Βικτωρία Παπαδοπούλου
«Η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών ως δείκτης ποιότητας παροχής
υπηρεσιών στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Το κλειδί για την κατανόηση της συνολικής ποιότητας της περίθαλψης σε
οποιοδήποτε υγειονομικό σύστημα είναι τα θετικά σχόλια των ασθενών καθώς και η
κριτική τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της μέτρησης της
ικανοποίησης ασθενών σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η
απόδειξη εκ των αποτελεσμάτων της μελέτης πως η αυξημένη βαθμολογία της
ικανοποίησης αποτελεί δείκτη ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσιο στρατιωτικό νοσοκομείο σε μονάδα
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Αττικής. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίου
ικανοποίησης, με κλειστές απαντήσεις με τη μορφή της πεντάβαθμης κλίμακας
Likert. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των
συμμετεχόντων καθώς και το βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα παροχής
υπηρεσιών 7 διαστάσεων φροντίδας από την αναφερόμενη μονάδα. Το δείγμα της
έρευνας αποτέλεσαν 184 ασθενείς (γυναίκες και άντρες) που είναι δικαιούχοι των
στρατιωτικών νοσοκομείων από τον Απρίλιο του ’19 έως τον Ιανουάριο του ’20. Το
ερωτηματολόγιο είναι του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και έχει
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες ικανοποίησης. Η εσωτερική συνοχή και
αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι εμφανής καθώς ο συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach’s a κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα άνω του αποδεκτού ορίου.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των
ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη Μονάδα Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δημόσιου στρατιωτικού νοσοκομείου του Ν.
Αττικής, κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ως προς τις 7
διαστάσεις φροντίδας που ελέγχθηκαν παρατηρήθηκε ποσοστό ικανοποίησης από
92.3% έως 98.9% στη Γενική Εξυπηρέτηση, από 90.1% έως 93.4% ως προς το
Διοικητικό Προσωπικό, από 94.5% μέχρι 98.4% ως προς τη Μαιευτική/Νοσηλευτική
φροντίδα, από 60.1 έως 87.6% ως προς την Ταχύτητα Εξυπηρέτησης, 96.7 % έως
97.3% ως προς τις Κλινικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις, 94.0% έως 98.9% ως προς
τις εντυπώσεις από την Ιατρική φροντίδα και 71.7% έως 98.4% ως προς την Υποδοχή
– Περιβάλλον. H καλύτερη βαθμολογία εντοπίστηκε στις διαστάσεις ‘Σεβασμός
ανθρώπινης αξιοπρέπειας’ και ‘Συμπεριφορά των ιατρών’ ενώ η πιο χαμηλή
βαθμολογία παρατηρήθηκε στην ‘Τήρηση προγραμματισμένης ώρας ραντεβού’ και
στο ‘Χρόνο αναμονής μέχρι την επίσκεψη στον ιατρό’. Από τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, το επίπεδο μόρφωσης επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών και
μάλιστα αντίστροφα.
Συμπεράσματα: Η μέτρηση ικανοποίησης ασθενών όλο και περισσότερο
αναγνωρίζεται σαν μια σημαντική διάσταση της ποιότητας ιδιαίτερα στη θεραπεία για
υπογονιμότητα.Η ικανοποίηση ασθενών δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο μέτρο
ελέγχου της ποιότητας αλλά βασικό σκοπό της διοίκησης κάθε Νοσηλευτικού
Οργανισμούκαθώς είναι χρήσιμος δείκτης ποιότητας για τους διευθυντές, το
διοικητικό συμβούλιο και όσους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων των υπηρεσιών
υγείας. Η διαπίστωση δυσαρέσκειας των ασθενών στην ανάλυση των αποτελεσμάτων

του ερωτηματολογίου σε κάποιους τομείς, βοηθά την ομάδα ποιότητας να θέσει
διορθωτικές ενέργειες προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

“The measurement of patient satisfaction as an indicator of the quality of
services provided in the field of Medical Assisted Reproduction”
ABSTRACT
Introduction: The key to understanding the overall quality of care in any healthcare
system is the positive feedback from patients as well as their criticism.
Aim: The purpose of the present study was to investigate the measurement of patient
satisfaction in a Medically Assisted Reproduction Unit and to prove from the results
of the study that the increased satisfaction score is an indicator of the quality of
service.
Methods: The search was conducted at a public military hospital in a medically
assisted reproduction unit of Attika. The method used for the study was the
completion of a satisfaction questionnaire, with closed answers in the form of a fivepoint Likert scale. The questions concerned the demographic and social data of the
participants as well as the degree of satisfaction with the quality of 7-dimensional care
services provided by the mentioned unit. The research sample consisted of 184
patients (women and men) who are beneficiaries of military hospitals from April '19
to January '20. The questionnaire is from the Ministry of Health and Social Solidarity
and has been used in other satisfaction surveys as well. The internal consistency and
reliability of the questionnaire is evident as Cronbach’s a reliability coefficient is high
above the acceptable level.
Results: The results of the research showed that the patients’ satisfaction with the
health care services provided in the Medical Assisted Reproduction Unit in a public
military hospital of the prefecture of Attica, is at extremely high levels. Specifically,
for the 7 dimensions of care that were checked, there was a satisfaction rate from
92.3% to 98.9% in General Service, from 90.1% to 93.4% in terms of Administrative
Staff, from 94.5% to 98.4% in terms of Obstetrics / Nursing care, from 60.1 to 87.6%
in terms of Service Speed, 96.7% to 97.3% in terms of Clinical and Laboratory
Examinations, 94.0% to 98.9% in terms of impressions from Medical care and 71.7%
to 98.4% in terms of Reception - Environment. The best score was found in the
dimensions ‘Respect for human dignity’ and ‘Behavior of doctors’ while the lowest
score was observed in ‘Keeping a scheduled appointment time’ and ‘Waiting time
until the visit to the doctor’. From the demographic characteristics, the level of
education affects inversely the patient’s satisfaction.
Conclusions: Measuring patient satisfaction is increasingly recognized as an
important dimension of quality especially in infertility treatment. Patient satisfaction
should not only be a quality control measure but a key goal of the management of any
Nursing Organization as it is a useful quality indicator for the directors, the board of
directors and those involved in the decision making of the health services. Finding
patients' dissatisfaction with the analysis of the questionnaire results in some areas
helps the quality team to take corrective action to avoid similar situations in the
future.

