα χρόνο αργότερα, η Health 
Care Information and Management System Society ανέφερε ότι μέσα στα επόμενα δύο έτη η βελτίωση 
της ποιότητας της περίθαλψης και η ικανοποίηση των πελατών θα αποτελούσαν δυο κρίσιμους 
επιχειρηματικούς υποστηρικτές. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε, καθώς εκείνη την περίοδο οι 
συγκεκριμένοι παράγοντες επηρέασαν πάρα πολύ τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (HIMSS, 
2008). Έτσι, λοιπόν, την δεκαετία 2000-2010, όλο και περισσότερα νοσοκομεία στις ΗΠΑ άρχισαν να 
υιοθετούν το λογισμικό CRM και να το εφαρμόζουν (Glaser & Foley, 2008).  

Είναι γεγονός, πως οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας για τα χρονοδιαγράμματα και τις υπηρεσίες πληρωμών 
που διατίθενται στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ (Hung et al., 2010). Έπειτα, οι ασφαλισμένοι έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν ένα νοσοκομείο μεταξύ εναλλακτικών που δίνονται από την ασφαλιστική 
εταιρεία. Έτσι, τα νοσοκομεία πρέπει να παρέχουν την ποιότητα του CRM στους πελάτες τους, 
προκειμένου να οικοδομήσουν μια θετική δημόσια εικόνα. Καθώς το σύστημα υγείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών κινείται με βάση την υγειονομική αξία, η σημασία της εμπλοκής των ασθενών και των 
οικογενειών συνεχίζει να ενισχύεται, με σκοπό την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς. Έτσι, 
στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι ασθενείς θεωρούνται βασικοί πελάτες, 
χρησιμοποιείται ο όρος «Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Ασθενείς» (PRM) (Asgar & Shahiri,2015) 



αναπτύσσοντας ειδικά συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μιμούμενες εταιρείες άλλων κλάδων (Poku 
et al., 2016). 

Οι ασθενείς που είναι πιο ενεργοί με τη φροντίδα τους έχουν καλύτερα αποτελέσματα, και οι 
κορυφαίοι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης επιδιώκουν ενεργά την ανάπτυξη στρατηγικών 
προσεγγίσεων για την προώθηση αυτής της διαδικασίας. Με δεδομένη την τάση αυτή, δεν αρκεί μόνο η 
ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων, αλλά χρειάζεται και η ουσιαστική ικανοποίηση των ασθενών, η οποία 
θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα των στρατηγικών αποφάσεων ενός οργανισμού. Υιοθετώντας έναν 
ειλικρινή προσανατολισμό προς τους ασθενείς, επιτυγχάνεται σημαντική ενεργοποίηση και 
εμπλοκή αυτών, οδηγώντας σε ισχυρότερες θεραπευτικές συμμαχίες μεταξύ των παρόχων και των 
ασθενών, βελτίωση λήψη αποφάσεων του ασθενή, και καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία.  

Εκτός από τους πελάτες-ασθενείς, έναν ακόμα κρίσιμο ρόλο στην αποδοτικότητα της 
Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων κατέχουν οι εργαζόμενοι-χρήστες των συστημάτων. Πρέπει να 
δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε έναν τέτοιο οργανισμό, κατά την 
υιοθέτηση των συστημάτων CRM, αλλά και μετέπειτα στην πράξη. Πολλές από τις μονάδες 
υγειονομικής περίθαλψης στον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού είχαν στην πρώτη 
γραμμή την υιοθέτηση νέων πρακτικών διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους (Rondeau & Wager, 2001). 

Για την ανάπτυξη πιστών ασθενών θα πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ασθενών για το 
ιατρικό σύστημα. Πολλοί φορείς υγειονομικής περίθαλψης έχουν έναν «Επικεφαλή Εμπειρίας» 
(Customer Experience Officer - CXO), ο οποίος προσδιορίζει τους βασικούς τομείς που χρήζουν 
βελτίωση, συμβάλλει στη διαχείριση της πορείας των ασθενών στον οργανισμό και αντιμετωπίζει τα 
εμπόδια. Θα ήταν χρήσιμο βέβαια, οι οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης να επενδύουν όχι μόνο σε 
έναν CXO, αλλά να αναθέτουν παρόμοιες αρμοδιότητες στο προσωπικό εξειδικεύοντάς τους σε 
συστήματα PRM. Επίσης, θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς σε θέματα υγείας και να 
αποτελέσουν opinion leaders, για να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν άτομα που έχουν ανάγκη σε 
δεξιότητες αυτοδιαχείρισης προβλημάτων υγείας καθώς και να προωθήσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής 
(Poku et al., 2016). 

Τέλος, ερευνητές ανακάλυψαν το 2004, ότι το CRM ήταν πιο σημαντικό στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 
ένα μεγάλο μέρος των ασθενών αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
(Kaiser Family Foundation, 2004; National Coalition on Health Care, 2005)Το 2005, αναδείχθηκαν τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα 
οποία ήταν το κόστος του λογισμικού, το hardware και τη συμμετοχή ιατρού (Thakkar & Davis 2007; 
Farzianpour, 2016). 

 
Ασία 
Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες, το σύστημα της Εθνικής Ασφάλισης Υγείας (NHI) που 

χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Ταϊβάν, καλύπτει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, διότι 
παρέχεται σε όλους όσους έχει δοθεί η ιθαγένεια για περισσότερο από τέσσερεις μήνες (National Health 
Insurance, 2005). Πληρώνουν μόνο ένα χαμηλό πάγιο κατά την επίσκεψη και είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από το επίπεδο και την τοποθεσία του. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
η τιμή γίνεται λιγότερο σημαντική, αλλά, οι πελάτες μπορούν να αναμένουν υψηλότερη ποιότητα 
εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, οι ιατρικές υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται από τα εκάστοτε ταμεία όπως 
η αισθητική χειρουργική και κάποιες από τις εξετάσεις, αποτελούν ένα άλλο σημαντικό είδος 
χρηματοπιστωτικής πηγής. Για τους λόγους αυτούς οι Hung, SY. κ.ά. το 2010 προέβλεπαν ότι «η 
υιοθέτηση του CRM πρόκειται να γίνει μια σημαντική τάση στον κλάδο της υγείας της Ταϊβάν» (Hung et 
al., 2010). Στην Ταϊβάν έχουν διεξαχθεί εθνικές έρευνες σε νοσοκομεία και σε γηροκομεία για την 
εφαρμογή του CRM, εξετάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά του και τις διαφορές ανάμεσα στους φορείς 
υγείας.  

Στον κλάδο της υγείας, σκοπός μιας τέτοιας εφαρμογής είναι να μάθουν ό,τι μπορούν για τους 
πελάτες- ασθενείς τους, να επικοινωνούν και να πληροφορούν έγκαιρα για την κάθε περίπτωση τους 
παρόχους και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των θεραπειών, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες 



προσαρμογές (Benz & Paddison, 2004). Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι ασθενείς αποτελούν τους 
σημαντικότερους πελάτες του νοσοκομείου που λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας άμεσα και η 
ικανοποίησή τους είναι το κλειδί για τη διατήρηση της κερδοφορίας του νοσοκομείου (Hung, et al., 
2010). Επίσης, οι ασθενείς, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της θεραπείας τους σε έναν οργανισμό, 
καθορίζουν τι είναι αυτό που δημιουργεί αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες (Kollberg et al., 2007). Ως εκ 
τούτου, η Διαχείριση των Σχέσεων με τους Ασθενείς- Πελάτες, προστιθέμενη στην ιατρική θεραπεία, 
καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τους ασθενείς και να 
προωθήσουν το νοσοκομείο, μέσα από τη διατήρηση ικανοποιημένων ασθενών και τις 
επαναλαμβανόμενες συστάσεις (Calhoun, et al., 2006). 

Από την άλλη επειδή οι χειρούργοι και ιατροί είναι αυτοί που καθορίζουν τη φύση και το 
επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης για τους ασθενείς (Howden & Pressey, 2008), καθιστά τους 
τελευταίους λιγότερο ικανούς να αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών (Cheng et al., 2005). Με 
αυτόν τον τρόπο υποδηλώνεται η ανάγκη μιας ισχυρότερης συνεργασίας των εμπλεκόμενων 
(διαδικασίες, άνθρωποι και τεχνολογίες) στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης με την εφαρμογή 
του CRM κατά την παροχή των υπηρεσιών (Vargo & Lusch, 2008). Το άμεσο προσωπικό (γιατροί, 
νοσηλευτές, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό) στην πραγματικότητα επηρεάζει τη συνολική 
ποιότητα της αλληλεπίδρασης των πελατειακών σχέσεων, καθώς και την ποιότητα της παρεχόμενης 
φροντίδας υγείας. Βέβαια, οι καταναλωτές παίρνουν ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας 
τους ή των μελών της οικογένειάς τους (Chahal, 2010), μέσα από την βελτιωμένη πληροφόρηση από το 
διαδίκτυο, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους.  

Επειδή τα νοσοκομεία υστερούν σε σχέση με άλλους οργανισμούς σχετικά με την υιοθέτηση 
της πληροφορικής, είναι πιο δύσκολο για αυτά να υιοθετήσουν συστήματα CRM. Αν και υπήρξαν 
πρωτοβουλίες υιοθέτησης συστημάτων CRM σε μια σειρά από νοσοκομεία στην Ταϊβάν, το ποσοστό 
των επιτυχημένων έργων ήταν αρκετά χαμηλό, όπως και παγκοσμίως. Στηριζόμενοι σε αυτά, τέσσερις 
επιστήμονες του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Chung Cheng στην 
Ταϊβάν, πραγματοποίησαν μια μελέτη με σκοπό να εντοπίσουν τους κρίσιμους παράγοντες που 
επηρεάζουν την υιοθέτηση του CRMS στα νοσοκομεία από την πλευρά του πελάτη (Hung et al., 2010). 
Η έρευνα διεξήχθη στα τρία επίπεδα των ιδρυμάτων υγείας της χώρα αυτής, δηλαδή σε ιατρικά κέντρα, 
περιφερειακά νοσοκομεία και νοσοκομειακές κοινότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος του 
νοσοκομείου, οι ικανότητες του προσωπικού στα Πληροφοριακά Συστήματα (IS), η καινοτομία των 
ανώτερων στελεχών, οι δυνατότητες διαχείρισης της γνώσης και το συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν 
σημαντική επίδραση στην υιοθέτηση CRMS. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται εποικοδομητικές 
προτάσεις για τους ερευνητές, τα νοσοκομεία, τους προμηθευτές CRMS, και την κυβέρνηση ώστε να 
αυξηθεί η πιθανότητα εφαρμογής τέτοιων συστημάτων (Hung et al., 2010). 

Πολλά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ταϊβάν έχουν τονίσει τη σημασία της 
διαχείρισης της γνώσης της διαδικασίας CRM (Tsai et al., 2010). Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
το 2013 σε οίκους ευγηρίας στην Ταιβάν, διαπιστώθηκαν τα συστατικά του CRM. Σύμφωνα με τους Sin 
et al. (2005), το CRM είναι στην πραγματικότητα μια πολυδιάστατη δομή που αποτελείται από την 
βασική εστίαση στον πελάτη, την οργάνωση CRM, την τεχνολογία του CRM, και τη διαχείριση της 
γνώσης. Το πρώτο τονίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προστιθέμενης αξίας σε 
επιλεγμένους βασικούς πελάτες μέσω εξατομικευμένων προσφορών. Το δεύτερο αναφέρεται σε αλλαγές 
στην οργανωτική δομή, την κατανομή διάφορων πόρων, και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
(HRM) που σχετίζονται θετικά με το CRM. Στη συνέχεια, η τεχνολογία του επικεντρώνεται στην 
τεχνολογία των υπολογιστών που είναι απαραίτητη για να χτίσει καλή επικοινωνία και θετικές σχέσεις. 
Τέλος, η διαχείριση της γνώσης ασχολείται με τη δημιουργία, τη μεταφορά και εφαρμογή της γνώσης 
για την εξυπηρέτηση των πελατών (Wang, 2013). 

Οι Chung et al (2013), πραγματοποίησαν μια μελέτη σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Ταϊβάν, 
συμπεραίνοντας ότι στον 21ο αιώνα ανεξάρτητα από το είδος του οργανισμού, απαιτείται να 
υιοθετήσουν μια στρατηγική για να ικανοποιήσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 
ασθενών. Αυτό θα έχει θετική επίδραση όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας ενός 
οργανισμού, που θα οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είτε είναι 



χρήστες του λογισμικού είτε όχι, αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι για την επιτυχημένη εφαρμογή 
της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες- Ασθενείς. Πρέπει να γνωρίζει τις τελευταίες εξελίξεις 
του κλάδου και των τεχνολογιών για να παρέχουν στους ασθενείς ποιοτικότερες υπηρεσίες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η συνεχής ενθάρρυνση από τους διοικητές του νοσοκομείου, για εκπαίδευση και 
ενημέρωση του προσωπικού γύρω από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος αυτής της 
πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και πρωτοποριακής στρατηγικής (Junarsin, 2010).  

Παρόμοια κατάσταση, αν όχι ίδια, παρατηρείται και στον κλάδο της υγείας στην Κίνα. Το CRM 
έγινε δημοφιλές σύστημα διαχείρισης , ωστόσο, στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι έννοιες 
και οι αρχές του δεν είχαν λάβει ακόμα αρκετή προσοχή. Τα νοσοκομεία της χώρας, χρησιμοποιούσαν 
ποσοτικές μεθόδους ή τη μέθοδο Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR), για να 
εντοπίσουν τυχόν προβλήματα ή να εξορθολογήσουν τις λειτουργικές διαδικασίες, αντίστοιχα, για να 
βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ασθενών. Τα κινεζικά νοσοκομεία 
αντί να δίνουν προσοχή σε ολόκληρη τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση του συστήματος, τόνιζαν 
μόνο τις ιατρικές τεχνολογίες. Σαν αποτέλεσμα, μια σειρά προβλημάτων σε αρκετά νοσοκομεία, όπως 
το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής για θεραπεία, το χαμηλό ποσοστό χρησιμότητας των ιατρικών 
εγκαταστάσεων, κλπ (Xiaoyun et al., 2005). Σύμφωνα με τις στατιστικές, πάνω από το 60% των μεγάλων 
νοσοκομείων της Κίνας έχουν υιοθετήσει ΠΣ για τα Νοσοκομεία (HIS). Ωστόσο, λόγω της έλλειψης 
συστηματικού σχεδιασμού, τα περισσότερα δεν μπορούν να παρέχουν τις αναμενόμενες λειτουργίες 
στους χρήστες (Yan, 2002). 

Η ιατρική υπηρεσία είναι μια ειδική περιοχή, καθώς οι κύριοι ιατρικοί πόροι επικεντρώνονται 
στα δημόσια νοσοκομεία, παρά τις ιδιαιτερότητες και τις ελλείψεις του τομέα (Guo, 2008). Έπειτα, από 
διάφορες εξελίξεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να εισέλθει ένας μεγάλος αριθμός ξένων νοσοκομείων 
στην εγχώρια αγορά, δημιουργήθηκε ένα νέο πρότυπο ανταγωνισμού των ιατρικών υπηρεσιών. Για να 
μπορέσουν λοιπόν τα νοσοκομεία αυτά να επιβιώσουν, έπρεπε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά 
και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους (Li, 2002). Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 
ενσωματώνουν τη φιλοσοφίας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι στο νοσοκομείο, ένα HCRM 
σύστημα διαχείρισης "με επίκεντρο τον ασθενή" (Νοσοκομειακή Διαχείριση των Σχέσεων με τους 
Πελάτες- Ασθενείς), όπως και στο αμερικάνικο σύστημα. Στην Κίνα το σύστημα αυτό είναι ακόμα σε 
αρχικό στάδιο. Κάτι τέτοιο φαίνεται από την έλλειψη γνώσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και αδυναμίας 
αποτίμησης των πληροφοριών των πελατών- ασθενών (Suozhu &Yan,  2011). Ο Alshawi, ο οποίος 
μελέτησε την εφαρμογή του συστήματος CRM στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, κατάλαβε ότι 
η ποιότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που εισάγονται, καθίσταται πολύ σημαντική για 
την επιτυχία του συστήματος (Alshawi et al., 2003).  

Στην Κορέα, οι διάφορες εταιρείες και τα νοσοκομεία είχαν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να 
προσελκύσουν νέους πελάτες και εξαιτίας αυτής της στρατηγικής έχαναν πολλούς από τους υπάρχοντες 
(Hwang & Lee, 2008). Η διατήρηση των τελευταίων είναι ευνοϊκότερη και λιγότερο δαπανηρή από τη 
δημιουργία νέων πελατών όσον αφορά τη στρατηγική διαχείριση των νοσοκομείων (Tiwana, 2001). 
Επίσης, λόγω της κορεατικής νομοθεσίας, η οποία απαγόρευε στα νοσοκομεία να πραγματοποιούν 
οποιαδήποτε διαφήμιση, το μάρκετινγκ καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 
οργανισμοί υγείας εκεί να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 
(CRM) (Kim et al., 2008). Έτσι, άρχισαν να επιλέγουν και να ταξινομούν τους πιστούς πελάτες- ασθενείς 
(Wei et al., 2012), αναλύοντας συσσωρευμένες πληροφορίες με οποίους έχουν διατηρήσει μια 
μακροχρόνια σχέση και εισάγουν τη Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες- Ασθενείς στο μάρκετινγκ (Young, 
2007). 

Προκειμένου να εκτελεστεί το CRM οι οργανισμοί παροχής υγείας στην Κορέα έπρεπε να 
θέσουν τους οργανωτικούς και τους επιμέρους στόχους του κάθε τμήματος, ώστε να καθοριστούν οι 
πελάτες και τα χαρακτηριστικά τους, οι αντίστοιχες υπηρεσίες και να προβλέψουν την πιστότητά τους, 
η οποία καθίσταται απαραίτητη (Lee, 2012). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία 
επιτυχημένου μάρκετινγκ του νοσοκομείου, αποτελούνται από την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση 
των πελατών, τη δέσμευση σχέσης από τον οργανισμό, την εμπιστοσύνη στην επωνυμία καθώς και τη 
φήμη του. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι ασθενείς παραπονιούνται για μια υπηρεσία, το νοσοκομείο και οι 
εργαζόμενοί του κάνουν ότι καλύτερο για να ανταποκριθούν στις καταγγελίες και έτσι να διατηρήσουν 



ή να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη τους. Οι ασθενείς του νοσοκομείου είναι σε θέση να 
σχηματίσουν μια συγκεκριμένη άποψη για οποιοδήποτε νοσοκομείο μέσα σε ένα γρήγορο χρόνο και 
συνήθως μόνο από τη δική τους εμπειρία. Το ιατρικό προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη 
εκπαιδεύονται για να ανταποκρίνονται κατάλληλα. Έπειτα, εξαιτίας της νομοθεσίας στην Κορέα για 
τους οργανισμούς παροχής υγείας, το CRM, η επικοινωνία και οι συστάσεις επηρεάζουν αρκετά την 
εικόνα αυτών (Kim et al., 2008). 

Σήμερα, το HIS έχει μόνο σύστημα επικοινωνίας αρχειοθέτησης εικόνων (PACS), σύστημα 
επικοινωνίας εντολών (OCS) και ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR), τα οποία δεν αλληλοσυνδέονται 
μεταξύ τους. Σύμφωνα με μελέτες ψηφιακών νοσοκομείων, ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, 
απαιτούνται επειγόντως συστήματα ολοκλήρωσης και συγχρονισμού για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών. Οι περισσότερες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τα 
υπάρχοντα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων εξασφάλισης ιατρικών πληροφοριών στο νοσοκομειακό περιβάλλον (Jeong et al., 2016). 

Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στο Ιράν η οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης, ως 
επιχείρηση, χρειάζεται να εφαρμόσει τα ίδια πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών με άλλες βιομηχανίες. Το 
γεγονός ότι οι προσδοκίες εξυπηρέτησης των πελατών όσον αφορά την οργάνωση της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι υψηλές, αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στο 
Ιράν. Σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τεχεράνης, στον Ιράν, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τον 
Farzianpour et al. (2011), η οποία μελέτησε την ικανοποίηση των ασθενών από τον τρόπο αντιμετώπισης 
του προσωπικού. Οι ασθενείς έδειξαν σε γενικές γραμμές αρκετά ευχαριστημένοι με τις νοσοκομειακές 
υπηρεσίες (87%), δείχνοντας τη σωστή διαχείριση των σχέση με τους ασθενείς και την ικανοποίηση των 
αναγκών της φροντίδας τους. Οι ανάγκες, οι προσδοκίες των ασθενών καθώς και οι εμπειρίες τους με 
τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας και τη θεραπεία επηρεάζουν γενικά την ικανοποίησή τους 
(Farzianpour et al., 2011). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα 
ήταν και διάφοροι άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας, του χρόνου 
που περιμένουν να λάβουν τις υπηρεσίες, την ανάγκη για τη λήψη πολλών πληροφοριών και εξηγήσεων, 
τα χαρακτηριστικά των γιατρών, τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η ηλικία και το φύλο 
(Farzianpour, 2013).  

Επιπλέον έχουν γίνει μελέτες σχετικά με το ρόλο του χρήστη για την επιτυχία τέτοιων 
συστημάτων καθιστώντας τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ σημαντικό και καθοριστικό. Μια πρόσφατη 
μελέτη σε κλινικά νοσοκομεία του Ιράν προσδιόρισε τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή 
υλοποίηση των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων (Farzianipour et al., 2016). Το βασικό 
συμπέρασμά της είναι ότι αρχικά ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην επιτυχή 
εφαρμογή των συστημάτων, και εν συνεχεία, ακολουθούν οι τεχνολογικοί, οι οργανωτικοί και 
διοικητικοί παράγοντες. Επίσης, άλλα ευρήματα φανέρωσαν ότι όταν ένα σύστημα είναι εύκολο και το 
εμπιστεύονται οι χρήστες, είναι περισσότερο διαθέσιμοι να αυξήσουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα την 
επιτυχή εφαρμογή του (Gagnon et al., 2009) 

Στο Ιράν, τα συστήματα αυτά, βρισκόμενα στα πρώτα στάδια, δεν έχουν πλήρη εφαρμογή σε 
όλα τα κέντρα υγείας. Η αδυναμία κυρίως του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολλών από αυτών από 
τους παρόχους και τους χρήστες καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση της εμπειρίας και των ικανοτήτων 
και των δύο ομάδων ώστε να επιτευχθεί επιτυχή εφαρμογή των συστημάτων. Μια κλινική που 
συμμετείχε σε έρευνα, ανέφερε την σημαντικότητα βελτίωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
των χρηστών σε Η/Υ, όπως μαθημάτων τύπου ECDL, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής 
ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με τη σειρά τους και οι προμηθευτές λογισμικού θα 
πρέπει να παρέχουν αποδεκτά και εφικτά προϊόντα σύμφωνα με τις αλλαγές και τις ανάγκες του 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης (Monem et al., 2011). 

 
Αυστραλία 
Η Αυστραλία, πρωτοπόρος στο θέμα της ηλεκτρονική υγείας, υιοθέτησε το σύστημα 

Προσωπικά Ελεγχόμενα Ηλεκτρονικά Αρχεία Υγείας (PCEHR), τον Ιούλιο του 2012, το οποίο ξεχωρίζει 
ως παράδειγμα για την ενδυνάμωση μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (NEHTA, 2012). Σημαντικό 
στοιχείο της ενδυνάμωσης των ασθενών επιτεύχθηκε επιτρέποντάς τους να βλέπουν ηλεκτρονικά τις 



ιατρικές πληροφορίες. Ωστόσο, το PCEHR επιτρέπει μόνο στους ασθενείς να βλέπουν το ηλεκτρονικό 
αρχείο υγείας τους (EHR). Δεν έχει χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά του CRM 2.0, τα οποία 
επιτρέπουν τη συνεργασία και τη συνομιλία μεταξύ ασθενών ή μεταξύ ασθενών και  παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης (Anshari et al., 2012).  

 
Αφρική 
Σε μία έρευνα, η οποία έλαβε μέρος στην Νότια Αφρική, φάνηκε πως ένα πολύ μικρό ποσοστό, 

των ανθρώπων που ρωτήθηκαν, εμπιστεύονται τα κρατικά νοσοκομεία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 
δήλωσε ότι έλαβαν κακή εξυπηρέτηση και δεν ήταν ικανοποιημένοι με την παροχή υπηρεσιών (Cullinan, 
2006). Το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας της Νότιας Αφρικής, όπως και σε άλλες χώρες, φαίνεται 
να είναι σχετικά χαμηλό, υπερκαλύπτοντας τους ελλιπείς πόρους και προσφέροντας κακές υπηρεσίες 
(Zupane, 2011). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερο από το 80% του πληθυσμού της, να έχει 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, ώστε να τους παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση (Baleta, 2012). 

Ο χώρος της υγείας συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, αφού με τα ιατρικά εργαλεία οι 
γνωματεύσεις και οι θεραπείες πραγματοποιούνται γρηγορότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, 
η εισαγωγή της οδηγεί σε ανασχεδιασμό του οργανισμού, το οποίο απαιτεί χρόνο και πόρους για να 
εφαρμοστεί επιτυχώς, γεγονός που δυσχεραίνει τον ήδη κακό σχεδιασμό και διαχείριση των ιδρυμάτων 
υγείας (Medical Research Council, 2012). Η υιοθέτηση της τεχνολογίας έχει αρκετές θετικές επιπτώσεις 
για τους οργανισμούς υγείας ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
λειτουργιών τους, μέσα από την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού, 
την αποθήκευση πληροφοριών των ασθενών και την επικοινωνία με αυτούς με τα συστήματα CRM και 
τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing)  (Zupane, 2011). Υιοθετώντας CRM σε 
ιδρύματα της Νότιας Αφρικής για την υγεία μπορεί, ωστόσο, να είναι αρκετά δύσκολο, δεδομένου ότι 
είναι αρκετά ακριβά για να τα εφαρμόζουν και να τα διατηρούν (Ranjbarian et al., 2010). 

Μια σημαντική ερευνητική εργασία διεξήχθη σε δύο ιδρύματα υγείας του Γιοχάνεσμπουργκ, 
αξιολογώντας την σκοπιμότητα της υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών, όπως τη χρήση συστημάτων 
CRM, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και άλλων web-based υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
παροχή υπηρεσιών στα νοσοκομεία, αξιολογώντας την αντίληψη των ασθενών για αυτά. Η μελέτη 
διαπίστωσε ότι οι ασθενείς του νοσοκομείου είναι πιθανό να υιοθετήσουν νέες καινοτομίες, αρχικά αν 
αντιλαμβάνονται την λειτουργία τους, αν είναι εύκολες στη χρήση και αν αισθάνονται ότι είναι πιθανόν 
να ενισχύσουν την εμπειρία των υπηρεσιών τους σε ιδρύματα υγείας. Γενικά, με βάση τα δεδομένα, 
ανακαλύφθηκε ότι η αντίληψη της χρησιμότητας των διαδικτυακών εφαρμογών, συστημάτων CRM και 
cloud computing, ήταν αρκετά υψηλή και μπορεί να βοηθήσει στην παροχή κινήτρων στα νοσοκομεία, 
ώστε να υιοθετήσει τέτοιες καινοτομίες. Μια τέτοια καινοτομία θα ωφελήσει συμβάλλοντας στην 
καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών του ασθενούς και στη συνέχεια δημιουργώντας μοναδικές 
προτάσεις προστιθέμενης αξίας για την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. Ως εκ τούτου, οι γενικές 
αντιλήψεις και στάσεις των ασθενών σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία στο Γιοχάνεσμπουργκ είναι 
ευνοϊκή σε ότι αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογικής καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπειρία 
των υπηρεσιών τους, κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους. Από την άλλη, η διοίκηση πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην ασφάλεια, αφού αποτελεί μεγάλη ανησυχία για πολλούς ασθενείς και μπορεί να 
επηρεάσει τον ρυθμό υιοθέτησης και αποδοχής της τεχνολογικής καινοτομίας σε μακροπρόθεσμη βάση 
(Uta et al., 2014).  

 
Ευρώπη 
Τη δεκαετία του 1990, ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων (CRM) στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης. Πρώτες, οι σκανδιναβικές χώρες εκμεταλλευτήκαν τις ευκαιρίες που πρόσφερε το ιντερνέτ 
και πρόσφεραν πρώτες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χρίζοντας και εφαρμόζοντας υπηρεσίες E-CRM 
στον τομέα αυτό (Peppard, 2000). Την ίδια περίοδο, λίγο μετά από αυτές τις πρωτοβουλίες, το CRM 
εισάγεται με αργούς ρυθμούς στον κλάδο της υγείας. Αυτή η ενέργεια είναι αποτέλεσμα σημαντικών 
εξελίξεων, οι οποίες επέβαλλαν νέες μορφές οργάνωσης στον τομέα της υγείας με σκοπό να 



ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων, με αποδοτικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες 
(Τούντας, 2004).  

Μια ευρωπαϊκή μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες νοσοκομειακές μονάδες 
ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης έχουν χρησιμοποιήσει ένα σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων 
Ασθενών - ιδιαίτερα ένα σύστημα παρακολούθησης της θεραπείας ασθενών - και πώς επηρεάζει τη 
φροντίδα του και το έργο της γνώσης που εκτελείται από το ιατρικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι είναι δυνατό να βελτιωθεί η φροντίδα του ασθενούς μέσω μιας πιο προσανατολισμένης 
προς τον αυτόν θεραπεία και εξατομικευμένης φροντίδας. Αυτό φαίνεται να είναι ένα εργαλείο για τη 
δημιουργία και διατήρηση καλύτερης επικοινωνίας με τους ασθενείς παρά ως μια τεχνολογική λύση. 
Μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και ανάλυση τόσο των μεμονωμένων ασθενών όσο και 
των ομάδων ασθενών. Οι εφαρμογές PRM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των 
πληροφοριών σε νοσοκομειακό επίπεδο. Συνοπτικά, οι εφαρμογές PRM παρέχουν μια ενδιαφέρουσα 
ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα, ιδίως όταν ενσωματώνονται σε άλλα συστήματα πληροφοριών 
νοσοκομείων (Oinas-Kukkonen et al., 2008). 

 
Αγγλία 
Η διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (CRM), αν και προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται βασικό στοιχείο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον 
πολίτη (Pang & Norris, 2002; Collison, 2003; King et al., 2004) και έχει αποδειχθεί πόσο σημαντικό 
εργαλείο αποτελεί για τις τοπικές αρχές, όπως η κυβέρνηση (King, 2007). Παρά το γεγονός ότι η Εθνική 
Υπηρεσία Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διαθέσει κατά καιρούς λιγοστούς πόρους για 
την τεχνολογία της πληροφορίας σε σχέση με άλλους οικονομικούς τομείς, η κυβέρνηση είχε θέσει 
φιλόδοξους στόχους για τη μηχανοργάνωση του NHS (Jones, 2003). Μια σημαντική πρωτοβουλία 
αποτέλεσε το “Information for Health” (Burns, 1998), το οποίο είχε σκοπό τη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού μητρώου υγείας για όλους τους ανθρώπους της χώρας, με τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αρχεία ασθενών και πληροφορίες 24 ώρες τη μέρα για τους ιατρούς του NHS (Jones, 2003).  

Είναι γεγονός πως Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 
πιο αποτελεσματικές οργανώσεις των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στον κόσμο (Ramesh, 2011) και η 
επιτυχία της οφείλεται στην υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σε μεγάλο βαθμό (Uta et al., 2014). 
Βέβαια, μια μελέτη έδειξε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία ένα μεγάλο ποσοστό των 
πελατών αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τις τρέχουσες υπηρεσίες υγείας. Αυτή η δυσαρέσκεια έπρεπε 
να διορθωθεί και έτσι καθιστά πλέον τη χρήση του CRM στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία πιο σημαντική 
(Farzandipur et al., 2016). 

 
Σκανδιναβία  
Η  Δανία και η Νορβηγία πρωτοπορούν με τον Εθνικό Οργανισμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Υγείας, ο οποίος διατηρεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ο λεγόμενος, φάκελος των ασθενών 
(Μπερλέρ, 2009). Ένα αντίστοιχο κλίμα με αυτό της Μεγάλης Βρετανίας επικρατεί και στη Φινλανδία. 
Το 2006, χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά συστήματα αρχείων ασθενών (EPR systems) το 96% των 
κέντρων υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι 20 από τις 21 υφιστάμενες νοσοκομειακές περιφέρειες 
και το 89% των παρόχων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά συστήματα 
δεδομένων αποτελούν εργαλεία για τη δουλειά του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού στην 
κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη (Ζορμπάς, κ.α. 2008, σελ. 232).Οι υποδομές πληροφορικής 
βελτίωσαν την ποιότητα των αποτελεσμάτων της υγείας και των νοσηλευτικών αποτελεσμάτων και 
συνεπώς την ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ευρώπη (ERA, 2007; Παπαστεφάνου, Α., 2016) Παρά 
τη σημαντικότητα του ρόλου μιας τεχνολογικής καινοτομίας, όπως και το CRM, στον τομέα της υγείας, 
έχει αποδειχθεί, για τη Φινλανδία, πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το πιο καταλυτικό κομμάτι 
στην επιτυχημένη εφαρμογή του. Αυτό φαίνεται μέσα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που είχαν 
μεγαλύτερη εμπειρία στη γενική χρήση των εφαρμογών της πληροφορικής, χρησιμοποίησαν 
περισσότερο το HIS (Koivunen, 2009). Παρόμοιες μελέτες έχουν απασχοληθεί, κυρίως, με τη σχέση 
μεταξύ των δημογραφικών ή ψυχογραφικών στοιχείων των ασθενών- πελατών με τις γενικότερες 
υπηρεσίες υγείας, και όχι με τα συστήματα πληροφορικής. Για παράδειγμα στην Σουηδία αρκετές 



έρευνες διερεύνησαν το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών από διάφορες υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης και θεραπείας (Rahmqvist, 2001; Dalton, et. al., 1999; Da Costa, et al., 1999). 

 
Γερμανία 
Η γερμανική κυβέρνηση εισήγαγε ένα σύστημα Διαγνωστικής Ομάδας (Diagnosis Related 

Group- DRG), έως το 2005, με σκοπό την μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 
των νοσοκομείων. Η κυβέρνηση απαίτησε να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους προκειμένου να 
εστιάσουν στην επικοινωνία τους με τον υπάρχον αλλά και τον δυνητικό ασθενή. Αρχικά, το σύστημα 
αποτέλεσε μια προσπάθεια των ασφαλιστικών εταιρειών να καθιερώσουν ένα σύστημα ελέγχου για τις 
πληρωμές. Ουσιαστικά, σκοπός του ήταν να παρέχει πλήρη φροντίδα στους ασθενείς με ένα 
τυποποιημένο πρότυπο με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το σύστημα βοήθησε τα νοσοκομεία να 
καλύψουν τους προϋπολογισμούς τους μειώνοντας τη διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο 
νοσοκομείο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και χρησιμοποιώντας περισσότερες τεχνολογίες χαμηλού 
κόστους (Riedel, 2001). Έτσι, τα νοσοκομεία χρειάστηκαν μοντέλα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
(CRM), τα οποία διασυνδέονταν με το DRG για να αποκτήσουν και να «περιθάλψουν» τους ασθενείς 
τους. Το βασικό κίνητρο για την εφαρμογή του συστήματος CRM ήταν να συνειδητοποιήσει η διοίκηση 
του νοσοκομείου ότι πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον πελάτη.  

Έχοντας, λοιπόν, οι εργαζόμενοι πρόσβαση στις συλλεγμένες πληροφορίες των ασθενών, από 
όλες τις περιοχές ενός οργανισμού, παρέχεται μια πλήρη εικόνα τους προς την εταιρεία. Αυτό βοηθά 
τους υπαλλήλους να αντιδρούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα αιτήματα των πελατών, 
αυξάνοντας την ικανοποίηση, την εμπιστοσύνη και κατά συνέπια τη διατήρηση των πελατών. Το μεγάλο 
ποσοστό των αποτυχημένων εγκαταστάσεων CRM, που αποδείχθηκε από μελέτες, οφείλεται στο 
γεγονός ότι αυτές οι εφαρμογές δεν ήταν ευέλικτες, και δεν επέτρεπαν την προσαρμοσμένη 
ενσωμάτωση, ενημέρωση και τη σχετική διαχείριση δεδομένων (Crosby &Johnson, 2000; Jukic et al., 
2002).  

 
Ολλανδία 
Από νωρίς φάνηκε πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, είχε σημαντικές συνέπειες για τις σχέσεις 

μεταξύ εταιρειών και μεταξύ εταιρειών- πελατών στην αγοράς της υγείας. Οι ασθενείς απέκτησαν 
ισχυρότερη θέση στην υγειονομική τους περίθαλψη και οι προμηθευτές έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή 
στις προτιμήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, βελτιώθηκε η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης. Κάθε τομέας διέθετε ένα ηλεκτρονικό παράθυρο που επεξεργάζονταν όλες τις 
εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες. Η ανταλλαγή πληροφοριών συνδεόταν με τον αριθμό Sofi 
του ασθενούς, λαμβάνοντας η υπηρεσία αυτόματα όλες τις πληροφορίες για ένα άτομο. Η γρηγορότερη 
επεξεργασία δεδομένων, επέτρεπε στα Γραφεία Υγείας να λάμβαναν ταχύτερες και ακριβέστερες 
πληροφορίες και έτσι αποτράπηκε η υπο απορρόφηση των προϋπολογισμών. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, 
της εισαγωγής του ηλεκτρονικού επιχειρείν εξάλειψε διάφορα εμπόδια των προσωπικών 
προϋπολογισμών (PBs), όπως καθυστερήσεις και λάθη στην επεξεργασία δεδομένων. Η εφαρμογή του 
προγράμματος ωφέλησε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, καθιστώντας την πολύ αποτελεσματική (Kertzman 
et al., 2003). 

 
Ισπανία 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ(Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την 

Ανάπτυξη), ο μέσος όρος των δαπανών για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 9,0% το 2008, με τη 
Γαλλία να δαπανά 11,2%, την Ελβετία 10,7% και την Ισπανία 9,0% για τη δημόσια υγεία. Οι οργανισμοί 
υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως οι δημόσιοι, πλέον δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο 
λειτουργίας τους και στα μέσα όπου χρησιμοποιούν. Έτσι, η Ισπανία όπως και άλλες χώρες της 
Ευρώπης, έχοντας ως πρότυπο το Βρετανικό σύστημα υγείας, άρχισαν να χρησιμοποιούν προηγμένες 
τεχνολογίες, ευρυζωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (Bernardo et al., 2012).  

Στο δημόσιο σύστημα υγείας της Ανδαλουσίας από το 2008, έχει αναπτυχθεί ένα καινοτόμο 
σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, η Γραμμής Υγείας (Responde, 2017). Πρόκειται για μία 
Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία Υγείας, που έχει κύριο στόχο να ενημερώνει και να συμβουλεύει 



τους πολίτες σε θέματα υγείας και σχετικούς διαθέσιμων πόρους του AHS (Andalusian Health Service). 
Η υπηρεσία προσφέρεται από ιατρικό προσωπικό και μη, για την παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας, 
όπου είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και η πρόσβαση γίνεται μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των κινητών εφαρμογών. Επίσης, το προσωπικό υγείας που έχει 
πρόσβαση στο ψηφιακό ιστορικό των ασθενών με το σύστημα DIRAYA, μπορεί να συνταγογραφήσει 
κάποια φάρμακα με ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η εφαρμογή αυτή έχει επιφέρει πολλά οφέλη στην 
κοινωνία της Ανδαλουσίας. Κατά κύριο λόγο, οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να πάνε σε ένα κέντρο 
υγείας για αντίστοιχα θέματα ήσσονος σημασίας, και αυτό συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος 
υγείας σε τρείς τομείς. Αρχικά, έχει αποδειχτεί ότι αυξάνεται η ικανοποίηση των χρηστών, καθώς έχουν 
στη διάθεσή τους μια υπηρεσία υγείας που λειτουργεί όλο το 24ωρο με ένα απλό τηλεφώνημα. Στη 
συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι η επίλυση ενός προβλήματος είναι άμεση, καθώς το 86,9% των ερωτημάτων 
επιλύθηκαν από το προσωπικό της Υγείας που απαντά με ένα μέσο χρόνο 15 λεπτών. Τέλος, πολλές από 
τις επισκέψεις σε γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας, π.χ παιδιάτρου και ερωτήσεις σχετικά με θέματα 
υγείας αποφεύχθηκαν. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι, κατά την επίλυση ζητημάτων που 
σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή που τους επιβάλλεται, αυξάνει την συμμόρφωση των ασθενών 
στη θεραπεία (Quero et al., 2016).  

Αυτά τα αποτελέσματα αναδείχθηκαν και νωρίτερα σε μια έρευνα με θέμα «Σημασία της 
Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) σε πανδημίες και προειδοποιήσεις για την υγεία» (Cubillas, et al., 
2014). Στόχος της ήταν να αποδειχθεί η δυνητική σημασία ενός CRM για την υγεία σε περίπτωση 
πανδημίας ή συναγερμού για την υγεία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκε το λογισμικό 
CRM από τη Siebel, το οποίο επέτρεψε προσωπικό της Γραμμής Υγείας (Salud Responde, 2017) να 
ανταποκρίνεται ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς και τους παράγοντες κινδύνου, καθορίζοντας 
τη σοβαρότητα αυτού, ώστε να μπορούν να ενημερώσουν και να παρέχουν συμβουλές για την υγεία ή 
την παραπομπή σε ιατρικά κέντρα εάν είναι απαραίτητο. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα της Siebel 
Healthcare μεταφράζεται σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, αυξημένα έσοδα, βελτιωμένη ικανοποίηση, 
μικρότερα χρονικά πλαίσια υλοποίησης και χαμηλότερο κόστος διαμόρφωσης και συντήρησης. Ο 
συνδυασμός της κορυφαίας λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού επιχειρείν με τη μοναδική εφαρμογή 
CRM που αφορά τη βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης, καθιστά την Siebel Healthcare της Oracle 
την πιο ισχυρή και ευέλικτη για την υγειονομική περίθαλψη που άρχισε τότε να διατίθεται από τη 
συγκεκριμένη εταιρεία (Oracle, 2006). Η μελέτη αυτή έχει λάβει υπόψη όλους τους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία (56.497 ασθενείς) και τα στοιχεία εξήχθην από τις βάσεις δεδομένων της 
Γραμμής Υγείας. Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, βοήθησε στην ελαχιστοποίηση της 
πανδημίας, αποτρέποντας τους ασθενείς με ήπια συμπτώματα στο να πάνε στο κέντρο υγείας για ιατρική 
περίθαλψη ή πληροφορίες, και αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό την υπερχείλιση έκτακτης ανάγκης.  

Η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης οδηγεί σε ικανοποίηση των ασθενών. Στον κλάδο 
της υγείας λίγες είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το αν η ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται 
στους ασθενείς εξαρτάται από την ικανοποίηση του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη 
θεωρία της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών, αποδεικνύεται ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων 
επηρεάζει έμμεσα την ικανοποίηση των πελατών μέσα από την παραγωγικότητα και την αξία της 
εξυπηρέτησης από τους εργαζομένους (Heskett et. al., 1994). Ο ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης 
πελατών εφαρμόζεται αποτελεσματικά από πολλές βιομηχανίας σε όλη την ήπειρο, αλλά δε φαίνεται να 
επηρεάσει τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Μια πρόσφατη ανασκόπηση από τους Scheepers 
et al. (2015), δυστυχώς, έδειξε ότι η σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ευημερίας των ιατρών και της 
βελτίωσης της υγείας των ασθενών παραμένει υποτιμημένη. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες 
μελέτες βασίζονται στη γενική ικανοποίηση του ασθενή από το νοσοκομείο όπου εργάζονται διάφοροι 
γιατροί, ενώ μελέτες σχετικά με το τι οδηγεί στην ικανοποίηση των παρόχων ιατρικής φροντίδας και 
των ασθενών είναι ελάχιστες. Ορισμένες μελέτες διερευνούν την ικανοποίηση της εργασίας μέσα από 
διάφορους παράγοντες/ συμπεριφορές (άγχος, ασάφεια, υπερφόρτωση, συγκρούσεις κ.α.) και τα κίνητρα 
του κύκλου εργασιών (Cranny et al., 1992). Μια συγχρονική μελέτη, η οποία διεξήχθη σε ένα ιταλικό 
νοσοκομείο σε δύο πτέρυγες (μαιευτικής και καρδιολογικής), διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της 
ικανοποίησης του φορέα παροχής περίθαλψης (εργαζόμενος) και των ασθενών, προσδιορίζοντας 
παράλληλα και τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ικανοποίησης τους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η 



ηγεσία έχει μεγάλη σημασία για τους εργαζόμενους, σχετικά με τις διαδικασίες και τα προϊόντα/ 
υπηρεσίες. Παρ’ όλο που οι ασθενείς της μιας πτέρυγας ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι, από την 
άλλη, δε φάνηκε κάτι αντίστοιχο για τους εργαζομένους. Τέλος, οι συγγραφείς τονίζουν ότι αντίστοιχες 
έρευνες για την ικανοποίηση των εργαζομένων από το CRM στον κλάδο της υγείας είναι, αν όχι 
ανύπαρκτες, ολιγάριθμες (Raharjo et al., 2016).  

 
Σερβία 
Ακόμη, το CRM στον κλάδο της υγείας έχει απασχολήσει και επιστήμονες στη Σερβία, 

εξετάζοντας το θέμα από θεωρητικής πλευράς (Milovic, 2012). Το γεγονός αυτό δείχνει την εξάπλωση 
της έννοιας του CRM στις υπηρεσίες υγείας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και το ποσοστό 
εφαρμογής της σε αυτόν ή σε άλλους τομείς. Η συγκεκριμένη μελέτη θέλει να τονίσει τη στρατηγική 
της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας μέσα από την εφαρμογή της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες σε 
διάφορες βιομηχανίες. Θέλοντας να δείξει τη συμβολή του συστήματος αυτού στον κλάδο της 
υγειονομικής περίθαλψης, επισήμανε τα οφέλη και τη σημαντικότητα του ρόλου του στα νοσοκομεία, 
τη συμβολή του στη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ νοσοκομείου και ασθενούς, στην εκπαίδευση των 
ασθενών σε θέματα υγείας και στην πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των ασθενών (Milovic, 2012). 

 
Η περίπτωση της Ελλάδας: ερευνά στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 

 
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης 

παρατηρήθηκαν ορισμένες ανάγκες που έχουν ωθήσει τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα στην 
αναζήτηση και υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων υγείας, προκειμένου να καταστεί εφικτή 
η αποτελεσματικότερη οργάνωση και υποστήριξη των καθημερινών, εσωτερικών τους λειτουργιών. 

Στην Ελλάδα, η έλλειψη εμπειρικών μελετών αναφορικά με τη διεξοδική αξιολόγηση και 
τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, δυσχεραίνει την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων. 

Η υιοθέτηση και χρήση κλινικών πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των υπηρεσιών 
φροντίδας των ασθενών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σε περίπτωση που ορισμένες κλινικές εφαρμογές 
είναι διαθέσιμες, παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα χρήσης, καταδεικνύοντας ότι μέχρι στιγμής οι 
επαγγελματίες υγείας, αλλά και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των νοσοκομείων, έχουν καθυστερήσει 
σημαντικά να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα επικείμενα οφέλη των συστημάτων αυτών 
(Κανελλοπούλου, 2010). 

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με τα ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, δεν είναι ενθαρρυντική, καθώς ελάχιστοι είναι οι οργανισμοί 
που τα χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με τον Κυρίμη (2014), οι κυριότεροι λόγοι που αυτό συμβαίνει είναι:  

• Η απουσία από τους φορείς της υγείας, στην απόκτηση ικανού ποσοστού επενδύσεων 
για την ανάπτυξη του συστήματος. 

• Η έλλειψη προσωπικού σε τμήματα πληροφορικής, διοίκησης και οργάνωσης. 
• Η έλλειψη τήρησης καθηκοντολογίων σχετικά με τη χρήση του συστήματος. 
• Η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. 
• Η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων αλλαγών ως προς τη διοίκηση και τη στρατηγική. 
Για τη διερεύνηση των θεμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας διενεργήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 
Ιουνίου - Οκτωβρίου 2017. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν για τη Διοικητική Υπηρεσία 25,95% (41 
άτομα), για την Ιατρική Υπηρεσία 14,56% (23 άτομα), για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία 53,80% (85 
άτομα) και από κάποια άλλη υπηρεσία 5,70% (9 άτομα), δηλαδή συνολικά συλλέχθηκαν 158 
ερωτηματολόγια. Η αρχική επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε ατομικά σε κάθε ερώτηση που 
απαντούσε στους στόχους της έρευνας. Έτσι λοιπόν, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι στην ερώτηση 
σχετικά με το αν η βασική φιλοσοφία του νοσοκομείου βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών των 
ασθενών, η πλειοψηφία των εργαζόμενων απάντησε με ποσοστό 62,03% ότι συμφωνεί, ενώ με ποσοστό 
8,23% ότι δε συμφωνεί. Τις ακραίες απαντήσεις κάλυψε το 17,72% να λέει ότι συμφωνεί πάρα πολύ και 



το 2,53% να δηλώνει πως διαφωνεί πάρα πολύ. Η απάντηση «Δεν έχω γνώμη» κάλυψε το 9,49% των 
απαντήσεων. 

Σε ότι αφορά την ικανοποίησή τους από την όλη λειτουργία του συστήματος που 
χρησιμοποιούν, οι εργαζόμενοι απάντησαν με φθίνουσα σειρά «Συμφωνώ» με 40,51%, «Διαφωνώ» με 
20,25%, «Δεν έχω γνώμη» με 7,59%, «Διαφωνώ πάρα πολύ» με 6,33%  και τέλος «Συμφωνώ πάρα 
πολύ» με 3,80%. 

Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι ερωτήθηκαν κατά πόσο το νοσοκομείο διαθέτει μια στρατηγική 
χειρισμού παραπόνων ασθενών και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτά. Τα αποτελέσματα 
εμφανίζονται θετικά, καθώς  το 38,61%  δηλώνει ότι διαθέτει στρατηγική χειρισμού παραπόνων 
ασθενών και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, ενώ το 12,66% δηλώνει πως δε διαθέτει κάποια τέτοιου 
είδους στρατηγική. Παράλληλα, ερωτήθηκαν αν υπήρξε κάποια ανταπόκριση από το νοσοκομείο σε 
παράπονα ασθενών μέσω των Κοινωνικών Δικτύων. Σε αυτήν την ερώτηση η απάντηση που υπερίσχυσε 
ήταν η «Δεν έχω γνώμη», καθώς κάλυψε το 56,96% των απαντήσεων, δίνοντας την εντύπωση πως δεν 
ασχολούνται ιδιαίτερα με τα Social Media. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν κάποια test των ερωτήσεων, από τα οποία ερευνάται η περίπτωση 
να σχετίζονται μεταξύ τους, σε ότι αφορά τις πιθανές σχέσεις των βασικών μεταβλητών του 
ερωτηματολογίου με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά και βασικών μεταβλητών 
μεταξύ τους. Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά την ύπαρξη εγκατεστημένου λογισμικού 
καταχώρησης ιστορικού και διαχείρισης σχέσεων με τους ασθενείς, στην οποία οι εργαζόμενοι του 
«Άγιος Δημήτριος» Γ.Ν. και «Γ. Γεννηματάς» Γ. Ν. δήλωσαν ότι υπάρχει με ποσοστό 52,50% και ότι 
δεν υπάρχει με 47,50%. Αντίστοιχα, το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Γ.Ν απάντησε θετικά το 
62,86%, ενώ αρνητικά το 37,14%, το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Ν. είπε «ΝΑΙ» με 47,37% και «ΟΧΙ» 
με 52,63% και τέλος το «Παπαγεωργίου» Γ.Ν. δήλωσε ότι υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικού 
καταχώρησης και διαχείρισης, με ποσοστά 97,44%, ενώ ότι δεν υπάρχει με 2,56%. 

Διασταυρώνοντας τη βασική φιλοσοφία του νοσοκομείου που βασίζεται στην κατανόηση των 
αναγκών των ασθενών και της περίπτωσης να υπάρχει σαφής καθορισμός των στόχων του 
Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος επικοινωνίας ιατρών - ασθενών, παρατηρήθηκε ότι 
υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο ερωτήσεις. Είναι σαφές το γεγονός, ότι αν η διοίκηση παρέχει επαρκείς 
πόρους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στα συστήματα επικοινωνίας ιατρών - 
ασθενών, αυτό έχει ως επακόλουθο να δημιουργηθεί ικανοποιημένο προσωπικό ως προς την κατάρτιση 
που έλαβε όσον αφορά το σύστημα και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση και από το ίδιο το σύστημα. 
Παράλληλα, φαίνεται ότι αν η διοίκηση του νοσοκομείου αξιολογεί το επίπεδο ικανοποίησης του ασθενή 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τότε το νοσοκομείο έχει μια στρατηγική χειρισμού παραπόνων ασθενών 
και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτά, ενώ υπάρχει και περίπτωση η ύπαρξη κάποιας 
ανταπόκρισης από το νοσοκομείο σε παράπονα ασθενών μέσω των Κοινωνικών Δικτύων. 

Επιπρόσθετα, αν το σύστημα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των 
ασθενών, έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνει την απόδοση της εργασία και να την καθιστά ευκολότερη, 
εξοικονομώντας χρόνο και κόστος από τις δραστηριότητες του προσωπικού. Συμπληρωματικά, έγιναν 
ορισμένα test  που έδειξαν ότι υπάρχει σχετική συσχέτιση μεταξύ τους, όπως το γεγονός ότι η 
ικανοποίηση από την κατάρτιση που έλαβαν οι εργαζόμενοι όσον αφορά το σύστημα, επηρεάζεται από 
κάθε κλινική ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ορισμένες κλινικές ενός νοσοκομείου διαθέτουν 
πληροφοριακό σύστημα, κάποιες άλλες του ίδιου νοσοκομείου δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά στοιχεία 
των συστημάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των απαντήσεων, στην ερώτηση αν υπάρχει 
στο νοσοκομείο εγκατεστημένο λογισμικό καταχώρησης ιστορικού και διαχείρισης σχέσεων με τους 
ασθενείς, ο παθολογικός τομέας απάντησε «ΝΑΙ» με 53,70% και «ΟΧΙ» με 46,30%. Αντίστοιχα, ο 
χειρουργικός τομέας απάντησε με 46,88% «ΝΑΙ» και με 53,13% «ΟΧΙ», ο εργαστηριακός τομέας 
απάντησε «ΝΑΙ» με 86,67% και «ΟΧΙ» με 13,33%, τέλος ο ψυχιατρικός τομέας απάντησε θετικά με 
50,00% και αρνητικά με 50,00%, το υπόλοιπο ποσοστό αντιπροσωπεύει άλλους τομείς. 

Αφού ολοκληρώθηκε η αρχική επεξεργασία των ερωτηματολογίων που έγινε ατομικά σε κάθε 
ερώτηση και τα test των ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε η συνολική παρατήρηση των αποτελεσμάτων 
των απαντήσεων ανά ενότητα, με στόχο να εντοπιστεί η συνολική άποψη των εργαζόμενων σχετικά με 
το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιούν στα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Επομένως, 



στην πρώτη ενότητα η οποία αφορά την πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι εργαζόμενοι τείνουν να μη 
γνωρίζουν ποια είναι πραγματικά η πελατοκεντρική προσέγγιση του νοσοκομείου στο οποίο εργάζονται. 
Αντίθετα, στην ενότητα της εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος, τόσο στην ικανοποίηση από το 
σύστημα, όσο και στις ικανότητες του προσωπικού στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και σε ότι έχει 
σχέση με το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα, οι  εργαζόμενοι εμφανίζονται θετικοί, με το μέσο όρο των 
απαντήσεών τους να συμφωνεί. Όσον αφορά την ενότητα με τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης, 
διαπιστώθηκε πως δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις των Social Media, ούτε είναι σίγουροι αν θα έκαναν 
κάποιου είδους ενέργεια σχετικά με αυτά. 

 
Συμπεράσματα και περαιτέρω Έρευνα 

 
Η διαχείριση των σχέσεων με τους ασθενείς μπορεί να οριστεί ως ένας πελατοκεντρικός τρόπος 

για να δημιουργηθεί μια καλύτερη σχέση, προκειμένου να έχουν μια καλή κατανόηση των αναγκών των 
ασθενών και να τους πείσει ότι έχουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας(Jahnsonetal, 2008) 

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι ελάχιστοι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα CRM. Αντίθετα, ξεχωριστές οργανωτικές λειτουργίες συλλέγουν και 
αποθηκεύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα ασθενών, όπως το EPR, ERP, PRM κ.α. (Maheshetal., 
2006). Παρ’ όλα αυτά η υιοθέτηση μιας εφαρμογής CRM είχε κατά κύριο λόγο θετικά αποτελέσματα 
τόσο για τους οργανισμούς παροχής υγείας και των εργαζομένων τους, όσο και για τους ασθενείς τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά, αρχικά, διότι δεν υπάρχει 
άλλη σχετική έρευνα στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ερευνητικό κενό και στη συνέχεια, διότι δίνει μια 
ευρύτερη εικόνα για την εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 
και για την ικανοποίηση του προσωπικού από αυτό. Συνολικά, οι εργαζόμενοι τείνουν να μη γνωρίζουν 
αν ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται υιοθετεί και εφαρμόζει πελατοκεντρική στρατηγική για τις 
υπηρεσίες του, αλλά φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα που χρησιμοποιούν, ενώ 
δηλώνουν πως δε διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις για τα social media. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν από το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Διαπιστώθηκε πως όταν η διοίκηση του οργανισμού παρέχει επαρκείς πόρους για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση των εργαζομένων στο σύστημα, τότε υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση προς αυτό. Είναι 
σημαντικό να διευκρινιστεί πως σε πολλά από τα νοσοκομεία που έλαβαν μέρος στην έρευνα, δεν 
εφαρμόζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Νοσοκομείων σε όλους τους τομείς. 
Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί που έχουν στρατηγική χειρισμού παραπόνων των ασθενών αξιολογούν το 
επίπεδο ικανοποίησής τους και μερικοί από αυτούς μπορεί να ανταποκριθούν και μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Έχοντας, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των ασθενών, βελτιώνεται η απόδοση 
των εργασιών τους και τις καθιστά ευκολότερες, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. 

Τέλος η παρούσα έρευνα αποτελεί μία από τις πρώτες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, για το οποίο διαπιστώνονται αρκετά ερευνητικά κενά. Θα ήταν 
λοιπόν χρήσιμο να διερευνηθούν επιπλέον τομείς του πληροφοριακού αυτού συστήματος όπως για 
παράδειγμα η διερεύνηση των συστημάτων Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες- Ασθενείς 
(CRM) που εφαρμόζουν τα Νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη από την πλευρά των ασθενών. Επίσης, 
προτείνεται η διενέργεια πρωτογενούς έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
ασθενών από το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, το οποίο χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
πληροφοριακό σύστημα. Μέσα από αυτή την έρευνα θα παρατηρηθεί αν το επίπεδο που πιστεύουν οι 
εργαζόμενοι ότι ικανοποιούν τους ασθενείς, είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά από την οπτική των ασθενών. 
Ενδιαφέρον, τέλος, θα είχε και η διεξαγωγή έρευνας, στην οποία θα ερευνώνται οι λόγοι και οι 
παράγοντες για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήματα σε όλα τα τμήματα ενός 
νοσοκομείου. 
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