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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των 

ασθενών ως μέρος μίας ανταγωνιστικής στρατηγικής marketing των ιδιωτικών 

νοσοκομείων υγείας. Για την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων της εργασίας 

πραγματοποιήθηκαν δύο είδη ερευνών δευτερογενής έρευνα βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης σε ακαδημαϊκές πηγές (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνεδριών, papers, 

κτλ.) και πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε ένα δείγμα Ν=150 ασθενών δύο ιδιωτικών 

νοσοκομείων υγείας (Metropolitan Hospital και Ερρίκος Ντυνάν).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αυτοδιαχείρησης και της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας. Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

της αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας.  

Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τους παράγοντες που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών από την αυτοδιαχείρηση. Πρόκειται 

για τον χρόνο αναμονής, την εμπλοκή στην πληροφόρηση, την καλή και ανοικτή 

επικοινωνία με το προσωπικό, την εμπιστοσύνη, την προστασία της ιδιωτικότητας, 

την επαρκή πληροφόρηση, την συνεργασία οικογένειας - γιατρού και την  

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.  

Η ανάλυση συχνοτήτων της κλίμακας "ικανοποίησης ασθενών" έδωσε μέσο 

όρο 2,3 που αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος διαφώνησε με 

τις δηλώσεις τις κλίμακας που αφορούν στην ικανοποίηση των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  

 

Λέξεις κλειδιά : εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης, ιδιωτικά νοσοκομεία, marketing 

νοσοκομείων, αντιλαμβανόμενη ποιότητα, ικανοποίηση ασθενών.  
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Abstract 

The main concern of this study is the investigation of patients' self-management 

education as part of a competitive private hospital marketing strategy. In order to 

fulfill the research goals of the research, two types of research were carried out: a 

secondary research on bibliographic review in academic sources (articles, books, 

conference papers, papers, etc.) and primary quantitative research in a N = 150 

patients of two private hospitals (Metropolitan Hospital and Errikos Ntinan). 

The results of the survey showed that there is a positive correlation between 

self-management and patient satisfaction. Furthermore, the results of the survey 

showed a positive correlation between self-management and the perceived quality of 

private health services. 

Finally, research findings highlight factors that play a key role in patient 

satisfaction as regards the self-management education. It is waiting time, engaging in 

information, good and open communication with staff, trust, privacy protection, 

adequate information, family-doctor co-operation and confidentiality of information. 

The frequency analysis of the Patient Satisfaction Scale gave an average of 2.3, 

which means that most of the sample disagreed with the scale statements related to 

patient satisfaction as regards the health services provided. 

 

Key words : self-management education, private hospitals, marketing of health 

care services, perceived quality, patients' satisfaction.  
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Κεφάλαιο πρώτο: Εισαγωγή 

H διαχείριση των ασθενειών από την μεριά του ασθενή είναι μια προσέγγιση 

της υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με την οποία οι πόροι συντονίζονται σε όλο 

το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και καθ 'όλη τη διάρκεια μιας νόσου με σκοπό 

την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης στον ασθενή ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειριστεί τα συμπτώματα της ασθενειάς τους αποτελεσματικά.  

Η αυτοδιαχείρηση ασθενειών συνεπάγεται γενικά τη χρήση μιας 

διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών του τομέα της υγείας και υπηρεσιών 

υποστήριξης (δηλαδή εφαρμογών μέσω διαδικτύου, συσκευών παρακολούθησης) 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτοδιαχείρησης χρόνιων κυρίως ασθενειών. 

Σε ένα πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης, τα σημαντικότερα τμήματα είναι ομάδες 

ασθενών με την ίδια ασθένεια. Με την ύπαρξη μάλιστα του κατάλληλου προσωπικού, 

των εργαλείων και του εξοπλισμού, το κόστος υγείας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. 

Η αυτοδιαχείρηση των ασθενειών από την μεριά των ασθενών στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι μέρος του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας. 

Παρά τις πολλές προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις, η πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Λόγω μάλιστα της 

ιδιαιτερότητας του Eλληνικού Συστήματος Υγείας, η αυτοδιαχείρηση ασθενειών είναι 

μία πρακτική που δεν εφαρμόζεται καλά στην Ελλάδα. Οι ελλείψεις των 

επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, η έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά 

και η έλλειψη γνώσεων και τεχνογνωσίας, που χαρακτηρίζουν το Ελληνικό Σύστημα 

Υγείας επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

Τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης ασθενειών έχουν πολλά οφέλη μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγονται το χαμηλό κόστος υγείας, η βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής των ασθενών, η προληπτική διαχείριση των συμπτωμάτων μιας ασθένειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη μελετών στην Ελλάδα σχετικών με το θέμα, στην 

παρούσα εργασία μελετάται η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης (self-management) των 

ασθενών ως μέρος μίας ανταγωνιστικής στρατηγικής marketing των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας. 
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Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση του ερευνητικού στόχου 

χρησιμοποιήθηκε ως δευτερογενής έρευνα η βιβλιογραφική ανασκόπηση και ως 

πρωτογενής η ποσοτική έρευνα με την διεξαγωγή ερωτηματολογίων σε ένα δείγμα 

Ν=250 ασθενών, που έχουν συμμετάσχει σε πρακτικές εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης 

των ελληνικών ιδιωτικών νοσοκομείων. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βοήθησε στην θεωρητική οριοθέτηση του 

θέματος, στην διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων και στην συλλογή 

δευτερογενών δεδομένων σχετικών με το υπό εξέταση θέμα. Η ποσοτική έρευνα 

βοήθησε στην συλλογή ποσοτικών στοιχείων με σκοπό την απόκτηση γνώσης για την 

σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών "προγράμματα αυτοδιαχείρησης", 

"ικανοποίησης των ασθενών" και "αντιλαμβανόμενης ποιότητας". 

Η εργασία αποτελείται από εφτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι 

περιγραφικό και περιγράφεται το ερευνητικό πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα 

και υποθέσεις καθώς και η μέθοδος προσέγγισης. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η έννοια της 

αυτοδιαχείρησης και οι βασικοί παράγοντες που συνθέτουν αυτή την έννοια. Επίσης, 

στο ίδιο κεφάλαιο επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση των βασικών μεταβλητών 

της έρευνας: της ικανοποίησης των ασθενών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας.  

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά 

στην μελέτη της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της αυτοδιαχείρησης και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας από την μία και της αυτοδιαχείρησης και της 

ικανοποίησης των ασθενών από την άλλη. Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 

διατυπώνονται τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις της εργασίας που 

στηρίζονται στα ευρήματα της προηγηθείσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μελέτη του κλάδου των 

ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας της χώρας με την βοήθεια του στρατηγικού εργαλείου 

των πέντε δυνάμεων του Porter. Στο ίδιο κεφάλαιο σκιαγραφείται το μάκρο-

περιβάλλον των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα με την βοήθεια της 

ανάλυσης PEST. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι πολιτικοί, οι οικονομικοί, οι 
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κοινωνικοί και οι τεχνολόγοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο των ιδιωτικών 

νοσοκομείων της χώρας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση SWOT που 

έχει σαν στόχο τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων, των δυνάμεων 

και των αδυναμιών των ελληνικών ιδιωτικών νοσοκομείων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μελετάται ο γενικός σχεδιασμός των 

αποτελεσματικών προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης με βάση την διεθνή βιβλιογραφία. 

Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο μελετάται η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στην χώρα μας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

μελέτη των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης ως μέρος μιας ανταγωνιστικής 

στρατηγικής marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται αναλυτικά η μεθοδολογική 

προσέγγιση. Ειδικότερα, αιτιολογείται τόσο η επιλογή της ποσοτικής έρευνας έναντι 

της ποιοτικής όσο και η επιλογή του ερευνητικής προσέγγισης και του επιστημονικού 

συλλογισμού. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται το δείγμα της 

έρευνας και η δειγματοληψία και αιτιολογούνται οι στατιστικές τεχνικές που 

επιλέχθηκαν. 

Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με το έβδομο 

κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται τα συμπεράσματα, η γενική συζήτηση, η πρακτική 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και οι περιορισμοί 

της παρούσας μελέτης.  
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1.1 Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος και η σημαντικότητα 

του θέματος 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των 

ασθενών στον χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Το βασικό ερευνητικό 

πρόβλημα, που καλείται να λύσει η εργασία, σχετίζεται με τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών στην αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.  

Λόγω της έλλειψης σχετικών, ελληνικών κυρίως μελετών, στο υπό εξέταση 

αντικείμενο, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καλύψει τα υπάρχοντα κενά της 

ελληνικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, επιχειρεί να προτείνει κάποιες λύσεις σχετικές 

με τα εμπόδια, που συναντά στην Ελλάδα η ενσωμάτωση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης στις στρατηγικές marketing των ελληνικών ιδιωτικών 

νοσοκομείων.  

Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των ασθενών μελετάται στο πλαίσιο μίας 

ανταγωνιστικής στρατηγικής marketing των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Με την 

ολοκλήρωσή της, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην δημιουργία προτάσεων 

σχετικών με την εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των ασθενών με στόχο την βελτίωση 

των στρατηγικών marketing των ιδιωτικών μονάδων υγείας στην Ελλάδα. 

H εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης είναι πολύ σημαντική και προωθείται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Υγείας για πολλούς λόγους. Αρχικά, γιατί 

ενδυναμώνει τους ασθενείς και τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την 

ασθένεια τους βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της ζωής τους. 

Επιπλέον, μειώνει τα κόστη της υγείας επιτρέποντας την διαχείριση των χρόνιων 

συμπτωμάτων μίας ασθένειας εκτός των ιδρυμάτων. Τέλος, δίνει την δυνατότητα 

διαχείρισης πολλών κλινικών καταστάσεων με την συμμετοχή τόσο των ασθενών όσο 

και των οικογενειών τους σε προγράμματα αυτοδιαχείρησης (European Commission, 

2015).  
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1.2 Μεθοδολογική προσέγγιση για την κάλυψη των θεωρητικών 

στόχων: Η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

Για την κάλυψη των θεωρητικών στόχων της εργασίας χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της αφηγηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης (narrative bibliographic 

research). Οι μελετητές χρησιμοποιούν την μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

σαν την αρχική και την κυρίαρχη πηγή για την απάντηση των θεωρητικών 

ερωτημάτων της ερευνάς τους. Αυτό συμβαίνει διότι η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

επιτρέπει στον ερευνητή να ψάξει σε online και offline βάσεις δεδομένων 

προκειμένου να συλλέξει το απαραίτητο υλικό τόσο για την διατύπωση των 

θεωρητικών στόχων της ερευνάς του όσο και για την απάντηση αυτών (Πατελάρου & 

Μπροκαλάκη, 2010, σελ. 121). 

Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή 

να συλλέξει το απαραίτητο ερευνητικό υλικό και να σκιαγραφήσει την παρούσα 

κατάσταση που αφορά το θέμα που θέλει να μελετήσει. Τέλος η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο όλων των ερευνητικών διαδικασιών, 

βοηθάει στον προσδιορισμό των κενών του ερευνητικού θέματος και συμβάλλει στην 

τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της έρευνας (Πατελάρου & Μπροκαλάκη, 2010, σελ. 

121). 

Αυτό είναι σημαντικό διότι προστατεύει τον ερευνητή από την δημιουργία 

άκαρπων και ασήμαντων ερευνητικών προσεγγίσεων, τον βοηθάει να εντοπίσει και 

να αξιολογήσει τα ευρήματα άλλων μελετών που έχουν ασχοληθεί με το ερευνητικό 

του θέμα και τέλος του δίνει την δυνατότητα να εντοπίσει και να καθορίσει το 

θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου πρόκειται να κινηθεί (Πατελάρου & 

Μπροκαλάκη, 2010, σελ. 121). 

Βασικό υλικό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελούν διεθνείς μελέτες, 

ακαδημαϊκά άρθρα, επιστημονικά βιβλία και  πηγές από το διαδίκτυο που 

ασχολούνται με το υπό εξέταση θέμα.  

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

είναι ότι αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντικειμενική προσέγγιση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η συμβολή της εκτενούς βιβλιογραφικής 

επισκόπησης στη σύνθεση και τη κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
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πρωτογενούς έρευνας είναι επίσης πολύ σημαντική καθώς βοηθάει στο να 

αποσαφηνιστούν θέματα, που σχετίζονται με το υπό διερεύνηση πρόβλημα. Τέλος, η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ως επιστημονική μέθοδος συλλογής δεδομένων από 

δευτερογενείς πηγές συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναζήτηση νέων ερευνητικών 

κατευθύνσεων και στην διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων  (Πατεράλου & 

Μπροκαλάλη, 2010, σελ. 121-122). 

 

1.3  Σκοπός διπλωματικής 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ της 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας από την πλευρά των ασθενών. Μέσα από την διερεύνηση αυτής της 

σχέσης επιχειρείται να τεκμηριωθεί γιατί η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των 

ασθενών θα πρέπει να ενταχθεί στην στρατηγική marketing των ιδιωτικών 

νοσοκομείων.  

Πολλοί μελετητές (Γαβριήλ, Θεοδώρου και Middleton, 2012,  Radulescu και 

Cetina, 2011, Bodenheimer, Wagner και Grumbach, 2005, Lorin και Holman, 2003), 

που έχουν διερευνήσει τον ρόλο που παίζει η εκπαίδευση των ασθενών στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα, ότι οι ασθενείς που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την 

ασθένεια τους τείνουν να είναι πιο ευχαριστημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έχουν την αντίστοιχη πληροφόρηση.  

Πέραν του βασικού σκοπού ένας άλλος επιμέρους σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και 

της ικανοποίησης των ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Οι 

έννοιες της ικανοποίησης, της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης συνιστούν τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί 

η παρούσα εργασία.  

Μέσα από την μελέτη αυτών των αξόνων και την ανάδειξη της μεταξύ τους 

σχέσης αναμένεται να αναδεχθεί ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης για την στρατηγική marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων στην 

Ελλάδα.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό σκοπό και τους στόχους της παρούσας 

εργασίας, η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιείται είναι γνωστή στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως έρευνα συσχέτισης (correlational reseach), η οποία έχει σαν στόχο 

την διερεύνηση της σχέσης (ή συμμεταβολής/covariation) των ποσοτικών 

μεταβλητών που αναφέρονται στον πίνακα 1. Δύο ποσοτικές μεταβλητές θεωρείται 

ότι συσχετίζονται όταν ο δείκτης r είναι μεταξύ του διαστήματος +1.0 & -1.0. 

Αντίθετα, όταν ο δείκτης r=0 τότε δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

Παρόλο που η ανάλυση συσχέτισης δεν προβλέπει σχέση αιτίας - αιτιατού μεταξύ 

των μεταβλητών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη με σκοπό την υποστήριξη 

μίας θεωρίας (Waters, 2016).  

 

1.4 Θεωρητικοί στόχοι 

Οι θεωρητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας, όπως φαίνονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα 1, είναι τέσσερις.  

Θεωρητικός στόχος 1: Εννοιολογικός προσδιορισμός της "εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης". Εντοπισμός και ανάλυση θεωρητικών μοντέλων, που σχετίζονται 

με την έννοια της "εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών". 

Θεωρητικός στόχος 2: Εννοιολογικός προσδιορισμός της "αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας" στις υπηρεσίες υγείας. Εντοπισμός και ανάλυση θεωρητικών μοντέλων 

που σχετίζονται με την έννοια της "αντιλαμβανόμενης ποιότητας" στις υπηρεσίες 

υγείας". 

Θεωρητικός στόχος 3: Εννοιολογικός προσδιορισμός της "αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας" στις υπηρεσίες υγείας.  Εντοπισμός και ανάλυση θεωρητικών μοντέλων 

που σχετίζονται με την έννοια της "αντιλαμβανόμενης ποιότητας" στις υπηρεσίες 

υγείας". 

Θεωρητικός στόχος 4: Διερεύνηση και προσδιορισμός των παραγόντων που 

αποτελούν βασικά συστατικά της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών. 
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1.5 Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, όπως φαίνεται στο συγκεντρωτικό πίνακα 1, 

είναι δύο.  

Ερευνητικό ερώτημα 1: Υπάρχει ισχυρή, θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων; 

Ερευνητικό ερώτημα 2: Υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης 

των ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης που τους παρέχεται;   

 

Πίνακας 1 : Ερευνητικός σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα και υποερωτήματα, 

ερευνητικοί στόχοι, θεωριτικοί στόχοι, ερευνητικές υποθέσεις και μεταβλητές 

Ερευνητικός 

σκοπός  

Ερευνητικές 

ερωτήσεις 

Ερευνητικές 

υποερωτήσεις  

Ερευνητικοί 

στόχοι 

Θεωρητικοί 

στόχοι  

Ερευνητικές 

υποθέσεις  

Μεταβλητές  

Εξέταση της 

σχέσης μεταξύ 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών 

στην 

αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας 

στην Ελλάδα.  

 

Υπάρχει ισχυρή, 

θετική συσχέτιση 

μεταξύ της 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών και 

της 

αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας 

των ιδιωτικών 

νοσοκομείων; 

Ποιοι παράγοντες, 

που συνθέτουν 

την εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών, 

επηρεάζουν 

περισσότερο την 

αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των 

ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας;  

Εξέταση της 

σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών 

"εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης" 

και 

"αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας". 

 

Εννοιολογικός 

προσδιορισμός της 

"εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης". 

Εντοπισμός και 

ανάλυση 

θεωρητικών 

μοντέλων, που 

σχετίζονται με την 

έννοια της 

"εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών".  

Η σχέση μεταξύ 

της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

και της 

αντιλμαβανόμενης 

ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας 

αναμένεται να 

είανι ισχυρή και 

θετική.  

 

 

 

 

 

1.Αυτοδιαχείρηση 

 

2. Ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας.  

 

 

 Υπάρχει ισχυρή 

θετική συσχέτηση 

μεταξύ της 

 
Εξέταση της 

σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών 

Εννοιολογικός 

προσδιορισμός της 

"αντιλαμβανόμενης 

Η σχέση μεταξύ 

της ικανοποίησης 

των ασθενών  από 

 

3. Ικανοποίηση 
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ικανοποίησης των 

ασθενών από τις 

ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας  

και της 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

που τους 

παρέχεται;   

 

 

- 

"ικανοποίηση 

ασθενών από τις 

παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας" 

και "εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης". 

 

ποιότητας" στις 

υπηρεσίες υγείας.  

Εντοπισμός και 

ανάλυση 

θεωρητικών 

μοντέλων που 

σχετίζονται με την 

έννοια της 

"αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας" στις 

υπηρεσίες υγείας". 

τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας 

και της 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

αναμένεται να 

είναι θετική.  

ασθενών από την 

ποιότητα 

υπηρεσιών υγείας.  

 

  

 

 

- 

 

- 

Εντοπισμός και 

προσδιορισμός των 

παραγόντων της 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών, που 

επηρεάζουν 

περισσότερο την 

αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των 

ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας.  

Εννοιολογικός 

προσδιορισμός της 

"ικανοποίησης των 

ασθενών" από τις 

ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας.  

Εντοπισμός και 

ανάλυση 

θεωρητικών 

μοντέλων σχετικών 

με τους παράγοντες 

που συμβάλλουν 

στην "ικανοποίηση 

των ασθενών" από 

τις ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας.  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Διερεύνηση και 

προσδιορισμός των 

παραγόντων που 

αποτελούν βασικά 

συστατικά της 

εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης 

των ασθενών. 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Κεφάλαιο δεύτερο: Θεωρητική προσέγγιση του  

 

2.1 Σύντομη περιγραφή της έννοιας της αυτοδιαχείρησης  

H  αυτοδιαχείρηση (self management) αναφέρεται στην ικανότητα που έχει 

ένας ασθενής τόσο να διαχειρίζεται μόνος του τα συμπτώματα και την θεραπεία της 

ασθένειας του, όσο και τις ψυχολογικές, τις φυσικές αλλαγές και τις αλλαγές στον 

τρόπο ζωής του που συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του. Τα 

προγράμματα αυτοδιαχείρησης επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν και να ενδυναμώσουν 

τους ασθενείς, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τις διάφορες πτυχές της 

ασθένειας τους για να ζουν μία πιο ποιοτική ζωή χωρίς να επηρεάζονται από τους 

περιορισμούς της ασθένειας  (Sargious, 2007).  

Αυτό το επιτυγχάνουν με ενέργειες και δράσεις, που ενισχύουν και 

αναπτύσσουν την αυτοαποτελεσματικότητα τους, η οποία υποδηλώνει το βαθμό 

εμπιστοσύνης που ένα άτομο έχει απέναντι στην ικανότητά του να αντιμετωπίζει και 

να διαχειρίζεται την κατάσταση μίας χρόνιας πάθησης (Mcgregor, 2007).  

Η εκπαίδευση αυτόδιαχείρησης είναι μία σύγχρονη πρακτική, που διαφέρει από 

την παραδοσιακή εκπαίδευση των ασθενών καθότι είναι προσανατολισμένη κυρίως 

στο άτομο και όχι καθαρά στην πληροφόρηση. Ειδικότερα, αυτό που επιδιώκει είναι 

η δημιουργία μιας στενής και αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των ασθενών και του 

ιατρικού προσωπικού με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων που επιτρέπουν 

στους ασθενείς να διαχειρίζονται μόνοι τους και αποτελεσματικά τα συμπτώματα της 

ασθένειας τους (Holman & Lorig, 2004).  

Πέραν των σχέσεων που αναπτύσσουν οι ασθενείς με τον γιατρό τους 

σημαντικές είναι επίσης οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι γιατροί με τις οικογένειες 

των ασθενών. Στον πυρήνα της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των συμπτωμάτων μιας 

ασθένειας βρίσκεται ο ασθενής, που διαθέτει τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση 

να διαχειρίζεται την κατάσταση της υγείας του αλληλεπιδρώντας με το σύστημα της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Kulzer et al., 2007).  
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Σύμφωνα με τους μελετητές (Lorig και Hοlman, 2003, Havas, K., Bonner, A. 

and Douglas, 2015 Barlow, J., Jones et al., 2011 Barlow et al., 2003), η εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες: την διαχείριση της 

φαρμακευτικής αγωγής, την συναισθηματική διαχείριση της ασθένειας και την 

ανάπτυξη μίας υποστηρικτικής και αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του γιατρού και του 

ασθενή. 

  Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης (Lorig και Hοlman, 2003, σελ. 1, 

Howord και Ceci, 2012) απαιτεί την ανάπτυξη έξι δεξιοτήτων: την επίλυση 

προβλημάτων (problem solving), την λήψη αποφάσεων (decision making), την χρήση 

και την διαχείριση των κατάλληλων πηγών, την ανάπτυξη μίας θεραπευτικής 

συμμαχίας μεταξύ του πάσχοντος και του ιατρού, την δημιουργία σχεδίου δράσης για 

περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και την ανάπτυξη και διαχείριση πρακτικών που είναι 

προσαρμοσμένες στα συμπτώματα μίας συγκριμένης ασθένειας.  

Τα ευρήματα των κλινικών μελετών δείχνουν ότι κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες η εκπαίδευση αυτόδιαχείρησης βελτιώνει τα αποτελέσματα της θεραπείας 

και μειώνει τα κόστη υγείας. Τέλος, η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης επιδρά στον 

τρόπο που οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας. Για αυτούς τους λόγους, αυτού του είδους η εκπαίδευση θα πρέπει να 

αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής marketing των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας (Bodenheimer, Wagner και Grumbach, 2005,  Holman & Lorig, 2004, Nguyen 

et al., 2011).  

H εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης διαφέρει από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στη Δανία για παράδειγμα, η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης είναι δουλειά 

των εξωτερικών ιατρείων που συνδέονται με τα ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία. Στη 

Εσθονία από την άλλη οι νοσηλευτές ή οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι επιφορτισμένοι 

με το καθήκον να εκπαιδεύουν τους ασθενείς στο πλαίσιο προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης στο σπίτι τους.  

Στις κάτω χώρες η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης που έχει σαν κέντρο τον 

ασθενή, δεν είναι τόσο διαδεδομένη καθότι οι επαγγελματίες της υγείας είναι 

προσανατολισμένοι περισσότερο στην παραδοσιακή προσέγγιση της αντιμετώπισης 

των χρόνιων ασθενειών και είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να επιλέγουν αυτοί 

ποιες δεξιότητες και γνώσεις θα δώσουν στους ασθενείς. Τέλος, στην Ελλάδα οι 
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νοσηλευτές είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να παρέχουν την κατάλληλη 

εκπαίδευση στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Οι διαφορές που εντοπίζονται 

από χώρα σε χώρα οφείλονται τόσο στην διαφορετική δομή των συστημάτων υγείας 

όσο και στο διαφορετικό ρόλο που διαδραματίζει το κράτος πρόνοιας  στον τομέα της 

υγείας (Σταύρου, 2014).  

 

2.2 Ανάλυση και σχολιασμός θεωρητικών μοντέλων σχετικών με την 

εκπαίδευση αυτό-διαχείρισης των ασθενών 

Κατόπιν ανάλυσης και σχολιασμού της έννοιας της αυτοδιαχείρησης, όπως 

αυτή πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο παρόν κεφάλαιο 

μελετώνται, αναλύονται και σχολιάζονται βασικά θεωρητικά μοντέλα που 

σχετίζονται με την έννοια της αυτοδιαχείρησης.  

Ένα γνωστό μοντέλο που ενσωματώνει μέσα του την εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών είναι το μοντέλο της χρόνιας φροντίδας (Chronic Care 

Model), όπως αυτό διατυπώθηκε από τον Wanger (1998). To εν λόγω μοντέλο 

εντοπίζει και προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος υγείας δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση σε ένα από τα έξι βασικά στοιχεία που το απαρτίζουν την 

αυτοδιαχείρηση των ασθενειών από τους ασθενείς (Wanger, 1998). 

Τα άλλα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι: η κοινότητα, το 

σύστημα υγείας, η υποστήριξη για την λήψη αποφάσεων, τα κλινικά πληροφοριακά 

συστήματα και ο σχεδιασμός ενός συστήματος διανομής. Το εν λόγω μοντέλο δίνει 

την δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων μεταξύ των καλά 

πληροφορημένων ασθενών και του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, που 

διαθέτει τα μέσα, τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων στους ασθενείς ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα συμπτώματα 

της ασθένειας τους (Wanger, 1998). 

Το μοντέλο χρόνιας φροντίδας, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην ιατρική 

και την ακαδημαϊκή κοινότητα, μπορεί να βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα χρόνιων 

ασθενειών, σε πολλά και διάφορα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και σε 

διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες ασθενών. Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης, που 
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είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το μοντέλο της χρόνιας φροντίδας, 

ενδυναμώνει και προετοιμάζει τους ασθενείς να διαχειριστούν την ασθένεια τους με 

διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στον 

κεντρικό ρόλο που κατέχει ο ασθενής στην διαχείριση των συμπτωμάτων της 

ασθένειας τους με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του (Bidenheimer, 

Wanger & Grumbach, 2002).  

Επιπλέον, το μοντέλο της χρόνιας φροντίδας χρησιμοποιεί αποτελεσματικές 

πρακτικές υποστήριξης της αυτοδιαχείρησης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η 

αξιολόγηση, το θέσιμο συγκεκριμένων και απτών στόχων, τα αποτελεσματικά σχέδια 

δράσης, η επίλυση προβλημάτων και η παρακολούθηση τους (follow up). Τέλος, 

οργανώνει και διαχειρίζεται τους εσωτερικούς και τους κοινοτικούς πόρους των 

μονάδων υγείας με σκοπό την συνεχή υποστήριξη των ασθενών με στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρησης (Bidenheimer, Wanger & Grumbach, 2002).  

Το εν λόγω θεωρητικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο επειδή 

βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα χρόνιων ασθενειών αλλά και επειδή 

αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος 

αυτοδιαχείρησης στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας, που στοχεύει στην 

ενδυνάμωση του ρόλου του ασθενή αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων της ασθένειας του (Wanger, 1998).  

Σύμφωνα με τους  Bidenheimer, Wanger & Grumbach (2002)  το μοντέλο της 

χρόνιας φροντίδας, συνιστά μία ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών και μπορεί να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο τμήμα 

μίας στρατηγικής προσέγγισης για την μείωση των ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών 

υγείας που σχετίζονται με την περίθαλψη των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.  

Για να επιτευχθεί η εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου σε ένα σύστημα υγείας 

κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων σημαντικών συνθηκών, όπως μία 

υποστηρικτική κοινότητα, η συνδρομή των οικογενειών των ασθενών αλλά και η 

εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει  

αποτελεσματικές σχέσεις με τους ασθενείς και να τους παρέχει στήριξη για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στην επιτυχή αυτοδιαχείρηση των 

συμπτωμάτων της ασθένειας τους (Bidenheimer, Wanger & Grumbach, 2002).  
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Ένα άλλο γνωστό θεωρητικό μοντέλο που σχετίζεται με την αυτοδιαχείρηση 

συμπτωμάτων χρόνιων ασθενειών είναι το μοντέλο Finders (1990), που αναπτύχθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Finders στην Βόρεια Αυστραλία από το τμήμα της Υγείας και της 

Ανθρώπινης Συμπεριφοράς την δεκαετία του 90'. Το εν λόγο μοντέλο συνιστά μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της αυτοδιαχείρησης και της φροντίδας των ασθενών στο 

πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης. Επίσης, χρησιμοποιεί μία σειρά από σταθμισμένα 

εργαλεία για την δημιουργία στόχων που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων 

που είναι συνυφασμένα με τις χρόνιες ασθένειες (Battersby et al., 2003).  

Κάποια από τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι είναι 

εξατομικευμένο, δηλαδή παρέχει υποστήριξη που είναι προσαρμοσμένη στις 

ξεχωριστές ανάγκες κάθε ασθενή. Επιπλέον, το εν λόγω μοντέλο είναι 

προσανατολισμένο στον ασθενή και δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπλήρωση των 

προσωπικών του στόχων παρά στην εκπλήρωση των κλινικών στόχων, όπως κάνουν 

άλλα θεωρητικά μοντέλα (Battersby et al., 2003).  

 Τέλος προτείνει μία δομημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των χρόνιων 

ασθενειών στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου βασικοί συμμετέχοντες του 

οποίου είναι το ιατρικό προσωπικό και οι ασθενείς. Η συνεργασία που αναπτύσσεται 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών βοηθάει στον σχεδιασμό προγραμμάτων υγείας που 

είναι εξατομικευμένα και προσανατολισμένα στις ατομικές ανάγκες κάθε ασθενούς. 

Η βασική διαφορά, που εντοπίζεται μεταξύ αυτού του μοντέλου και του μοντέλου της 

χρόνιας φροντίδας που αναλύθηκε παραπάνω είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των 

ασθενών και η τοποθέτησή τους στην διαδικασία ενός προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης. Το δεύτερο μοντέλο σε αντίθεση με το μοντέλο των χρόνιων 

ασθενών τοποθετεί τις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενή στο κέντρο της 

διαδικασίας της αυτοδιαχείρησης (Battersby et al., 2007). 

Πέραν αυτής της βασικής τους διαφοράς τα δύο μοντέλα έχουν και κάποιες 

ομοιότητες που αφορούν στην δόμηση ενός σχεδίου δράσης για την υγεία των 

ασθενών. Και τα δύο μοντέλα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία, στην 

εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης καθώς και στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της 

παρακολούθησης (Battersby et al., 2007).  
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Ένα άλλο σημαντικό θεωρητικό μοντέλο αυτοδιαχείρησης είναι εκείνο που 

αντιλαμβάνεται την αυτοδιαχείρηση ως μέρος της στρατηγικής της 

αυτοαποτελεσματικότητας των ασθενών. Η θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας 

(self- efficacy theory) και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (social learning theory) 

συνιστούν βασικά μέρη αυτού του μοντέλου αυτοδιαχείρησης. Σύμφωνα με την 

θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η μάθηση είναι μία διαδικασία που είναι 

εμποτισμένη με την έννοια του αμοιβαίου ντετερμινισμού (Taal, Rasker & Wiegman, 

1996).  

Σύμφωνα με τον αμοιβαίο ντετερμινισμό (αιτιοκρατία) η ανθρώπινη λειτουργία 

είναι αποτέλεσμα μίας συνεχούς αλληλεπίδρασης συμπεριφορικών, γνωστικών και 

άλλων προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Εφαρμόζοντας αυτή την 

θεωρία στην υγεία ή την ασθένεια διαπιστώνεται ότι η υγεία ή η ασθένεια είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών 

και περιβαλλοντικών παραγόντων (Taal, Rasker & Wiegman, 1996).  

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικό μέρος της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς κινητοποιείται και ρυθμίζεται από εσωτερικά πρότυπα και 

αντιδράσεις αυτοαξιολόγησης του ατόμου. Τα αποτελέσματα και οι προσδοκίες της 

αυτοαποτελεσματικότητας συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικούς γνωστικούς 

διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου. Οι 

προσδοκίες της αυτοαποτελεσματικότητας επηρεάζουν την συμπεριφορά του ατόμου 

με διάφορους τρόπους. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορούν να αναφερθούν οι 

συμπεριφορικές επιλογές και η προσπάθεια που καταβάλλουν τα άτομα για την 

εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων, που σχετίζονται με διάφορους τομείς της ζωής 

τους (Lorig & Visser, 1994). 

Στο πλαίσιο του θεωρητικού μοντέλου που εξετάζεται, κεντρικοί άξονες στην 

εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης των ασθενών συνιστούν, όπως προαναφέρθηκε, είναι οι 

θεωρίες της κοινωνικής μάθησης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Πιο 

συγκεκιμένα, το εν λόγω θεωρητικό μοντέλο αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών ως μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή μάθηση από 

την μεριά των ασθενών και που καλλιεργεί την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται 

με την αυτοαποτελεσματικότητα (Lorig & Visser, 1994). 
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Η βασική διαφορά του συγκεκριμένου θεωρητικού μοντέλου από τα άλλα δύο 

μοντέλα, που εξετάστηκαν παραπάνω, είναι ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

αυτοαποτελεσματικότητα των ασθενών και στην ικανότητες τους να αφομοιώνουν 

την μάθηση που σχετίζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοδιαχείρησης των 

συμπτωμάτων της ασθένειας τους (Taal, Rasker & Wiegman, 1996). 

 

2.3 Προσδιορισμός παραγόντων που συνιστούν την έννοια της 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης  

Η αυτοδιαχείριση είναι μία έννοια που σχετίζεται με την ικανότητα ενός 

ατόμου να ελέγχει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κατάσταση της υγείας 

του βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της ζωής του. Η προαγωγή της 

αυτοδιαχείρησης από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας προωθείται μέσω 

προγραμμάτων, που έχουν σαν στόχο τόσο την εκπαίδευση του ασθενή όσο και του 

στενότερου οικογενειακού του περιβάλλοντος με σκοπό την διαχείριση των 

συμπτωμάτων της ασθένειας τους με αποτελεσματικό τρόπο (Morrow et al., 2008).  

Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης στην ουσία επηρεάζει την συμπεριφορά του 

πάσχοντος αναφορικά με τα θέματα της υγείας του. Κομβικό ρόλο για την 

εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογενείας του παίζει ο σχεδιασμός 

εξατομικευμένων προγραμμάτων και σχεδίων, που είναι προσανατολισμένα στην 

επιτυχή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας από τον ίδιο τον ασθενή και 

την οικογένειά του (Stathopoulou et al., 2014, Schillinger, 2011).  

Πέραν της διαχείρισης των συμπτωμάτων μιας ασθένειας η αυτοδιαχείρηση 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ασθενή να παρακολουθεί την πορεία μιας νόσου και  

να διατηρεί ένα καλό επίπεδο ποιότητας στην ζωή του. Οι βασικές δεξιότητες 

αυτοδιαχείρησης είναι πέντε. Πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων, την λήψη 

αποφάσεων, την χρησιμοποίηση κατάλληλων πόρων, την ανάπτυξη μίας αμφίδρομης 

και συνεργατικής σχέσης μεταξύ του ασθενούς και των επαγγελματιών υγείας και 

τέλος την ανάληψη δράσης για την επίλυση προβλημάτων (Σταθοπούλου & 

Πασχάλη, 2013). 
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Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ανθρωποκεντρικό και 

προσανατολισμένο στον ασθενή με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή πάντα η 

δημιουργία προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης, που έχουν σαν κέντρο τον ασθενή.  

Αυτό που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης στην στρατηγική marketing των ελληνικών νοσοκομείων είναι η 

εκπαίδευση των νοσηλευτών και του λοιπού ιατρικού προσωπικού για να είναι σε 

θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να μπορούν να προωθήσουν την 

αυτοδιαχείρηση των ασθενών μέσα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

αποτελεσματικών προγραμμάτων (Σταθοπούλου & Πασχάλη, 2013, Lawn & Schoo, 

2010).  

Σύμφωνα με τους μελετητές (Lorig & Holman, 2003, Σταθοπούλου & 

Πασχάλη, 2013, Λιονής et al., 2012, Schillinger, 2011) υπάρχουν κάποιοι βασικοί 

παράγοντες που συνθέτουν την έννοια της αυτοδιαχείρησης. Πρόκειται για τον 

παράγοντα μάθηση, που καθορίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν 

τόσο οι ασθενείς και οι οικογένειές τους όσο και το ιατρικό προσωπικό για την 

αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση των συμπτωμάτων μίας νόσου. Η διαχείριση της 

φαρμακευτικής αγωγής από την μεριά του ασθενούς συνιστά τον δεύτερο παράγοντα 

που συνθέτει την έννοια της αυτοδιαχείρησης. Ειδικότερα, η απόκτηση γνώσεων 

μέσω της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης συμβάλλουν στην επιτυχή διαχείριση 

της φαρμακευτικής αγωγής από την μεριά του ασθενή.  

Ένας άλλο σημαντικός παράγοντας, που συνθέτει την έννοια της 

αυτοδιαχείρησης, σχετίζεται με την ίδια την συμπεριφορά του ασθενούς τόσο απέναντι 

στην ασθένεια του όσο και απέναντι στην ποιότητα ζωής του.  Μέσα από τα 

προγράμματα αυτοδιαχείρησης η συμπεριφορά και η στάση ζωής του ασθενή μπορεί 

να αλλάξει και να είναι προσανατολισμένη στην σωστή διαχείριση των συμπτωμάτων 

της ασθένειας του με την τήρηση της φαρμακευτικής του αγωγής και την αλλαγή του 

τρόπου ζωής του μέσω της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής (Lorig & Holman, 

2003, Lawn & Schoo, 2010).  

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας, που συνθέτει την  έννοια της 

αυτοδιαχείρησης, σχετίζεται με την αλλαγή των συναισθημάτων του ασθενή απέναντι 

στην ασθένεια του και στον τρόπο που βλέπει το μέλλον του. Μία τέτοια αλλαγή, που 

μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στο σύστημα 
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υγείας, μπορεί να επηρεάσει και την στάση του ασθενούς απέναντι στην ασθένεια του 

και τη ποιότητα της ζωής του. Η αλλαγή των συναισθημάτων του ασθενούς ως προς 

τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ασθένεια του  εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από 

την σχέση που αναπτύσσει με τους νοσηλευτές και το λοιπό ιατρικό προσωπικό που 

είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και την πληροφόρησή του (Lorig & Holman, 

2003).   

Τέλος η διασφάλιση της ποιότητας, που επιτυγχάνεται μέσω μία 

ανατροφοδοτικής διαδικασίας συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης, που συμβάλλει τόσο στην βελτίωση των προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης αλλά και στην δημιουργία μίας θετικής εικόνας στο μυαλό του 

ασθενούς απέναντι στις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει (Lorig & Holman, 2003). 

 

2.4    Ανάλυση και σχολιασμός θεωρητικών μοντέλων σχετικών με 

την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας  

Οι περισσότεροι μελετητές (Hendriks, et al., 2002, Taner and Antony, 2006, 

Peprah & Atarah, 2013, Peprah, 2013), που έχουν διερευνήσει το θέμα της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας, κάνουν αναφορά στον ορισμό των Parasurman et al.  

(1985) σύμφωνα με τον οποίο η αντιλαμβανόμενη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

είναι ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και του τρόπου που 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.  

Σύμφωνα με τους Parasurman et al's (1985) η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, 

όπως και όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθορίζεται από πέντε παράγοντες. 

Πρόκειται για την αξιοπιστία, την ανταποκρισιμότητα, την ασφάλεια, την 

ενσυναίσθηση και η απτότητα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των προσδοκιών 

των πελατών και της ποιότητας που είναι αποτέλεσμα πέντε παραγόντων, οι οποίοι 

αναλύονται στις επόμενες παραγράφους της εργασίας (Parasurman et al, 1985).  

Η αξιοπιστία σχετίζεται με την δυνατότητα που έχει ο πάροχος των υπηρεσιών 

να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στην ώρα τους και με ακρίβεια. Οι 

Hendriks, et al. (2002) υποστηρίζουν ότι αξιόπιστες υπηρεσίες είναι εκείνες οι 
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υπηρεσίες που ανταποκρίνονται έγκαιρα και με ακρίβεια στις προσδοκίες των 

πελατών εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις που έχουν δώσει. Στο χώρο των υπηρεσιών 

υγείας αυτή η διάσταση του μοντέλου της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

Parasurman et al's (1985) παίζει σημαντικό ρόλο για την ικανοποίηση των ασθενών 

(Hendriks, et al., 2002).  

Η ανταποκρισιμότητα (responsiveness) αναφέρεται στην ικανότητα που έχουν 

οι εργαζόμενοι να βοηθούν τους πελάτες και να ικανοποιούν τα αιτήματα τους 

γρήγορα και με ευγένεια. Στο κλάδο των υπηρεσιών, όπου οι υπηρεσίες 

καταναλώνονται την ίδια στιγμή που παράγονται, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού 

είναι σημαντικός για την ικανοποίηση των πελατών. Για αυτό τον λόγο οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν και να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα αιτήματα των πελατών. Οι 

Peprah & Atarah (2013) υποστηρίζουν ότι ο τρόπος συμπεριφοράς των εργαζομένων 

απέναντι στους πελάτες συνιστά έναν παράγοντα κομβικής σημασίας για την εικόνα 

που σχηματίζουν οι πελάτες για την επιχείρηση.  Ειδικότερα, η ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης, που αναπτύσσεται μεταξύ των πελατών και των εργαζομένων, 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό συγκεκριμένων αντιλήψεων των πελατών 

για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (Peprah & Atarah, 2012).  

Η ασφάλεια συνιστά επίσης ένα σημαντικό παράγοντα του μοντέλου των 

Parasurman et al's (1985). Η ασφάλεια που νιώθουν οι πελάτες απέναντι στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγονται οι γνώσεις των εργαζομένων, οι ικανότητες και τα 

προσόντα τους. Σύμφωνα με τον Peprah (2014) η εκπαίδευση των εργαζομένων που 

τους βοηθάει να βελτιώσουν τις ικανότητες τους και να αποκτήσουν περισσότερα 

προσόντα είναι πολύ σημαντική καθότι αυξάνει την ασφάλεια που νιώθουν οι 

πελάτες απέναντι στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι 

μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ένα 

ζήτημα κομβικής σημασίας για την διασφάλιση της βέλτιστης αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας από την μεριά των πελατών (Peprah, 2014).  

Η ενσυναίνσθηση (empathy) συνιστά επίσης μία σημαντική διάσταση του 

μοντέλου των Parasurman et al's (1985). Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην 

γενικότερη φροντίδα και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι 
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υπηρεσιών υγείας στους πελάτες. Η ενσυναίνσθηση συνιστά μία εξίσου σημαντική 

διάσταση του υπό εξέταση μοντέλου, όπως και οι δύο προαναφερθέντες διαστάσεις 

καθότι κάνει τους πελάτες να νιώθουν ασφάλεια αυξάνοντας τη δέσμευση τους 

απέναντι στον πάροχο υγείας αλλά και την ικανοποίηση τους από τις υπηρεσίες 

υγείας (Parasurman et al., 1985).  

Τέλος, η απτότητα (tangibility) αναφέρεται σε όλα τα απτά στοιχεία μίας 

υπηρεσίας, όπως είναι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η καθαριότητα του χώρου 

κτλ. Τα απτά στοιχεία αποτελούν τα ορατά στοιχεία μίας υπηρεσίες και επηρεάζουν 

την εικόνα που σχηματίζουν οι πελάτες για την συγκεκριμένη υπηρεσία (Parasurman 

et al., 1985). 

Το μοντέλο των των Parasurman et al's (1985) χρησιμοποιείται ευρέως στον 

χώρο των υπηρεσιών υγείας για την μέτρηση των αντιλήψεων των πελατών για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τους Taner & Antony 

(2006) το εν λόγω μοντέλο έχει πολλά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται τα εξής: α) είναι αποδεκτό ως πρότυπο για την μέτρηση 

διαφορετικών διαστάσεων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, β) 

είναι αξιόπιστο και γ) έχει τυποποιημένη διαδικασία ανάλυσης που βοηθάει στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Taner and Antony, 2006).  

Το εν λόγω μοντέλο είναι σημαντικό γιατί καλύπτει πολλά κενά μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγονται: α) διαφορές μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και των 

προσδοκιών του management των νοσοκομείων,  β) διαφορές μεταξύ των 

αντιλήψεων  του management για τις προσδοκίες των καταναλωτών και ικανοποίηση 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, γ) διαφορές μεταξύ των προδιαγραφών 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας των υπηρεσιών που 

τελικά έλαβαν οι πελάτες, δ)  διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών που "έφτασαν" στους 

πελάτες και του τι επικοινωνήθηκε σχετικά με τις υπηρεσίες πριν αυτές "φτάσουν" 

στους πελάτες (Peprah & Atarah, 2013, Peprah, 2013).  

Το μοντέλο των Parasurman et al. (1985) μπορεί να εξηγηθεί υπό το πρίσμα της 

θεωρίας της προσδοκίας- επιβεβαίωσης (expectation-confirmation theory), που 

αναπτύχθηκε  το 1956 από τον Spector, όπως αναφέρει ο Oliver (1977).  Σύμφωνα με 

αυτή την θεωρία η ικανοποίηση προσδιορίζεται από προηγούμενες προσδοκίες ή 
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αντιλήψεις σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 

(Oliver, 1977). 

Όλα τα μοντέλα της αντιλαμβανόμενης ποιότητας που στηρίζονται σε αυτή την 

θεωρία έχουν τέσσερις βασικές δομές. Πρόκειται για την προσδοκία, την απόδοση, 

την διάψευση των προσδοκιών (disconfirmation) και την ικανοποίηση. Οι προσδοκίες 

αναφέρονται στην αναμονή (τι αναμένει ο πελάτης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η 

απόδοση αναφέρεται στην αξιολόγηση των υπηρεσιών από τον πελάτη μετά την 

χρήση τους. Όταν η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών τότε 

έχουμε επιβεβαίωση των προσδοκιών ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι προσδοκίες δεν 

επιβεβαιώνονται (disconfirmation) (Oliver, 1977). 

Κάποιοι μελετητές έχουν ασκήσει κριτική στο μοντέλο των Parasurman et al's 

(1985) υποστηρίζοντας ότι η ψυχομετρική μέτρηση των διαφορών μεταξύ της 

προσδοκίας και της αντίληψης δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανώτερη αξιολόγηση της 

ποιότητας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Για αυτό τον λόγο το 1992 οι 

Chronic & Tailor ανάπτυξαν ένα άλλο θεωρητικό μοντέλο, που είναι γνωστό στην 

διεθνή βιβλιογραφία ως SERVPERF. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι αντιλήψεις των 

πελατών σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στηρίζονται σε 

προκατασκευασμένες στάσεις (Buch & Rogers, 2009).  

Οι προκατασκευασμένες στάσεις, που είναι αποτέλεσμα προηγούμενης 

εμπειρίας ή εμπειριών, που οι πελάτες αποκόμισαν κατά την διάρκεια προηγούμενων 

επαφών με συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 

μελλοντική ικανοποίηση ή την δυσαρέσκειά τους  από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας. Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια διαμάχη σχετικά με το πιο από τα δύο μοντέλα 

είναι το πιο κατάλληλο για την μέτρηση των αντιλήψεων σχετικά με την ποιότητα 

των  παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με εξαίρεση τον δείκτη αξιοπιστίας Cronbach 

a, που είναι υψηλότερος στο δεύτερο μοντέλο και τα δύο μοντέλα έχουν 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την μέτρηση των παρεχομένων υπηρεσιών 

υγείας (Buch & Rogers, 2009). 
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Πέραν των μοντέλων των Parasurman et al's (1985) και Chronic & Tailor 

(1992), που χρησιμοποιούνται ευρέως στον χώρο της υγείας, οι Senge & Oliva (1993) 

ανέπτυξαν την θεωρία ποιότητας υπηρεσιών και δυνατότητας αλληλεπίδρασης, η 

οποία εφαρμόζεται κυρίως στις υπηρεσίες υγείας.  

Η συγκεκριμένη θεωρία είναι εξίσου σημαντική, όπως και η θεωρία των 

Parasurman et al's (1985), καθότι βοηθάει στον εντοπισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. Το θεωρητικό μοντέλο των Senge & Oliva (1993) συνιστά την 

προσομοίωση ενός κέντρου εξυπηρέτησης που οι πελάτες εξυπηρετούνται από το 

κέντρο των εργαζομένων (Employees' center). Οι ικανότητες των εργαζομένων του 

κέντρου εξυπηρέτησης, όπως είναι η εμπειρία, οι γνώσεις, τα προσόντα τους, είναι 

απαραίτητες για την ποιοτική παροχή μίας υπηρεσίας. Βασική παραδοχή αυτού του 

θεωρητικού μοντέλου συνιστά ότι οι ικανότητες των εργαζομένων καθορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο όταν η απαίτηση ενός πελάτη δεν ικανοποιείται 

επαρκώς τότε θα πρέπει  να επαναεξεταστεί και να επαναληφθεί προκειμένου ο 

πελάτης να μείνει ικανοποιημένος. Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το 

θεωρητικό μοντέλο των Senge & Oliva (1993) είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και 

να διαφοροποιηθούν τρία υποσυστήματα που είναι ενσωματωμένα στο μοντέλο.  

Πρόκειται για την ικανότητα της εξυπηρέτησης (service capacity), για το 

απόθεμα της εξυπηρέτησης (service backlog), για την ποιότητα/πίεση χρόνου και για 

την ανταπόκριση της αγοράς. Το πρώτο υποσύστημα σχετίζεται με τις ικανότητες του 

προσωπικού και με το κατά πόσο το προσωπικό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για 

να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πελάτες. Βασική λειτουργία του 

δεύτερου υποσυστήματος είναι η παρακολούθηση των απαιτήσεων των πελατών. Η 

ποιότητα εξυπηρέτησης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον διαθέσιμο χρόνο που 

έχει το προσωπικό στην διάθεση του για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των 

πελατών (Coovadia, 2009).  

Το τρίτο υποσύστημα είναι υπεύθυνο για την παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών σε συνάρτηση πάντα με τον διαθέσιμο χρόνο. Η μέτρηση της 

παρεχόμενης ποιότητας που παρέχεται από αυτό το υποσύστημα είναι συνάρτηση δύο 

δεικτών του πραγματικού δείκτη ποιότητας και του προσδοκώμενου δείκτη 
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ποιότητας.  Τέλος, το τελευταίο υποσύστημα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνάρτηση τριών δεικτών που 

υποδηλώνουν την ελκυστικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας σε αντιδιαστολή με τις 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των άλλων ανταγωνιστικών 

παρόχων υπηρεσιών (Coovadia, 2008).  

To συγκεκριμένο μοντέλο, διαφέρει από το μοντέλο των Parasurman et al's 

(1985) καθότι μελετάει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο 

πλαίσιο ενός συστήματος που αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα ενώ το 

μοντέλο των Parasurman et al's (1985) μετράει στην ουσία το χάσμα που ενυπάρχει 

μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

 

2.5  Αντιλαμβανόμενη ποιότητα και εκπαίδευση αυτο-διαχείρισης   

H έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, που είναι κάτι που μπορεί να 

μετρηθεί και περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις όπως, την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Όλες οι προαναφερθείσες 

διαστάσεις έχουν σαν επίκεντρο τον ασθενή στο πλαίσιο μίας ολιστικής και 

συνεχιζόμενης φροντίδας που έχει σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

του (Aliman & Mohamad, 2013).  

Μιλώντας για ποιότητα στον χώρο της υγείας εννοούμε την παροχή της 

βέλτιστης περίθαλψης στον ασθενή στον κατάλληλο χρόνο και με τον σωστό τρόπο 

για την διαχείριση και την επιτυχή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας 

του. Οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

με την δική τους σκοπιά σύμφωνα με την οποία η έννοια της ποιότητας συνδέεται 

τόσο με την δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας 

όσο και με τον σύντομο χρόνο. Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι προσδοκίες των 

ασθενών είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες τους και για αυτό οι επαγγελματίες 

υγείας θα πρέπει να αναπτύσσουν αρμονικές σχέσεις με τους ασθενείς προκειμένου 

να ικανοποιούν τις προσδοκίες τους (Nguyen et al., 2011).  
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Κεντρικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς 

καταλαμβάνει η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης, που παρέχεται στο πλαίσιο μίας 

ολοκληρωμένης φροντίδας που έχει επίκεντρο τον ασθενή. Σύμφωνα με τους 

μελετητές (Bodenheimer, Wagner & Grumbach, 2005,  Holman & Lorig, 2004, 

Nguyen et al., 2011) η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης επιδρά στον τρόπο που οι 

ασθενείς αντιλαμβάνονται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Για 

αυτόν τον λόγο αυτού του είδους η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό 

μέρος της στρατηγικής marketing των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.  

Τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης, που διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο 

ανταγωνιστικών στρατηγικών marketing των ιδιωτικών κυρίως νοσοκομείων, έχουν 

σαν στόχο να αλλάξουν τις αντιλήψεις των ασθενών για την ασθένεια τους και να 

επηρεάσουν την συμπεριφορά τους με τέτοιο τρόπο ώστε οι ασθενείς να είναι σε 

θέση να διαχειρίζονται τα συμπτώματα της ασθένειας τους χωρίς να είναι πάντα 

απαραίτητη η επέμβαση των επαγγελματιών υγείας (Pearson et al., 2007).  

Η καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας από την μεριά των 

ασθενών, που επιτυγχάνεται με την σωστή πληροφόρηση και την αυτό-

αποτελεσματικότητα των ενδιαφερόμενων, μπορεί να οδηγήσει τόσο στην μείωση της 

χρήσης των υπηρεσιών υγείας και κατ' επέκταση των κοστών που συνδέονται με 

αυτές όσο και στην δημιουργία θετικών εντυπώσεων των ασθενών αναφορικά με την 

παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας  (Pearson et al., 2007).  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των Crawford et al. (2002) έδειξαν ότι η 

ανάμειξη των ασθενών σε θέματα που αφορούν την υγείας τους μέσω προγραμμάτων 

που στοχεύουν στην σωστή ενημέρωση τους και στην βελτίωση της αυτο-

αποτελεσματικότητάς τους συνιστά ένα παράγοντα που επηρεάζει τόσο την 

ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας όσο και τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της μελέτης των Crawford et al. (2002) οι ασθενείς που 

λαμβάνουν την κατάλληλη πληροφόρηση στο πλαίσιο προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης, τείνουν να είναι πιο ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες υγείας 

εφόσον τις αντιλαμβάνονται ως ανθρωποκεντρικές.  

Επίσης οι αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας επηρεάζονται σημαντικά από τον βαθμό εξατομίκευσης που 
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περιέχουν τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης. Κατά πόσο δηλαδή τα εν λόγω 

προγράμματα προτείνουν δράσεις και παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο της προσωπικότητας όσο και 

της ασθένειας του κάθε ασθενή (Crawford et al., 2002).  

Ο  Mosadeghrad (2014) που μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, κατάληξε στο συμπέρασμα ότι μεταξύ 

των σημαντικότερων παραγόντων συγκαταλέγονται: οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι 

ασθενείς με το ιατρικό προσωπικό, η κατάλληλη χρήση των υλικών και των άυλων 

πόρων και η εκπαίδευση και πληροφόρηση τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

2.5.1 Η σχέση της ικανοποίησης των ασθενών και της εκπαίδευσης 

αυτο-διαχείρησης   

Οι μελετητές  (Hatonen, 2010, Bleich, Özaltinb & Murray, 2009,  Cinar & 

Schou, 2015, Peprah, 2013) ορίζουν την ικανοποίηση ως μία κατάσταση 

ευχαρίστησης που νιώθει ένας πελάτης όταν καταναλώσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. 

Η ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, που νιώθει ο πελάτης μετά την πρώτη επαφή με το  

προϊόν ή την υπηρεσία καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις προσδοκίες που είχε 

πριν έρθει σε επαφή με το προϊόν ή την υπηρεσία. 

 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα νοητικής 

επεξεργασίας και αξιολόγησης της εμπειρίας των καταναλωτών και του 

αποτελέσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό υπονοεί ότι η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα συνιστά ένα γνωστικό κατασκεύασμα την ίδια στιγμή που η ικανοποίηση 

συνιστά μία συναισθηματική αντίδραση σε μία ειδική εμπειρία, που είναι αποτέλεσμα 

μίας διαδικασίας αξιολόγησης (Hatonen, 2010).  

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών  (Hatonen, 2010,  Bleich, Özaltinb & 

Murray, 2009, Cinar & Schou, 2015, Peprah, 2013)  έχουν αποδείξει ότι η 

ικανοποίηση των πελατών είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται: οι ικανότητες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και κατά 

πόσο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έγκαιρα και με ακρίβεια, η στάση του 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosadeghrad%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114946
https://www.hindawi.com/69042745/
https://www.hindawi.com/69042745/
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νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στους ασθενείς και η ικανότητα τους να τους 

δίνουν πληροφορίες, που τους βοηθούν να διαχειριστούν τα συμπτώματα της 

ασθένειάς τους καθώς και τα απτά στοιχεία της νοσοκομειακής μονάδας, όπως είναι η 

καθαριότητα και ο  ιατρικός εξοπλισμός.  

Ο Hatonen (2010), που μελέτησε την σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των 

ασθενών, που πάσχουν από κάποια νοητική ασθένεια, και της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης για την διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθενείας τους, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς που έχουν 

νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο χωρίς να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες από 

το νοσηλευτικό προσωπικό για την πορεία της ασθένειας τους και για την διαχείριση 

των συμπτωμάτων της, δηλώνουν πολύ χαμηλή ικανοποίηση από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας. Αντίθετα, οι ασθενείς, που κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους 

έλαβαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση των συμπτωμάτων της 

ασθένειας τους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος αυτοδιαχείρησης, δηλώνουν 

μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας (Hatonen, 

2010).  

Για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας πολλοί μελετητές (Bleich, Özaltinb & Murray, 2009, Hatonen, 2010, Cinar & 

Schou, 2015) προτείνουν την εισαγωγή προγραμμάτων υποστήριξης στις στρατηγικές 

marketing των νοσοκομείων με σκοπό την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης 

στους ασθενείς μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την διαχείριση των 

συμπτωμάτων της ασθένειάς τους.  

Οι Bleich, Özaltinb & Murray (2009), που μελέτησαν τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των παραγόντων που παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών συγκαταλέγεται η παροχή ακριβούς και 

ουσιώδους πληροφόρησης στους ασθενείς για την πορεία της ασθένειας τους και για 

την διαχείριση των συμπτωμάτων της (Bleich, Özaltinb & Murray, 2009).  

Άλλοι παράγοντες, που παίζουν κομβικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών 

σύμφωνα με τους Bleich, Özaltinb & Murray (2009) είναι η παρελθοντική εμπειρία, 

που έχουν αποκομίσει οι ασθενείς από την μονάδα υγείας και οι σχέσεις που 

https://www.hindawi.com/69042745/
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αναπτύσσουν με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό καθώς αυτές οι σχέσεις 

καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό και την ποιότητα της εκπαίδευσης, που θα λάβουν, 

για την διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθένειάς τους (Bleich, Özaltinb & 

Murray, 2009).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των White et al. (2015) 

σε σχέση με το υπό εξέταση θέμα. Οι συγκεκριμένοι μελετητές, που διερεύνησαν τον 

ρόλο της ποιοτικής πληροφόρησης στους ασθενείς σε σχέση με την ασθένεια τους, 

στο πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η ποιοτική πληροφόρηση βελτιώνει την ικανοποίηση των ασθενών 

απέναντι στις υπηρεσίες υγείας καθότι συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας 

της ζωής τους. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς του 

δείγματος, που λαμβάνουν ποιοτική πληροφόρηση για τα συμπτώματα της ασθένειάς 

τους και για την διαχείριση τους τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι από τους 

ασθενείς που λαμβάνουν φτωχή και μη ποιοτική πληροφόρηση (White et al., 2015).  

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Cinar & Schou (2015), που 

μελέτησαν πώς η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των ασθενών και των παρόχων 

υγείας βελτιώνει την ικανοποίηση των πρώτων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας. Το δείγμα της μελέτης των Cinar & Schou (2015) είναι ασθενείς, που 

πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε ότι η ποιότητα της 

επικοινωνίας, που αναπτύσσεται μεταξύ των ασθενών και του νοσηλευτικού 

προσωπικού καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και την ικανοποίηση των ασθενών από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτό συμβαίνει διότι η ποιοτική επικοινωνία 

καθορίζει και την ποιότητα πληροφόρησης που λαμβάνουν οι ασθενείς σχετικά με τα 

συμπτώματα της ασθένειάς τους (Cinar & Schou, 2015). 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει αναφορά σε αποτελέσματα μελετών 

(Peprah & Atarah, 2014, Lim & Tang, 2010, Peprah, 2013, Peprah, 2014), που έχουν 

διερευνήσει την ικανοποίηση των ασθενών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας χρησιμοποιώντας το μοντέλο SERVQUAL των  Parasurman et al's (1985).  

Τα αποτελέσματα των μελετών έχουν δείξει ότι πέντε είναι οι βασικές 

διαστάσεις της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό 

την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για 

την αξιοπιστία, την ανταποκρισιμότητα, την ασφάλεια, την ενσυναίσθηση και την 

https://www.hindawi.com/69042745/
https://www.hindawi.com/69042745/
https://www.hindawi.com/69042745/
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απτότητα. Η αξιοπιστία και η ανταποκρισιμότητα μεταξύ των άλλων αναφέρονται και 

στην ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης από τους νοσηλευτές και το ιατρικό 

προσωπικό που σχετίζεται με την πορεία της ασθένειας και με την διαχείριση των 

συμπτωμάτων της από τους ασθενείς (Peprah & Atarah, 2014, Lim & Tang, 2010, 

Peprah, 2013, Peprah, 2014).  

Κομβικός είναι και ο ρόλος της επικοινωνίας, που αναπτύσσεται μεταξύ των 

ασθενών και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Ο ρόλος της ποιότητας της 

επικοινωνίας έχει αναδειχθεί και από άλλους μελετητές (Cinar & Schou, 2015, 

Hatonen, 2010) καθότι παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών όσο και στην παροχή γρήγορης, 

έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης, που βοηθάει τους ασθενείς να κατανοήσουν 

την ασθένειά τους και να διαχειριστούν τα συμπτώματά της (Cinar & Schou, 2015, 

Hatonen, 2010). 

O Widmar (2012), που μελέτησε την επίδραση της φροντίδας που είναι 

προσανατολισμένη στον ασθενή, μεταξύ της οποίας συγκαταλέγεται και η παροχή 

ποιοτικής πληροφόρησης για την διαχείριση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυτοδιαχείρηση που παρέχεται με την μορφή 

εξατομικευμένης φροντίδας παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας (Widmar, 2012).  

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Widmar (2012), όπως και τα αποτελέσματα 

της μελέτης των Wolf et al. (2008) παρουσιάζουν μία σημαντική σύγκλιση όσον 

αφορά την φροντίδα, που είναι προσανατολισμένη στον ασθενή και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στον ρόλο του ασθενή για την δημιουργία πολιτικών αυτοδιαχείρησης που 

ανατροφοδοτούνται από αυτόν.  

Τα αποτελέσματα των μελετών των Widmar (2012) και Wolf et al. (2008) 

έχουν αναδείξει ότι οι εκτιμήσεις των ασθενών για την εξατομικευμένη φροντίδα 

δίνουν την δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών υγείας να μετρήσουν την 

ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας. Οι μελετητές δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση και στην υποκειμενικότητα των ασθενών που διαμεσολαβεί της αξιολόγησης, 

η οποία συνιστά μία νοητική διεργασία  (Widmar 2012, Wolf et al., 2008). 

https://www.hindawi.com/69042745/
https://www.hindawi.com/69042745/
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Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης στην ικανοποίηση των ασθενών ολοκληρώνεται με το μεθοδολογικό 

πλαίσιο, που αναπτύχθηκε το 1993 από τους Gerteis et al. (1993). Σύμφωνα με αυτό 

το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάμεσα στους βασικούς τομείς, που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται: ο σεβασμός 

προς τις αξίες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των ασθενών, η αποτελεσματική 

μεταφορά πληροφόρησης μέσω της ποιοτικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης καθώς 

και η ψυχολογική στήριξη των ασθενών. Σύμφωνα με τους μελετητές οι 

προαναφερθέντες παράγοντες συνεισφέρουν στην δημιουργία μίας θετικής εμπειρίας 

στο μυαλό των καταναλωτών που σχετίζεται με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επηρεάζει την στάση τους απέναντι σε αυτές τις υπηρεσίες (Gerteis et 

al., 2013).  

Η έννοια της εμπειρίας των ασθενών είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και συνδέεται 

γενικά με την ικανοποίηση των ασθενών. Καθώς οι πολιτικές αποζημίωσης και 

απόδοσης έχουν γίνει πιο κανονιστικές στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, η 

εμπειρία των ασθενών έχει καταστεί μέτρο για τη μέτρηση των συστημάτων 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πολλά να 

μάθουμε για την έννοια της εμπειρίας του ασθενούς και την επιρροή της στο πώς 

αυτοί αναφέρουν την ικανοποίηση τους αναφορικά πάντα με την φροντίδα που 

λαμβάνουν  (Berkowitz, 2016). 
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2.6 Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με βάση τους στόχους της 

εργασίας 

         Κατόπιν ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτουν οι ερευνητικές 

υποθέσεις του υπό εξέταση θέματος, που στηρίζονται στους ερευνητικούς στόχους 

της εργασίας. Οι ερευνητικές υποθέσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Ερευνητικές υποθέσεις 

Ερευνητική υπόθεση 1  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης και της ποιότητας των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας.  

Ερευνητική υπόθεση 2  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των 

ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και 

της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης.  
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Κεφάλαιο τρίτο: περιγραφή του κλάδου  

3.1  Ανάλυση του κλάδου  των ελληνικών ιδιωτικών νοσοκομείων με 

βάση το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 

Για την ανάλυση του κλαδικού περιβάλλοντος των ιδιωτικών νοσοκομείων  

χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter που αναπτύχθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 80’. Ο Porter (2008) υποστηρίζει ότι οι βασικές δυνάμεις, 

που καθορίζουν έναν κλάδο είναι πέντε. Πρόκειται για την διαπραγματευτική δύναμη 

των προμηθευτών, την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, την ένταση του 

υπάρχοντος ανταγωνισμού, την απειλή από υποκατάστατα και την απειλή εισόδου 

νέων ανταγωνιστών (Porter, 2008). 

Η ένταση του ανταγωνισμού καθορίζεται από το μέγεθος των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, από τις στρατηγικές που ακολουθούν, από τα 

χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών προϊόντων και τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν τον καταναλωτή, από τον ρυθμό ανάπτυξης του  κλάδου και από τα 

εμπόδια εισόδου/εξόδου που μπορεί να υπάρχουν (Porter, 2008). 

Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών είναι άλλη μία σημαντική παράμετρος 

της κλαδικής ανάλυσης καθότι αν ένας κλάδος είναι ελκυστικός ή προσοδοφόρος 

τότε μπορεί να έλξει και άλλες επιχειρήσεις η είσοδος των οποίων μειώνει το μερίδιο 

αγοράς και το περιθώριο κέρδους των υπαρχόντων επιχειρήσεων. Η απειλή εισόδου 

νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο μπορεί να περιοριστεί αν υπάρχουν εμπόδια 

εισόδου, όπως για παράδειγμα δύσκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και κανάλια 

διανομής ή ύπαρξη υψηλών απαιτήσεων κατά την αρχική επένδυση (Porter, 2008). 

Η απειλή από υποκατάστατα αναφέρεται στην ύπαρξη προϊόντων που υπάρχουν 

σε κάποια άλλη βιομηχανία και ικανοποιούν ωστόσο τις ίδιες ανάγκες. Τα 

υποκατάσταση προϊόντα αναφέρονται στους έμμεσους ανταγωνιστές των 

επιχειρήσεων που μπορούν να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις τιμές των 

προϊόντων  και το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων (Porter, 2008). 
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Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών αναφέρεται στους αγοραστές- 

πελάτες που μπορούν να ασκήσουν πίεση στις επιχειρήσεις για να μειώσουν τις τιμές. 

Επίσης οι αγοραστές μπορούν να ασκήσουν πίεση στις επιχειρήσεις του κλάδου για 

να αυξήσουν την ποιότητα. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι 

συνήθως μεγάλη όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, όταν οι αγοραστές είναι λίγοι (μικρή 

αγορά) ή όταν υπάρχουν καινοτόμα προϊόντα στην αγορά (Porter, 2008).  

Τέλος η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών αναφέρεται στην δύναμη 

των προμηθευτών μίας βιομηχανία να υπαγορεύουν τους όρους τους, να καθορίζουν 

τις τιμές και να αυξάνουν τα κόστη χωρίς να επηρεάζεται ο όγκος των πωλήσεων 

τους ή οι ποσότητες που πωλούν (Porter, 2008).  

Βασιζόμενοι στο παραπάνω θεωρητικό μοντέλο του Porter παρακάτω 

ακολουθεί η κλαδική ανάλυση του των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα. 

1. Υπάρχοντες ανταγωνιστές 

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα αποτελείται από 

μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, που έχουν την έδρα τους είτε στην Αθήνα είτε στην 

Θεσσαλονίκη, από μεσαίες κλινικές που λειτουργούν με συμβάσεις που συνάπτουν 

με ιδιωτικές εταιρίες ή με εταιρίες του δημόσιου τομέα, από μικρές κλινικές, που 

λειτουργούν συνάπτοντας συμβάσεις με διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς και 

από νευροψυχιατρικές κλινικές που συνιστούν από μόνες τους μία ειδική κατηγορία 

που αντλεί τα έσοδα της από εσωτερικούς ασθενείς (ICAP, 2017). 

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τον δείκτη μεγέθους της αγοράς και την διάθρωση 

του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.  

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα ανταγωνίζονται μεταξύ τους με 

βάσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν είτε ποιοτικό είτε ποσοτικό 

χαρακτήρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις συνεργασίες που αναπτύσσουν με 

τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς καθώς και στο μέγεθος και την τιμολογιακή 

τους πολιτική (ICAP, 2017).  
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Διάγραμμα 1: Δείκτης μεγέθους αγοράς και διάθρωση του κλάδου των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

 

Πίνακας 1: Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας: κορυφαίες επιχειρήσεις 
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2. H διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και των προμηθευτών  

Οι αγοραστές των υπηρεσιών υγείας είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αγοραστές 

ασκούν την δραστηριότητά τους σε δύο αγορές. Η μία είναι η αγορά που σχετίζεται 

με την προσέλκυση των πελατών-ασφαλισμένων και η άλλη είναι η αγορά των 

κλινικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι κλινικές, τα 

διαγνωστικά κέντρα κτλ.  Στην αγορά, που σχετίζονται με την προσέλκυση πελατών, 

οι αγοραστές των υπηρεσιών υγείας λειτουργούν με τον ρόλο του πωλητή υπηρεσιών 

στο κοινό. Ενώ στην αγορά κλινικών αγαθών και υπηρεσιών οι αγοραστές των 

ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας οι αγοραστές λειτουργούν ως αγοραστές υπηρεσιών 

από ένα εύρος κλινικών και άλλων προμηθευτών (Ξένος et al., 2014).  

Λόγω του ότι η αγορά των προμηθευτών των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική, οι αγοραστές προκειμένου να αυξήσουν την 

διαπραγματευτική τους δύναμη επενδύουν σε στρατηγικές που δεν είναι άμεσα 

σχετιζόμενες με τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Κάποια χαρακτηριστικά 

αυτών των στρατηγικών σχετίζονται με την τιμολόγηση των ασφαλίστρων, με την 

μείωση των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων και με την μείωση του 

αναμενόμενου κόστους ασφάλειας (Ξένος et al., 2014). 

Η αγορά των προμηθευτών του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και για αυτό η ικανότητα επιλογής 

ωφέλιμων για αυτούς συμβάσεις καθώς και η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι 

περιορισμένη. Από την άλλη μία ανταγωνιστική αγορά προμηθευτών προσφέρει 

στους αγοραστές την ικανότητα επιλογής προμηθευτών με βάση συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η τιμή, και την σύναψη ωφέλιμων συμβάσεων (Ξένος et 

al., 2014). 

Επιπλέον, η αγορά των προμηθευτών των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις οικονομίες κλίμακας του 

νοσοκομειακού τομέα. Σε πολλές γεωγραφικές περιοχές μάλιστα οι ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας λειτουργούν μονοπωλιακά  με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η 

χρήση αντισταθμιστικών εργαλείων, όπως είναι η αξιολόγηση των ομάδων 

διοικήσεων των νοσοκομείων (Ξένος et al., 2014). 
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3. Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

O κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν απειλείται άμεσα 

από την είσοδο νέων ανταγωνιστών καθότι οι δαπάνες των υπηρεσιών υγείας καθώς 

και τα κόστη υποδομών και ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού είναι υψηλά. Από αυτό 

που απειλείται άμεσα ο κλάδος είναι η εμφάνιση νέων και πολυδύναμων μονάδων 

παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας καθώς και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που 

προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές λόγω της οικονομικής κρίσης. Η 

δημιουργία αυτών των πολυδύναμων ομάδων μπορεί να επιτύχει την δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό (ICAP, 

2016).  

Επιπλέον οι ιδιαιτερότητες του τομέα υγείας στην Ελλάδα, όπως είναι η 

αβεβαιότητα που επικρατεί τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την 

πλευρά της ζήτησης καθιστά ένα εμπόδιο για την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον 

κλάδο ( ΣΕΒ, 2013).  

4. Απειλή από υποκατάστατα 

Οι υποκατάστατες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν σε κάποιον άλλο 

κλάδο και παρόλο που παρουσιάζονται ως διαφορετικές καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες 

με τις πρωτότυπες υπηρεσίες υγείας. Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, 

λόγω της ιδιομορφίας του αντικειμένου του δεν απειλείται από υποκατάστατες 

υπηρεσίες υγείας.  
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3.2 Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των ιδιωτικών 

νοσοκομείων με βάση το μοντέλο  PEST 

Η ανάλυση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων που μπορούν να 

επηρεάσουν τις δραστηριότητές τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι πολιτικοί, οι 

οικονομικοί, οι κοινωνικοί και οι τεχνολογικοί. Για τον προσδιορισμό αυτών των 

παραγόντων χρησιμοποιείται το εργαλείο PEST (political, economic, social, 

technological) (Kotler & Keller, 2009). 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Kotler & Keller (2009) στο βιβλίο τους, 

οι πολιτικές δυνάμεις περιλαμβάνουν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις 

ρυθμίσεις που αφορούν το κλαδικό περιβάλλον και επηρεάζουν άμεσα την 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Επίσης στους πολιτικούς παράγοντες 

συμπεριλαμβάνονται και η μορφή του υπάρχοντος καθεστώτος (δημοκρατική, 

δικτατορική), που μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς 

και η φορολογία (Kotler & Keller, μπλε βιβλίο). 

Στις κοινωνικές δυνάμεις περιλαμβάνονται οι κλαδικές εξελίξεις, τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, η κουλτούρα, του επίπεδο εκπαίδευσης, οι 

δημογραφικές τάσεις, τις μετακινήσεις των πληθυσμών (π.χ από τις πόλεις στην 

επαρχεία) και τις πολιτισμικές εξελίξεις (Kotler & Keller, 2009). 

Στις οικονομικές δυνάμεις περιλαμβάνονται όλοι οι οικονομικοί παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης (και του 

μάρκετινγκ) σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Τέτοιες δυνάμεις είναι ο ρυθμός της 

οικονομικής ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας, το κόστος ζωής, το κατά κεφαλήν 

εισόδημα και ο πληθωρισμός (Kotler & Keller, 2009). 

Τέλος στις τεχνολογικές δυνάμεις περιλαμβάνονται όλες οι εξελίξεις που 

μπορούν να επηρεάσουν την αγορά λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Η 

τεχνολογία επίσης μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που το εκάστοτε τμήμα 

μάρκετινγκ επιλέγει να προωθήσει συγκεκριμένο υλικό που σχετίζεται με τα 

προϊόντα τους (Kotler & Keller, 2009). 
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Βασιζόμενοι στο παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο παρακάτω αναλύουμε το 

εξωτερικό περιβάλλον των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο PEST. Κατόπιν ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ακολουθεί η ανάλυση SWOT, που έχει σαν στόχο να 

εντοπίσει και να προσδιορίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία, τις ευκαιρίες και τις 

απειλές των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 2: Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου των 

ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα (ΣΕΒ, 2013)  

             Πολίτικο περιβάλλον 

 Γραφειοκρατία  

 Διαφθορά 

 Πολιτικές και θεσμικές αλλαγές 

 Πολιτική αστάθεια 

 Φορολογική πολιτική 

 Νομοθεσία 

Οικονομικό περιβάλλον  

  Οικονομική κατάσταση της χώρας 

 ΑΕΠ 

 Παγκοσμιοποίηση  

 Πληθωρισμός  

 Μειωμένη ζήτηση 

 

             Κοινωνικό Περιβάλλον  

  Υγειονομική κατάσταση  

 Προσδόκιμο όριο ζωής 

 Αύξηση του πληθυσμού  

 Εργασιακά σχέδια  

 Κουλτούρα 

Τεχνολογικό περιβάλλον 

 Αναδυόμενες τεχνολογίες 

 Εξάπλωση και επιρροή του 

διαδικτύου 

 Βαθμός τεχνολογικής αλλαγής 

 Μεταφορά τεχνολογίας  
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3.3 Ανάλυση SWOT των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα 

(ICAP, 2016)  

 

Δυνατά σημεία  Αδύνατα σημεία  

Η δραστηριοποίηση στον κλάδο μεγάλων 

εταιρειών και επιχειρηματικών ομίλων, με 

μακρά εμπειρία στο χώρο της υγείας.  

Οι συχνές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ. 

Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και η 

αδυναμία του δημόσιου τομέα να καλύψει τη 

ζήτηση, αλλά και να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των ασθενών (ελλιπείς υποδομές, 

έλλειψη προσωπικού κ.ά.). 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον 

κλάδο θέτει κάποιους “φραγμούς” στην 

ίδρυση νέων ιατρικών κέντρων. 

Η τάση σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού. Αυστηρές θεωρούνται (από παράγοντες του 

κλάδου) οι οικοδομικές προδιαγραφές, 

σχετικά με την κατασκευή μιας νέας 

ιδιωτικής κλινικής. 

Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και 

τεχνολογίας και η ταχεία προσαρμογή των 

μεγάλων, κυρίως, ιδιωτικών μονάδων του 

κλάδου. 

 

  

Ευκαιρίες  Απειλές  

Η επέκταση μεγάλων εταιρειών και ομίλων 

του κλάδου σε νέες αγορές του εξωτερικού. 

Τα προβλήματα ρευστότητας και οι 

καθυστερήσεις στις πληρωμές από την 

πλευρά του ΕΟΠΥΥ και άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων. 

Η σύναψη συνεργασιών με ιατρικούς 

επιχειρηματικούς ομίλους του εξωτερικού, με 

σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

υπηρεσιών. 

Η οικονομική κατάσταση της χώρας και η 

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

ιδιωτών, συνθέτουν ένα περιβάλλον 

αβεβαιότητας. 

Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Η στενότητα στην τραπεζική 

χρηματοδότηση. 

Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες. 

Έκτακτες και απρόβλεπτες αποφάσεις της 

Πολιτείας (π.χ. rebate, clawback) που 
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επιβαρύνουν σημαντικά τα οικονομικά 

μεγέθη των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Η εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας κυρίως σε τομείς όπου υπάρχει 

ελλιπής κάλυψη και προσφορά (π.χ. κέντρα 

αποκατάστασης). 
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Κεφάλαιο τέταρτο    

4.1 Ο γενικός σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης  

Ένας γενικός σχεδιασμός ενός προγράμματος αυτοδιαχείρησης, που μπορεί να 

προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νοσοκομείου, προτείνεται από τους 

Pearson et al. (2005). Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης που 

προτείνονται από τους Pearson et al. (2005) συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά (με 

κάποιες παραλλαγές) όλων των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης, όπως υποστηρίζεται 

και από τους Ahmandi et al. (2015).  

 Οι μελετητές κατόπιν επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας και διεξαγωγής 

συνεντεύξεων σε επαγγελματίες υγείας, που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα 

αυτοδιαχείρησης προτείνουν έναν γενικό σχεδιασμό που πρέπει να διέπει τα 

προγράμματα αυτοδιαχείρησης. Με βάση τους μελετητές ο σχεδιασμός ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος αυτοδιαχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Τη θέση του προγράμματος στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης. Δηλαδή ποια οντότητα προσφέρει την υπηρεσία και τη 

διαχειρίζεται. 

 Τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα προσωπικής 

προσωπικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται κατόπιν ανάπτυξης 

σχέσεως μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. 

 Το προσωπικό. 

 Το περιεχόμενο της υποστήριξης. 

 Ο πληθυσμός των ασθενών που μπορεί να εξυπηρετηθεί. 

 Η υποστήριξη πληροφοριών. 

 Τα πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται από το 

προσωπικό για την παροχή υποστήριξης στους ασθενείς. 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας του προσωπικού με τους ασθενείς. 
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 Την φύση της επικοινωνίας μεταξύ των γιατρών και του προσωπικού 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης. 

Ορισμένα προγράμματα βρίσκονται μέσα στις πρακτικές πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, μερικά από τα οποία διαχειρίζονται άλλες υπηρεσίες υγείας,  οργανισμοί 

όπως τα σχέδια ή τα νοσοκομεία, ενώ άλλες διοικούνται από εμπορικούς πωλητές. 

Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν επαφή μέσω τηλεφώνου ή επαφή 

πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά διαφέρουν από προγράμματα που βασίζονται 

αποκλειστικά στην τεχνολογία ή σε γραπτά υλικά χωρίς καμία επαφή μεταξύ των 

εμπλεκόμενων ατόμων. Η προσωπική αλληλεπίδραση χωρίζεται σε πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή και σε επαφή μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή (Pearson et al., 2005, 

Lorig et al., 2001). 

Η στελέχωση έχει να κάνει με τα άτομα που παρέχουν υποστήριξη στους 

ασθενείς. Σύμφωνα με το πρωτοβάθμιο μοντέλο περίθαλψης, οι ευθύνες υποστήριξης 

της αυτοδιαχείρισης συχνά μεταβιβάζονται σε ένα μέλος του προσωπικού που δεν 

είναι γιατρός - όπως νοσοκόμα ή ενδεχομένως ιατρός βοηθός - που μπορεί να 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο και προσοχή στην υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης του 

ασθενούς. Αλλά ο γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας συχνά παίζει σημαντικό ρόλο 

(Lorig et al., 2001). 

Ένα σχέδιο δράσης χρησιμοποιείται επίσης συχνά για τη διευκόλυνση της 

συνεργασίας και της λήψης αποφάσεως κατόπιν συνεννόησης γιατρού και ασθενούς 

κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση. Η υποστήριξη του ασθενούς 

ολοκληρώνεται με την συνεργασία του ιατρικού ιδρύματος με την τοπική κοινότητα 

με σκοπό την συγκέντρωση των κατάλληλων πόρων για την στήριξη του 

προγράμματος αυτοδιαχείρησης (Ahmadi et al., 2015).  

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελείται κυρίως από πληροφορίες σχετικά με 

την ασθένεια, τη θεραπεία, τα φάρμακα και την αυτοδιαχείριση. Πολλές από τις 

πληροφορίες που παρέχονται είναι ειδικές για την ασθένεια. Για την παροχή ενός 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Ιατρική γνώση της νόσου, των συμπτωμάτων, της θεραπείας και των 

φαρμάκων.  
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  Γνώση των απαιτούμενων καθηκόντων αυτοδιαχείρισης και των 

πλεονεκτημάτων τους. 

 Γνώση των εφαρμοστέων οδηγιών κλινικής πρακτικής. 

 Γνώση των πόρων που είναι χρήσιμοι και διαθέσιμοι. 

 Ικανότητα και πόροι για την επικοινωνία των πληροφοριών αυτών ώστε 

οι ασθενείς να μπορούν να καταλάβουν. 

           Τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης φαίνεται να διαφέρουν ως προς την  

έμφαση που δίνουν στα διαφορετικά είδη περιεχομένου. Μερικά  προγράμματα είναι 

κυρίως εκπαιδευτικά και η πληροφόρηση είναι το κύριο περιεχόμενο της 

υποστήριξης. Ενώ όλα προγράμματα περιλαμβάνουν κάποια εκπαίδευση, ορισμένα 

προγράμματα δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που 

στοχεύουν στην αλλαγή συμπεριφοράς τους ασθενούς απέναντι στην ασθένεια του. 

Ακόμα όμως και μέσα σε αυτά τα προγράμματα, υπάρχει διαφοροποίηση των τύπων 

υποστηρικτικών παρεμβάσεων. Η πιο αξιοσημείωτη παραλλαγή σε σχέση με την 

αυτοδιαχείριση είναι εκείνη το περιεχόμενο της οποίας σχετίζεται με την συνεργατική 

λήψη αποφάσεων (Pearson et al., 2005).  

Πίνακας: Είδη αποφάσεων προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης (Pearson et al., 

2005). 

Πληροφόρηση σχετική με: 

 Τα συμπτώματα της ασθένειας. 

 Τα πλεονεκτήματα της 

αυτοδιαχείρησης. 

 Μάθηση σχετικά με την 

αυτοδιαχείρηση. 

 Φαρμακευτική αγωγή. 

 Διαθέσιμοι πόροι. 

 

Ιατρικές πληροφορίες σχετικά με τη νόσο: 

 Συμπτώματα, φάρμακα, 

παρενέργειες. 

 Πληροφορίες για τις εργασίες 

αυτοελέγχου και τα οφέλη τους. 

 Εφαρμοστέες οδηγίες κλινικής 

πρακτικής. 

 Πληροφορίες σχετικά με τους 

διαθέσιμους πόρους. 

 Πληροφορίες για την κατάσταση του 

ασθενούς. 

  Πόροι και ικανότητες  επικοινωνίας. 

Υποστηρικτικές παρεμβάσεις: 

• Αξιολόγηση των αντιλήψεων, των 

Εργαλεία αξιολόγησης και δεξιότητες 

 Δεξιότητες και ικανότητα 
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κινήτρων και των ικανοτήτων.  

 Δημιουργία κινήτρων για 

αυτοδιαχείριση.  

 Προβλήματα που παρεμποδίζουν την 

αυτοδιαχείρηση. 

 Στόχοι αυτοδιαχείρησης. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων. 

 Παροχή συναισθηματικής 

υποστήριξης. 

 Διευκόλυνση της διαχείρισης του 

άγχους. 

 Παροχή παρακολούθησης όσον 

αφορά την επανεξέταση, τους 

στόχους, την επίλυση προβλημάτων. 

συνεργασίας με τους ασθενείς. 

  Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, 

ικανότητες και εργαλεία. 

 Γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης 

του άγχους. 

 Πληροφορίες και τεχνολογία. 

  Πληροφορίες σχετικά με τους 

προηγούμενους στόχους του 

ασθενούς. 

 Πρωτόκολλα για τη σύνθεση της 

αξιολόγησης.  

 Πρωτόκολλα για την παροχή 

υποστήριξης.  

 Επίλυση, ομαδοποίηση στόχων.  

 

Τα προγράμματα υποστήριξης αυτοδιαχείρισης ποικίλλουν ανάλογα με το 

βαθμό που βασίζονται σε κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική πρακτική και, ως 

επί το πλείστον, στην πρόσκληση κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για 

δραστηριότητες υποστήριξης αυτοδιαχείρισης, όπως η εκπαίδευση των ασθενών. 

Αυτές οι δραστηριότητες υποστήριξης αυτοδιαχείρισης πρέπει να διεξάγονται στο 

πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παρέχει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης και την στήριξη του ασθενούς 

(Pearson et al., 2005).  

Τέλος, η επικοινωνία μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς και του γιατρού και 

του υπόλοιπου προσωπικού κατέχει κεντρική θέση στον γενικό σχεδιασμό ενός 

προγράμματος αυτοδιαχείρσης. Για αυτό είναι σημαντικό εξαρχής να τεθούν τα όρια 

και οι οι τρόποι επικοινωνίας καθώς και οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν 

μέσα από την δημιουργία και εξέλιξη μιας τέτοιας επικοινωνίας. Σε αυτό το σημείο 

είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε κάθε πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης 

αναπτύσσονται διαφορετικές μορφές επικοινωνίας ανάλογα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του εφαρμοζόμενου πρωτοκόλλου (Pearson et al., 2005).  
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4.1.2 Τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης των νοσοκομείων στην 

Ελλάδα: Απόδοση και αποτελεσματικότητα  

Η διαχείριση ασθενειών, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες συνιστά τον πυρήνα 

των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης ιδιωτικών ή δημόσιων νοσοκομείων, στην χώρα 

μας δεν είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη. Το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που 

λαμβάνει υπηρεσίες ελέγχου είναι χαμηλό. Οι οδηγίες που λαμβάνουν οι ασθενείς για 

την διαχείριση της ασθενείας τους μετά την λήξη της θεραπείας είναι επίσης 

περιορισμένες (Mousiama et al., 2001, Hatzichristou & Tsimtsiou, 2005). 

Η έλλειψη σαφών οδηγιών και πληροφόρησης για την αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων μιας ασθένειας από τον ίδιο τον ασθενή σε συνδυασμό με την έλλειψη 

επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού αναδεικνύει αλλά και αιτιολογεί την μη ύπαρξη 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στην χώρα μας. Παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Εθνικών 

μητρώων ασθενειών, οι περισσότερες από αυτές παραμένουν ελλιπείς (Zikos  & 

Mantas, 2010).  

Επίσης, παρά την αυξημένη επικράτηση ορισμένων ασθενειών, λίγοι είναι οι 

ασθενείς που αναζητούν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως λόγω των 

λανθασμένων αντιλήψεών τους. Επίσης, η μειωμένη αναζήτηση υγειονομικής 

περίθαλψης από την μεριά των ασθενών μπορεί να αποδοθεί εν μέρει και στα υψηλά 

κόστη που χαρακτηρίζουν τον κατακερματισμένο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Για 

αυτό τον λόγο και η ανάγκη για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση αποτελεσματικών 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στις στρατηγικές των νοσοκομείων είναι επιτακτική 

(Stranjalis, 2008, Zikos  & Mantas, 2010).  

Παρά την ύπαρξη αυτής της ανάγκης πολλοί μελετητές (Bastos et al., 2010, 

Oikonomou & Tountas, 2011, Vandoros et al., 2013, Tountas et al., 2011) 

υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης ασθενειών δεν εφαρμόζονται 

επαρκώς στην χώρας μας λόγω της έλλειψης του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού, 

του κατάλληλου εξοπλισμού και των γνώσεων που απαιτεί η εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμένων 

ενεργειών από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και των ιδιωτικών ή δημόσιων 

φορέων υγείας επιδεινώνει περισσότερο το πρόβλημα.  
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Το ακριβότερο μέρος της διαδικασίας εκπαίδευσης διαχείρισης συμπτωμάτων 

μιας ασθένειας του ελληνικού συστήματος υγείας είναι η ανάγκη για ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των 

ατόμων στην περίθαλψη, να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση για θεραπεία και να 

μειωθεί το συνολικό κόστος υγείας. Η Ελληνική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι 

κατακερματισμένη, καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας 

με ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη 

συντονισμένων προσπαθειών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης, που θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της εθνικής πολιτικής υγείας 

της Ελλάδας (Zikos  & Mantas, 2010,  Vaseiliou et al., 2010). 

H ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι υπάρχει έλλειψη 

επαρκών μελετών σχετικών με την εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενειών 

στην χώρα μας και οι περισσότερες μελέτες δεν διερευνούν το θέμα από την μεριά 

του ασθενούς. Ωστόσο όσες μελέτες έχουν διεξαχθεί (Makrilakis et al., 2010, Notara, 

Koupidis & Grammatikopoulos, 2010, Pacharidis, 2012) αντικατοπτρίζουν την κακή 

εφαρμογή των προγραμμάτων ή πρακτικών αυτοδιαχείρησης των ελληνικών 

νοσοκομείων.  

Πολιτισμικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και γεωγραφικοί παράγοντες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις διαφορές που παρατηρούνται στα προγράμματα ή στις 

πρακτικές αυτοδιαχείρησης που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες. Για αυτό τον λόγο 

και στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών ως προς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης (Copanitsanou, 2012). 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές προσπάθειες βελτίωσης της δημόσιας 

υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, η οποία, ωστόσο, παραμένει ανεπαρκής. Το 

ζήτημα της ποιότητας της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης δεν αφορά μόνο 

την ιατρική πρακτική, αν και αυτό τονίζεται ευρέως στη βιβλιογραφία, αλλά 

επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (Stamatiou et 

al., 2017).  
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 Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό σε κάθε αναπτυξιακό έργο να 

λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, τις 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, την οργάνωση και τις διοικητικές ικανότητες, 

καθώς και τα ειδικά ζητήματα ποιότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό ισχύει 

και για την εφαρμογή προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στο πρωτοβάθμιο σύστημα 

υγείας της χώρας μας (Stamatiou et al., 2017).  

Ένα σύστημα αυτοδιαχείρησης ασθενειών σύμφωνα με τους  Stranjalis  et al. 

(2009) περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: α) Παροχή γνώσεων στον ασθενή σχετικά 

με την ασθένεια του και παροχή περιγραφικών οδηγιών σχετικά με την φροντίδα του 

εαυτού προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα αρνητικά συμπτώματα μιας ασθένειας.  

β) Ένα σύστημα που να συντονίζει τις ενέργειες των επαγγελματιών υγείας και 

των οργανισμών με σκοπό την παροχή φροντίδας στον ασθενή σε όλα τα στάδια της 

ασθενείας του.  

γ) Συνεχή  βελτίωση με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των προτύπων 

επεξεργασίας για την μεγιστοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης  του ασθενούς. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο στην 

Ελλάδα που να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοδιαχείρησης ασθενειών με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη οικονομικών, 

τεχνολογικών ή ανθρώπινων πόρων αλλά και στα υψηλά κόστη που επισύρει η 

ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος (Stamatiou at al., 2017). 

Η υιοθέτηση νέων πρακτικών ικανών να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ της 

υγειονομικής περίθαλψης και της καλύτερης ποιότητας περίθαλψης αποτελεί ένα 

σημαντικό ζήτημα για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η 

βιβλιογραφία των μελετών που διεξάγονται στην Ελλάδα και η αξιολόγηση των  

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων διαχείρισης ασθενειών, όπως η δημιουργία 

μητρώων, αναδεικνύουν την κακή εφαρμογή της διαχείρισης ασθενειών στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις μελέτες περιγράφουν αυτή την υπηρεσία 

περισσότερο από την πλευρά της προσφοράς και λιγότερο από την πλευρά της 

ζήτησης (Stamatiou at al., 2017). 

Λόγω της περιορισμένης εφαρμογής των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στα 

νοσοκομεία της χώρας μας είναι απαραίτητο να υπάρξουν προγράμματα κατάρτισης 
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για τους επαγγελματίες της υγείας προκειμένου από την μία να κατανοήσουν την 

ανάγκη ύπαρξης τέτοιων προγραμμάτων και από την άλλη να είναι σε θέση να 

συμμετέχουν αποτελεσματικά σε τέτοια προγράμματα αυτοδιαχείρησης (Dimitrakaki 

et al., 2009).  

Η εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας στην διαχείριση ασθενειών με την 

υποχρεωτική συμμετοχή των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα 

προγράμματα αυτοδιαχείρησης που μπορούν να αναπτυχθούν μπορεί μακροπρόθεσμα 

να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης (Dimitrakaki 

et al., 2009).  

Αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει ότι στην Ελλάδα η διαχείριση ασθενειών 

είναι  ένα εντελώς νέο εγχείρημα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας, 

το οποίο χαρακτηρίζεται από ασυντόνιστες προσπάθειες βελτίωσης της υγειονομικής 

περίθαλψης. Μελετώντας την διαχείριση ασθενειών των προηγμένων χωρών, όπως οι 

ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία ή η Ιαπωνία μπορούμε να μάθουμε ότι η 

ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε νόσου μπορεί να ελέγξει το ευρύτερο φάσμα των 

αποτελεσμάτων. Ειδικά, αυτό που φαίνεται να αναδύεται είναι η αξία των 

στοχοθετημένων προσεγγίσεων για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων των ατόμων με 

πολύπλοκη φροντίδα και ανάγκες (Tsipsa et al., 2012, Stamatiou at al., 2017).  

H μέχρι τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν 

ολοκληρωμένα προγράμματα αυτοδιαχείρησης στα ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι η έλλειψη μίας συνεκτικής 

πολιτικής υγείας που προάγει την συνεργασία μεταξύ διάφορων φορέων της υγείας, 

τα υψηλά κόστη και η έλλειψη τεχνογνωσίας (Stamatiou at al., 2017). 

Επίσης, η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού που μπορεί να υποστηρίξει την 

εφαρμογή ενός προγράμματος αυτοδιαχείρησης συνιστά επίσης έναν σημαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης από τα σημερινά ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό που έχει εντοπιστεί με 

την μέχρι τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι τα ελληνικά ιδιωτικά 

νοσοκομεία περιορίζονται στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση 

των συμπτωμάτων μίας ασθένειας στους ασθενείς. Ανάμεσα στα σημαντικότερα 

εγχειρήματα εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών συμπεριλαμβάνεται η 
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παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης στους ασθενείς από τους επαγγελματίες 

υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα (Stamatiou at al., 2017). 

Λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στα 

ελληνικά νοσοκομεία οι Chiacristas et al. (2015) προτείνουν την ενσωμάτωση 

αποτελεσματικών προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στις πολιτικές υγείας των 

νοσοκομείων μέσω της διαθρωτικής αλλαγής που απαιτείται να γίνει στο ελληνικό 

σύστημα υγείας την εποχή της κρίσης στην Ελλάδα.  

Οι βασικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης σύμφωνα με τους μελετητές είναι: η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των οργανισμών του συστήματος 

υγείας, η έλλειψη ικανού και εκπαιδευμένου προσωπικού που είναι σε θέση να 

ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές ενός προγράμματος αυτοδιαχείρησης, η 

έλλειψη τεχνογνωσίας και τα υψηλά κόστη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

προγράμματος αυτοδιαχείρησης, η έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας και η έλλειψη 

κινήτρων στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής υγείας (Chiacristas et 

al., 2015).  
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4.1.3 Τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης ως μέρος μιας 

ανταγωνιστικής στρατηγικής markeing των ιδιωτικών νοσοκομείων 

Η ενσωμάτωση των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης, στις υπηρεσίες της 

στρατηγικής marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων μπορεί να επιφέρει ένα διττό 

αποτέλεσμα. Από την μία την ικανοποίηση του πελάτη και την αύξηση της 

δέσμευσης που νιώθει απέναντι στο νοσοκομείο (client engagement) και από την 

άλλη την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών νοσοκομείων (Bieber et al., 

2006).  

Ειδικότερα, μια αποτελεσματική στρατηγική marketing των ιδιωτικών 

νοσοκομείων, μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της οποίας είναι τα προγράμματα 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών, θα πρέπει να εστιάζει στα εξής: 

 Στην παροχή υγειονομικής παιδείας. 

 Στη λήψη αποφάσεων για την θεραπεία. 

 Στην αυτοδιαχείρηση. 

Η υγειονομική παιδεία περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάγνωσης, κατανόησης 

και αξιολόγησης της υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει την λήψη κατάλληλων αποφάσεων 

σχετικών με την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη. Η χαμηλή υγειονομική 

παιδεία σχετίζεται με ανισότητες στον τομέα της υγεία. Οι παρεμβάσεις της 

υγειονομικής παιδείας έχουν τρεις κύριους στόχους: την παροχή πληροφοριών, την 

ενθάρρυνση της κατάλληλης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων της 

υγειονομικής περίθαλψης και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της 

υγείας (Grieffin et al., 2004).  

Μία από τις πιο κοινές πηγές δυσαρέσκειας των ασθενών δεν είναι η αίσθηση 

τους ότι δεν εμπλέκονται στις αποφάσεις της υγείας τους. Η από κοινού λήψη 

αποφάσεων των ασθενών με τον γιατρών, που αυξάνει την εμπλοκή των πρώτων σε 

αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα, είναι αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης 

αυτού του προβλήματος. Οι γιατροί και οι ασθενείς εργάζονται μαζί ως εταίροι για να 

διευκρινιστούν ιατρικές επιλογές και επιλογές θεραπειών (Fellowes, Wilkinson & 

Moore, 2004).  
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Σε αυτό το πλαίσιο κομβικό ρόλο παίζουν τα καλά σχεδιασμένα μαθήματα 

κατάρτισης που  μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας των γιατρών, 

των νοσηλευτών και των ασθενών. Καθώς οι ασθενείς εμπλέκονται περισσότερο στις 

αποφάσεις της υγείας τους αποκτούν όλο και μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία  που 

τους βοηθάει να διαχειριστούν μόνοι τους τα συμπτώματα της ασθενείας τους 

μακροπρόθεσμα. Όσο η γνώση των ασθενών βελτιώνεται τόσο το άγχος τους 

μειώνεται με αποτέλεσμα να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας. Η καθοδήγηση και η ενημέρωση των ασθενών από τους ειδικούς 

εκτός από το ότι τους βοηθάει να κατανοήσουν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους 

τους βοηθάει να τα διαχειριστούν κιόλας (Fellowes, Wilkinson & Moore, 2004).  

Η εκπαίδευση των ασθενών για την αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων της 

ασθενείας τους μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις τους και την κατανόηση της 

κατάστασής τους βοηθώντας τους να αλλάξουν την συμπεριφορά τους σε θέματα που 

αφορούν την κατάσταση της υγείας τους. Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης και 

υποστήριξης βοηθούν στην αύξηση της γνώσης του ασθενούς και στην ανάπτυξη της 

ικανότητας αυτοσυντήρησης τους  και επιπλέον συμβάλλουν στη βελτίωση της 

κοινωνικής υποστήριξης του. Οι πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης φαίνεται να 

λειτουργούν καλύτερα όταν ενσωματώνονται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 

αντί να οργανώνεται ξεχωριστά (Grieffin et al., 2004).  

Η μέχρι τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει αναδείξει τον σημαίνοντα 

ρόλο της αμφίδρομης επικοινωνίας του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών για 

την επιτυχημένη αυτοδιαχείρηση των συμπτωμάτων μιας ασθένειας από την μεριά 

των ασθενών. Έτσι η στρατηγική marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων στο κέντρο 

της οποίας βρίσκονται τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης των ασθενών θα πρέπει να 

είναι πελατοκεντρική και να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες και ξεχωριστές 

ανάγκες του κάθε ασθενή (Ahmad et al., 2013). 

Η παροχή  φροντίδας με επίκεντρο τον πελάτη δεν κάνει υποθέσεις σχετικά με 

το τι χρειάζεται ο πελάτης ή τι τον παρακινεί αλλά στοχεύει στην δημιουργίας μιας 

συνεργατικής, σχεσιακής και στοχοθετημένης προσπάθειας για τον εντοπισμό των 

ξεχωριστών αναγκών των πελατών με στόχο την δημιουργία και την παροχή 

πελατοκεντρικών λύσεων. Τους παρακινεί. Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον 

άνθρωπο είναι συνεργατική, σχεσιακή και στοχοθετημένη. Μια τέτοια προσέγγιση, 
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όταν καθοδηγεί την στρατηγική marketing των νοσοκομείων από την μία βελτιώνει 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και από την άλλη αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα των νοσοκομείων (Grieffin et al., 2004). 

Μία τέτοια στρατηγική είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως στρατηγική 

διαφοροποίησης. Βασικό μέρος μιας στρατηγικής διαφοροποίησης των ιδιωτικών 

νοσοκομείων των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών είναι η παροχή των 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στους ασθενείς με σκοπό την παροχή γνώσεων σε 

αυτούς για την διαχείριση των συμπτωμάτων της ασθένειάς τους. Η στρατηγική 

διαφοροποίησης βοηθάει τα ιδιωτικά νοσοκομεία να αποκτήσουν μια ξεχωριστή θέση 

στο μυαλό του καταναλωτή προσφέροντας υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία. Τέτοιες 

υπηρεσίες αυξάνουν την αξία τους brand τους που μακροπρόθεσμα μπορεί να 

μεταφραστεί στην προσέλκυση περισσότερων πελατών και στην αύξηση των κερδών 

(Ahmad et al., 2013). 

Το κλειδί για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής διαφοροποίησης 

είναι η έρευνα αγοράς, που στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών των 

υπηρεσιών των ανταγωνιστών. Έτσι τα ιδιωτικά νοσοκομεία κατόπιν έρευνας του 

ανταγωνισμού μπορούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά προγράμματα 

αυτοδιαχείρησης που θα τα κάνουν να ξεχωρίσουν στην αγορά αποκτώντας ένα 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Ahmad, 2007). 

Η στρατηγική διαφοροποίησης των ιδιωτικών νοσοκομείων που εστιάζει στην 

παροχή προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως 

διαφοροποίηση προϊόντος ή υπηρεσίας (product or  service differentiation). To 

σενάριο της διαφοροποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που απαιτεί την 

τμηματοποίηση της αγοράς, είναι πολύ παλιό και βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν την ζήτηση των υπηρεσιών τους που τις παρέχουν σε υψηλότερη τιμή σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό (Ahmad, 2012).  
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Κεφάλαιο πέμπτο  

5.1 Φιλοσοφία της έρευνας  

O γενικός όρος "φιλοσοφία της έρευνας" αναφέρεται στην ανάπτυξη και την 

φύση της γνώσης που αφορά σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Η φιλοσοφία 

της έρευνας, που ακολουθεί κάθε ερευνητής περιέχει σημαντικές υποθέσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο που κάθε ερευνητής "βλέπει" τον κόσμο 

(Κυριαζή, 1999). 

Αυτές οι υποθέσεις από την μία στηρίζουν την ερευνητική στρατηγική και από 

την άλλη καθορίζει τις μεθόδους που επιλέγονται ως μέρος της ερευνητικής 

στρατηγικής. Εν μέρει η φιλοσοφία της έρευνας, που ακολουθεί κάθε ερευνητής 

επηρεάζεται από πρακτικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, η ιδιαίτερη άποψη που 

αναπτύσσεται βασιζόμενη σε συγκεκριμένους ερευνητικούς συλλογισμούς, ασκεί την 

κύρια επίδραση στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της γνώσης και της 

διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή αυτής της γνώσης (Κυριαζή, 1999). 

Για την καλύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας της έρευνας και του τρόπου που 

αυτή επηρεάζει την διαδικασία παραγωγής της γνώσης μπορεί να αναφερθεί ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ερευνητής που ενδιαφέρεται για γεγονότα, όπως είναι 

οι πόροι που χρειάζονται για την διαδικασία παραγωγής έχει τελείως διαφορετική 

άποψη για τον τρόπο που πρέπει να διεξαχθεί η έρευνα σε σύγκριση με τον ερευνητή 

που ασχολείται με τις στάσεις και τα συναισθήματα των εργαζομένων απέναντι στους 

managers κατά την διάρκεια της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας (Berg & Mansvelt, 

2000).  

Από αυτό το παράδειγμα γίνεται κατανοητό ότι κάθε ερευνητής ακολουθεί 

διαφορετικές στρατηγικές και μεθόδους για την παραγωγή της γνώσης επί του 

θέματος που τον ενδιαφέρει. Επίσης, κάθε ερευνητής έχει τελείως διαφορετική άποψη 

για το τι είναι σημαντικό και χρήσιμο επί του θέματος που εξετάζει. Έτσι, η οπτική 

γωνία θεώρησης ενός συγκεκριμένου επιστημονικού θέματος διαφέρει από ερευνητή 

σε ερευνητή ανάλογα με την φιλοσοφία της έρευνας που ακολουθεί (Bernard, 1994).  

Η επιλογή μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας της έρευνας επηρεάζεται από 

πρακτικές συνέπειες. Υπάρχουν σημαντικές φιλοσοφικές διαφορές μεταξύ των 

μελετών που επικεντρώνονται σε γεγονότα και αριθμούς, όπως η παρούσα μελέτη, 
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και των ποιοτικών μελετών, όπως είναι οι μελέτες που εστιάζουν στην μελέτη 

στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών ενός δείγματος απέναντι σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα (Bernard, 1994). 

Η επιλογή μεταξύ θετικών και ερμηνευτικών ερευνητικών φιλοσοφιών ή 

μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων αντιπροσωπεύει 

παραδοσιακά ένα σημαντικό σημείο συζήτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο 

θετικισμός και η φαινομενολογία συνιστούν δύο από τις πιο διαδεδομένες 

ερευνητικές φιλοσοφίες στον ακαδημαϊκό χώρο (Craib, 1998).  

Ο θετικισμός, που προτάθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Κοντ, 

εστιάζει στην εμπειρία και την εμπειρική πραγματικότητα, ως μοναδική πηγή γνώσης 

και αλήθειας. Για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης ο θετικισμός χρησιμοποιεί 

ταυτόχρονα την λογική και την εμπειρική διερεύνηση, όπως είναι η ανάλυση 

ποσοτικών ή ποιητικών στοιχείων με απώτερο σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας 

και της έγκυρης επιστημονικής γνώσης (Craib, 1998). 

Βασική υπόθεση του θετικισμού είναι ότι η πραγματικότητα είναι αντικειμενική 

και μπορεί να περιγραφεί με ένα ορθό και αντικειμενικό τρόπο. Ο έλεγχος θεωριών, η 

επιβεβαίωση ή απόρριψη υποθέσεων και η προσπάθεια αντικειμενικής ανάλυσης της 

κοινωνικής πραγματικότητας συνιστούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

θετικιστικής έρευνας. Κάποιες από τις βασικές παραδοχές του θετικιστικού 

παραδείγματος, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Κοντ, είναι οι εξής: 

1. Οι εμπειρική παρατήρηση υπέρτερει της θεωρητικής. 

2. Οι επιστημονικές παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες 

και  να θεμελιώνονται με κάποια επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο.  

3. Η δημιουργία θεωριών είναι απαραίτητη για την επιστημονική πρόοδο.  

4. Ο χαρακτήρας των επιστημονικών νόμων είναι οντολογικός. 

5. Οι επιστημονικοί νόμοι χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό ενός 

συστήματος γνώσης και αλήθειας.  

Η φαινομενολογία από την άλλη ανήκει στην ερμηνευτική θεωρητική 

παράδοση, βασική παραδοχή της οποίας είναι ότι πρόσβαση στην κοινωνική γνώση 

μπορεί να γίνει με την χρήση κοινωνικών μέσων, όπως είναι η γλώσσα, η κοινωνική 

συνείδηση και οι νοητικές αναπαραστάσεις. Με λίγα λόγια η ερμηνευτική 
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προσέγγιση επιχειρεί να φτάσει στην επιστημονική γνώση μέσω των κοινωνικών και 

ατομικών υποκειμένων εστιάζοντας κυρίως στην κοινωνική εμπειρία. Η 

φαινομενολογία, που είναι μέρος της ερμηνευτικής παράδοσης, στοχεύει στην μελέτη 

των φαινομένων και των πραγμάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στην εμπειρία και την 

συνείδησή μας (Craib, 1998). 

Ο ρόλος της ανθρώπινης συνείδησης λοιπόν, κατέχει κεντρική θέση στην 

επιστήμη της φαινομενολογίας. Ο εξωτερικός κόσμος της φαινομενολογικής οπτικής 

έχει νόημα και διαμορφώνεται μέσα από την συνείδηση των υποκειμένων. Για αυτό 

τον λόγο άλλωστε και οι νοηματικές διεργασίες της συνείδησης κατέχουν κεντρική 

θέση στην επιστημονική φαινομενολογία. Κομβικό ρόλο στην φαινομενολογική 

κατανόηση της κοινωνίας και των κοινωνικών φαινομένων κατέχει η 

διυποκειμενικότητα, εφόσον αυτή είναι υπεύθυνη για την απόρριψη της 

αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας (Craib, 1998).  

Έχοντας εξετάσει τα δύο βασικά ρεύματα σκέψης της φιλοσοφίας της έρευνας, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα μελέτη ακολουθεί το θετικιστικό 

επιστημονικό παράδειγμα. Επομένως, η φιλοσοφία της μελέτης είναι θετικιστική. 

Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη εστιάζει στην επιστημονική 

γνώση που έχει σαν σκοπό την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των υποθέσεων, που 

διαμορφώθηκαν κατόπιν της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Hesse-Biber &  Dupuis, 

1995).  

 Επίσης, ο θετικιστικός χαρακτήρας της παρούσας μελέτης τεκμηριώνεται και 

από το γεγονός ότι επιστημονική γνώση, που παράγεται στηρίζεται στην 

αντικειμενική ανάλυση ποσοτικών στοιχείων, τα οποία αναλύονται με την χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS. Τέλος, για την παραγωγή της αντικειμενικής 

επιστημονικής γνώσης η μελέτη μας βασίζεται τόσο στην λογική όσο και στην 

εμπειρική διερεύνηση, με σκοπό την αναζήτηση μιας κοινής αντικειμενικής αλήθειας  

(Hesse-Biber &  Dupuis, 1995). 
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5.2 Μέθοδος έρευνας 

Η μεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής 

προσπάθειας, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στις 

μεθόδους, στις τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα επιλέξει ο 

ερευνητής για τη διεξαγωγή της έρευνας του (Hakim, 2000). 

Η μεθοδολογία, που επιλέγει ο κάθε ερευνητής να ακολουθήσει προκειμένου να 

διεκπεραιώσει μια έρευνα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων σε αυτήν. Διότι μόνο μέσα από τη διαδικασία αυτή μπορούμε να 

πούμε ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή καταγραφή των δεδομένων της έρευνας 

προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή αποτελέσματα (Hakim, 2000).  

Στον επιστημονικό χώρο υπάρχουν τριών ειδών μεθοδολογικών ερευνών, που 

έχουν σαν στόχο να απαντήσουν διαφορετικό είδος ερευνητικών ερωτημάτων και που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία για την συλλογή δεδομένων από 

το δείγμα και την διεξαγωγή αξιόπιστων επιστημονικών συμπερασμάτων. Πρόκειται 

για την ποιοτική, την ποσοτική και την μεικτή ερευνητική μεθοδολογία.  

Η ποιοτική μέθοδος έρευνας εστιάζει κυρίως στην διερεύνηση στάσεων, 

αντιλήψεων και συμπεριφορών ενός μικρού δείγματος συμμετεχόντων απέναντι σε 

ένα θέμα, μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Στην ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται ένα 

σύνολο ερμηνευτικών μεθόδων που έχουν σαν στόχο την περιγραφή και την 

αποκωδικοποίηση νοημάτων. Επίσης, η ποιοτική έρευνα εξηγεί και ερμηνεύει τους 

λόγους και τα αίτια συγκεκριμένων ατομικών ή συλλογικών συμπεριφορών (Lincoln 

& Guba, 1985). 

Στην ποιοτική έρευνα για την συλλογή δεδομένων από το δείγμα 

χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, συμμετοχικές παρατηρήσεις, 

ιστορίες, αλληλεπιδράσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, προσωπικές εμπειρίες, 

ιστορίες ζωής, αναλύσεις αρχείων, οπτικό υλικό κι ενδοσκοπήσεις. Για αυτό και οι 

ποιοτικές µέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σηµαίνει 

για τα υποκείµενα η εµπειρία για την οποία µιλούν, µε άλλα λόγια, να εµβαθύνει 

(Carson et al., 2001). 
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Η ποσοτική έρευνα από την άλλη στοχεύει στην εύρεση σχέσεων μεταξύ 

διάφορων μεταβλητών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

ποσοτική έρευνα έχει σαν βασικό στόχο την διερεύνηση φαινομένων με την χρήση 

αριθμητικών δεδομένων και στατιστικών μεθόδων. Προκειμένου να είναι 

αντικειμενική η ποσοτική έρευνα και τα αποτελέσματα της να μπορούν να 

γενικευτούν από το δείγμα στο σύνολο του πληθυσμού, το δείγμα θα πρέπει να είναι 

αρκετά μεγάλο και αντιπροσωπευτικό  (Carr, 1994). 

Για αυτό τον λόγο όταν ο ερευνητής βρει τις μεταβλητές του και σχεδιάσει το 

ερωτηματολόγιο του, τότε πρέπει να βρει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο θα 

πρέπει να είναι> = 100 άτομα του γενικού πληθυσμού. Αυτό είναι υποχρεωτικό για 

την εγκυρότητα της έρευνας.  Η συλλογή των δεδομένων στις ποσοτικές έρευνες 

γίνεται πρωτίστως με δομημένα ερωτηματολόγια (Carr, 1994).  

Σύμφωνα με τους Dudwick κ.ά. (2006), ο κύριος στόχος μιας ποσοτικής 

έρευνας, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους υψηλής δομής, είναι να επιβεβαιώσει μια 

υπόθεση σχετικά με το φαινόμενο που διερευνάται. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοτική 

έρευνα είναι μια κατάλληλη επιστημονική μέθοδος όταν οι ερευνητές επιδιώκουν να 

προβλέψουν περιστασιακές σχέσεις μεταξύ των φαινομένων ή να περιγράψουν τα 

χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα επιχειρεί να 

ποσοτικοποιήσει τα ερευνητικά προβλήματα και να κατανοήσει την επικράτησή της 

(Dudwick et al., 2006). 

Ο τύπος των δεδομένων που προκύπτουν από μια ποσοτική έρευνα είναι 

πρωταρχικά αριθμητικά δεδομένα, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τον ερευνητή να 

δημιουργήσει συσχετισμούς και να βρει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Με τον 

τρόπο αυτό ο ερευνητής μπορεί να κατανοήσει τις μεταβλητές που παρεμβαίνουν σε 

ένα φαινόμενο και έτσι μπορεί να περιγράψει τις τάσεις και τις σχέσεις (Carr, 1994). 

Η ποσοτική έρευνα, ως μεθοδολογία, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Μεταξύ των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων είναι τα εξής: α) μπορεί να ελέγξει και 

να επικυρώσει ή να απορρίψει υπάρχουσες θεωρίες που περιγράφουν συγκεκριμένα 

φαινόμενα β) μπορεί να ελέγξει την ερευνητική υπόθεση γ) διεξάγεται σε μεγάλο 

δείγμα του γενικού πληθυσμού δ) Επιτρέπει την πρόβλεψη και ε) επιτρέπει τη 
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γενίκευση των ευρημάτων της έρευνας, εφόσον η μεθοδολογία δειγματοληψίας είναι 

επιστημονικά εγκεκριμένη (Carr, 1994) (Dudwick et al., 2006). 

Παρά τα πλεονεκτήματα, η ποσοτική μεθοδολογία έχει επίσης μειονεκτήματα. 

Ενδεικτικά, μπορούν να παραπεμφθούν τα εξής: α) η προκατάληψη της 

επιβεβαίωσης, β) η παραγόμενη γνώση μπορεί να είναι υπερβολικά γενική για να 

εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα πλαίσια, γ) τα δομημένα ερωτηματολόγια δεν έχουν 

ευελιξία και δ) δεν μπορούν να εξηγήσουν σε βάθος Υφιστάμενα φαινόμενα (Carr, 

1994) (Dudwick et al., 2006). 

Οι ερευνητές από πολλά επιστημονικά πεδία προτιμούν  την ποσοτική 

μεθοδολογία έρευνας, διότι είναι μια μέθοδος που μπορεί να τους προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα αριθμητικών δεδομένων. Επιπλέον, αυτός ο τύπος έρευνας κοστίζει λιγότερο 

χρόνο σε σύγκριση με τη μέθοδο ποιοτικής έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα δομημένα ερωτηματολόγια είναι αρκετά εύκολο να δομηθούν και μπορούν να 

συμπληρωθούν από τον δείγμα πληθυσμού χωρίς την παρουσία του ερευνητή. Τέλος, 

η ποσοτική έρευνα δίνει στους ερευνητές την ευκαιρία να γενικεύσουν τα δεδομένα 

τους στον γενικό πληθυσμό, εάν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό (Dudwick et al., 

2006). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ποσοτικής έρευνας είναι τα εξής: α)η σύνδεση 

δύο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, β) η 

συσχέτιση χαρακτηριστικών/μεταβλητών για εξεύρεση γενικών τάσεων, γ) η 

επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων, δ) η μέτρηση θεωρητικών 

εννοιών μέσω τυποποιημένων εργαλείων, όπως είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο 

(Carr, 1994). 

Τέλος η μικτή μέθοδος έρευνας συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ποιοτικών και 

ποσοτικών προσεγγίσεων. Ο βασικός στόχος αυτού του είδους έρευνας είναι να δώσει 

απαντήσεις σε οποιεσδήποτε ερευνητική ερώτηση χρησιμοποιώντας κάθε σχετική 

οπτική γωνία. Έτσι, η μεικτή ερευνητική προσέγγιση χρησιμοποιεί περισσότερες από 

μία ερευνητικές προοπτικές  (Creswell, 2003). 

Αν και η μεικτή μέθοδος έρευνας είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση, πολλοί 

ερευνητές τη χρησιμοποιούν λόγω των πλεονεκτημάτων της. Πιο συγκεκριμένα, μια 
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μικτή προσέγγιση είναι χρήσιμη όταν προκύπτουν απροσδόκητα αποτελέσματα από 

μια προηγούμενη μελέτη, όταν ένας ερευνητής θέλει να θέσει τη θεωρητική βάση της 

έρευνάς του ή όταν ένας ερευνητής θέλει να αντιμετωπίσει μια θεωρητική προοπτική 

σε διαφορετικά επίπεδα (Creswell, 2003). 

Σύμφωνα με τον Creswell (2003) υπάρχουν βασικά έξι στρατηγικές σχεδιασμού 

που οι ερευνητές εφαρμόζουν σε μεικτές μεθόδους. Η πρώτη είναι η διαδοχική 

ερμηνεία που χρησιμοποιεί ποιοτικά αποτελέσματα για την ερμηνεία μιας ποσοτικής 

μελέτης. Η δεύτερη είναι το διαδοχικό εξερευνητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται 

από τους ερευνητές όταν θέλουν να δοκιμάσουν ένα όργανο ή να διερευνήσουν ένα 

φαινόμενο. Η τρίτη είναι η διαδοχική μετασχηματιστική στρατηγική, που  

χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές θέλουν τις μεθόδους των εργαζομένων που 

εξυπηρετούν καλύτερα μια θεωρητική προοπτική.  

Η τέταρτη στρατηγική είναι γνωστή ως ταυτόχρονος τριγωνισμός που 

χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές θέλουν να διασταυρώσουν τα ευρήματα. Η πέμπτη 

στρατηγική είναι η ταυτόχρονη ένθεση που χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές 

αναζητούν απαντήσεις σε διαφορετικά επίπεδα και η έκτη τεχνική είναι γνωστή ως  

ταυτόχρονος μετασχηματισμός που χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές θέλουν να 

αξιολογήσουν μια θεωρητική προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα (Creswell, 2003). 

Πριν κάποιος ερευνητής χρησιμοποιήσει τη μεικτή προσέγγιση, πρέπει να 

απαντήσει σε μερικά σημαντικά ερωτήματα, όπως σε ποια μέθοδο θα δώσει 

προτεραιότητα κατά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και εάν θα χρησιμοποιήσει 

μια θεωρητική προοπτική (Creswell, 2003). 

Η μικτή προσέγγιση, όπως και οι άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, έχει και 

πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματα. Μεταξύ των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων 

περιλαμβάνονται τα εξής: η μεικτή μέθοδος μπορεί να γενικεύσει τα ποιοτικά 

δεδομένα, είναι χρήσιμη όταν ένας ερευνητής θέλει να επικυρώσει ένα επιστημονικό 

όργανο, μπορεί να είναι χρήσιμη όταν από μια προηγούμενη μελέτη έχουν προκύψει 

απροσδόκητα αποτελέσματα (Creswell, 2003). 
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Παρ 'όλα αυτά, μερικά από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της μικτής 

προσέγγισης είναι τα εξής: είναι χρονοβόρα, μερικές φορές δημιουργεί άνισα 

στοιχεία και μερικές φορές μπορεί να επιλύσει διαφορές μεταξύ διαφορετικών τύπων 

δεδομένων (Creswell, 2003). 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτική 

μεθοδολογία. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η ποσοτική μεθοδολογία έχει να 

κάνει κυρίως με το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων. Αυτό που επιδιώκεται με την 

ποσοτική μεθοδολογία στην παρούσα έρευνα είναι η εύρεση συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών που αποτυπώνονται στα ερευνητικά ερωτήματα. Αυτό που θα επιτευχθεί 

στην ουσία είναι η συλλογή αριθμητικών  δεδομένων από ένα μεγάλο δείγμα 

συμμετεχόντων με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της επιβεβαίωσης ή 

της απόρριψης των ερευνητικών υποθέσεων, που διαμορφώθηκαν κατόπιν μελέτης 

της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 Μέσα από την συλλογή δεδομένων με την χρήση των δομημένων 

ερωτηματολογίων στην παρούσα μελέτη δίνεται απάντηση στα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης των ασθενών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας; 

2. Υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των 

ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης που τους παρέχεται;  

Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα επιβεβαιωθούν ή θα απορρίπτουν από την 

διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας είναι οι εξής: 

1. Η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι ισχυρή 

και θετική. 

2. Η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες 

υγείας και της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης που τους παρέχεται είναι ισχυρή 

και θετική. 
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5.3 Η λογική της έρευνας: Παραγωγική V Επαγωγική προσέγγιση  

Η παραγωγική και η επαγωγική ερευνητική προσέγγιση συνιστούν δύο βασικές 

ερευνητικές προσεγγίσεις από τις οποίες ο ερευνητής καλείται να επιλέξει για την 

εκπλήρωση των ερευνητικών του στόχων. Η παραγωγική ερευνητή προσέγγιση 

επιτρέπει στον ερευνητή να κάνει την μετάβαση από το γενικό στο ειδικό. Έτσι, οι 

ερευνητές που χρησιμοποιούν την παραγωγική λογική ξεκινούν από την μελέτη 

υπαρχουσών θεωριών και με βάση αυτές τις θεωρίες αναπτύσσονται συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις προς έλεγχο (Creswell, 2012). 

Η επαγωγική ερευνητική προσέγγιση από την άλλη ακολουθεί αντίθετη  πορεία 

ξεκινώντας από το ειδικό και καταλήγοντας στο γενικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

στο πλαίσιο της επαγωγικής ερευνητικής προσέγγισης γίνεται προσπάθεια να 

συλλεχθούν συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα και στοιχεία και να ενταθούν στα 

πλαίσια κάποια θεωρίας ή θεωρητικής προσέγγισης (Creswell, 2012). 

Στην  παρούσα μελέτη ακολουθείται η παραγωγική ερευνητική προσέγγιση 

καθότι ο ερευνητικός συλλογισμός κινείται από το γενικό στο ειδικό. Πιο 

συγκεκριμένα, για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων η μελέτη ξεκινάει 

από την διερεύνηση υπαρχουσών θεωριών συναφών με το υπό εξέταση ερευνητικό 

αντικείμενο και καταλήγει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων 

που πρέπει να απορρίπτουν ή να επιβεβαιωθούν.  
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5.4 Τεχνική της έρευνας  

 Η τεχνική, που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη, για την συλλογή 

δεδομένων από ένα μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων είναι τα δομημένα 

ερωτηματολόγια. Τα βασικά βήματα που ακολουθήθηκαν για την εκπλήρωση των 

ερευνητικών στόχων είναι τα εξής: 

1. Αποσαφήνιση του ερευνητικού σκοπού. 

2. Επιλογή του δείγματος.  

3. Σχεδιασμός  έρευνας και κατασκευή του ερωτηματολογίου. 

Για την δημιουργία του ερωτηματολογίου λάβαμε υπόψη κάποια 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την δημιουργία μια επιτυχημένης και ορθής 

έρευνας: 

 Πληρότητα 

 Σαφήνεια 

 Συνοχή 

 Κατάλληλη δομή. 

 Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου. 

 Να είναι κατά το δυνατόν σύντομο. 

 Να έχει τελειότητα παρουσίασης από τεχνικής πλευράς. 

 Να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές 

επεξηγήσεις. 

 Να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία. 

 

Από όλους τους διαθέσιμους τύπους ερωτήσεων (ανοιχτές, κλειστές, πολλαπλής 

επιλογής, κλίμακες, κτλ.) επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις κλίμακας που καλούν το δείγμα 

να δηλώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με συγκεκριμένες δηλώσεις που 

αφορούν στην ικανοποίηση τους από τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης.  

Το ερωτηματολόγιο ως τεχνική έρευνας έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Κάποια από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων 

είναι: το χαμηλό τους κόστος, η δυνατότητα αποστολής τους σε μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων, η εύκολη κατασκευή και χρήση τους, οι τυποποιημένοι τρόποι 

ανάλυσης του υλικού και η αντικειμενικότητα.  
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Κάποια από τα βασικότερα μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων από την άλλη 

είναι: η έλλειψη παρουσίας του ερευνητή που μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα 

των απαντήσεων και η υποχρέωση του ερωτηθέντα να απαντήσει με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο χωρίς να του δίνει την δυνατότητα να αιτιολογήσει την άποψη 

του.  

   Με βάση τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται πιο πάνω, και λόγω της 

απειρίας του ερευνητή αλλά και του περιορισμένου χρόνου που απαιτεί η έρευνα, 

μιας και πρόκειται για πτυχιακή εργασία, κρίθηκε ότι το ερωτηματολόγιο είναι το 

καταλληλότερο μέσο για την διεκπεραίωση αυτής της ερευνητικής μελέτης. 

Το μέγεθος του ερωτηματολογίου παίζει κομβικό ρόλο στην επιτυχία της 

έρευνας και στην προσέλκυση των ερωτηθέντων. Ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο είναι 

εξαρχής αποθαρρυντικό. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι συνοπτικές και 

περιεκτικές ώστε να συμπληρώνονται εύκολα.  Τέλος, έγινε προσπάθεια όχι μόνο να 

κερδίσουμε την πρώτη εντύπωση των ερωτώμενων, αλλά και το ερωτηματολόγιο να 

γίνει όσο τον δυνατόν λιγότερο φορτικό και χρονοβόρο. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας. 

Πριν την κατασκευή του τελικού ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό 

ερωτηματολόγιο με σκοπό να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των ερωτήσεων 

που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Με την βοήθεια του πιλοτικού ερωτηματολογίου 

μετρήθηκε ο βαθμός κατανόησης, «αποδοχής», καθώς και ερμηνείας του 

ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, στο πιλοτικό ερωτηματολόγιο προσπαθήσαμε να 

εξακριβώσουμε  εάν:  

1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί, 

2. Η  σειρά   των   ερωτήσεων   δεν   προκαλεί   τάσεις   πιθανής 

διαστρέβλωσης, 

3. Ο τρόπος  της  διατύπωσης  των  ερωτήσεων  επιτρέπει την συλλογή 

των  επιθυμητών στοιχείων, 

4. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι ιδιαίτερα εκτενές προκαλώντας 

την αδιαφορία ή τον εκνευρισμό των ερωτώμενων.  
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   Στη συγκεκριμένη έρευνα, η δοκιμή έγινε σε 10 ασθενής που πάσχουν από 

κάποια χρόνια ασθένεια και μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

απαντούσαν και στις εξής ερωτήσεις : 

I. Πόση ώρα χρειαστήκατε περίπου για την συμπλήρωση  του   

ερωτηματολογίου; 

II. Ήταν σαφείς οι οδηγίες; . 

III. Υπήρξαν ερωτήσεις ασαφείς ή αόριστες; Αν ναι τότε ποιες ήταν αυτές 

και γιατί; 

IV. Είχατε αντίρρηση στο να απαντήσετε κάποιες απ' τις ερωτήσεις; 

V. Ήταν η εμφάνιση του ερωτηματολογίου ευχάριστη (Bell, 1997 : 134). 

    

   

5.5 Δείγμα και δειγματοληψία 

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι 

δειγματοληπτική και έχει σαν στόχο να συγκεντρώσει στοιχεία από το δείγμα. Η 

συλλογή στατιστικών δεδομένων είναι μία από τις βασικές ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί ο ερευνητής για να μελετήσει στατιστικά το φαινόμενο που τον 

ενδιαφέρει. Πριν την έναρξη της στατιστικής έρευνας ο ερευνητής είναι 

υποχρεωμένος να ορίσει με σαφήνεια τον στατιστικό πληθυσμό της ερευνάς του. 

Στην παρούσα έρευνα ο στατιστικός πληθυσμός είναι ασθενείς που πάσχουν από 

κάποια ασθένεια και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρησης δύο ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας της Ελλάδας.  

Για τον ορισμό του δείγματος της έρευνας ο ερευνητής θα πρέπει να επιλέξει 

την κατάλληλη δειγματοληπτική μέθοδο. Η δειγματοληψίας είναι απαραίτητη για την 

καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του δείγματος του πληθυσμού. Βασικός 

σκοπός της δειγματοληπτικής έρευνας είναι ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων του 

πληθυσμού που επιτυγχάνεται κατόπιν μελέτης των απογραφικών στοιχείων του 

δείγματος. Η δειγματοληπτική μέθοδος που θα επιλεχθεί καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την επέκταση των συμπερασμάτων από το δείγμα στο σύνολο του πληθυσμού. 
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Αυτό συμβαίνει διότι η ποιότητα του δείγματος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 

ποιότητα των επιστημονικών εκτιμήσεων.  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι δειγματοληψίας στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Πρόκειται για τις μεθόδους των πιθανοτήτων και τις μεθόδους μη πιθανοτήτων. Στις 

μεθόδους πιθανοτήτων συγκαταλέγονται: η τυχαία δειγματοληψία, η συστηματική 

δειγματοληψία, η δειγματοληψία στοιβάδας και η στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 

Στην τυχαία δειγματοληψία κάθε μέλος του πληθυσμού έχεί ίση πιθανότητα να 

επιλεχθεί. Στη συστηματική δειγματοληψία αφού έχει υπολογιστεί το μέγεθος του 

δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί, κάποια αρχεία επιλέγονται από μια λίστα μελών 

του πληθυσμού. Στην στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατόπιν διαχωρισμού του 

πληθυσμού σε ομάδες ατόμων γίνεται τυχαία επιλογή ενός δείγματος ατόμων από 

κάθε κοινωνικό στρώμα. Τέλος στην δειγματοληψία συστάδας γίνεται διαίρεση μιας 

περιοχής στην οποία διαμένει ο πληθυσμός σε συστάδες και στην συνέχεια γίνεται η 

επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα.   

Στις μεθόδους μη πιθανοτήτων ανήκουν: η δειγματοληψία ευκολίας, η 

δειγματοληψία απόφασης και η δειγματοληψία ποσόστωσης. Στη δειγματοληψία 

ευκολίας ο ερευνητής επιλέγει το δείγμα του με κριτήριο τις είναι βολικό και εύκολα 

προσβάσιμο. Βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος δίνει την δυνατότητα 

στον ερευνητή να πάρει μία χονδρική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Η δειγματοληψία απόφασης από την άλλη αποτελεί επέκταση της 

δειγματοληψίας ευκολίας και το δείγμα επιλέγεται βάσει απόφασης. Τέλος στην 

δειγματοληψία ποσόστωσης, που είναι αντίστοιχη της στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας, ο ερευνητής καθορίζει στρώματα και αναλογίες του πληθυσμού από 

τις οποίες επιλέγεται το δείγμα.  

Τέλος η δειγματοληψία χιονοστιβάδας συνιστά μία δειγματοληπτική μέθοδο μη 

πιθανοτήτων που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ένα ειδικό χαρακτηριστικό 

του δείγματος είναι πολύ σπάνιο. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να 

εντοπιστούν οι ερωτώμενοι και για αυτό στη δειγματοληψία της χιονοστιβάδας 

σημαντικό ρόλο παίζουν οι  παραπομπές αρχικών συμμετεχόντων για να βρεθούν 

πρόσθετοι συμμετέχοντες.  
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Στην παρούσα εργασία για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η 

δειγματοληψία ευκολίας. Μεγάλο μέρος ερευνών χρησιμοποιούν την 

δειγματοληπτική μέθοδο της ευκολίας και παρόλο που υπάρχει κριτική σχετικά με 

την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού, έχει 

βρεθεί από μελέτες ότι η εν λόγω μέθοδος δειγματοληψίας δεν επηρεάζει πάντα σε 

καθοριστικό βαθμό την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Bryman & Cramer, 

1997).  

Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες πέραν της δειγματοληπτικής 

μεθόδου, όπως είναι το ποσοστό απόκρισης των ατόμων του επιλεχθέντος δείγματος 

(Bryman & Cramer, 1997). 

Το ερωτηματολόγιο, που μοιράστηκε στο δείγμα, κατασκευάστηκε με την 

βοήθεια του Google forms και στάλθηκε ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους μέσω 

email. Επίσης, λόγω της φύσης της δειγματοληψίας, που ακολουθήθηκε, το 

ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στα social media για να απαντηθεί από ασθενείς που 

έχουν νοσηλευτεί στο Metropolitan Hospital και στο Ερρίκος Ντυνάν. Πέραν του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου κατασκευάστηκε και η έντυπη μορφή του με σκοπό 

να διαμοιραστεί σε ασθενείς των δύο ιδιωτικών νοσοκομείων και να συμπληρωθεί με 

την παρουσία του ερευνητή. Από το σύνολο των Ν= 250 ατόμων, που συμμετείχαν 

στην έρευνα οι 120 προσεγγίστηκαν μέσω email και των social media ενώ οι 

υπόλοιποι 230 προσεγγίστηκαν κατά την διάρκεια επισκέψεων τους στα δύο ιδιωτικά 

νοσοκομεία που επιλέχθηκαν.  
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5.6 Είδος έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά είδη 

έρευνας (έρευνα συσχέτισης, διερευνητική μελέτη, περιγραφική μελέτη, οριστική 

μελέτη, και αιτιακή μελέτη) και κατόπιν αιτιολογείται το είδος της έρευνας στο οποίο 

ανήκει η παρούσα εργασία. Η κατάταξη μιας μελέτης σε ένα συγκεκριμένο είδος 

εξαρτάται από τα ερευνητικά ερωτήματα και τους ερευνητικούς στόχους, που έχουν 

τεθεί στην αρχή του ερευνητικού σχεδιασμού (Shields, 2013).  

Η διερευνητική μελέτη διεξάγεται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει 

μελετηθεί επαρκώς και για αυτό είναι απαραίτητο να μελετηθεί σε βάθος και με 

μεγαλύτερη σαφήνεια. Σκοπός της διερευνητικής μελέτης δεν είναι να δώσει 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα ή να δώσεις λύσεις σε ερευνητικά 

προβλήματα αλλά να διερευνήσει ένα θέμα. Για αυτό τον λόγο μία διερευνητική 

μελέτη δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει σε βάθος ένα πρόβλημα. 

Έτσι ο ερευνητής διεξάγοντας μία διερευνητική μελέτη μπορεί να τροποποιήσει τους 

ερευνητικούς τους στόχους ή ακόμη και να αλλάξει ερευνητική κατεύθυνση (Shields, 

2013). 

Αυτό το είδος έρευνας βοηθάει στον στον προσδιορισμό του ερευνητικού 

σχεδιασμού, της μεθόδου συλλογής δεδομένων και της επιλογής των θεμάτων. Η 

διερευνητική έρευνα συχνά βασίζεται σε τεχνικές όπως: η δευτερογενής έρευνα - 

όπως η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και / ή δεδομένων, οι άτυπες 

ποιοτικές προσεγγίσεις, όπως οι συζητήσεις με τους καταναλωτές, τους 

εργαζομένους, τη διοίκηση ή τους ανταγωνιστές, η επίσημη ποιοτική έρευνα μέσω σε 

βάθος συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, προβολικές μεθόδους, μελέτες περιπτώσεων ή 

πιλοτικές μελέτες (Shields, 2013).  

Η οριστική μελέτη (conclusive research) από την άλλη σε αντίθεση με την 

διερευνητική μελέτη δίνει οριστικές λύσεις σε υπάρχοντα ερευνητικά προβλήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η οριστική μελέτη εντοπίζει αιτίες και δίνει πολλές και 

εναλλακτικές λύσεις σε ένα ερευνητικό πρόβλημα. Ο σχεδιασμός της τελικής έρευνας 

συνήθως περιλαμβάνει την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων. Επιπλέον, οι οριστικές μελέτες τείνουν να είναι αφαιρετικές στη φύση 

και οι ερευνητικοί στόχοι σε αυτούς τους τύπους μελετών επιτυγχάνονται μέσω 

υποθέσεων δοκιμών (Nargundkar, 2008) 
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Ένας από τους βασικούς στόχους των τελικών ερευνών είναι ο έλεγχος 

υποθέσεων και η εύρεση συσχέτισης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Δύο 

από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους της μελέτης είναι η χρήση μεγάλων 

και αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και η ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Τέλος λόγω 

της φύσης των τελικών ερευνών τα αποτελέσματα που διεξάγονται βοηθούν στην 

λήψη τελικών αποφάσεων (Nargundkar, 2008). 

Η περιγραφική έρευνα χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρακτηριστικά ενός 

πληθυσμού ή ενός φαινομένου που μελετάται. Δεν απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με 

το πώς / πότε / γιατί προέκυψαν τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την κατάσταση ή τον πληθυσμό είναι συνήθως 

κάποιο είδος κατηγορίας που είναι επίσης γνωστό ως περιγραφική κατηγορία. Για 

αυτό, ο περιοδικός πίνακας κατηγοριοποιεί τα στοιχεία. Η περιγραφική έρευνα γενικά 

προηγείται της επεξηγηματικής έρευνας (Shields, 2013).  

Λόγω του ότι η περιγραφική έρευνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

μιας αιτιακής σχέσης, όπου μια μεταβλητή επηρεάζει άλλη δεν μπορεί να λεχθεί ότι 

έχει χαμηλή απαίτηση για εσωτερική εγκυρότητα. Αυτού του είδους η έρευνα 

χρησιμοποιείται για συχνότητες, μέσους όρους και άλλους στατιστικούς 

υπολογισμούς. Συχνά η καλύτερη προσέγγιση, πριν από τη συγγραφή περιγραφικής 

έρευνας, είναι η διενέργεια ποιοτικής έρευνας, που έχει στόχο την περιγραφή 

(Shields, 2013).  

 H αιτιώδης έρευνα, που ονομάζεται επίσης και επεξηγηματική στοχεύει στην 

διερεύνηση σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος. Για να προσδιοριστεί η αιτιότητα, είναι 

σημαντικό να παρατηρηθεί παραλλαγή στη μεταβλητή που υποτίθεται ότι προκαλεί 

την αλλαγή στην άλλη μεταβλητή (ες) και στη συνέχεια να μετρηθούν οι αλλαγές στις 

άλλες μεταβλητές (Brains et al., 2011).  

Αυτός ο τύπος έρευνας είναι πολύ περίπλοκος και ο ερευνητής δεν μπορεί ποτέ 

να είναι απόλυτα βέβαιος ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να επηρεάζουν την 

αιτιώδη συνάφεια, ειδικά όταν η έρευνα ασχολείται με τις στάσεις και τα κίνητρα των 

ανθρώπων. Υπάρχουν συχνά πολύ βαθύτερες ψυχολογικές σκέψεις που ίσως να μην 

γνωρίζει καν ο ερωτώμενος. Υπάρχουν δύο μέθοδοι έρευνας για την διερεύνηση της 

σχέσης αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ μεταβλητών: ο πειραματισμός (π.χ. σε 

εργαστήριο), και η στατιστική έρευνα (Brains et al., 2011).  
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Τέλος η έρευνα συσχέτισης (corelational research) στοχεύει στην εύρεση 

συσχέτισης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

μελετηθεί κατά πόσο μια αύξηση ή μείωση μιας μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση ή 

μείωση της άλλης μεταβλητής. Υπάρχουν τρεις τύποι συσχετίσεων που 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τον Gellert (2015): 

Θετική συσχέτιση: Θετική συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών υπάρχει όταν μια 

αύξηση σε μια μεταβλητή οδηγεί σε αύξηση μιας άλλης και μια μείωση οδηγεί σε σε 

μείωση μιας άλλης.  

Αρνητικός συσχετισμός: Η αρνητική συσχέτιση υπάρχει όταν μια αύξηση σε 

μία μεταβλητή οδηγεί σε μείωση μιας άλλης και αντίστροφα.  

Καμία συσχέτιση: Δύο μεταβλητές δεν σχετίζονται όταν μια αλλαγή στη μία 

δεν οδηγεί σε αλλαγή στην άλλη και αντίστροφα.  

H παρούσα μελέτη, που ψάχνει να βρει συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών 

"εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης" και "αντιλαμβανόμενη ποιότητα" και "εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης" και "ικανοποίηση" ανήκει στις μελέτες συσχέτισης. Για την εύρεση 

συσχέτισης των μεταβλητών χρησιμοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης Sperman, ο 

οποίος παίρνει τιμές από +1 έως -1. Μια τιμή κοντά στο +1 υποδηλώνει ισχυρή 

θετική συσχέτιση, ενώ μια τιμή κοντά στο -1 δείχνει ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Μια 

τιμή κοντά στο μηδέν δείχνει ότι οι μεταβλητές δεν σχετίζονται (Gellert, 2015).  
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5.7 Αιτιολόγηση τρόπων στατιστικής ανάλυσης 

Λόγω του είδους της έρευνας που πραγματοποιείται οι στατιστικές αναλύσεις 

για την αποδοχή ή την απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων είναι αναλύσεις 

συσχέτισης του Sperman. Πέραν αυτών των βασικών αναλύσεων, πραγματοποιείται 

ανάλυση των δημογραφικών με αναλύσεις και πίνακες συχνοτήτων καθώς και 

αναλύσεις αξιοπιστίας των κλιμάκων Likert. Τέλος προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάλυση των κλιμάκων πραγματοποιήθηκε συγχώνευση των στοιχείων του και 

κατασκευή νέων κλιμάκων με έμφαση στη διάμεσο των κλιμάκων.  
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5.8   Η ηθική της έρευνας (research ethics) 

Κάθε έρευνα έχει σαν σκοπό να προάγει την γνώση αξιοποιώντας διεθνώς 

αναγνωρισμένες θεωρίες ή επεξεργαζόμενη νέες θεωρίες που μπορούν να 

αναγνωριστούν από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

κάθε έρευνας είναι η ηθική και οι κανόνες δεοντολογίας που ακολουθεί για την 

προώθηση των σκοπών της και την επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με τους 

μελετητές υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μία επιστημονική έρευνα πρέπει 

να ακολουθεί κάποιους ηθικούς νόμους και κανόνες (Rensik, 2015). 

Αρχικά γιατί οι ηθικοί κανόνες προάγουν την επιστημονική γνώση, την 

αλήθεια και την αμεροληψία της έρευνας. Στην συνέχεια, επειδή οι ηθικοί κανόνες 

προστατεύουν τα εμπλεκόμενα μέρη της έρευνας, όπως είναι οι συμμετέχοντες ή 

άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Η ηθική δεοντολογία δημιουργεί κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και προάγει την καλή συνεργασία 

και επικοινωνία. Η καλή συνεργασία και επικοινωνία είναι κομβική παράγοντες για 

την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας  (Rensik, 2015). 

 Τέλος η ηθική στην έρευνα είναι πολύ σημαντική διότι κάθε ερευνητής είναι 

υπόλογος απέναντι στο κοινό καθότι κάθε έρευνα οφείλει να προστατεύει και να 

προάγει τις ηθικές και τις κοινωνικές αξίες (Rensik, 2015). 

Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ηθική της και η τήρηση των βασικών κανόνων 

δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι ενημερώθηκα πλήρως για το σκοπό 

της έρευνας και για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν. Επίσης, οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν προσεχτικά και με σαφήνεια με 

σκοπό να αποφευχθεί η παραπλάνηση των συμμετεχόντων.  

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι έχουν το δικαίωμα να μην 

απαντήσουν σε κάποια ερώτηση αν νομίζουν ότι τους προσβάλλει ή θίγει αυστηρά 

προσωπικά δεδομένα. Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πριν την διεξαγωγή 

της έρευνας ότι έχουν το δικαίωμα διακόψουν την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και να αποχωρήσουν από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή 

επιθυμούν. Τέλος από την έρευνα αποκλειστικέ η συμμετοχή ανήλικων παιδιών. 
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Κεφάλαιο έκτο: Αποτελέσματα και σχολιασμός  

6.1 Ανάλυση δημογραφικών 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε, αναλύουμε και σχολιάζουμε τα βασικά 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος μας. Τα δημογραφικά στοιχεία που αναλύουμε 

εδώ αντιπροσωπεύονται από ονομαστικές μεταβλητές και έτσι χρησιμοποιούμε τη 

κατανομή συχνοτήτων για να τα οργανώσουμε και να τα ερμηνεύσουμε. 

Πίνακας 1: Φύλο 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άντρας 136 54,4 54,4 54,4 

γυναίκα 114 45,6 45,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Ο πρώτος πίνακας απεικονίζει το φύλο του δείγματος μας. Με βάση τα 

στοιχεία, το 54,4% είναι άνδρες και 45,6% γυναίκες. Προκειμένου να παρουσιάσουμε 

το φύλο του δείγματος μας σε αριθμούς, παρατηρούμε τη στήλη συχνότητας. Βάσει 

αυτής της στήλης, συμπεραίνουμε ότι από το συνολικό δείγμα N = 250, 136 είναι 

άνδρες και 114 είναι γυναίκες. Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τα ίδια δεδομένα 

γραφικά. Σε αυτό το γράφημα, χρησιμοποιούμε συχνότητες για να οργανώσουμε τις 

συγκεντρωμένες πληροφορίες. 

Διάγραμμα 1: Φύλο 
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Πίνακας 2: Ηλικία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας 2 περιγράφει την ηλικία των συμμετεχόντων. Η ηλικία των 

συμμετεχόντων θεωρείται ως ονομαστική μεταβλητή λόγω του τρόπου με τον οποίο 

επιλέγουμε να το μετρήσουμε. Το 11,2% είναι ηλικίας 26-35 ετών, το 51,2% ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα 36-45ετών, το 18% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών, 

ενώ το 19,6% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 56-65 ετών. Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει 

τα ίδια δεδομένα γραφικά. 

Διάγραμμα 2: Ηλικία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

26-35 28 11,2 11,2 11,2 

36-45 128 51,2 51,2 62,4 

46-55 45 18,0 18,0 80,4 

56-65 49 19,6 19,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Πίνακας 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος μας περιγράφεται στον πίνακα 3. 

Συγκεκριμένα, το 17,2% των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι λυκείου. Το 30,4% 

είναι απόφοιτοι ΙΕΚ ή κάποιας Ανώτερης Σχολής. Το 40,4% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ενώ 

το 12% είναι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι.  

 
Γράφημα 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Λύκεια 43 17,2 17,2 17,2 

ΙΕΚ-Ανώτερη σχολή 76 30,4 30,4 47,6 

ΤΕΙ 101 40,4 40,4 88,0 

Πανεπτιστήμιο 30 12,0 12,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Πίνακας 4: Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

          

Ο πίνακας περιγράφει την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος. Το 21,6% είναι 

ανύπαντροι. Το 40% παντρεμένοι. Το 28,4 % διαζευγμένοι ενώ το 10% χήροι. 

 

Διάγραμμα 4: Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ανύπαντρος-η 54 21,6 21,6 21,6 

Παντρεμένος-η 100 40,0 40,0 61,6 

Διαζευγμένος-η 71 28,4 28,4 90,0 

Χήρος/α 25 10,0 10,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Πίνακας 5: Επάγγελμα 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα περιγράφεται το επάγγελμα του δείγματος. Το 18,8% 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 20% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 26,4% είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, το 25,2% είναι συνταξιούχοι ενώ το 9,6% είναι άνεργοι.  

 

 

Διάγραμμα 5: Επάγγελμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δημόσιος υπάλληλος 47 18,8 18,8 18,8 

Ιδιωτικός υπάλληλος 50 20,0 20,0 38,8 

Ελεύθερος επαγγελματίας 66 26,4 26,4 65,2 

Συνταξιούχος 63 25,2 25,2 90,4 

Άνεργος 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Πίνακας 6: Εισόδημα 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

501€-1000€ 170 68,0 68,0 68,0 

1001€-2000€ 80 32,0 32,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (68%) έχει εισόδημα της τάξεως των 

501€-1000€ ενώ το 32% έχει εισόδημα της τάξεως των 1001€-2000€. 

 
Διάγραμμα 6: Εισόδημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας  7: Πάσχετε από κάποια χρόνια ασθένεια; 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ναι 170 68,0 68,0 68,0 

όχι 80 32,0 32,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Το 68% του δείγματος δήλωσε ότι πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια.  
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Πίνακας 8: Σημειώστε την ασθένεια σας 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

άσθμα 52 20,8 20,8 20,8 

καρδιά 33 13,2 13,2 34,0 

σκληρινση κατά πλάκα 51 20,4 20,4 54,4 

διαβήτης 54 21,6 21,6 76,0 

νεφρική ανεπάρκεια 60 24,0 24,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι ασθένειες των ατόμων του δείγματος. Το 

20,8% πάσχει από άσθμα. Το 13,2% πάσχει από καρδιά, το 20,4% πάσχει από 

σκλήρυνση κατά πλάκας, το 21,6% από διαβήτη και το 24% από νεφρική 

ανεπάρκεια.  

  

Πίνακας 9: Χρονικό διάστημα λήψης συμβουλών αυτοδιαχείρησης 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Τους τελευταίους 6 μήνες 132 52,8 52,8 52,8 

Το τελευταίο χρόνο 113 45,2 45,2 98,0 

Πάνω από 1 χρόνο 5 2,0 2,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το δείγμα 

λαμβάνει συμβουλές αυτοδιαχείρησης ή συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα. Το 52,8% 

λαμβάνει συμβουλές του τελευταίους 6 μήνες, το 45,2% τον τελευταίο χρόνο ενώ το 

2% πάνω από ένα χρόνο.  
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Πίνακας 10: Νοσοκομείο 

 

 

Το 69,6% των ερωτώμενων έχουν νοσηλευτεί στο Ερρίκος Ντυνάν ενώ το 

30,4% εξ' αυτών έχουν νοσηλευτεί στο Metropolitan Hospital. 

 

 

6.2 Ανάλυση αξιοπιστίας 

Σε αυτό το μέρος της ανάλυση μας, πραγματοποιούμε ανάλυση αξιοπιστίας των 

κλιμάκων Likert. Η ανάλυση αξιοπιστίας παρέχει στον ερευνητή σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των κλιμάκων. Έτσι, 

εξετάζουμε τον Cronbach άλφα (Crobach, 1951). 

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές προσεγγίσεις στην ανάλυση αξιοπιστίας, αλλά 

χρησιμοποιούμε τον Cronbach άλφα επειδή αυτός είναι ο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενος δείκτης για την εύρεση της αξιοπιστίας μιας κλίμακας. Η 

εσωτερική συνοχή μιας κλίμακας, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάλυσης 

αξιοπιστίας, μετράται αθροίζοντας τα διάφορα στοιχεία της κλίμακας (Crobach, 

1951). 

Μια κλίμακα θεωρείται αξιόπιστη όταν το Cronbach alpha είναι κοντά στο 1. 

Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική συνοχή της κλίμακας είναι υψηλή. Όταν το Cronbach 

άλφα είναι μικρότερος από 0,6 ή πάνω από 0,8 θεωρείται επίσης αποδεκτό. Ο 

Πίνακας 11 απεικονίζει την τιμή του Cronbach a σε σύγκριση με την εσωτερική 

συνοχή. Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε αυτόν τον πίνακα για να φτάσουμε σε 

ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εσωτερική συνοχή των κλιμάκων μας 

(Crobach, 1951). 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μetropolitan 76 30,4 30,4 30,4 

Ερρίκος Ντυνάν 174 69,6 69,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Πίνακας 11: Cronbach a και εσωτερική συνοχή (Crobach, 1951) 

Cronbach's alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 < α Unacceptable 

 

6.2.1 Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας PAM 

Πίνακας 12: Reliability Statistics 

 

        

 

  Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας είναι κοντά στο 9 άρα η αξιοπιστία της 

κλίμακας είναι αποδεκτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,875 6 
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Πίνακας 13: Item-Total Statistics  

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Είμαι το μόνο άτομο που 

είμαι υπεύθυνο για την 

κατάσταση της υγείας μου 

12,4880 17,335 ,350 ,902 

Η κατάσταση της υγείας μου 

επηρεάζεται από την ενεργή 

συμμετοχή μου 

13,1280 14,297 ,747 ,843 

Μπορώ να αλλάξω τον 

τρόπο ζωής μου για την 

καλυτέρευση της υγείας μου 

13,1280 14,297 ,747 ,843 

Ακόμη και σε περιόδους 

έντονου στρες...υγείας μου 
12,9720 13,144 ,898 ,814 

 

       Σε αυτόν τον πίνακα, εστιάζουμε στην τελευταία στήλη, η οποία υποδεικνύει την 

τιμή που θα ήταν το alpha του Cronbach εάν το συγκεκριμένο στοιχείο διαγράφηκε 

από την κλίμακα. Θεωρούμε ότι η διαγραφή οποιουδήποτε ερωτήματος θα είχε ως 

αποτέλεσμα ένα χαμηλότερο Cronbach alpha. Με βάση τη βιβλιογραφία, ο Cronbach 

της κλίμακας δεν είναι αμφισβητήσιμος και εξακολουθεί να είναι αποδεκτός και 

συνεπώς δεν αφαιρούμε οποιαδήποτε ερώτηση από την κλίμακα. 

 

 

Πίνακας 14: Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15,4867 22,990 4,79476 6 
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6.2.2 Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας PCRS  

Πίνακας 15: Reliability Statistics 

 

 

    Ο Cronbach A είναι κοντά στο 1 για αυτό και η αξιοπιστία της κλίμακας θεωρείται 

πολύ υψηλή.  

 

Πίνακας 16: Item Statistics 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Αξιολόγηση_κατάστασης_υ

γείας_ατομικές_ανάγκες 
16,3240 29,208 ,749 ,909 

Συντονισμός_ενεργειών_για

_καλλυτέρευση_υγείας 
16,7560 30,225 ,723 ,911 

Ψυχολογική_στήριξη 16,7200 31,656 ,557 ,924 

Εμπλοκή_οικογένειας_φίλω

ν 
16,6000 28,080 ,874 ,899 

Εύκολη_προσβασιμότητα 16,6000 28,080 ,874 ,899 

Φιλικό_περιβάλλον 16,6000 28,080 ,874 ,899 

 

 

         Σε αυτόν τον πίνακα, εξετάζουμε την τελευταία στήλη, η οποία υποδεικνύει την 

τιμή που θα ήταν το alpha του Cronbach εάν το συγκεκριμένο στοιχείο διαγράφηκε 

από την κλίμακα. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η διαγραφή οποιουδήποτε 

ερωτήματος μιας και ο δείκτης είναι ήδη πολύ υψηλός και άρα η κλίμακα αξιόπιστη. 

Συνεπώς δεν αφαιρούμε οποιαδήποτε ερώτηση από την κλίμακα. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,921 8 



88 
 

6.2.3 Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας ικανοποίησης ασθενών 

Πίνακας 17 : Reliability Statistics 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,785 14 

 
 

      Ο Cronbach A είναι κοντά στο 8 για αυτό και η αξιοπιστία της κλίμακας 

θεωρείται πολύ υψηλή. 

Πίνακας 19: Item-Total Statistics 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Λογικός_χρόνος_αναμονής 34,5160 48,596 ,501 ,763 

Εμπλοκή_στην_πληροφόρη

ση 
34,7920 49,507 ,517 ,762 

Εμπλοκή_στο_σχεδιασμό_

πλάνου 
34,5520 48,738 ,500 ,763 

Προστασία_ιδιωτικότητας 33,8880 53,859 ,314 ,779 

Καθαρό_ασφαλές_περιβάλλ

ον 
34,5800 53,971 ,126 ,803 

Συνεργασία_οικογένειας_ιατ

ρικού_προσωπικού 
34,7920 49,507 ,517 ,762 

Θα_πρότεινα_νοσοκομείο_

σε_οικογένεια_φίλους 
35,0040 51,209 ,444 ,769 

 

       Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η διαγραφή οποιουδήποτε ερωτήματος μιας 

και ο δείκτης είναι ήδη πολύ υψηλός και άρα η κλίμακα αξιόπιστη. Συνεπώς δεν 

αφαιρούμε οποιαδήποτε ερώτηση από την κλίμακα. 

 

 

 

 

 



89 
 

6.3 Συχνότητες στοιχείων των κλιμάκων- PAM, PCRS και 

ικανοποίηση ασθενών 

6.3.1 Ανάλυση συχνοτήτων κλίμακας PAM 

Πίνακας 20: Είμαι το μόνο άτομο που είμαι υπεύθυνο για την κατάσταση της υγείας μου 
 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 67 26,8 26,8 26,8 

Διαφωνώ 105 42,0 42,0 68,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
33 13,2 13,2 82,0 

Συμφωνώ 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

          Στην ερώτηση "Είμαι το μόνο άτομο....υγείας του... " το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος (42%) δήλωσε ότι διαφωνεί. Το 13,2% ήταν ουδέτερο, το 42% 

διαφώνησε απόλυτα ενώ το 18% συμφώνησε.  

 

 

Πίνακας 21: Η κατάσταση της υγείας μου επηρεάζεται από την ενεργή συμμετοχή μου 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 33 13,2 13,2 13,2 

Διαφωνώ 110 44,0 44,0 57,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
59 23,6 23,6 80,8 

Συμφωνώ 48 19,2 19,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Στην ερώτηση "Η κατάσταση της υγείας μου...συμμετοχή μου" το 44% του 

δείγματος διαφώνησε, το 13,2% διαφώνησε απόλυτα, το 23,6% παρέμεινε ουδέτερο 

ενώ το 19,2% συμφώνησε.  

 

 

 

 

 



90 
 

Διάγραμμα 11: Η κατάσταση της υγείας μου επηρεάζεται από την ενεργή συμμετοχή μου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 22: Μπορώ να κατανοήσω την φύση και τις αιτίες της κατάστασης της υγείας μου 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 27 10,8 10,8 10,8 

Διαφωνώ 101 40,4 40,4 51,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
56 22,4 22,4 73,6 

Συμφωνώ 66 26,4 26,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

     Στην ερώτηση "Μπορώ να κατανοήσω...υγεία μου" το μεγαλύτερο ποσοστό 

(40,4%) διαφώνησε, το 10,8% διαφώνησε απόλυτα, το 22,4 % παρέμεινε ουδέτερο 

ενώ το 26,4% συμφώνησε.  

 

 

 

 

 
 



91 
 

Διάγραμμα 12: Μπορώ να κατανοήσω την φύση και τις αιτίες της κατάστασης της υγείας μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 23: Μπορώ να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου για την καλυτέρευση της υγείας μου 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 33 13,2 13,2 13,2 

Διαφωνώ 110 44,0 44,0 57,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
59 23,6 23,6 80,8 

Συμφωνώ 48 19,2 19,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

        Το 44% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Μπορώ να αλλάξω..υγείας 

μου". Το 13,2% διαφώνησε απόλυτα, το 23,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 19,2% 

συμφώνησε. 
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Πίνακας 24: Γνωρίζω πώς να παρεμποδίσω την χειροτέρευση της υγείας μου 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 77 30,8 30,8 30,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
64 25,6 25,6 56,4 

Συμφωνώ 109 43,6 43,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Το 30,8% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Γνωρίζω πως να....υγείας 

μου". Το 43,6% συμφώνησε ενώ το υπόλοιπο 25,3% παρέμεινε ουδέτερο.  

 
 

Διάγραμμα 13: Γνωρίζω πως να παρεμποδίσω την χειροτέρευση της υγείας μου 
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Πίνακας 25: Ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες...υγείας μου 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 27 10,8 10,8 10,8 

Διαφωνώ 101 40,4 40,4 51,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
56 22,4 22,4 73,6 

Συμφωνώ 66 26,4 26,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Το 40,4% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Ακόμη και σε περιόδους 

έντονου στρες...", το 10,8% διαφώνησε απόλυτα, το 22,4% παρέμεινε ουδέτερο ενώ 

το 26,4% συμφώνησε με την δήλωση.   

 

 

 

6.3.2 Ανάλυση συχνοτήτων κλίμακας PCRS 

 
Πίνακας 26: Αξιολόγηση κατάστασης υγείας ατομικές ανάγκες 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 27 10,8 10,8 10,8 

Διαφωνώ 101 40,4 40,4 51,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
56 22,4 22,4 73,6 

Συμφωνώ 66 26,4 26,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

        Το 40,4% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Αξιολόγηση...ατομικές 

ανάγκες". Το 10,8% διαφώνησε απόλυτα, το 22,4% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 

26,4% συμφώνησε.  
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Διάγραμμα 14: Αξιολόγηση.... ανάγκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Πίνακας 27: Συντονισμός ενεργειών για καλλυτέρευση υγείας 
 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 33 13,2 13,2 13,2 

Διαφωνώ 110 44,0 44,0 57,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
59 23,6 23,6 80,8 

Συμφωνώ 48 19,2 19,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Το 44% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Συντονισμός...υγείας", το 

13,2 % διαφώνησε απόλυτα το 23,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 19,2% συμφώνησε.  
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Διάγραμμα 15: Συντονισμός ενεργειών για καλυτέρευση υγείας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 28: Αποτελεσματική πληροφόρηση-επικοινωνία 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 57 22,8 22,8 22,8 

Διαφωνώ 109 43,6 43,6 66,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
43 17,2 17,2 83,6 

Συμφωνώ 41 16,4 16,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

      Το 43,6% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Αποτελεσματική 

.....επικοινωνία", το 22,8% διαφώνησε απόλυτα, το 17,2% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 

16,4% συμφώνησε.  
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Διάγραμμα 16: Αποτελεσματική πληροφόρηση-επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29: Ψυχολογική στήριξη 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 49 19,6 19,6 19,6 

Διαφωνώ 121 48,4 48,4 68,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
49 19,6 19,6 87,6 

Συμφωνώ 31 12,4 12,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

           Το 48,4% διαφώνησε με την δήλωση "Ψυχολογική ...στήριξη", το 19,6% 

διαφώνησε απόλυτα, το 19,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 12,4% συμφώνησε.  
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Πίνακας 30: Εμπλοκή οικογένειας φίλων 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 47 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ 109 43,6 43,6 62,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
49 19,6 19,6 82,0 

Συμφωνώ 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Το 43,6% διαφώνησε με την δήλωση "Εμπλοκή οικογένειας-φίλων", το 18,8% 

διαφώνησε απόλυτα, το 19,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 18% συμφώνησε.  

 

 

 
Διάγραμμα 17: Εμπλοκή οικογένειας-φίλων 
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Πίνακας 31:  Εύκολη προσβασιμότητα 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 47 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ 109 43,6 43,6 62,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
49 19,6 19,6 82,0 

Συμφωνώ 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Το 43,6% διαφώνησε με την δήλωση "Εύκολη προσβασιμότητα", το 18,8% 

διαφώνησε απόλυτα, το 19,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 18% συμφώνησε.  

 

 

Πίνακας 32: Φιλικό περιβάλλον 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 47 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ 109 43,6 43,6 62,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
49 19,6 19,6 82,0 

Συμφωνώ 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Το 43,6% του δείγματος διαφώνησε με την δήλωση "Φιλικό περιβάλλον", το 

18,8% διαφώνησε απόλυτα, το 19,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 18% συμφώνησε.  

Διάγραμμα 18: Φιλικό περιβάλλον 
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Πίνακας 33: Ικανοποιητική εντύπωση από πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 53 21,2 21,2 21,2 

Διαφωνώ 118 47,2 47,2 68,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
52 20,8 20,8 89,2 

Συμφωνώ 27 10,8 10,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Το 47,2% διαφώνησε με την δήλωση "Ικανοποιητική 

εντύπωση...αυτοδιαχείρησης", το 21,2% διαφώνησε απόλυτα, το 20,8% παρέμεινε 

ουδέτερο ενώ το 10,8% συμφώνησε. 

 

Διάγραμμα 19: Ικανοποιητική εντύπωση από το πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης 
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6.3.3 Ανάλυση συχνοτήτων κλίμακας Ικανοποίησης ασθενών 

Πίνακας 34: Λογικός χρόνος αναμονής 
 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 47 18,8 18,8 18,8 

Διαφωνώ 109 43,6 43,6 62,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
49 19,6 19,6 82,0 

Συμφωνώ 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Στην δήλωση "Ο χρόνος αναμονής είναι λογικός" το 43,6% του δείγματος 

διαφώνησε, το 18,8% διαφώνησε απόλυτα, το 19,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 18% 

συμφώνησε.  

 

 

 
Πίνακας 35: Εμπλοκή στην πληροφόρηση 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 53 21,2 21,2 21,2 

Διαφωνώ 118 47,2 47,2 68,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
52 20,8 20,8 89,2 

Συμφωνώ 27 10,8 10,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

       Στη δήλωση "Μου δίνεται η δυνατότητα...υγείας μου" το 47,2% του δείγματος 

διαφώνησε, το 21,2% διαφώνησε απόλυτα, το 20,8% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 

10,8% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 20: Εμπλοκή στην πληροφόρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 36: Εμπλοκή στο σχεδιασμό πλάνου 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 51 20,4 20,4 20,4 

Διαφωνώ 62 24,8 24,8 45,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
45 18,0 18,0 63,2 

Συμφωνώ 92 36,8 36,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Στη δήλωση "Έχω τη δυνατότητα να εμπλακώ...υγείας μου" το 36,6% 

συμφώνησε, το 24,8% διαφώνησε, το 20,4% διαφώνησε απόλυτα  ενώ το υπόλοιπο 

18% παρέμεινε ουδέτερο. 
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Πίνακας 37: Ιατρικό προσωπικό ανοιχτό στην επικοινωνία 
 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 103 41,2 41,2 41,2 

Διαφωνώ 47 18,8 18,8 60,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
25 10,0 10,0 70,0 

Συμφωνώ 75 30,0 30,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Στη δήλωση "Το ιατρικό προσωπικό είναι ανοικτό να με ακούσει" το 41,2% 

διαφώνησε απόλυτα, το 30% συμφώνησε, το 18,8% διαφώνησε ενώ το 10% 

παρέμεινε ουδέτερο.  

 

 

 

Διάγραμμα 21: Ιατρικό προσωπικό ανοικτό στην επικοινωνία 
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Πίνακας 38: Ιατρικό προσωπικό εξηγεί θεραπεία 
 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 51 20,4 20,4 20,4 

Διαφωνώ 59 23,6 23,6 44,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
42 16,8 16,8 60,8 

Συμφωνώ 98 39,2 39,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

        Στη δήλωση "Το ιδιωτικό προσωπικό....να καταλάβω" το 39,3% συμφώνησε, το 

16,8% παρέμεινε ουδέτερο, το 23,6% διαφώνησε ενώ το 20,4% διαφώνησε απόλυτα.  

 

 

Διάγραμμα 22: Ιατρικό προσωπικό εξηγεί την θεραπεία 
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Πίνακας 39: Προστασία ιδιωτικότητας 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 51 20,4 20,4 20,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
54 21,6 21,6 42,0 

Συμφωνώ 145 58,0 58,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

          Στη δήλωση "Η ιδιωτικοτητά μου...υγείας μου" το 58% συμφώνησε, το 20,4% 

διαφώνησε ενώ το υπόλοιπο 21,6% παρέμεινε ουδέτερο. 

 

 

Πίνακας 40: Καθαρό ασφαλές περιβάλλον 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 88 35,2 35,2 35,2 

Διαφωνώ 27 10,8 10,8 46,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
20 8,0 8,0 54,0 

Συμφωνώ 115 46,0 46,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

      Στη δήλωση "Το περιβάλλον ήταν καθαρό και ασφαλές" το 46% συμφώνησε, το 

35,2% διαφώνησε απόλυτα και το 10,8% διαφώνησε.  
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Διάγραμμα 23: Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 41: Εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό 

 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 50 20,0 20,0 20,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
50 20,0 20,0 40,0 

Συμφωνώ 150 60,0 60,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Στη δήλωση "Έχω εμπιστοσύνη....υγείας μου" το 60% συμφώνησε, το 20% 

διαφώνησε ενώ το υπόλοιπο 20% παρέμεινε ουδέτερο. 
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Πίνακας 42: Ευγένεια ιατρικού προσωπικού 
 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ 53 21,2 21,2 21,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
53 21,2 21,2 42,4 

Συμφωνώ 144 57,6 57,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

       Στη δήλωση "Το ιατρικό προσωπικό...ευγένεια" το 57,6% συμφώνησε, το 21,2% 

παρέμεινε ουδέτερο ενώ το υπόλοιπο 21,2% διαφώνησε. 

 
 

Διάγραμμα 24: Ευγένεια ιατρικού προσωπικού  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 43: Επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση της κατάστασης της υγείας 
 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 80 32,0 32,0 32,0 

Διαφωνώ 33 13,2 13,2 45,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
23 9,2 9,2 54,4 

Συμφωνώ 114 45,6 45,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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         Στη δήλωση "Επαρκείς πληροφορίες...υγείας" το 45,6% συμφώνησε, το 32% 

διαφώνησε απόλυτα ενώ το 13,2% διαφώνησε.  

 
Διάγραμμα 25: Επαρκής πληροφόρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 44: Συνεργασία_οικογένειας_ιατρικού_προσωπικού 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 44: Η οικογένειά μου...υγείας μου 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 45 18,0 18,0 18,0 

Διαφωνώ 102 40,8 40,8 58,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
43 17,2 17,2 76,0 

Συμφωνώ 60 24,0 24,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

         Στη δήλωση "Η οικογένεια μου....υγείας μου" το 40,8% διαφώνησε, το 24% 

συμφώνησε, το 18% διαφώνησε απόλυτα, το 40,8% διαφώνησε απόλυτα ενώ το 

17,2%  παρέμεινε ουδέτερο.  
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Διάγραμμα 26: Συνεργασία οικογένειας-ιατρικού προσωπικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 45: Εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 53 21,2 21,2 21,2 

Διαφωνώ 116 46,4 46,4 67,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
44 17,6 17,6 85,2 

Συμφωνώ 37 14,8 14,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

        Στη δήλωση "Οι πληροφορίες...εμπιστευτικές" το 46,4% διαφώνησε, το 17,6% 

παρέμεινε ουδέτερο, το 21,2% διαφώνησε απόλυτα ενώ το 14,8% συμφώνησε.  

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
Πίνακας 46: Εμπιστευτική θεραπεία συμβουλές 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 45 18,0 18,0 18,0 

Διαφωνώ 102 40,8 40,8 58,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
43 17,2 17,2 76,0 

Συμφωνώ 60 24,0 24,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

       Στη δήλωση "Η θεραπεία...εμπιστευτικές" το 40,8% διαφώνησε, το 24% 

συμφώνησε, το 17,2% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 18% διαφώνησε απόλυτα.  

 
Πίνακας 47: Θα πρότεινα το νοσοκομείο σε οικογένεια φίλους 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 53 21,2 21,2 21,2 

Διαφωνώ 116 46,4 46,4 67,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 
44 17,6 17,6 85,2 

Συμφωνώ 37 14,8 14,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

        Στη δήλωση "Θα πρότεινα....σε κάποιον φίλο" το 46,4% διαφώνησε, το 21,2% 

διαφώνησε απόλυτα, το 17,6% παρέμεινε ουδέτερο ενώ το 14,8% συμφώνησε.  

  
Διάγραμμα 27: Θα πρότεινα το νοσοκομείο....... 
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6.4 Αποδοχή ή απόρριψη υποθέσεων με την χρήση της επαγωγικής 

στατιστικής 

6.4.1 Συσχετίσεις Spearman 

Η στατιστική συσχέτιση μετράται με το συντελεστή (r). Ο συντελεστής αυτός, 

που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την σχέση δύο τακτικών (ordinal) μεταβλητών, 

λαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αριθμητικές τιμές από 1,0 έως -1,0 και να παρέχει στον 

ερευνητή σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της σχέσης μεταξύ δύο 

αριθμητικών μεταβλητών. Χρησιμοποιούμε αυτή τη στατιστική ανάλυση για να 

εξετάσουμε τους συσχετισμούς μεταξύ των μεταβλητών της παρούσας έρευνας. 

Λόγω του γεγονότος ότι οι κύριες μεταβλητές της έρευνας είναι κλίμακες Likert, τις 

μετατρέπουμε σε αριθμητικές μεταβλητές υπολογίζοντας το συνολικό μέσο όρο τους. 

Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε νέες μεταβλητές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αριθμητικές στο SPSS (Statistics Solutions, 2017). 

Γενικά, όταν ο συντελεστής Pearson είναι> 0, έχουμε μια θετική σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών. Όταν ο συντελεστής  r <0 αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών μας. Τέλος, όταν ο συντελεστής r = 0 δείχνει ότι 

δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Beaumont, 2012). 

Ο Πίνακας 48 παρουσιάζει μερικές σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

δύναμη της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών βάσει του συντελεστή r. 

 

Πίνακας 48: Συντελεστής r και η δύναμη της σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών (Statistics Solutions, 2017) 

Συντελεστής  r Δύναμη σχέσης  

.80-1.0           Πολύ δυνατή  

.60-.79 Δυνατή  

.40-.59           Μέτρια 

.20-.39 Ασθενής  

00-.19 Καθόλου ή πολύ ασθενής  
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Πίνακας 49:  Ερευνητικές υποθέσεις  

Ερευνητικό ερώτημα 1  

Υπ. 0 Η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι 

ισχυρή. 

Υπ. 1 Η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας δεν είναι 

ισχυρή.  

 

  

Ερευνητικό ερώτημα 2  

Υπ. 0 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης 

των ασθενών  από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας και της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης.  

Υπ. 1 Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης των ασθενών  από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και της 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης.  
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Πίνακας 50: Συσχετίσεις: Εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης και αντιλαμβανόμενη ποιότητα  

 
 

Εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρηση

ς 

Αντιλαμβανόμεν

η ποιότητα 

Spearman's rho 

Εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης 

Correlation Coefficient 1,000 ,826** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 250 250 

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

Correlation Coefficient ,826** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 250 250 

          Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την σχέση μεταξύ των μεταβλητών "εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης" και "αντιλαμβανόμενη ποιότητα". Ο συντελεστής r είναι κοντά στο 

1 άρα αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση και αποδεικνύεται ότι η σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών είναι ισχυρή και θετική. Σύμφωνα μάλιστα με τον πίνακα 48, 

που ερμηνεύει τον δείκτη r, η σχέση των δύο μεταβλητών είναι πολύ ισχυρή. 

 
Πίνακας 51: Συσχετίσεις: Εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης και ικανοποίηση ασθενών 

 
Εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρηση

ς 

Ικανοποίηση 

ασθενών 

Spearman's rho 

Εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης 

Correlation Coefficient 1,000 ,494** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 250 250 

Ικανοποίηση ασθνενών 

Correlation Coefficient ,494** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 250 250 

 

         Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την σχέση μεταξύ των μεταβλητών "εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης" και "ικανοποίηση ασθενών". Ο συντελεστής r είναι μεγαλύτερος 

του 0,01 άρα αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση και αποδεικνύεται ότι η σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι ισχυρή και θετική. Σύμφωνα μάλιστα με τον 

πίνακα 48, που ερμηνεύει τον δείκτη r, η σχέση των δύο μεταβλητών είναι μέτρια.  
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6.5 Πίνακας θεματοποίησης για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη 

των ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τους ερευνητικούς 

στόχους 

Πίνακας 52: Θεματοποίηση ερευνητικών υποθέσεων και ερευνητικών στόχων 

Ερευνητικές υποθέσεις  Ερευνητικοί στόχοι  
Η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και 

της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας είναι ισχυρή.  

Εξέταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

"εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης" και "αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας". 

 
Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των 

ασθενών  από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και της 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης.  

Εξέταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

"ικανοποίηση ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας" και "εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης". 
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Κεφάλαιο έβδομο: Συμπεράσματα 

 

7.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης (self-

management) των ασθενών ως μέρος μίας ανταγωνιστικής στρατηγικής marketing 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, στην εργασία διερευνήθηκε η σχέση 

μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η 

σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της ικανοποίησης των ασθενών 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων. 

H  αυτοδιαχείρηση (self management) αναφέρεται στην ικανότητα που έχει 

ένας ασθενής τόσο να διαχειρίζεται μόνος του τα συμπτώματα και την θεραπεία της 

ασθένειας του όσο και τις ψυχολογικές, τις φυσικές αλλαγές και τις αλλαγές στον 

τρόπο ζωής του που συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του. Τα 

προγράμματα αυτοδιαχείρησης επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν και να ενδυναμώσουν 

τους ασθενείς, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους τις διάφορες πτυχές της 

ασθένειας τους για να ζουν μία πιο ποιοτική ζωή χωρίς να επηρεάζονται από τους 

περιορισμούς της ασθένειας.  

Η εκπαίδευση αυτόδιαχείρησης είναι μία σύγχρονη πρακτική, που διαφέρει από 

την παραδοσιακή εκπαίδευση των ασθενών, καθότι είναι προσανατολισμένη κυρίως 

στο άτομο και όχι καθαρά στην πληροφόρηση. Ειδικότερα, αυτό που επιδιώκει είναι 

η δημιουργία μιας στενής και αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των ασθενών και του 

ιατρικού προσωπικού με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων που επιτρέπουν 

στους ασθενείς να διαχειρίζονται μόνοι.  

Όλα τα μοντέλα αυτοδιαχείρησης ασθενειών, που μελετήθηκαν στην εργασία, 

όπως είναι το μοντέλο της χρόνιας φροντίδας, τονίζουν την σημασία ανάπτυξης μίας 

αμφίδρομης και ανοικτής σχέσης επικοινωνίας τόσο μεταξύ του γιατρού και του 

ασθενή όσο και μεταξύ του γιατρού και της οικογένειας του ασθενή. Για αυτό τον 

λόγο μάλιστα, τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ότι η εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης 

απαιτεί τον συνδυασμό και τον συντονισμό όχι μόνο των οικονομικών αλλά και των 

ανθρώπινων πόρων προκειμένου να θεωρείται επιτυχημένη. 
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Επίσης, το μοντέλο της χρόνιας φροντίδας τονίζει τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διαχείριση των 

ασθενειών από την μεριά των ασθενών. Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων 

συμπεριλαμβάνονται : η αξιολόγηση, το θέσιμο συγκεκριμένων και απτών στόχων, τα 

αποτελεσματικά σχέδια δράσης, η επίλυση προβλημάτων και η παρακολούθηση τους 

(follow up). Η εξατομικευμένη φροντίδα που είναι σημαντικό μέρος τόσο του 

μοντέλου της χρόνιας φροντίδας όσο και άλλων θεωρητικών μοντέλων, συνιστά 

επίσης ένα κομβικό στοιχεία για την αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση των ασθενειών 

από την μεριά των ασθενών. Τέλος η  αυτο-αποτελεσματικοτητά και η κοινωνική 

μάθηση συνιστούν επίσης βασικά στοιχεία της αυτοδιαχείρησης των ασθενειών 

καθώς η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι και το ζητούμενο κάθε πρακτικής 

αυτοδιαχείρησης, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε πέντε βασικές δεξιότητες, που οι 

ασθενής θα πρέπει να αναπτύσσουν στο πλαίσιο προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης. 

Πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων, την χρησιμοποίηση 

κατάλληλων πόρων, την ανάπτυξη μίας αμφίδρομης και συνεργατικής σχέσης μεταξύ 

του ασθενούς και των επαγγελματιών υγείας και τέλος την ανάληψη δράσης για την 

επίλυση προβλημάτων.  

Η συμπεριφορά, η μάθηση, τα συναισθήματα και η ποιοτική ανατροφοδότηση 

συνιστούν σύμφωνα με την βιβλιογραφία τις βασικές συνιστώσες που συνθέτουν την 

έννοια της αυτοδιαχείρησης. Και οι πέντε αυτοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση των ασθενειών από την μεριά του 

ασθενούς. Ένα ποιοτικό σύστημα αυτοδιαχείρησης λοιπόν, θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και τους πέντε αυτούς παράγοντες με σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών και την 

εύρεση λύσεων που αφορούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών από 

την μεριά του ασθενή.  

Οι Parasuraman et al's (1985) που μελέτησαν τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας εντόπισαν πέντε βασικούς 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Πρόκειται για την αξιοπιστία, την 

ανταποκρισιμότητα, την ασφάλεια, την ενσυναίσθηση και η απτότητα. Λόγω της 

σημαντικότητας του μοντέλου των Parasuraman et al's (1985) κάποιοι από αυτούς 
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τους παράγοντες χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή έρευνα για την μέτρηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων. 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας επηρεάζει σημαντικά και την 

ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πολλές έρευνες τα 

αποτελέσματα των οποίων μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

ανέδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ποιότητα και ικανοποίηση των 

ασθενών. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η παρούσα έρευνα αναδεικνύοντας 

την σημασία της ποιότητας στην αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση ασθενειών αλλά 

και στην ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  

Η αποτελεσματική πληροφόρηση, η αμφίδρομη επικοινωνία, η εξατομικευμένη 

φροντίδα και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών των ασθενών 

αναδείχθηκαν από τους σημαντικότερους παράγοντες που αναβαθμίζουν την 

ποιότητα των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης. Για αυτό τον λόγο αυτοί οι 

παράγοντες μελετήθηκαν και στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας με σκοπό την 

διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικών με το υπό εξέταση θέμα.  

Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα η ενσωμάτωση αποτελεσματικών και ποιοτικών πρακτικών αυτοδιαχείρησης 

στην στρατηγική marketing των νοσοκομείων κρίνεται απαραίτητη εφόσον θα 

αναβαθμίζει την εικόνα των νοσοκομείων στα μάτια των ασθενών. Αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα ότι οι ασθενείς θα είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν τα αυξημένα κόστη 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας εφόσον θα αντιλαμβάνονται την "αξία" που 

προσφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.  

Επομένως, ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης που θα είναι ενσωματωμένο στην στρατηγική marketing των 

ιδιωτικών νοσοκομείων θα προσδώσει σε αυτά ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Το περιεχόμενο του προγράμματος, οι σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, το στοιχείο της εξατομίκευσης και η παροχή 

αποτελεσματικής πληροφόρησης θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο του 

σχεδιασμού του προγράμματος αυτοδιαχείρησης. Η εκπαίδευση του προσωπικού 

επίσης, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει την εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος αποτελεσματικά θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο των 

δραστηριοτήτων των νοσοκομείων. 
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Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι στην Ελλάδα τόσο λόγω της 

οικονομικής κρίσης όσο και λόγω της ιδιαιτερότητας του συστήματος υγείας παρά το 

γεγονός ότι έχουν υπάρξει προσπάθειες για την εφαρμογή προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης στο ιδιωτικό ή το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτές δεν ήταν 

αποτελεσματικές.  

Η έλλειψη σαφών οδηγιών και πληροφόρησης για την αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων μιας ασθένειας από τον ίδιο τον ασθενή σε συνδυασμό με την έλλειψη 

επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού αναδεικνύει αλλά και αιτιολογεί την μη ύπαρξη 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα που να έχει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα αυτοδιαχείρησης ασθενειών. Αποτελέσματα μελετών έχουν 

δείξει ότι στην Ελλάδα η διαχείριση ασθενειών είναι  ένα εντελώς νέο εγχείρημα σε 

ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

ασυντόνιστες προσπάθειες βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης. 

Οι βασικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης σύμφωνα με τους μελετητές είναι: η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των οργανισμών του συστήματος 

υγείας, η έλλειψη ικανού και εκπαιδευμένου προσωπικού που είναι σε θέση να 

ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές ενός προγράμματος αυτοδιαχείρησης, η 

έλλειψη τεχνογνωσίας και τα υψηλά κόστη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 

προγράμματος αυτοδιαχείρησης, η έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας και η έλλειψη 

κινήτρων στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής υγείας 

Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζουν συγκλίσεις με τα 

ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας. Ειδικότερα, η πρωτογενής έρευνας ανέδειξε την 

ύπαρξη θετικής συσχέτισης τόσο μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας όσο και μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και 

της ικανοποίησης των ασθενών από τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. 
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Η πρωτογενείς έρευνα διεξήχθη σε 250 ασθενείς δύο ελληνικών ιδιωτικών 

νοσοκομείων. Το 54,4%  είναι άνδρες και 45,6%  γυναίκες. Το 11,2% είναι ηλικίας 

26-35 ετών, το 51,2% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 36-45 ετών, το 18% ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών, ενώ το 19,6 % ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 56-65 ετών. 

Το 20,8% πάσχει από άσθμα. Το 13,2% πάσχει από καρδιά, το 20,4% πάσχει από 

σκλήρυνση κατά πλάκας, το 21,6% από διαβήτη και το 24% από νεφρική 

ανεπάρκεια. Το 52,8% λαμβάνει συμβουλές του τελευταίους 6 μήνες, το 45,2% τον 

τελευταίο χρόνο ενώ το 2% πάνω από ένα χρόνο. Τέλος το 30,4% του δείγματος έχει 

νοσηλευτεί στο Metropolitan Hospital ενώ το 69,6% στο Ερρίκος Ντυνάν.  

Η ανάλυση συχνοτήτων που έγινε στα στοιχεία των τριών κλιμάκων της 

έρευνας έδειξε ότι τα άτομα του δείγματος δεν έχουν τον έλεγχο της κατάστασης της 

υγείας τους λόγω της μη επαρκούς πληροφόρησης που λαμβάνουν για την κατάσταση 

της υγείας τους. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το δείγμα δεν έχει 

ενεργή συμμετοχή στην διαχείριση της κατάστασης της υγείας τους, εφόσον το 44% 

δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εξαρτάται από την ενεργή τους 

συμμετοχή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 19% συμφώνησε ότι η 

κατάσταση της υγείας του εξαρτάται από την δική του συμμετοχή στην βελτίωση της.  

Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης (το 43,6% δήλωσε ότι δεν υπάρχει 

αποτελεσματική πληροφόρηση – επικοινωνία) και η μη ενεργή συμμετοχή στις 

αποφάσεις υγείας του δείγματος έχει σαν αποτέλεσμα το δείγμα να μην μπορεί να 

κατανοήσει την φύση και τα αίτια της ασθενείας του και για αυτό να μην μπορεί να 

τα διαχειριστεί αποτελεσματικά. Για αυτό τον λόγο και το 40,4% δήλωσε ότι δεν 

μπορεί να κατανοήσει τη φύση και τα αίτια της ασθενείας του εφόσον διαφώνησε με 

την αντίστοιχη δήλωση της κλίμακας.  

Οι ασθενείς επίσης δήλωσαν ότι στο πλαίσιο πρακτικών αυτοδιαχείρησης δεν 

λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές (το 40,4% του δείγματος δήλωσε ότι δεν 

λαμβάνει συμβουλές προσαρμοσμένες στις ατομικές του ανάγκες) κάτι που σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία είναι βασικό συστατικό επιτυχίας όλων των προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης. Επίσης, η έλλειψη εξατομικευμένης προσοχής σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Η έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού ενεργειών για την καλυτέρευση της 

κατάστασης της υγείας των ασθενών, όπως δήλωσε το 44% του δείγματος 
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αναδεικνύει την μη καλή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στο πλαίσιο 

του ελληνικού συστήματος υγείας. Επίσης, η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας, 

που σύμφωνα με την βιβλιογραφία αποτελεί βασικό συστατικό των προγραμμάτων 

αυτοδιαχείρησης, εκλείπει από τις πρακτικές αυτοδιαχείρησης των δύο ιδιωτικών 

νοσοκομείων που εξετάστηκαν εφόσον το 38% του δείγματος μίλησε για μη 

αποτελεσματική επικοινωνία ενώ το 48,4% δήλωσε έλλειψη ψυχολογικής στήριξης.  

Πέραν της έλλειψης αποτελεσματικής επικοινωνίας, η πρωτογενής έρευνα 

ανέδειξε την μη ύπαρξη ενός φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, που σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία είναι βασικό συστατικό για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το 43,6% του δείγματος μάλιστα δήλωσε την 

έλλειψη ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των πρακτικών 

αυτοδιαχείρησης των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας. 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας είναι ότι οι 

ασθενείς δήλωσαν ότι δεν έχουν ικανοποιητική εντύπωση από το πρόγραμμα/ 

συμβουλές αυτοδιαχείρησης πράγμα που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και την 

ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Το 47,2% δήλωσε μη 

ικανοποιητική εντύπωση από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης 

των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας. 

Ο χρόνος αναμονής, η εμπλοκή στην πληροφόρηση, η καλή και ανοικτή 

επικοινωνία με το προσωπικό, η εμπιστοσύνη, η προστασία της ιδιωτικότητας, η 

επαρκής πληροφόρηση, η συνεργασία οικογένειας-γιατρού και η εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών αναδείχθηκαν σε παράγοντες κομβικής σημασίας για την 

ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η ανάλυση 

συχνοτήτων της κλίμακας "ικανοποίησης ασθενών" έδωσε μέσο όρο 2,6 που αυτό 

σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος διαφώνησε με τις δηλώσεις τις 

κλίμακας που αφορούν στην ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας. Παρόμοιος ήταν και ο μέσος όρος των κλιμάκων "εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης" και "αντιλαμβανόμενη ποιότητα".  
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7.2 Γενική Συζήτηση 

Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης είναι πολύ σημαντική για τους ασθενείς καθώς 

τους παρέχει ένα οργανωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των συμπτωμάτων της 

ασθένειας τους που ξεφεύγει των ορίων της απλής πληροφόρησης που επικρατεί στο 

παραδοσιακό μοντέλο μονόδρομος επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς. Παρά τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς στην χώρα μας για την ενσωμάτωση 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στις στρατηγικές υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων 

υγείας, ο τομέας της αυτοδιαχείρησης παραμένει σε εμβρυικό στάδιο.  

Η παρούσα εργασία ανέδειξε τον ρόλο της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης τόσο 

στην ικανοποίηση των ασθενών όσο και στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα μιας και 

έδειξε την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Παρά του ότι τόσο 

τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και τα ευρήματα της 

πρωτογενούς έρευνας ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης 

αυτοδιαχείρησης στην ικανοποίηση των ασθενών, το δείγμα της έρευνας μας δήλωσε 

ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης που λαμβάνουν 

στο πλαίσιο των πρακτικών των ιδιωτικών νοσοκομείων. 

Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο marketing ιδιωτικών νοσοκομείων 

όσο και στην οικονομική τους δραστηριότητα εφόσον η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης 

έχει αποδειχτεί ότι μειώνει σημαντικά τα κόστη υγείας. 

Η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης στην παρούσα εργασία εξετάστηκε κάτω από 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το  marketing  των ιδιωτικών νοσοκομείων. Η επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν πρακτικές 

αυτοδιαχείρησης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην στρατηγική marketing των 

ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η ικανοποίηση του 

πελάτη και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα (μεταβλητές που εξετάστηκαν στο πλαίσιο 

της πρωτογενούς έρευνας) συνιστούν βασικές μεταβλητές του σχεδίου marketing των 

ιδιωτικών νοσοκομείων, η εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης, που προκαλεί αύξηση αυτών 

των μεταβλητών είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στα προγράμματα marketing των 

ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας.  

Μία τέτοια κίνηση μπορεί να αυξήσει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και 

την απόδοση των ιδιωτικών νοσοκομείων. Η παρούσα εργασία παρέχει ένα 
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συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο την ενσωμάτωση των πρακτικών αυτοδιαχείρησης 

στα προγράμματα marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων και για αυτό τον λόγο η 

συνεισφορά της εργασίας στην διεθνή βιβλιογραφία κρίνεται σημαντική. 

 

7.3 Πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων - Η εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης ως μέρος μίας ανταγωνιστικής στρατηγικής 

marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων 

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε την ισχυρή σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης των ασθενών, της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και 

της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης λόγω της σημαντικοτήτας της και της συνεισφοράς της τόσο στην 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών όσο και στην βελτίωση των 

οικονομικών των ιδιωτικών μονάδων υγείας θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος 

της στρατηγικής marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων.  

Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης στην στρατηγική marketing 

των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας από την μία μπορεί να προσδώσει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα νοσοκομεία και από την άλλη μπορεί να βελτιώσει 

την εικόνα των νοσοκομείων στα μάτια των πελατών.  

Όπως ανέδειξε η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το marketing των σύγχρονων 

νοσοκομείων θα πρέπει να έχει ως κέντρο τον ασθενή και την βελτίωση της 

ποιότητας της υγείας και της ζωής του. Η ενσωμάτωσης λοιπόν, αποτελεσματικών 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης πρέπει να συνιστά ένα κομβικό σημείο όλων των 

σύγχρονων ιδιωτικών νοσοκομείων, που αποσκοπούν στην βελτίωση της θέσης τους 

στην ανταγωνιστική αγορά. 

Επίσης, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι η ενσωμάτωση των 

προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης, στις υπηρεσίες της στρατηγικής marketing των 

ιδιωτικών νοσοκομείων μπορεί να επιφέρει ένα διττό αποτέλεσμα. Από την μία την 

ικανοποίηση του πελάτη και την αύξηση της δέσμευσης που νιώθει απέναντι στο 

νοσοκομείο (client engagement) και από την άλλη την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών νοσοκομείων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η ενσωμάτωση 

των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στην στρατηγική marketing των ιδιωτικών 

νοσοκομείων μπορεί από την μία να συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών και από την άλλη στην βελτίωση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

Επομένως, μία ανταγωνιστική στρατηγική marketing των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας θα πρέπει να εστιάζει σε τρεις άξονες:  στην παροχή υγειονομικής παιδείας, 

στην λήψη αποφάσεων για την θεραπεία και στην αυτοδιαχείρηση. Επίσης, όπως 

έδειξαν και τα αποτελέσματα της έρευνας η εμπλοκή των ασθενών στην λήψη 

αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους είναι ένας παράγοντας που παίζει κομβική 

σημασία στην ικανοποίηση τους. Για αυτό τον λόγο ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρησης των ιδιωτικών νοσοκομείων θα πρέπει να τοποθετεί στο κέντρο του 

τον ασθενή και τις σχέσεις που αυτός αναπτύσσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της 

διαδικασίας. 

Επιπλέον, η πρωτογενής έρευνα έδειξε ότι η η εμπιστοσύνη, η προστασία της 

ιδιωτικότητας, η επαρκής πληροφόρηση, η συνεργασία οικογένειας-γιατρού και η 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών είναι παράγοντες κομβικής σημασίας για την 

ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ιθύνοντες των ιδιωτικών 

νοσοκομείων που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της στρατηγικής marketing και 

του στρατηγικού σχεδίου (marketing plan). 

Τέλος σύμφωνα με τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας, η εξατομικευμένη 

πληροφόρηση παίζει βασικό ρόλο στην ικανοποίηση των ασθενών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας εφόσον συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής τους. Επομένως, ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης θα πρέπει να 

εστιάζει στην παροχή αποτελεσματικής και σαφούς πληροφόρησης στους ασθενείς 

που θα τους βοηθάει να διαχειρίζονται τα συμπτώματα της ασθενείας τους και να 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Η καθοδήγηση και η ενημέρωση των 

ασθενών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους  ειδικούς που έχουν λάβει την 

κατάλληλη εκπαίδευση.  
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7.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Έχοντας εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των ασθενών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης των 

ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας, στην παρούσα εργασία προτάθηκε η ενσωμάτωση 

των προγραμμάτων αυτοδιαχείρησης στην στρατηγική marketing των ιδιωτικών 

νοσοκομείων υγείας.  

Λόγω του ότι η παρούσα έρευνα ήταν ποσοτική αυτό που προτείνεται για 

περεταίρω μελέτη είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ασθενών 

απέναντι στα προγράμματα αυτοδιαχείρησης των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας. Μία 

ποιοτική έρευνα θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα σχετικά τις απόψεις των 

ασθενών για τα προγράμματα αυτοδιαχείρησης και το πώς αυτά θα μπορούσαν να 

σχεδιαστούν για να γίνουν πιο αποτελεσματικά.  

Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει τον οδηγό για την διεξαγωγή 

της ποιοτικής έρευνας μιας και τα ποσοτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την διαμόρφωση των ερωτήσεων των συνεντεύξεων για την συλλογή των 

ποιοτικών δεδομένων.  

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας, που είναι ποσοτική, θα ήταν χρήσιμα στους διεθύνοντες 

σχεδιασμού της στρατηγικής marketing των ιδιωτικών νοσοκομείων υγείας για τον 

σχεδιασμό ενός marketing plan που θα έχει σαν στόχο την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών νοσοκομείων μέσω της ικανοποίησης των 

πελατών και της αύξησης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας.  
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7.5 Περιορισμοί έρευνας 

Κάθε έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς και έχει κάποιες βασικές 

αδυναμίες που σχετίζονται με την μεθοδολογία της. Οι βασικές αδυναμίες μίας 

έρευνας σχετίζονται με την μέθοδο της δειγματοληψίας, με την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, με το μέγεθος του δείγματος και με την 

ακρίβεια ανάλυσης των δεδομένων. Επίσης άλλοι σημαντικοί περιορισμοί μίας 

έρευνας σχετίζονται με την έλλειψη επαρκών μελετών για το υπό εξέταση φαινόμενο, 

με την πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα ή πληροφορίες αλλά και με την ευκολία 

προσέγγισης του δείγματος και τον βαθμό ανταπόκρισης.  

Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας έχει να κάνει με την μέθοδο 

δειγματοληψίας η οποία στηρίχθηκε καθαρά και μόνο στην ευκολία προσέγγισης του 

δείγματος. Το δείγμα λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι δείγμα ευκολίας και για 

αυτό τον λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως αντιπροσωπευτικό του συνόλου του 

ερευνητικού πληθυσμού.  

Άλλος ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας σχετίζεται με τον 

τρόπο διεξαγωγής της. Λόγω του ότι σημαντικό μέρος του δείγματος προσεγγίστηκε 

μέσω του διαδικτύου (e-mails και online ανάρτηση του ερωτηματολογίου με την 

βοήθεια του Google forms) δεν υπήρχε η δυνατότητα παρουσίας του ερευνητή. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες από τις ερωτήσεις, που δεν ήταν απόλυτα σαφής στους 

ερωτώμενους να μην απαντήθηκαν με ακρίβεια. Αυτό μειώνει σημαντικά την 

αξιοπιστία μιας έρευνας. Παρά το γεγονός ότι ένα μέρος του δείγματος 

προσεγγίστηκε σε πραγματικό χώρο και τόπο με την παρουσία του ερευνητή, η 

έλλειψη χρόνου από την μεριά των ερωτώμενων μειώνει την αξιοπιστία της έρευνας 

καθότι κάποιες απαντήσεις δόθηκαν πολύ βιαστικά.  

Τέλος, άλλος ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας σχετίζεται με 

τον περιορισμένο αριθμό ελληνικών μελετών που έχουν διεξαχθεί για το υπό εξέταση 

ερευνητικό θέμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν περισσότερο 

διεθνής μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να ταιριάξουν απόλυτα 

στην ελληνική περίπτωση λόγω του διαφορετικού μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος 

των ιδιωτικών νοσοκομείων.  
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Παράτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών "Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων".  

Θα σας παρακαλούσαμε να λάβετε μέρος στην έρευνα με τίτλο: "H εκπαίδευση 

αυτοδιαχείρησης (self-management) των ασθενών ως μέρος μίας ανταγωνιστικής 

στρατηγικής marketing των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ της εκπαίδευσης αυτοδιαχείρησης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα".  

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών 

της παρούσας μελέτης και θα είναι εμπιστευτικά.  

 

Μέρος πρώτο: Εκπαίδευση αυτοδιαχείρησης/ PAM scale 

Παρακαλώ δηλώσετε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 

προτάσεις:  

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Είμαι το μόνο 

άτομο που είμαι 

υπεύθυνο για 

την διαχείριση 

της κατάστασης 

της υγείας μου.  

 

     

 

2. Το να 

συμμετέχω 

ενεργά στην 

διαχείρηση της 

κατάστασης της 

υγείας μου 
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επηρεάζει την 

κατάσταση της 

υγείας μου. 

 

  

3. Μπορώ να 

κατανοήσω την 

φύση και τις 

αιτίες της 

κατάστασης της 

υγείας μου. 

 

     

4. Μπορώ να 

αλλάξω τον 

τρόπο ζωής μου 

για την 

καλυτέρευση της 

κατάστασης της 

υγείας μου. 

 

     

5. Γνωρίζω πώς 

να παρεμποδίσω 

την 

χειροτέρευση 

της κατάστασης 

της υγείας μου. 

     

6. Ακόμη και σε 

περιόδους που 

βιώνω έντονο 

στρες διατηρώ 

την  άσκηση και 

την διατροφή, 

που έχουν σαν 

σκοπό την 

καλυτέρευση της 

κατάστασης της 

υγείας μου.  
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Μέρος δεύτερο: Μέτρηση αντιλαμβανόμενης ποιότητας/ PCRS tool  

Παρακαλώ δηλώσετε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 

προτάσεις:  

Βασικές διαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

 Διαφων

ώ   

απόλυτα 

Διαφων

ώ 
Ούτε 

συμφων

ώ ούτε 

διαφωνώ 

Συμφων

ώ 

Συμφωνώναπόλυτ

α 

Στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης 

μου παρέχεται 

αξιολόγηση, που 

βασίζεται στις 

ατομικές μου 

ανάγκες.  

     

Υπάρχει 

συντονισμός των 

ενεργειών, που 

σχετίζονται με 

την εκπαιδευσή 

μου στο πλαίσιο 

του 

προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης

.  

     

Στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης 

υπάρχει 

αποτελεσματική 

πληροφόρηση, 

επικοινωνία και 

εκπαίδευση. 

     

Στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

αυτοδιαχείρησης 

μου παρέχεται 

ψυχολογική 

υποστήριξη.  

     

Το πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρησης 
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εμπλέκει τους 

φίλους ή την 

οικογένεια μου. 

Η πρόσβαση 

στην ιδιωτική 

μονάδας υγείας, 

που παρέχει το 

πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρησης

, είναι εύκολη. 

     

Το περιβάλλον 

είναι φιλικό και 

υποστηρικτικό. 

     

Η συνολική 

εντύπωση μου 

από την 

συμμετοχή στο 

πρόγραμμα 

αυτοδιαχείρησης 

είναι 

ικανοποιητική.  

     

 

Μέρος τρίτο: Μέτρηση Ικανοποίησης Ασθενών/ Κλίμακα Linker  

Παρακαλώ δηλώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω 

προτάσεις: 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

O χρόνος 

αναμονής μέχρι 

να με δεχτεί ο 

γιατρός είναι 

λογικός. 

     

Μου δίνεται η 

δυνατότητα να 

εμπλακώ και να 

πληροφορηθώ 

για τις 

αποφάσεις που 

σχετίζονται με 

την κατάσταση 

της υγείας μου. 

     

Έχω την      
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δυνατότητα να 

εμπλακώ στον 

σχεδιασμό 

πλάνου για την 

βελτίωση της 

κατάστασης της 

υγείας μου.  

Το ιατρικό 

προσωπικό είναι 

ανοιχτό στο να 

με ακούσει.  

     

Το ιατρικό 

προσωπικό μου 

εξήγησε την 

θεραπεία και 

μου έδωσε 

συμβουλές που 

μπορούσα να 

καταλάβω. 

     

Η ιδιωτικότητά 

μου ήταν 

προστατευμένη 

κατά την 

διάρκεια της 

θεραπείας ή της 

παροχής 

συμβουλών για 

την βελτίωση 

της κατάστασης 

της υγείας μου.  

     

Το περιβάλλον 

ήταν  καθαρό 

και ασφαλές.  

     

Έχω 

εμπιστοσύνη στο 

ιατρικό 

προσωπικό που 

με συμβούλεψε 

και ανέλαβε την 

κατάσταση της 

υγείας μου.  

     

Το ιατρικό 

προσωπικό μου 

συμπεριφέρεται 

με ευγένεια.  
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Οι πληροφορίες 

που μου δίνονται 

για την 

κατάσταση της 

υγείας μου, μου 

δίνουν την 

δυνατότητα να 

κατανοήσω 

καλύτερα τα 

συμπτώματα της 

ασθένειας μου.  

     

Η οικογένεια 

μου 

συνεργάζεται με 

το ιατρικό 

προσωπικό και 

συμμετέχει στην 

δημιουργία 

πλάνου για την 

καλυτέρευση της 

κατάστασης της 

υγείας μου.  

     

Οι προσωπικές 

πληροφορίες 

μου παρέμειναν 

εμπιστευτικές.  

     

Η θεραπεία και 

οι συμβουλές 

που δέχομαι 

είναι 

εμπιστευτικές. 

     

Θα πρότεινα τις 

υπηρεσίες του 

νοσοκομείου σε 

κάποιο μέλος 

της οικογενείας 

μου ή σε 

κάποιον φίλο.  
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Δημογραφικά 

 Φύλο 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Άνδρας   

Γυναίκα   

 

Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

18-25   

26-35   

36-45   

46-55   

56-65   

66 και άνω   

 

Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Ανύπαντρος-η   

Παντρεμένος-η   

Διαζευγμένος-η   

Χήρος-α   

 

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων ανήκει το δικό σας; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Δημόσιος Υπάλληλος   

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Ελεύθερος Επαγγελματίας   

Συνταξιούχος   

Οικιακά   

Φοιτητής/-τρια   

Άνεργος   
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Το μορφωτικό σας επίπεδο σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Δημοτικό   

Γυμνάσιο   

Λύκειο   

ΙΕΚ – Ανώτερη Σχολή   

ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο   

Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό   

 

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει το μηνιαίο καθαρό εισόδημα σας; 

     (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

1€-500€   

501€-1000€   

1001€-2000€   

2001€ και άνω   

 

Πάσχετε από κάποια χρόνια ασθένεια;  

 (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Ναι    

Όχι   

 

Πάσχετε από άλλου είδους ασθένεια; 

(Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Ναι    

Όχι   

 

Παρακαλώ γράψτε την ασθένεια σας. 

  

 



146 
 

Πόσο καιρό λαμβάνετε συμβουλές αυτοδιαχείρησης ή συμμετέχετε σε κάποιο 

πρόγραμμα αυτοδιαχείρησης;  

(Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

Τους τελευταίους 3 μήνες    

Τους τελευταίους 6 μήνες   

Το τελευταίο χρόνο   

Πάνω από 1 χρόνο   

 

 

                                                                     Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας! 
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