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Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 

 

"To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) δεν αφήνει χώρο για την υγεία  των παιδιών μας, την 

ποιότητα της εκπαίδευσής τους ή την χαρά του  παιχνιδιού τους. Δεν περιλαμβάνει την ομορφιά της 

ποίησής μας ή την συνοχή  των γάμων μας, το επίπεδο των συζητήσεων για τα κοινά ή την 

πληρότητα των κυβερνητικών λειτουργών μας. Δεν μετράει ούτε την εξυπνάδα μας, ούτε το  θάρρος 

μας, ούτε τη σοφία μας, ούτε τις γνώσεις μας, ούτε τη συμπόνια μας  ούτε την αφοσίωση μας στην 

πατρίδα μας, μετράει τα πάντα, εκτός από αυτά  που κάνουν τη ζωή πολύτιμη". [R . F . Kennedy 

(1968)].  

Εδώ και αρκετά χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εισαγάγει μία νέα έννοια για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη που υπερβαίνει τη γνωστή έννοια του όρου  της ανάπτυξης, η οποία περιορίζεται κυρίως 

στην οικονομική δραστηριότητα. 

Στην πρώτη Έκθεση (1990) για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, η Ανθρώπινη Ανάπτυξη ορίστηκε ως: "μια 

διαδικασία διεύρυνσης των επιλογών των ανθρώπων. Το πιο σημαντικό από αυτό το εύρος των 

επιλογών είναι να ζήσουν πολύ, μια υγιή ζωή, να εκπαιδευτούν και να έχουν πρόσβαση σε πόρους 

που απαιτούνται για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Πρόσθετες επιλογές περιλαμβάνουν την 

πολιτική ελευθερία, τα εγγυημένα ανθρώπινα δικαιώματα και τον προσωπικό αυτοσεβασμό". 

Αυτή η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών να διευρύνουν την έννοια της  ανάπτυξης έχει ως στόχο 

να δοθεί έμφαση και σε άλλες σημαντικές  ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως  είναι το βιοτικό 

επίπεδο, η εκπαίδευση και ο τομέας της υγείας.   

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) αποτελείται από τρεις συνιστώσες της ανθρώπινης 

ανάπτυξης: 

 τη μακροζωία (= Ι1) 

 τη γνώση (= Ι2) 

 το βιοτικό επίπεδο (= Ι3). 

Η μακροζωία μετριέται με την προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση. 

Η γνώση μετριέται με το επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης του πληθυσμού. 

Το βιοτικό  επίπεδο μετριέται με το κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν. 

Ο συνδυασμός των τριών παραπάνω συνιστωσών δίνει τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI): 
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𝐻𝐷𝐼 =  𝐼1

1
3 ⋅ 𝐼2

1
3 ⋅ 𝐼3

1
3 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούμε στατιστικά δεδομένα σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας, 

προκειμένου να υπολογίσουμε το Δείκτη HDI για κάθε Νομό και Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών -Human Development Report- οι χώρες 

κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: πολύ υψηλή, υψηλή, μεσαία και χαμηλή ανάπτυξη. 

Στην έρευνά μας αυτή κατατάσσουμε τους Νομούς της Ελλάδας με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, προκύπτει 

ο ακόλουθος Πίνακας 1: 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση Νομών και Περιφερειών με βάση την Ανθρώπινη Ανάπτυξή τους. 

Ομάδα Κατηγοριοποίηση 
Εύρος HDI 

min HDI max HDI 

Πολύ υψηλή ανθρώπινη ανάπτυξη 
Αναπτυγμένοι Νομοί και 

Περιφέρειες 
0,900 1,000 

Υψηλή ανθρώπινη ανάπτυξη 

Αναπτυσσόμενοι Νομοί και 
Περιφέρειες 

0,800 0,899 

Μεσαία ανθρώπινη ανάπτυξη 0,500 0,799 

Χαμηλή ανθρώπινη ανάπτυξη 0,000 0,499 

 

Ο υπολογισμός του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) δίνεται στον Πίνακα 2: 

Πίνακας 2: Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 

Νομός 2001 2008 2009 2010 2011 

Ζάκυνθος 0,819 0,879 0,877 0,873 0,867 

Κέρκυρα 0,808 0,869 0,864 0,860 0,857 

Κεφαλληνίας 0,819 0,880 0,876 0,872 0,864 

Λευκάδα 0,797 0,852 0,853 0,852 0,849 

Ιόνια Νησιά 0,812 0,872 0,868 0,865 0,860 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Από τον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι: 

 το έτος 2011 η τιμή του Δείκτη HDI για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν 0,860, δηλαδή 

μικρότερη της αντίστοιχης τιμής του 2010. 

 το έτος 2011 μεταξύ των Νομών των Ιονίων Νήσων, ο Νομός Ζακύνθου βρίσκεται στην 

πρώτη θέση με τιμή  δείκτη HDI = 0,867 και ακολουθεί ο Νομός Κεφαλληνίας με τιμή 0,84, 

ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Νομός Λευκάδας με τιμή δείκτη HDI = 0,849. 

 με βάση τον Πίνακα 1, οι Νομοί της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θεωρούνται ως 

αναπτυσσόμενοι Νομοί με υψηλή ανθρώπινη ανάπτυξη. 

  



  

8 

Δημογραφικά  
 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να προηγηθούν της ανάλυσης της ικανοποίησης των ασθενών από τα Κέντρα 

Υγείας μιας Διοικητικής Περιφέρειας και των Νομών της, ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, τα οποία 

κρίνονται αναγκαία για τη διαμόρφωση της γενικής εικόνας της υπό μελέτη διοικητικής 

περιφέρειας.  

Οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν τις πολιτικές, αλλά και τις στρατηγικές μιας χώρας. 

Δυστυχώς, στη χώρα μας παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη έντονου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Αντίθετα, 

θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έχει υποβαθμισθεί ο ρόλος των δημογραφικών παραγόντων 

για τη μελλοντική πορεία της χώρας και τη βιωσιμότητα του έθνους. Πρέπει να τονιστεί ότι, τη 

χρονική περίοδο που διανύουμε, η παράταση της οικονομικής ύφεσης καθώς και οι πολιτικές 

λιτότητας με μεγάλη πιθανότητα θα επηρεάζουν αρνητικά τη δημιουργία νέων οικογενειών. 

Η υπόθεση του κύκλου ζωής του F. Modigliani (1970) δίνει το μεθοδολογικό πλαίσιο εντός του 

οποίου μπορούμε να διερευνήσουμε τη δομή του πληθυσμού, την οικονομική μεγέθυνση και τις 

αποταμιεύσεις. Σύμφωνα με την υπόθεση Modigliani τα άτομα εργάζονται και αποταμιεύουν, όταν 

είναι νέα και δεν αποταμιεύουν, όταν είναι μεγάλης ηλικίας. 

Αυτό σημαίνει ότι, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού, τόσο 

αυξάνονται οι αποταμιεύσεις και ενώ αυτές μειώνονται, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του 

πληθυσμού μεγάλης ηλικίας.  

Ο Thornton (2001) απλοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του Modigliani έδειξε ότι: 

𝐒𝐑 =
𝐃 + 𝐑

𝐋
−

𝐖

𝐋
∙ 𝐃𝐄𝐏 −

𝐖

𝐋
∙ 𝐀 

όπου 

SR: συνολικός ρυθμός αποταμίευσης 

D: τα άτομα αρχίζουν να εργάζονται σε ηλικία D 

W: τα άτομα εργάζονται για W χρόνια 

R: είναι συνταξιούχοι για R χρόνια 

L: και πεθαίνουν σε ηλικία L 

DEP: είναι ο λόγος των νέων προς τον εργαζόμενο πληθυσμό 
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A: είναι ο λόγος των συνταξιούχων προς τον εργαζόμενο πληθυσμό. 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι οι αποταμιεύσεις αποτελούν φθίνουσα συνάρτηση των 

DEP και Α. Σύμφωνα με τον Modigliani η δημογραφική δομή μπορεί να θεωρηθεί, ως ο πιο 

σημαντικός παράγοντας του καθορισμού των αποταμιεύσεων. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αρνητική 

σχέση μεταξύ του γηρασμένου πληθυσμού και της οικονομίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της ταυτοποίησης των παραγόντων που καθορίζουν την 

οικονομική μεγέθυνση. Μάλιστα, η κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των παραγόντων που 

καθορίζουν και την οικονομική μεγέθυνση αποτελεί ένα ελκυστικό πεδίο εφαρμοσμένης 

οικονομετρικής έρευνας. 

Ο Solow -βραβείο Νόμπελ (1987)- διατύπωσε το πρώτο υπόδειγμα εξωγενούς οικονομικής 

μεγέθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη του δύο μεταβλητές, το κεφάλαιο και την εργασία. 

Η αναγνώριση της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (που ουσιαστικά εκφράζει τη συσσώρευση 

της γνώσης, τις νέες δεξιότητες και τις ιδέες στην παραγωγή) ως ενός σημαντικού παράγοντα για 

την ενδογενή μεγέθυνση, είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του υποδείγματος του Solow 

ενσωματώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο ως ένα παράγοντα της οικονομικής μεγέθυνσης -βλ. 

Mankiw, Romer και Weil (1992). 

Σύμφωνα με τους Lopez, Rivera και Currais (2005) η καλή υγεία του ανθρώπινου δυναμικού 

αυξάνει το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου, και το γεγονός αυτό με τη σειρά του έχει θετική 

επίπτωση στην ατομική παραγωγικότητα και στους ρυθμούς της οικονομικής μεγέθυνσης. Η 

καλύτερη υγεία αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, μειώνοντας τις ημέρες που χάνονται 

λόγω ασθένειας. 

Συνεπώς, η καλή υγεία μπορεί να θεωρηθεί ως μία μορφή του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο 

έχει θετική επίπτωση στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

Στις εφαρμοσμένες οικονομετρικές έρευνες το "προσδόκιμο της ζωής" (life expectancy) 

χρησιμοποιείται ως ένα μέτρο της υγείας του πληθυσμού της οποίας η επίπτωση είναι θετική και 

σημαντική στο ρυθμό της οικονομικής μεγέθυνσης -βλ. Bloom, Canning και Sevilla (2004). 

Ο Preston (1975) μελέτησε, χρησιμοποιώντας διαστρωματικά, δεδομένα τη σχέση που υφίσταται 

μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του προσδόκιμου ζωής για τα έτη 1900, 1930 και 1960 

και κατέληξε σε συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του λογαρίθμου του κατά κεφαλήν εισοδήματος και 

του προσδόκιμου ζωής:  
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0,885 για το 1930 

0,880 για το 1960 

Η γραφική απεικόνιση μεταξύ του προσδόκιμου ζωής και του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι 

γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως "Καμπύλη Preston". Για τα στατιστικά δεδομένα του έτους 

2005 η γραφική απεικόνιση δίνεται στο Γράφημα 1: 

Γράφημα 1: Καμπύλη Preston 

 

𝚷𝛒𝛐𝛔𝛅ό𝛋𝛊𝛍𝛐 𝛇𝛚ή𝛓 = 𝟏𝟎, 𝟕𝟓𝟒 +  𝟔, 𝟔𝟑𝟓 ∙ 𝐥𝐨𝐠(
𝚨𝚬𝚷

𝐏
) 

 

Η πιο πάνω γραφική παράσταση δείχνει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο "προσδόκιμο ζωής" και το 

κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι η εκπαίδευση επηρεάζει θετικά την οικονομική 

μεγέθυνση μιας χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις χωρών, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

εκπαίδευσης τόσο μεγαλύτερες είναι οι ενδείξεις για καλύτερη υγεία του πληθυσμού. 

Οι Bloom, Canning και Sevilla (2004) ενσωμάτωσαν τη διάσταση της "υγείας" σε μια συνάρτηση 

παραγωγής, προκειμένου να εξετάσουν την ύπαρξη αποτελέσματος του παράγοντα "υγεία" στην 

παραγωγικότητα της εργασίας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα συνδυασμού 

διαστρωματικών δεδομένων με χρονολογικές σειρές για χώρες ανά δεκαετία, κατά τη χρονική 

περίοδο 1960 – 1990 και κατέληξαν στο βασικό συμπέρασμα, ότι η καλή υγεία του πληθυσμού έχει 

θετική και σημαντική επίπτωση στο προϊόν. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν ότι το προσδόκιμο 

της ζωής έχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα στην παραγωγικότητα της εργασίας και υπολόγισαν ότι 
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η κατά ένα έτος βελτίωση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού, αυξάνει κατά τέσσερα τοις εκατό 

το προϊόν. 

Η σημασία της μελέτης της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού έγκειται στην επιρροή που έχει η 

ηλικιακή διάρθρωση στην οικονομική μεγέθυνση, στις αποταμιεύσεις, στην κατανάλωση, στην 

αγορά εργασίας, στο φορολογικό σύστημα και στις συντάξεις. Θεωρείται ως δεδομένο, ότι κάθε 

ηλικιακή κατηγορία έχει τις δικές τις παραγωγικές δυνατότητες και τα δικά της καταναλωτικά 

πρότυπα. 

Οι σχετικά μικρές τιμές των δεικτών εξάρτησης, οδηγούν σε πολιτικές κατανομής περισσότερων 

πόρων προς την εκπαίδευση, προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας και άλλων σημαντικών 

παραγόντων. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη αναλογία του πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας, αυξάνει 

την προσφορά εργασίας της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα αποταμίευσης και 

παραγωγικότητας της εργασίας που συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση. 

Αντίθετα, όταν αυξάνεται ο αριθμός και η αναλογία των μεγάλης ηλικίας ατόμων (65 ετών και άνω) 

θα επέρχεται συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, με άμεση συνέπεια τη μείωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές των δεικτών εξάρτησης οδηγούν στη 

δαπάνη περισσότερων πόρων για τη γενικότερη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, μετακυλώντας τις 

οικονομικές δαπάνες στις ηλικιακά εργασιακές ομάδες. 

 Συνεπώς, δεν έχει ενδιαφέρον μόνο το πληθυσμιακό μέγεθος μιας περιφέρειας ή ενός Νομού, 

αλλά και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 
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Γράφημα 2: Πορεία του Δείκτη Ολικής Γονιμότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην 
Ελλάδα 
Μαγικός Αριθμός: 2,1 παιδιά ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Eurostat 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η πορεία του Δείκτη Ολικής Γονιμότητας, από το έτος 1990 έως το 

έτος 2012, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο Δείκτης παρουσιάζει από το έτος 2002 και μετά 

ανοδική τάση, που όμως διακόπτεται το έτος 2009, έτος έναρξης της οικονομικής κρίσης και 

ακολουθεί πτωτική πορεία μέχρι και σήμερα. 

Ο Δείκτης Γονιμότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το έτος 2012, είναι 1,36 παιδιά ανά 

γυναίκα, χαμηλότερος από την τιμή που είχε το 2008 (1,58), και κατά πολύ κατώτερος του επιπέδου 

αντικατάστασης των γενεών (2,1 παιδιά ανά γυναίκα). 

Αυτό σημαίνει ότι μία γυναίκα που είναι εγκατεστημένη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

αναμένεται να αποκτήσει κατά μέσο όρο 1,36 παιδιά κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής της 

ζωής. 

Τονίζεται ότι, το έτος 2009, η εξέλιξη του Δείκτη Ολικής Γονιμότητας ακολούθησε καθοδική πορεία, 

για να διαμορφωθεί σήμερα στην τιμή 1,36 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που σημαίνει ότι στη 

συγκεκριμένη περιοχή της χώρας δεν εξασφαλίζεται η αναπλήρωση των γενεών. Μάλιστα, τιμή του 

Δείκτη Ολικής Γονιμότητας 1,36 σημαίνει ότι ο Δείκτης Ολικής Γονιμότητας βρίσκεται 35,2% κάτω 

από το επίπεδο αναπλήρωσης. 
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Η υφιστάμενη σχέση μεταξύ της ολικής γονιμότητας και της οικονομικής κρίσης είναι σχετικά 

εμφανής. 

Η χαμηλή γονιμότητα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ένα ακόμα 

σημαντικό μήνυμα κρίσης.  

Η δημογραφική αυτή κρίση ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού. Το 

δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, χωρίς να υπάρχουν 

ουσιαστικές πολιτικές για την επίλυσή του, τη στιγμή μάλιστα που η χαμηλή γονιμότητα παράγει 

γηρασμένο πληθυσμό. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται γενικά με το μέλλον της χώρας και απαιτεί 

άμεση λήψη σημαντικών  πρωτοβουλιών. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η 

γεννητικότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση. 

Εξαιτίας του Ολικού Δείκτη Γονιμότητας που είναι αρκετά πιο χαμηλός από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των γενεών (2,1 παιδιά ανά γυναίκα), η δομή της οικογένειας στην Ελλάδα έχει 

αλλάξει μορφή. Οι Bengtson, Rosenthal και Burton (1990) ονομάζουν τη διαδικασία αυτή ως “family 

verticalisation”.  

Έχοντας υπόψη ότι η τάση που ακολουθεί ο Δείκτης Ολικής Γονιμότητας μάλλον θα συνεχιστεί και 

ταυτόχρονα θα συνεχιστεί η τάση γήρανσης του πληθυσμού, αναμένεται μια νέα οικογενειακή 

δομή, αυτή της αντίστροφης πυραμίδας, με λιγότερα παιδιά και γονείς και περισσότερους 

προπάππους και παππούδες: 
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Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD) εκτιμά ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό, της τάξης του 40-60%, των δημόσιων δαπανών επηρεάζονται άμεσα από την ηλικιακή 

δομή του πληθυσμού. Οι δημόσιες δαπάνες ενσωματώνουν τις δαπάνες για τη φροντίδα της 

υγείας, τα επιδόματα ανεργίας, τις συντάξεις και άλλα. Είναι προφανές ότι, αυξανομένων των 

μεγάλης ηλικίας ατόμων, θα αυξάνεται και η ζήτηση της επιπλέον δαπάνης για την υγεία και τις 

συντάξεις. 

Γράφημα 3: Φυσική Κίνηση Πληθυσμού Ιονίων Νήσων 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από το Γράφημα 3 παρατηρούμε ότι ο αδρός δείκτης θανάτων ανά 1.000 κατοίκους υπερβαίνει τον 

αδρό δείκτη γεννητικότητας, σε όλη την περίοδο μελέτης, από το έτος 1980 μέχρι το έτος 2012. 

Αυτό σημαίνει ότι, 1980 μέχρι και σήμερα, οι θάνατοι στα Ιόνια Νησιά ήταν περισσότεροι από τις 

γεννήσεις. Το έτος 2012 η φυσική μείωση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

συνεχίζεται και μάλιστα, όπως παρατηρείται από το παραπάνω Γράφημα, από το έτος 2010 και 

έπειτα η φυσική μείωση του πληθυσμού παρουσιάζει αυξητική τάση. 
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Αιτίες Θανάτου 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στον πληθυσμό των Ιονίων Νήσων δίνονται στον Πίνακα 3: 

Πίνακας 3: Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

 Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
630,3 50,0% 570,1 53,9% 499,4 45,8% 563,4 46,9% 

Νεοπλάσματα 242,8 19,3% 212,8 20,1% 236,7 21,7% 241,0 20,1% 

Αναπνευστικό σύστημα 98,2 7,8% 83,5 7,9% 117,4 10,8% 121,2 10,1% 

Ατυχήματα 35,9 2,8% 39,1 3,7% 23,6 2,2% 31,3 2,6% 

Αυτοκτονίες 6,3 0,5% 5,2 0,5% 4,3 0,4% 5,3 0,4% 

Άλλες αιτίες 246,0 19,5% 146,5 13,9% 208,8 19,2% 239,6 19,9% 

Σύνολο 1.259,6 100,0% 1.057,2 100,0% 1.090,2 100,0% 1201,8 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι, στη διάρκεια του έτους 2012, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων 

(46,9%) οφείλεται στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, ακολουθούν τα νεοπλάσματα 

(20,1%) και έπονται οι άλλες αιτίες (19,9%).  

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στις διάφορες Περιφέρειες και τους 

Νομούς της χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί παραλείπεται ο 

παράγοντας της ηλικίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί μία τεχνική άρσης της επίδρασης της διαφορετικής σύνθεσης κατά 

ηλικία των συγκρινόμενων πληθυσμών των Νομών ή Περιφερειών. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι αδροί δείκτες θνησιμότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι 

αγνοείται η δομή των ηλικιών. Συνεπώς, η άμεση προτυποποίηση χρησιμοποιείται για να αρθεί το 

πρόβλημα της επίδρασης της ηλικίας. 

Πριν προχωρήσουμε σε διάφορες συγκρίσεις σχετικά με τη θνησιμότητα, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας την ηλικιακή δομή του πληθυσμού.  

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μια άμεση μέθοδο προτυποποίησης, το Ηλικιακά 

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας ανά 1.000 κατοίκους (Age-adjusted Death Rate =ADR).  

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του πληθυσμού της Περιφέρειας ή του Νομού, 

αλλά συγχρόνως και τα δεδομένα του πρότυπου πληθυσμού. Θεωρούμε το συνολικό πληθυσμό της 
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χώρας ως πρότυπο πληθυσμό. Τα δεδομένα του πρότυπου πληθυσμού είναι αυτά των απογραφών 

των ετών 1991, 2001 και 2011. 

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 

Πίνακας 4: Παρουσίαση υπολογισμού των ηλικιακά προσαρμοσμένων ποσοστών θνησιμότητας (ADR) 
για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για όλες τις αιτίες θανάτου το 2011 

Ηλικία 
Θάνατοι 

(1) 
Πληθυσμός 

(2) 

Πληθυσμιακή 
κατανομή 

(3) 

Ποσοστό 
θανούντων 

(4) 

Ποσοστό 
θνησιμότητας 

ανά 1000 
άτομα 

(5) 

Πρότυπος 
Πληθυσμός 

(6) 

Πληθυσμιακή 
κατανομή 
πρότυπου 

πληθυσμού 
(7) 

Αναμενόμενοι 
θάνατοι 

(8) 

Ηλικιακά 
προσαρμοσμένο 

ποσοστό θνησιμότητας 
(ADR) 

(9) 

0-4 12 9964 4,8% 0,0012 1,20 537185 5,0% 647 9,36 

5-14 3 19670 9,5% 0,0002 0,15 1031904 9,5% 157  

15-24 11 19998 9,6% 0,0006 0,55 1180288 10,9% 649 

25-34 19 27558 13,3% 0,0007 0,69 1546096 14,3% 1.066 

35-44 26 30937 14,9% 0,0008 0,84 1645291 15,2% 1.383 

45-54 75 29439 14,2% 0,0025 2,55 1479753 13,7% 3.770 

55-64 145 26087 12,6% 0,0056 5,56 1286010 11,9% 7.148 

65-74 273 20269 9,8% 0,0135 13,47 1050342 9,7% 14.147 

75-84 796 18095 8,7% 0,0440 43,99 827391 7,7% 36.397 

85+ 906 5840 2,8% 0,1551 155,14 230936 2,1% 35.827 

Σύνολο 2.266 207.857 100,0% 0,0109 10,90 10.815.196 100,0% 101.191 

 

Η στήλη (4) υπολογίζεται ως το πηλίκο των θανάτων ως προς τον πληθυσμό για κάθε ηλικιακή 

ομάδα (4)=(1)/(2) 

Η στήλη (5) είναι η στήλη (4) πολλαπλασιασμένη επί 1.000. (5)=1.000*(4) 

Ως πρότυπος πληθυσμός (στήλη (6)) θεωρείται ο πληθυσμός ολόκληρης της χώρας για το 

συγκεκριμένο έτος. 

Οι αναμενόμενοι θάνατοι (στήλη  (8)) υπολογίζονται ως το ποσοστό θνησιμότητας ανά 1.000 άτομα 

(5) πολλαπλασιασμένο επί τον πρότυπο πληθυσμό (στήλη 6) για κάθε ηλικιακή ομάδα διαιρούμενο 

δια 1.000. (8)=(5)*(6)/1.000 

Τέλος, το ηλικιακά προσαρμοσμένο ποσοστό θνησιμότητας είναι ο λόγος του συνόλου των 

αναμενόμενων θανάτων (τελευταία γραμμή της στήλης (8) προς το σύνολο του πρότυπου 

πληθυσμού (τελευταία γραμμή της στήλης (6) πολλαπλασιασμένο επί 1.000. 

Δηλαδή, για το παράδειγμά μας: 

ADR = ( 101.191 / 10.815.196)*1.000= 9,36 
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που σημαίνει 9,36 θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους των Ιονίων Νήσων για όλες της αιτίες θανάτου. 

Για κάθε αιτία θανάτου, για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012, το ηλικιακά προσαρμοσμένο 

ποσοστό θνησιμότητας (ADR) ανά 1.000 άτομα δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 5: 

Πίνακας 5: Ηλικιακά Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

4,61 4,51 4,19 4,68 

Νεοπλάσματα 1,94 1,78 2,14 2,19 

Αναπνευστικό σύστημα 0,72 0,66 0,98 1,00 

Ατυχήματα 0,34 0,37 0,23 0,30 

Αυτοκτονίες 0,05 0,05 0,04 0,05 

Άλλες αιτίες 1,85 1,18 1,77 2,01 

Σύνολο 9,51 8,55 9,36 10,24 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 προκύπτει ότι: 

 οι αιτίες θανάτου που εμφανίζουν αύξηση είναι γενικώς τα νεοπλάσματα, οι ασθένειες 

του αναπνευστικού συστήματος και οι άλλες αιτίες 

 στα ίδια σχεδόν επίπεδα παραμένουν οι θάνατοι του κυκλοφορικού συστήματος, τα 

ατυχήματα και οι αυτοκτονίες 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στους Νομούς και τις Περιφέρειες όλης 

της χώρας, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, αφού αγνοείται η ηλικιακή 

σύνθεση του πληθυσμού των Νομών και των Περιφερειών. 

Ένας χρήσιμος δείκτης που μας δίνει πληροφόρηση με ακρίβεια για κάθε συγκεκριμένο Νομό ή 

Περιφέρεια είναι το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – SMR (Standardized Mortality Ratio) 

(έμμεση προτυποποίηση). Αυτό το Πηλίκο εμφανίζεται ως ο αριθμός των παρατηρούμενων 

θανάτων στον υπό μελέτη πληθυσμό ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων που θα 

προσδοκούσαμε αν ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τις ίδιες συχνότητες με τον πρότυπο πληθυσμό. 

𝑆𝑀𝑅 =  
𝛱𝛼𝜌𝛼𝜏𝜂𝜌𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜃𝛼𝜈ά𝜏𝜔𝜈

𝛱𝜌𝜊𝜎𝛿𝜊𝜅ώ𝜇휀𝜈𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜃𝛼𝜈ά𝜏𝜔𝜈
∗ 100 

 

Αν  SMR > 1 
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τότε η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη από τον υπό μελέτη πληθυσμό σε σύγκριση με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Αν  SMR < 1 

τότε η θνησιμότητα είναι μικρότερη στον υπό μελέτη πληθυσμό σε σύγκριση με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στον Πίνακα 6 τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη  SMR ανά αιτία 

θανάτου, ειδικά για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το έτος 2011. 

Πίνακας 6: Παρουσίαση υπολογισμού του Προτυποποιημένου Πηλίκου Θνησιμότητας  για την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2011 

 

Θάνατοι 
Πρότυπου 

πληθυσμού 
(1) 

Ποσοστό 
θνησιμότητας  
(ανά 10.000 

άτομα) 
(2) 

Προσδοκώμενοι 
Θάνατοι 

(3) 

Θάνατοι Ιονίων 
Νήσων 

(4) 

SMR 
(5) 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
47.741 44,1 918 1.038 1,13 

Νεοπλάσματα 27.357 25,3 526 492 0,94 

Αναπνευστικό σύστημα 10.335 9,6 199 244 1,23 

Ατυχήματα 2.790 2,6 54 49 0,91 

Αυτοκτονίες 477 0,4 9 9 0,98 

Άλλες αιτίες 22.399 20,7 430 434 1,01 

Σύνολο 111.099 102,7 2.135 2.266 1,06 
 

Πληθυσμός Ιονίων Νήσων 207.855 
 

Πληθυσμός Ελλάδας  10.815.196 

 

Η στήλη (2) που εμφανίζει τα ποσοστά θνησιμότητας του πληθυσμού αναφοράς υπολογίζεται ως ο 

λόγος των θανάτων του πρότυπου πληθυσμού (Ελλάδας) προς το συνολικό πληθυσμό. 

παράδειγμα:   10.000 * 47.741 / 10.815.196 = 44,1  

Η στήλη (3) που εμφανίζει τους προσδοκώμενους θανάτους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

υπολογίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού θνησιμότητας (στήλη 2) πολλαπλασιασμένο επί τον 

πληθυσμό της Περιφέρειας και διαιρούμενο δια 10.000. 

παράδειγμα: 44,1 * 207.855 / 10.000 = 918 

Το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας (SMR - Standardized Mortality Ratio) υπολογίζεται ως ο 

λόγος του αριθμού θανάτων των Ιονίων Νήσων προς τον προσδοκώμενο αριθμό θανάτων, αν 

επικρατούσαν οι ίδιες συνθήκες που επικρατούν στο σύνολο της χώρας. 
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Δηλαδή,  1.038 / 918= 1,13 

Από το παράδειγμα που αναφέρθηκε για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρατηρούμε ότι, ειδικά 

για τα νοσήματα του αναπνευστικού, η τιμή του SMR είναι ίση με 1,23, που είναι μεγαλύτερη της 

μονάδας, που σημαίνει ότι, το έτος 2011, επήλθαν κατά 23% περισσότεροι θάνατοι από ότι 

αναμέναμε. 

Σημειώνουμε, ότι μία αδυναμία του Δείκτη SMR εντοπίζεται στο ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαφορετικές περιοχές. 

Για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012 το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας SMR για τα Ιόνια 

Νησιά παρουσιάζεται στον Πίνακα 7: 

Πίνακας 7: Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

1,30 1,21 1,13 1,23 

Νεοπλάσματα 1,24 0,95 0,94 0,92 

Αναπνευστικό σύστημα 1,89 1,30 1,23 1,15 

Ατυχήματα 1,01 1,08 0,91 1,24 

Αυτοκτονίες 1,70 1,72 0,98 1,13 

Άλλες αιτίες 1,50 1,04 1,01 1,07 

Σύνολο 1,35 1,13 1,06 1,11 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 7 παρατηρούμε ότι, μεταξύ των ετών 1991 και 2012, σημειώθηκε 

αύξηση του δείκτη SMR για τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα νεοπλάσματα, τα 

ατυχήματα και τις άλλες αιτίες, καθώς και για το σύνολο των θανάτων. Για το έτος 2012 οι τιμές του 

δείκτη SMR είναι μεγαλύτερες της μονάδας για όλες τις αιτίες θανάτου, που σημαίνει ότι έχουμε 

μεγαλύτερη θνησιμότητα στον μελετώμενο πληθυσμό, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε σύγκριση 

με τον πρότυπο πληθυσμό, της Ελλάδας για όλες τις αιτίες θανάτου. 

Η μελέτη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών –παιδικός πληθυσμός (0-14 ετών), 

παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) και γεροντικός πληθυσμός (65 ετών και άνω)- μας παρέχει 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθώς και τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Ο παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) συντηρεί τις άλλες δύο ομάδες: τον παιδικό πληθυσμό (0-

14 ετών) και το γεροντικό πληθυσμό (65 ετών και άνω). Μαθηματικά η σχέση αυτή εκφράζεται από 

το δείκτη εξάρτησης: 
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𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜠𝝃ά𝝆𝝉𝜼𝝈𝜼𝝇 =  
ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (0 − 14 휀𝜏ώ𝜈) + ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (65+)

ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (15 − 64 휀𝜏ώ𝜈)
∗ 100 

 

Αυτός ο δείκτης αποτυπώνει τη σχέση που υφίσταται στον πληθυσμό ανάμεσα στις πληθυσμιακές 

ομάδες που θα “χρειαστούν” βοήθεια και στο παραγωγικό τμήμα του πληθυσμού που θα κληθεί να 

παράσχει “βοήθεια”. 

Ο δείκτης εξάρτησης διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες: 

(𝜶)   𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜠𝝃ά𝝆𝝉𝜼𝝈𝜼𝝇 𝜢𝝀𝜾𝜿𝜾𝝎𝝁έ𝝂𝝎𝝂 =  
ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (65 +)

ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (15 − 64 휀𝜏ώ𝜈)
∗ 100 

που εκφράζει την αναλογία ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω ως προς 100 άτομα παραγωγικής 

ηλικίας, δηλαδή εκφράζει την επιβάρυνση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, που προέρχεται 

από το γεροντικό πληθυσμό. 

(𝜷)   𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜠𝝃ά𝝆𝝉𝜼𝝈𝜼𝝇 𝜨έ𝝎𝝂 =  
ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (0−14 𝜀𝜏ώ𝜈)

ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (15−64 𝜀𝜏ώ𝜈)
∗ 100  

που εκφράζει την αναλογία ατόμων ηλικίας 0-14 ετών ως προς 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας. 

Τέλος, η αναλογία των ηλικιωμένων προς τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών μας δίνει το 

Δείκτη Γήρανσης: 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜞ή𝝆𝜶𝝂𝝈𝜼𝝇 =  
ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (65+)

ά𝜏𝜊𝜇𝛼 𝜂𝜆𝜄𝜅ί𝛼𝜍 (0 − 14휀𝜏ώ𝜈)
∗ 100 

Ο Δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των ηλικιωμένων ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών. 

Διαχρονικά, οι Δείκτες Γήρανσης των Ιονίων Νήσων και της Ελλάδας παρουσιάζονται στο Γράφημα 

4: 

 



  

21 

Γράφημα 4: Διαχρονική Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης στα Ιόνια Νησιά και στην Ελλάδα 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

 
 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι ο 

Δείκτης Γήρανσης των Ιονίων Νήσων έχει μεγαλύτερη 

τιμή από τον αντίστοιχο Δείκτη της χώρας από το 

1981 μέχρι και σήμερα, δηλαδή η συγκεκριμένη 

Περιφέρεια είναι πιο γηρασμένη σε σύγκριση με τη 

χώρα. Ο Δείκτης Γήρανσης, το έτος 1981, για τα Ιόνια 

Νησιά ήταν 83,5 ηλικιωμένοι για 100 παιδιά κάτω 

των 15 ετών. Σήμερα, η τιμή του είναι 150,6!!!  

Ευνόητο είναι ότι, όσο οι τιμές του Δείκτη Γήρανσης 

μειώνονται, τόσο πιο νεανικός θεωρείται ο 

πληθυσμός και αντίστροφα: όσο η τιμή του Δείκτη 

αυτού αυξάνεται, τόσο πιο γηρασμένος είναι. 

Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης, της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι μια 

έντονα γηρασμένη Περιφέρεια. 
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Γράφημα 5: Διαχρονική Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων στα Ιόνια Νησιά και στην 
Ελλάδα 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
*Απογραφές 

Πίνακας 9: Διαχρονικός  Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 
 

Από τη μορφή του Γραφήματος 5 διαπιστώνεται μια 

αυξητική τάση στην ανέλιξη των τιμών του Δείκτη 

Εξάρτησης Ηλικιωμένων από το έτος 2000 μέχρι το 

2005 και μετά μια πτωτική τάση στην εξέλιξη του 

Δείκτη. Το έτος 2011 ο Δείκτης Εξάρτησης 

Ηλικιωμένων έχει τιμή 24,8, δηλαδή αντιστοιχούν 

24,8 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω για κάθε 100 

άτομα παραγωγικής ηλικίας (από 15 μέχρι 64 ετών) 

και η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

τιμή για το σύνολο της χώρας. 
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Γράφημα 6: Διαχρονική Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων στα Ιόνια Νησιά και στην Ελλάδα 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
*Απογραφές 
 
Πίνακας 10: Διαχρονικός Δείκτης Εξάρτησης Νέων 

 

Από τα στοιχεία του Γραφήματος 6 καθώς και του 

Πίνακα 10, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 

σταθερότητα στην εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης 

Νέων, τόσο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όσο 

και για τη χώρα συνολικά.  

Το έτος 2011, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

αντιστοιχούσαν 23,3 παιδιά ηλικίας έως 14 ετών σε 

κάθε 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας, τιμή 

μεγαλύτερη του αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο 

της χώρας. 
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Γράφημα 7: Διαχρονική Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη Εξάρτησης στα Ιόνια Νησιά και στην 
Ελλάδα 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
*Απογραφές 
 

Πίνακας 11: Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης              
Ο Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης παρουσιάζει την 

αναλογία των ατόμων που έχουν ηλικία μέχρι 14 

ετών και 65 ετών και άνω, σε σύγκριση με όσους 

έχουν ηλικία 15 έως 64 ετών. Δηλαδή, ο Δείκτης 

εκφράζει τον αριθμό των ατόμων που δεν μπορούν 

να εργαστούν σε σύγκριση με 100 άτομα που 

μπορούν να εργαστούν. Γίνεται κατανοητό ότι, όσο 

η τιμή του Δείκτη αυτού αυξάνεται, τόσο 

περισσότερα άτομα είναι εξαρτημένα και 

αντίστροφα. Ειδικότερα, στα Ιόνια Νησιά, το έτος 

2011, η τιμή του Δείκτη είναι 481, δηλαδή 

μεγαλύτερη της τιμής του αντίστοιχου Δείκτη στο 

σύνολο της χώρας. 
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Είναι άξιες παρατήρησης οι γενικές τάσεις των σημειακών δεικτών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά και 

ορισμένα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τις δημογραφικές εξελίξεις και κυρίως από το 

πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από 

την έκθεση: “The 2009 Ageing Report”, (European Economy 2/2009). Σύμφωνα με αυτήν την 

έρευνα της Ευρωπαϊκής ένωσης, ο Δείκτης Γονιμότητας μέχρι το έτος 2060 θα είναι μικρότερος του 

μαγικού αριθμού 2,1, όπως φαίνεται από τη μορφή του Γραφήματος 8 και από τα δεδομένα που 

ακολουθούν: 
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Ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων, σύμφωνα με αυτήν την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκτιμάται ότι το 2060 θα διαμορφωθεί γύρω στο 57%, όταν το έτος 2007 ήταν 28%. Η διαχρονική 

εξέλιξη του δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 13 καθώς και στο 

Γράφημα 9: 

 
 

Γίνεται φανερό ότι οι εξελίξεις του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων δεν είναι ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη της χώρας, αφού ταυτόχρονα δημιουργούνται οι οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης 

του πληθυσμού στις δημόσιες δαπάνες. 

Η συγκεκριμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει τις επιπτώσεις της γήρανσης: 

 στις συντάξεις 

 στην υγειονομική περίθαλψη 

 στη μακροχρόνια φροντίδα 
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Το έτος 2007 οι δαπάνες για συντάξεις ανέρχονταν στο 11,7% του ΑΕΠ της χώρας. Όπως φαίνεται 

όμως στον Πίνακα 14 και στο Γράφημα 10, οι δαπάνες για συντάξεις το έτος 2060 προβλέπεται ότι 

θα διαμορφωθούν στο 24,1% του ΑΕΠ: 

 

Οι δημόσιες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, το έτος 2007, ανέρχονταν στο 5% του ΑΕΠ της 

χώρας, όμως, όπως δείχνει η μελέτη “Ageing Report” το έτος 2060 θα διαμορφωθεί στο 6,4% του 

ΑΕΠ. Στον Πίνακα 15 καθώς και στο Γράφημα 11 παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά πιο αναλυτικά: 
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Τέλος, οι δαπάνες της μακρόχρονης φροντίδας των ηλικιωμένων ανερχόταν το έτος 2007 στο 1,4% 

του ΑΕΠ της χώρας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 16 και του Γραφήματος 12 εκτιμάται ότι το 2060 

αυτή η δαπάνη θα διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται κατανοητή η σημασία του 

Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων. 

  



  

29 

Από τα στοιχεία τα οποία παραθέσαμε πιο πάνω, προκύπτει ότι από τη γήρανση του πληθυσμού 

πολύ περισσότερο επηρεάζονται οι δαπάνες για τις συντάξεις. 

Αναλυτικά, από την έκθεση προκύπτει: 

 αύξηση των δαπανών για συντάξεις κατά 

12,4 ποσοστιαίες μονάδες 

μεταξύ των ετών 2007-2060 

 

 αύξηση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη κατά 

1,4 ποσοστιαίες μονάδες 

μεταξύ των ετών 2007-2060 

 

 αύξηση των δαπανών για μακροχρόνια φροντίδα κατά 

2,2 ποσοστιαίες μονάδες 

μεταξύ των ετών 2007-2060 
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Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου 
 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου επιχειρείται η διερεύνηση 

κάποιου προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από ένα σύνολο κατάλληλων ερωτήσεων 

επιτυγχάνεται η ποσοτικοποίηση των απόψεων των πολιτών για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Ως εκ τούτου η κατασκευή ενός σωστού ερωτηματολογίου τόσο ως προς τη δομή του, όσο και ως 

προς την σαφήνεια των ερωτήσεων οδηγεί στην άντληση των πληροφοριών εκείνων που 

συνδέονται με το υπό διερεύνηση πρόβλημα. Σχηματικά, θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε ένα 

σωστά δομημένο ερωτηματολόγιο ως εξής: 

 

Οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου διακρίνονται σε: 
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Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής χωρίζεται σε δύο δομές, των οποίων οι έννοιες βρίσκονται 

σε συσχέτιση: μία Δομή που αφορά στην ικανοποίηση των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας και μία 

άλλη Δομή που αφορά στη διάθεση του ασθενή να δώσει κάποιο χρηματικό ποσό στο γιατρό. 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήσαμε ερωτήσεις κλειστού τύπου, ο ερωτώμενος 

εκφράζει το βαθμό συμφωνίας ως προς το ερώτημα που καλείται να απαντήσει και για τη μέτρηση 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert. Στις περισσότερες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια 

κλίμακα συμφωνίας, διαβαθμισμένη από το πολύ χαμηλό επίπεδο (διαφωνώ απόλυτα) στο πολύ 

υψηλό επίπεδο (συμφωνώ απόλυτα). Στο σημείο αυτό ελέγχεται και το ερώτημα: σε ποια έκταση η 

κλίμακα που εφαρμόζουμε είναι αξιόπιστη και έγκυρη; Η μεν αξιοπιστία αναφέρεται στο τυχαίο 

σφάλμα και όσο υψηλότερη είναι η αξιοπιστία τόσο μειώνεται το σφάλμα, η δε εγκυρότητα 

αναφέρεται στο κατά πόσο το ερωτηματολόγιο μετρά αυτό πού υποστηρίζει ότι μετρά. 

Η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου βασίζεται πρώτον σε ένα μέτρο που υπολογίζει κατά πόσο το 

ερωτηματολόγιο μετράει αυτό που η επιχειρούμενη έρευνα θέλει να μετρήσει και δεύτερον 

εξετάζει αν υπολογίζεται κάτι διαφορετικό –βλ. Flynn et al. (1990). Με άλλα λόγια, η εγκυρότητα 

εκτιμάει κατά πόσο ένα ερωτηματολόγιο αποτυπώνει αυτό που πρέπει να μετρήσει, δηλαδή, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, την ικανοποίηση των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας. 

Πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε, ότι η ύπαρξη της αξιοπιστίας δεν συνεπάγεται και αντίστοιχη 

ύπαρξη εγκυρότητας Ενώ, σε αντιδιαστολή, η ύπαρξη της εγκυρότητας συνεπάγεται την ύπαρξη της 

αξιοπιστίας. 

Ως προς το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του πρέπει να μετρηθεί 

τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο σε επίπεδο Νομού. 

Για τη σωστή επιλογή του δείγματος απαιτείται ο προσδιορισμός με ακρίβεια του υπό μελέτη 

πληθυσμού, ο οποίος ειδικά στην περίπτωσή μας είναι όλοι οι πολίτες που επισκέφτηκαν, το έτος 

2013, όλα τα Κέντρα Υγείας της Χώρας.  
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Πίνακας 17: Κίνηση Κέντρων Υγείας για το έτος 2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΑΛΛΑ 

Αν. Μακεδονία και 
Θράκη 

186.927 82.776 73.456 12.341 

Αττική 219.877 202.597 103.137 28.169 

Β. Αιγαίο 119.532 33.938 68.462 13.076 

Δ. Ελλάδα 204.575 133.669 288.220 4.196 

Δ. Μακεδονία 69.323 42.358 81.503 719 

Ήπειρος 126.394 63.550 158.801 1.085 

Θεσσαλία 318.077 138.298 288.640 5.156 

Ιόνια Νησιά 44.654 26.069 81.744 5.093 

Κ. Μακεδονία 589.177 428.277 404.789 8.672 

Κρήτη 226.795 134.680 180.544 60.365 

Ν. Αιγαίο 133.831 73.384 152.675 11.446 

Πελοπόννησος 182.650 146.404 275.562 9.274 

Στ. Ελλάδα 184.401 94.042 236.634 2.722 

Σύνολο 2.606.213 1.600.042 2.394.167 162.314 

Πηγή: ESY.net  

Για να είναι ορθή η επιλογή του δείγματος θα πρέπει να ληφθεί δείγμα από κάθε μία από τις 

δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. 

Για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα κάθε περιφέρειας χρησιμοποιήθηκε η αναλογική 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Τα στρώματα είναι οι αμοιβαία αποκλειόμενες Περιφέρειες 

και τα δείγματα επελέγησαν με απλή τυχαία δειγματοληψία. Εφαρμόζοντας την αναλογική 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία εξασφαλίζεται τόσο η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, 

όσο και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται η εξωτερική εγκυρότητα της 

μελέτης –β. R.W. Fletcher and S.W. Fletcher (2005). 

Πιλοτική Έρευνα 

Προκειμένου να διερευνηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, διενεργήθηκε 

πιλοτική έρευνα σε δείγμα 100 ατόμων. Η έρευνα χρησιμοποίησε το ίδιο ερωτηματολόγιο με μόνη 

διαφορά την αντικατάσταση της σχετικής ερώτησης με το εύρος του οικογενειακού εισοδήματος 

των ερωτηθέντων που αντικαταστάθηκε με την ερώτηση: 

“Πώς θα χαρακτηρίζατε την τωρινή σας οικονομική κατάσταση;” 
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Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η φύση της έρευνας αυτής που αφορά στα Κέντρα Υγείας της χώρας στηρίζεται σε δεδομένα που 

προέρχονται από πραγματικές περιπτώσεις. Έτσι, η έρευνα είναι εφαρμοσμένη ή εμπειρική και τα 

μεθοδολογικά βήματά της είναι τα ακόλουθα: 

1. Το ερευνητικό εργαλείο στην έρευνα αυτή είναι η δειγματοληπτική μέθοδος. Η επιλογή της 

μεθόδου συλλογής των δεδομένων βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

2. Η επιλογή του πληθυσμού. Στην έρευνα αυτή επιλέγεται το άτομο που έχει επισκεφθεί κάποιο 

Κέντρο Υγείας. Ο πληθυσμός της έρευνας αυτής είναι όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας 

της χώρας το έτος 2013, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας. 

3. Διατύπωση εκ των προτέρων των υπό εξέταση υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν με 

βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι ερωτηθέντες. Χρησιμοποιώντας στατιστικά κριτήρια άλλες 

υποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές και άλλες να απορριφθούν. 

Στη συνέχεια για κάθε Περιφέρεια και Νομό επελέγη τυχαίο δείγμα. 
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Βασικά Κοινωνικά και Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων  
 

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων κυμαίνεται, ως προς την 

ηλικία, από 45 μέχρι 59 ετών (42,1%). Η δεύτερη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή με ηλικία 

από 30 μέχρι 44 ετών (25,9%).  

Το 22,8% των ερωτηθέντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 60 ετών και άνω, με το μικρότερο ποσοστό 

(9,2%) να καταγράφεται στους ερωτηθέντες ηλικίας έως 29 ετών. 

Ο πιο κάτω Πίνακας 18 παρουσιάζει την ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 18: Ηλικιακή κατανομή ερωτηθέντων Ιονίων Νήσων 

Ηλικία σε έτη Ποσοστό (%) 

Έως 29 9,2 

30-44 25,9 

45-59 42,1 

60 και άνω 22,8 

Σύνολο 100 

 
 

Ως προς το φύλο η πιο πάνω κατανομή έχει ως εξής: 

Άνδρας 45,4% 

Γυναίκα 54,6% 

 

Ο πιο κάτω Πίνακας 19 παρουσιάζει την κατανομή του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 19: Κατανομή ερωτηθέντων Ιονίων Νήσων με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

Βαθμίδα εκπαίδευσης Ποσοστό (%) 

Ανώτατη 41,1 

Ανώτερη 17,2 

Μέση 3,1 

Δημοτικό 34,4 

Τίποτα 4,3 

Σύνολο 100 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (41,1%) έχει δηλώσει επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και ακολουθούν όσοι δήλωσαν εκπαίδευση Δημοτικού (34,4%)  και αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει 

Ανώτερη Εκπαίδευση (17,2%). Το μικρότερο ποσοστό (3,1%) δηλώνει ότι έχει Μέση εκπαίδευση..  

Οικονομική Κατάσταση 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους 

κατάσταση. Ο Πίνακας 20 που ακολουθεί δείχνει την ποσοστιαία κατανομή των ερωτηθέντων ανά 

οικονομική κατάσταση. 

Πίνακας 20: Κατανομή ερωτηθέντων σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση 

Οικονομική κατάσταση Ποσοστό (%) 

Πολύ δύσκολη 30,8 

Δύσκολη 36,1 

Ανεκτή 27,3 

Άνετη 5,7 

Πολύ άνετη 30,8 

Σύνολο 100 
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Αξιοπιστία και Εγκυρότητα του Ερωτηματολογίου 
 

Ο δείκτης συνοχής alpha (a) του Cronbach του ερωτηματολογίου εξετάστηκε για ολόκληρη την 

Περιφέρεια ως προς τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην ικανοποίηση (6 ερωτήσεις). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 21 που ακολουθεί: 

Πίνακας 21: Αξιοπιστία του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης 

Γεωγραφική Ενότητα Δείκτης a - Cronbach 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 0,822 

Ζάκυνθος 0,759 

Κέρκυρα 0,834 

Κεφαλληνίας 0,813 

Λευκάδα 0,859 

 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης συνοχής alpha του Cronbach είχε την τιμή 0,822, τιμή αποδεκτή, 

εφόσον αυτή υπερβαίνει την τιμή-κατώφλι 0,7 –βλ. Nunnally (1978) και Hair et al. (2006). 

Από τις ερωτήσεις-διαστάσεις που αφορούν την ικανοποίηση προκύπτει ο Πίνακας 22, που δίνει τις 

τιμές του δείκτη a του Cronbach με αφαίρεση ενός ερωτήματος κάθε φορά: 

Πίνακας 22: Τιμή του δείκτη a του Cronbach με αφαίρεση ερωτήματος 

Ερώτηση που αφαιρέθηκε Δείκτης a - Cronbach 

Ικανοποίηση από ιατρικό προσωπικό 0,806 

Ικανοποίηση από χώρους αναμονής 0,779 

Ικανοποίηση από καθαριότητα χώρων 0,792 

Ικανοποίηση από ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα 0,796 

Ικανοποίηση από χρόνο αναμονής 0,771 

Ικανοποίηση από προσβασιμότητα 0,817 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 22 παρατηρούμε ότι η αφαίρεση οποιουδήποτε ερωτήματος δε 

βελτιώνει αντίστοιχα την τιμή του δείκτη a του Cronbach και κατά συνέπεια όλα τα ερωτήματα 

είναι αξιόπιστα και πρέπει να παραμείνουν. 

Έτσι, τα ερωτήματα που σχετίζονται με την ικανοποίηση των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι αξιόπιστα και δεν αφαιρείται κάποιο από αυτά, αφού δε 

βελτιώνει σημαντικά τον δείκτη αξιοπιστίας του Cronbach. 

Εγκυρότητα 
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Η εγκυρότητα ελέγχθηκε με την επάρκεια του Δείγματος με τους δείκτες Kaiser—Meyer—Olkin 

(KMO) και Bartlett. 

Ο δείκτης KMO έχει ως αποδεκτή τιμή το 0,6 και ΚΜΟ>0,6 σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι επαρκή 

για την παραγοντική ανάλυση. 

Μέσω της στατιστικής του Bartlett εξετάστηκε η μηδενική υπόθεση, ότι οι προς εξέταση 

μεταβλητές δεν έχουν μεταξύ τους γραμμική συσχέτιση. Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

σημαίνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι ισχυρές. 

Για τις έξι ερωτήσεις ικανοποίησης έχουμε: 

ΚΜΟ                   =  0,852 

Bartlett’s Χ2       =   538,5 

df                        =   15 

sig                       =   0,000 

Επομένως, τα κριτήρια ΚΜΟ και Bartlett’s Χ2 έδειξαν ότι τα δεδομένα είναι επαρκή για παραγοντική 

ανάλυση. 

Η παραπάνω παραγοντική ανάλυση εξηγεί το 53,9% της διακύμανσης και τα έξι ερωτήματα ως ένα 

παράγοντα. Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου έδειξε ότι οι 

ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται ως “ένα” παράγοντα τις έξι συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Ο Πίνακας 23 παρουσιάζει τις συσχετίσεις κατά Spearman μεταξύ των διαστάσεων της 

ικανοποίησης και της ολικής ικανοποίησης. 

Πίνακας 23: Συσχετίσεις μεταξύ της Ολικής Ικανοποίησης και των διαστάσεών της 

 Ολική Ικανοποίηση 

Ικανοποίηση από γιατρούς 0,692** 

Ικανοποίηση από χώρους αναμονής 0,403** 

Ικανοποίηση από καθαριότητα 0,354** 

Ικανοποίηση από ιατρικό εξοπλισμό και 

αναλώσιμα 
0,399** 

Ικανοποίηση από χρόνο αναμονής 0,476** 

Ικανοποίηση από προσβασιμότητα 0,328** 

**στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 23, όλες οι διαστάσεις ικανοποίησης είναι στατιστικά 

σημαντικές, θετικά συσχετισμένες με την ολική ικανοποίηση. Η ικανοποίηση από τους γιατρούς 
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εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση των πολιτών (0,692) και ακολουθεί ο 

χρόνος αναμονής (0,476), οι χώροι αναμονής (0,403) και ο ιατρικός εξοπλισμός (0,399). Τη 

μικρότερη συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση εμφανίζει η διάσταση της ικανοποίησης από την 

προσβασιμότητα του Κέντρου Υγείας (0,328). 
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Παρουσίαση των απαντήσεων 
 
Πίνακας 24: Ατομική Ικανοποίηση για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 Μέσος 

Ολική Ικανοποίηση  61,1 

1. Ιατρικό προσωπικό 66,8 

2. Χώροι αναμονής 57,6 

3. Καθαριότητα χώρων 63,6 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 47,3 

5. Χρόνος αναμονής 51,0 

6. Προσβασιμότητα 61,8 

Σημείωση: Η τιμή του δείκτη κινείται από μηδέν έως 100 (η μέγιστη) 

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των πολιτών που αφορούν στην 

ολική τους ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, αλλά και στις επιμέρους διαστάσεις 

της ολικής ικανοποίησης. Τα δεδομένα έχουν μετασχηματιστεί από την πενταβάθμια κλίμακα Likert 

σε δεκαβάθμια κλίμακα για να υπολογιστεί ο δείκτης ατομικής ικανοποίησης.  

Πίνακας 25: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις της ανά ηλικιακή ομάδα 

 έως 29 30-44 45-59 60+ 

Ολική Ικανοποίηση  59,5 58,5 60,7 65,4 

1. Ιατρικό προσωπικό 67,9 65,7 66,7 69,2 

2. Χώροι αναμονής 61,9 56,8 57,8 57,2 

3. Καθαριότητα χώρων 59,5 64,4 61,7 63,0 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 51,2 45,8 44,5 49,5 

5. Χρόνος αναμονής 53,6 49,2 53,1 49,0 

6. Προσβασιμότητα 65,5 60,2 63,3 57,7 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 25 παρατηρούμε ότι τόσο στην ολική ικανοποίηση, όσο στην 

ικανοποίηση από τους γιατρούς, οι ερωτηθέντες ηλικίας έως 29 ετών εμφανίζουν τη μικρότερη 

ικανοποίηση, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι γενικά, 

αλλά και ειδικά σε όλες τις διαστάσεις, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Φαίνεται 

ότι, υπάρχει κάποια θετική σχέση μεταξύ της ολικής ικανοποίησης και την ηλικίας του ασθενή, που 

σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ασθενής τόσο πιο ικανοποιημένος αισθάνεται. Αντίθετα, 

φαίνεται πως, όσο μικρότερος είναι ο ασθενής, τόσο αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησής του από 

την προσβασιμότητα των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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Μελέτη σχέσης της ηλικίας του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 

Πίνακας 26: Σχέσης της ηλικίας του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 
  

Ολική Ικανοποίηση 
 

  
Πολύ 

δυσαρεστημένος 
Δυσαρεστημένος Ουδέτερα Ικανοποιημένος 

Πολύ 
ικανοποιημένος 

Σύνολο 

Η
λι

κί
α

 

έως 29 
ετών 

4,8% 19,0% 23,8% 38,1% 14,3% 100,0% 

30-44 
ετών 

5,1% 15,3% 33,9% 32,2% 13,6% 100,0% 

45-59 
ετών 

7,3% 8,3% 37,5% 28,1% 18,8% 100,0% 

60 ετών 
και άνω 

7,7% 7,7% 21,2% 42,3% 21,2% 100,0% 

 

Πίνακας 27: Έλεγχοι Ανεξαρτησίας της ολικής ικανοποίησης με την ηλικία του ασθενή 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 10,520 0,570 

Kendall’s tau 0,083 0,138 

Goodman-Kruskal Gamma 0,115 0,138 

 

Παρατηρούμε, από τον Πίνακα 27, ότι και οι τρεις έλεγχοι ανεξαρτησίας που εφαρμόστηκαν κάνουν 

δεκτή την υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ της ολικής ικανοποίησης και της ηλικίας του ασθενή. 

Ή με άλλα λόγια, δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ολική ικανοποίηση 

ανάλογα με την ηλικία του ασθενή. 

Πίνακας 28: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις της ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 Ανώτατη Ανώτερη Μέση Δημοτικό 

Ολική Ικανοποίηση  62,7 67,0 80,0 57,6 

1. Ιατρικό προσωπικό 67,9 69,6 70,0 64,7 

2. Χώροι αναμονής 56,3 55,4 65,0 59,4 

3. Καθαριότητα χώρων 57,1 64,3 55,0 65,2 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 47,8 42,9 55,0 47,3 

5. Χρόνος αναμονής 48,5 51,8 60,0 54,9 

6. Προσβασιμότητα 59,3 58,9 75,0 63,8 

 

Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, παρέχει προσωπικά και 

κοινωνικά οφέλη. Από τον Πίνακα 28, παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες της Μέσης Εκπαίδευσης 

εμφανίζουν τις μεγαλύτερες τιμές ολικής ικανοποίησης. Ως προς την ικανοποίηση από τους 
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γιατρούς οι ερωτηθέντες με Μέση Εκπαίδευση (70) και με Ανώτερη εκπαίδευση (69,6) εμφανίζουν 

τις μεγαλύτερες τιμές ικανοποίησής τους.  

Ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό, οι ερωτηθέντες, με εξαίρεση όσους δήλωσαν Μέση εκπαίδευση, 

παρουσιάζουν αρκετά χαμηλή ικανοποίηση, κάτω από τη βάση (50). 

Μελέτη σχέσης του επιπέδου εκπαίδευσης του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 

 

Πίνακας 29: Σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 
  Ολική Ικανοποίηση  

  Πολύ 
δυσαρεστημένος 

Δυσαρεστημένος Ουδέτερα Ικανοποιημένος 
Πολύ 

ικανοποιημένος 
Σύνολο 

Εκ
π

α
ίδ

ευ
σ

η
 Ανώτατη 7,5% 10,4% 23,9% 40,3% 17,9% 100,0% 

Ανώτερη 3,6%  35,7% 46,4% 14,3% 100,0% 

Μέση   20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Δημοτικό 7,1% 14,3% 37,5% 23,2% 17,9% 100,0% 

 

Πίνακας 30: Έλεγχοι Ανεξαρτησίας της ολικής ικανοποίησης με το επίπεδο εκπαίδευσης του 
ασθενή 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 12,970 0,371 

Kendall’s tau -0,077 0,290 

Goodman-Kruskal Gamma -0,110 0,290 

 

Από τα στοιχεία του πιο πάνω Πίνακα 30 παρατηρούμε ότι η υπόθεση της ανεξαρτησίας του 

επιπέδου εκπαίδευσης του ασθενή με την ολική του ικανοποίηση επαληθεύεται σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 0,05. Δηλαδή, δε φαίνεται πως το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενής 

επηρεάζει σημαντικά το βαθμό ικανοποίησής του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων 

Υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
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Πίνακας 31: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις της με βάση την οικονομική κατάσταση 

 
Άνετη και 

πολύ άνετη 
Ανεκτή Δύσκολη 

Πολύ 
δύσκολη 

Ολική Ικανοποίηση  61,5 62,5 58,5 62,5 

1. Ιατρικό προσωπικό 61,5 70,2 61,9 70,4 

2. Χώροι αναμονής 53,8 59,7 57,9 55,7 

3. Καθαριότητα χώρων 61,5 65,3 62,2 59,6 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 55,8 46,0 46,3 46,1 

5. Χρόνος αναμονής 53,8 52,0 50,9 49,6 

6. Προσβασιμότητα 67,3 65,7 58,8 59,6 

Σημείωση: ενώθηκαν οι απαντήσεις «άνετη» και «πολύ άνετη» οικονομική κατάσταση 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 31, οι ερωτηθέντες με ανεκτή οικονομική κατάσταση μαζί με 

όσους έχουν δύσκολη οικονομική κατάσταση είχαν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (62,5) με 

μικρή διαφορά από τους ερωτηθέντες που βρίσκονται σε άνετη ή πολύ άνετη οικονομική 

κατάσταση (61,5). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό οι ερωτηθέντες με 

πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση είναι οι πιο ικανοποιημένοι (70,4). 

Ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό, η ικανοποίηση εμφανίζεται αρκετά χαμηλή και, με εξαίρεση τους 

ερωτηθέντες με άνετη ή πολύ άνετη οικονομική κατάσταση, οι υπόλοιποι εμφανίζουν ικανοποίηση 

κάτω από τη βάση (50). 
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Μελέτη σχέσης της οικονομικής κατάστασης του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 

Πίνακας 32: Σχέση της οικονομικής κατάστασης του ασθενή με την ολική ικανοποίηση 
  

Ολική Ικανοποίηση 
 

  
Πολύ 

δυσαρεστημένος 
Δυσαρεστημένος Ουδέτερα Ικανοποιημένος 

Πολύ 
ικανοποιημένος 

Σύνολο 

Ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ή
 

κα
τά

σ
τα

σ
η

 

Πολύ δύσκολη 7,1% 14,3% 24,3% 30,0% 24,3% 100,0% 

Δύσκολη 7,3% 11,0% 35,4% 32,9% 13,4% 100,0% 

Ανεκτή 6,5% 4,8% 33,9% 41,9% 12,9% 100,0% 

Άνετη και πολύ 
άνετη 

 15,4% 46,2% 15,4% 23,1% 100,0% 

 

Πίνακας 33: Έλεγχοι Ανεξαρτησίας της ολικής ικανοποίησης με την οικονομική κατάσταση του 
ασθενή 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 13,065 0,364 

Kendall’s tau -0,013 0,829 

Goodman-Kruskal Gamma -0,018 0,829 

 

Παρατηρούμε ότι η υπόθεση της ανεξαρτησίας της οικονομικής κατάστασης του ασθενή με την 

ολική του ικανοποίηση επαληθεύεται και από τους τρεις ελέγχους που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 33. Με άλλα λόγια, δε φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας των Ιονίων Νήσων και της οικονομικής κατάστασης 

των ερωτηθέντων. 
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Μεθοδολογία MUSA 
 

Με βάση τα απαντηθέντα ερωτηματολόγια ορισμένες ερωτήσεις θα αναλυθούν μέσω της 

περιγραφικής στατιστικής, ενώ τα ερωτήματα που αφορούν στην ικανοποίηση των ασθενών καθώς 

και στην πρόθεσή τους να προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό ή «δώρο» στους γιατρούς, 

αναλύονται σε δύο διαφορετικά υποδείγματα. 

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή της ικανοποίησης, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία MUSA 

(Multicriteria Satisfaction Analysis), ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται η Ιεραρχική 

Παλινδρόμηση. 

Η μεθοδολογία MUSA, στην οποία θα επικεντρωθούμε σ' αυτό το κεφάλαιο, απαιτεί την 

εξειδίκευση ενός αριθμού διαστάσεων ικανοποίησης που υπακούουν στις ιδιότητες: 

 της μονοτονίας 

 της πληρότητας 

 του μη-πλεονασμού 
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Οι βασικές παραδοχές της μεθόδου MUSA στηρίζονται στις παραδοχές: 

 

του ορθολογικού καταναλωτή 

(ασθενή) 

 

 

η παραδοχή αυτή σχετίζεται με 

την ύπαρξη ορθολογικών 

ασθενών 

της ύπαρξης ενός συνόλου 

χαρακτηριστικών της 

εξεταζόμενης υπηρεσίας 

σύμφωνα με τα οποία οι 

πελάτες-ασθενείς 

αντιλαμβάνονται την 

ικανοποίηση 

 

 

το σύνολο των 

χαρακτηριστικών ορίζουν τα 

κριτήρια ικανοποίησης των 

πελατών. 

της ύπαρξης ενός προσθετικού 

υποδείγματος σύνθεσης των 

κριτηρίων ικανοποίησης 

 

Σημειώνουμε ότι στο ερωτηματολόγιό μας έξι ερωτήσεις αναφέρονται στις διαστάσεις της 

ικανοποίησης: 

 ιατρικό προσωπικό  ερ.3 

 χώρος αναμονής  ερ.5 

 καθαριότητα των χώρων  ερ.7 

 ιατρικό εξοπλισμό  ερ.8 

 χρόνο αναμονής  ερ.9 

 προσβασιμότητα  ερ.11 

και μία ερώτηση αφορά στην ολική ικανοποίηση του ασθενή: 

"Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε;" 

Γραφικά η απεικόνιση έχει ως εξής: 
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Γίνεται κατανοητό ότι ανάμεσα στην ολική ικανοποίηση και τις διαστάσεις της ικανοποίησης θα 

πρέπει να υπάρχει σημαντική συσχέτιση. 

Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας MUSA; 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) δίνει την ακόλουθη 

πληροφόρηση:  

I. τον Ολικό (συνολικό) μέσο Δείκτη Ικανοποίησης.  

Η κλίμακα μέτρησης κυμαίνεται από 0 – 100% και δείχνει πόσο ικανοποιημένοι είναι 

συνολικά οι ασθενείς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας.  

II. το μέσο δείκτη ικανοποίησης κάθε διάστασης ικανοποίησης.  

Οι Δείκτες Ικανοποίησης των διαστάσεων ή των κριτηρίων, παρέχουν την πληροφορία κατά 

μέσο όρο, σε μια κλίμακα 0 – 100% για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ασθενείς από το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

III. τα βάρη των κριτηρίων δείχνουν το σχετικό βαθμό σπουδαιότητας που δίνουν οι ασθενείς 

στις διαστάσεις ικανοποίησης που έχουν καθοριστεί 

IV. το μέσο δείκτη απαιτητικότητας για κάθε διάσταση ικανοποίησης καθώς και για τον ολικό 

δείκτη. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη απαιτητικότητας, τόσο περισσότερο πρέπει 

να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των 

ερωτηθέντων. 

Ικανοποίηση 
από το 1ο

κριτήριο

Διαστάσεις Ικανοποίησης

Ολική Ικανοποίηση

Ικανοποίηση 
από το 2ο

κριτήριο

Ικανοποίηση 
από το n-στο

κριτήριο…
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Οι μέσοι δείκτες απαιτητικότητας κινούνται σε μία κλίμακα από -100% έως 100% και 

δείχνουν το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται να καταβληθεί για τη βελτίωση ενός 

χαρακτηριστικού. Όσο πιο απαιτητικοί εμφανίζονται οι ασθενείς, τόσο περισσότερο πρέπει 

να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. 

 Οι διαφορετικοί βαθμοί απαιτητικότητας προσδιορίζουν τρεις κατηγορίες ασθενών: 

• Ουδέτεροι ασθενείς: χαρακτηρίζονται αυτοί που όσο περισσότερο ικανοποιημένοι 

δηλώνουν ότι είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των προσδοκιών τους που 

εκπληρώνεται. 

• Απαιτητικοί ασθενείς: είναι αυτοί που δηλώνουν ικανοποιημένοι, μόνο αν τους 

προσφέρεται το βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών. 

• Μη-απαιτητικοί ασθενείς: είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι, παρόλο 

που ένα μικρό ποσοστό των προσδοκιών τους εκπληρώνεται.  

V. το μέσο δείκτη αποτελεσματικότητας για κάθε διάσταση ικανοποίησης. 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο διάστημα από 0 – 100%. Μέσω των 

δεικτών αποτελεσματικότητας αφενός μπορούμε να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα 

αποτελέσματα της βελτίωσης ενός κριτηρίου και αφετέρου πώς μπορούμε να 

ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα 

Υγείας. 

VI. το διάγραμμα δράσης ή διάγραμμα απόδοσης – σημαντικότητας το οποίο συνδυάζει τα 

βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης με τους μέσους δείκτες ικανοποίησης. 

Μέσω του διαγράμματος δράσης μπορούν να προσδιοριστούν τα αδύνατα και τα δυνατά 

σημεία της ικανοποίησης των ασθενών. 

VII. το διάγραμμα βελτίωσης ή διάγραμμα απαιτητικότητας – αποτελεσματικότητας των 

διαστάσεων ικανοποίησης. 
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Το διάγραμμα δράσης προκύπτει ως ένας συνδυασμός των βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης, με 

τους μέσους δείκτες ικανοποίησης. 

Βασικό πλεονέκτημα του διαγράμματος δράσης είναι ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον 

προσδιορισμό των αδύνατων και δυνατών σημείων ικανοποίησης των ασθενών που έχουν 

επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται πού πρέπει να προσανατολισθούν οι 

προσπάθειες βελτίωσης. 

Μέσω του διαγράμματος δράσης καθορίζεται η ιεράρχηση της σπουδαιότητας των δράσεων 

βελτίωσης των διαστάσεων ικανοποίησης. Από τα τέσσερα τεταρτημόρια που είναι χωρισμένο το 

διάγραμμα δράσης: 

 το τεταρτημόριο της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ είναι και η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Σ' αυτήν 

ανήκουν σημαντικές διαστάσεις όπου οι ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι. 

 το τεταρτημόριο ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ είναι η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. 

 το τεταρτημόριο της ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είναι η ΤΡΙΤΗ κατά σειρά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. 

 το τεταρτημόριο της ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, γιατί 

περιλαμβάνει διαστάσεις που αφενός δεν είναι σημαντικές για τους ασθενείς και αφετέρου 

η απόδοση είναι υψηλή. 
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Συνδυάζοντας τους μέσους Δείκτες Απαιτητικότητας και τους Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

προκύπτει το Διάγραμμα Βελτίωσης.  

 

Σκοπός του Διαγράμματος Βελτίωσης, είναι ο προσδιορισμός του αποτελέσματος των ενεργειών 

βελτίωσης και το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για να επιτευχθεί η προσδοκώμενη 

βελτίωση. 

Στο Διάγραμμα Βελτίωσης, οι Δείκτες Απαιτητικότητας, δείχνουν το μέγεθος της προσπάθειας που 

πρέπει να καταβληθεί για τη βελτίωση ενός κριτηρίου ικανοποίησης, δεδομένου όσο πιο 

απαιτητικοί είναι οι ασθενείς, τόσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης, 

προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους.  

Η ανάλυση της ικανοποίησης στηρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο αναλύεται η 

ικανοποίηση των ασθενών. Το επίπεδο αυτό θα το χαρακτηρίζαμε μακρο-επίπεδο. Το δεύτερο 

επίπεδο αφορά στη μελέτη της ικανοποίησης των ασθενών ανά Νομό της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας. Το επίπεδο αυτό αποτελεί το μικρο-επίπεδο. 

Γιατί εδώ προκρίθηκε η μεθοδολογία MUSA; 
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Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, στις οποίες απλά εκτιμάται η συνολική ικανοποίηση πελατών, 

καταναλωτών ή ασθενών, η μέθοδος MUSA προσφέρει μία προσέγγιση, που είναι καλά 

θεμελιωμένη μαθηματικά, της ολικής ικανοποίησης καθώς και της μερικής ικανοποίησης για κάθε 

διάσταση της ικανοποίησης. Όμως, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου MUSA είναι ότι, μέσω 

των διαγραμμάτων δράσης και βελτίωσης, υποδεικνύει τα σημεία εκείνα, τα οποία επιδέχονται και 

χρήζουν βελτίωσης προκειμένου το κάθε Κέντρο Υγείας να αυξήσει τη ικανοποίηση των ασθενών. 

Καθορίζεται επίσης η προτεραιότητα που πρέπει να δώσει το Κέντρο Υγείας στις ενέργειες 

βελτίωσης. 

Μέσα σ' αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης MUSA επιδιώκουμε να 

διερευνήσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Ποια είναι η συμβολή των διαστάσεων ικανοποίησης στην ολική ικανοποίηση των ασθενών 

που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας; 

 Ποιο είναι το επίπεδο σημαντικότητας των διαστάσεων αυτών; 

 Ποιες από τις διαστάσεις ικανοποίησης των ασθενών πρέπει να βελτιωθούν; 

Στην εργασία αυτή, η ολική ικανοποίηση προκύπτει από τη σύνθεση έξι κριτηρίων, τα οποία 

γραφικά παρουσιάζονται ως εξής: 
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Απεικόνιση Ολικής Ικανοποίησης των Πολιτών από τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων 
 

Γράφημα 13: Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε; 

 

Από τα στοιχεία της ικανοποίησης παρατηρούμε ότι το 51,8% (αθροιστικά: "πολύ ικανοποιημένος" 

+ "ικανοποιημένος") των ασθενών, δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. 

Γράφημα 14: Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης

 

Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών 

των Κέντρων Υγείας των Ιονίων Νήσων από τις 

υπηρεσίες που τους παρέχουν βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα (78,6%). 

 

Η τιμή του Δείκτη Απαιτητικότητας δείχνει ότι 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα 

Υγείας χαρακτηρίζονται ως μη απαιτητικοί. 
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Βάρη Κριτηρίων 

Τα βάρη των κριτηρίων δίνουν τη σχετική σημασία μέσα στο σύνολο των κριτηρίων όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 15: 

Γράφημα 15: Βάρη Κριτηρίων 

 

Το κριτήριο του "Ιατρικού προσωπικού" έχει το μεγαλύτερο βάρος με ποσοστό 38%. Ακολουθούν 

τα κριτήρια  "Χώροι αναμονής" με 15,3%, "Καθαριότητα χώρων" με 14,1%, "Χρόνος αναμονής" με 

11,4%, "Προσβασιμότητα" με 10,8%, και τέλος ο "Ιατρικός Εξοπλισμός" με βαρύτητα 10,5%.  

Στο σύνολο του δείγματος των Ιονίων Νήσων, το κριτήριο που αφορά στο "Ιατρικό προσωπικό" 

εμφανίζει την καλύτερη απόδοση για τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, ενώ τη χειρότερη επίδοση 

φαίνεται ότι έχει το κριτήριο που σχετίζεται με τον "Ιατρικό Εξοπλισμό".  
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Γράφημα 16: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης Κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 16 των Μέσων Δεικτών Ικανοποίησης των ασθενών των Κέντρων 

Υγείας, στο κριτήριο του "Ιατρικού Εξοπλισμού" ο δείκτης έχει τη χαμηλότερη τιμή (58,1%). Ο 

μέσος δείκτης ικανοποίησης για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι: 90,3% για το "Ιατρικό προσωπικό", 

78,2% για την "Καθαριότητα χώρων", 76,1% για τους "Χώρους αναμονής", 69,8% για την 

"Προσβασιμότητα"" και 63,7% για το "Χρόνο αναμονής". 

Οι Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας δίνονται στο Γράφημα 17: 

Γράφημα 17: Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας

  
Από το παραπάνω Γράφημα παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας των 

Ιονίων Νήσων, δεν εμφανίζονται ως απαιτητικοί, όσον αφορά σε όλα τα κριτήρια.  
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Οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 18: 

Γράφημα 18: Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο 3,1% για το κριτήριο "Καθαριότητα χώρων", στο 

3,3% για την "Προσβασιμότητα", στο 3,7% για το "Ιατρικό προσωπικό" και τους "Χώρους 

αναμονής", στο 4,1% για το κριτήριο "Χρόνος αναμονής", και στο 4,4% για τον "Ιατρικό 

εξοπλισμό". 

Στο συγκεντρωτικό Πίνακα 34 συνοψίζονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα:    

Πίνακας 34: Απόψεις Πολιτών Ιονίων Νήσων για τα Κέντρα Υγείας  
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Διάγραμμα Δράσης 

Το διάγραμμα δράσης προκύπτει από το συνδυασμό των βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης, με 

τους μέσους δείκτες ικανοποίησης. 

Το Διάγραμμα Δράσης για τους ασθενείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι το ακόλουθο: 

 

 

Από την ανάλυση του Διαγράμματος Δράσης προκύπτει ότι δεν εμφανίζεται κάποιο από τα κριτήρια 

στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ (χαμηλή απόδοση - υψηλή σημαντικότητα) και συνεπώς η προτεραιότητα 

των Κέντρων Υγείας των Ιονίων Νήσων θα πρέπει να εστιάζεται στο κριτήριο του "Ιατρικού 

εξοπλισμού", του "Χρόνου αναμονής" και της "Προσβασιμότητας".  

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο στην περιοχή δράσης, που σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει κριτήριο που να αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό για άμεση 

βελτίωση.

Πρώτη προτεραιότητα
(Περιοχή Δράσης)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Χαμηλή

•To "Ιατρικό προσωπικό" βρίσκεται στην περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και 
υψηλή σημαντικότητα). Αποτελεί ισχυρό σημείο για τη διαμόρφωση της 

ολικής ικανοποίησης. 

Δεύτερη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύος)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Υψηλή

•Τα κριτήρια "Ιατρικός Εξοπλισμός","Χρόνος αναμονής" και 
"Προσβασιμότητα", βρίσκονται στην περιοχή της ισχύουσας κατάστασης 

(χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα). Προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
διάσταση του "Ιατρικού εξοπλισμού", αφού, με βάση τη σημασία της, έχει 

σχετικά χαμηλή απόδοση.

Τρίτη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Χαμηλή

•Τα κριτήρια των χώρων αναμονής και της καθαριότητας των χώρων έχουν 
μεγάλη απόδοση αλλά δεν είναι σημαντικά για τους ασθενείς. Αυτό 

υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Τέταρτη προτεραιότητα
(Περιοχή Μεταφοράς Πόρων)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Υψηλή
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Διάγραμμα Βελτίωσης 

Το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει από το συνδυασμό της απαιτητικότητας με την 

αποτελεσματικότητα. Κάθε Διάγραμμα Βελτίωσης χωρίζεται σε τεταρτημόρια, ανάλογα με την 

απαιτητικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαστάσεων ικανοποίησης. 

Το Διάγραμμα Βελτίωσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας των Ιονίων Νήσων έχει τη μορφή: 

 

 

Από το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει ότι οι προσπάθειες πρώτης προτεραιότητας βελτίωσης 

από τα Κέντρα Υγείας πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση των διαστάσεων του "Ιατρικού 

εξοπλισμού" και του "Χρόνου αναμονής". 

  

•Στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης έχουμε δύο 
κριτήρια: τον "Ιατρικό εξοπλισμό" και το "Χρόνο αναμονής" με περιθώρια 

βελτίωσης 4,4% και 4,1% αντίστοιχα.
Πρώτη προτεραιότητα

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο
Δεύτερη προτεραιότητα

(Υψηλή Αποτελεσματικότητα / 
Μεγάλη Προσπάθεια)

•Τρία κριτήρια - "Προσβασιμότητα", "Καθαριότητα χώρων" και "Χώροι 
αναμονής"- βρίσκονται στην περιοχή 2ης προτεραιότητας για ενέργειες 

βελτίωσης. Και τα τρία κριτήρια μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της 
ολικής ικανοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
(Χαμηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μικρή Προσπάθεια)

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριοΤρίτη προτεραιότητα
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Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα από τη συνολική ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου MUSA συνοψίζονται ως 

εξής: 

 η Ολική Ικανοποίηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας των Ιονίων Νήσων 

είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα (78,6%) 

 από τα έξι κριτήρια, το κριτήριο του "Ιατρικού προσωπικού" εμφανίζει Μέσο Δείκτη 

Ικανοποίησης σχετικά πολύ υψηλό, 90,3% 

 στη διαμόρφωση της Ολικής Ικανοποίησης συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα 

κριτήρια: 

Ιατρικό προσωπικό 90,3% με βάρος 38,0% 

Καθαριότητα xώρων 78,2% με βάρος 14,1% 

Χώροι αναμονής 76,1% με βάρος 15,3% 

Προσβασιμότητα 69,8% με βάρος 10,8% 

Χρόνος αναμονής 63,7% με βάρος 11,4% 

Ιατρικός εξοπλισμός 58,1% με βάρος 10,5% 

 

 Το ισχυρό σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας Ιονίων Νήσων 

είναι το ιατρικό προσωπικό. 

 Τα ασθενή σημεία για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας Ιονίων Νήσων 

είναι ο ιατρικός εξοπλισμός, ο χρόνος αναμονής και η προσβασιμότητα. 

 Ως προς την Αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης των κριτηρίων που θα 

επιφέρουν βελτίωση της Ολικής Ικανοποίησης, αυτά με φθίνουσα σειρά είναι: 

Ιατρικός εξοπλισμός 4,4% 

Χρόνος αναμονής 4,1% 

Ιατρικό προσωπικό 3,7% 

Χώροι αναμονής 3,7% 

Προσβασιμότητα 3,3% 

Καθαριότητα xώρων 3,1% 

 

 Από το Διάγραμμα Δράσης (περιοχή ισχύουσας κατάστασης), εντοπίσθηκαν τα κριτήρια 

του "Ιατρικού εξοπλισμού" και του "Χρόνου αναμονής" και της "Προσβασιμότητας", τα 
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οποία λόγω της χαμηλής προσφερόμενης ποιότητας από τα Κέντρα Υγείας, χρήζουν 

βελτίωσης. 

 Από το Διάγραμμα Βελτίωσης που στόχος του είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε 

πιθανές ενέργειες βελτίωσης από τα Κέντρα Υγείας, παρατηρούμε ότι: στην περιοχή 

πρώτης προτεραιότητας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο Χρόνο 

αναμονής και στον Ιατρικό εξοπλισμό. 
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Αφοσίωση 

 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση του καταναλωτή και την αφοσίωση 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία από το 1980. 

Από την ανάλυση σχετικών άρθρων και εργασιών προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας 

επικεντρώνεται περισσότερο στα προϊόντα και πολύ λιγότερο στις υπηρεσίες. Ένας πιθανός λόγος 

για το μικρό σχετικά αριθμό ερευνών στο χώρο των υπηρεσιών να είναι η μορφή της φύσης των 

υπηρεσιών. 

Σε κάθε υπηρεσία, όπως συμβαίνει και στις υπηρεσίες υγείας, η ικανοποίηση του καταναλωτή 

πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε στρατηγικής. Σύμφωνα με τον Kotler, P. (1991), η ικανοποίηση του 

καταναλωτή, εκφράζεται στο αίσθημα της χαράς ή της δυσαρέσκειας που προκύπτει από την 

αντιλαμβανόμενη σύγκριση της επίδοσης των προϊόντων σε σχέση με τις προσδοκίες του. Έτσι, η 

ικανοποίηση του καταναλωτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια πνευματική κατάσταση που προκύπτει 

από τις συγκρίσεις που προαναφέραμε.  

Η αφοσίωση του καταναλωτή αποτελεί πρωταρχικό στόχο ενός μάρκετινγκ σχέσεων –βλ. Sheth 

(1996). Δύο χαρακτηριστικά που βασικά αναφέρονται στην αφοσίωση του καταναλωτή είναι: 

 

 

 

Οι ασθενείς αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον των Κέντρων Υγείας. Το γεγονός αυτό έχει ως 

συνέπεια το επίπεδο της ικανοποίησης των ασθενών να επηρεάζει την επιτυχία ή την αποτυχία 

όλης της λειτουργίας ενός Κέντρου Υγείας. Στη διεθνή, αλλά και στην Ελληνική βιβλιογραφία έχουν 

πραγματοποιηθεί έρευνες ικανοποίησης των ασθενών κυρίως σε επίπεδο των νοσοκομείων. Οι 

λίγες μελέτες που υπάρχουν δεν καλύπτουν το σύνολο των Κέντρων Υγείας της χώρας. Συνεπώς, η 

μελέτη αυτή προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και να διερευνήσει συγχρόνως και την 

υφιστάμενη σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση των ασθενών και την αφοσίωσή τους στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

 

 

 

 οι καταναλωτές επαναλαμβάνουν τις αγοραστικές τους συμπεριφορές 

 οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την «στόμα με στόμα» επικοινωνία 

βλ. Henning-Thuran et al. (2002) 
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Εμπειρική Ανάλυση 

Στη σύγχρονη εποχή οι ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας πιστεύουν ότι θα τους 

παρασχεθούν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε σύγκριση με αυτά που θα είχαν πριν από μία 

δεκαετία. 

Η ικανοποίηση του ασθενούς από το Κέντρο Υγείας είναι σημαντική παράμετρος, γιατί θεωρείται 

ότι καθοριστικά παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αφοσίωσης του ασθενούς (βλ. 

Donabedian (1988)). Επίσης, οι υπηρεσίες που αξιολογεί θετικά ο ασθενής και παρέχονται από τα 

Κέντρα Υγείας τον οδηγούν να εκφράζεται θετικά για το Κέντρο Υγείας και έτσι με τη διαδικασία 

από «στόμα σε στόμα» διαχέεται θετική πληροφόρηση και σε άλλους για τις υπηρεσίες του 

Κέντρου Υγείας. 

Συνεπώς, η παράλειψη ή η άγνοια των αντιλήψεων των ασθενών σχετικά με τα Κέντρα Υγείας 

αποτελεί σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τις παροχές ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

Γίνεται αποδεκτό ότι υψηλά επίπεδα ποιοτικών υπηρεσιών οδηγούν στην αύξηση του επιπέδου της 

ικανοποίησης των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας με συνέπεια αυτοί να επισκέπτονται πάλι, όταν 

χρειαστεί το ίδιο Κέντρο Υγείας δείχνοντας την αφοσίωσή τους για το συγκεκριμένο Κέντρο. Έτσι, η 

ικανοποίηση και η αφοσίωση αποτελούν στοιχεία εφαρμογής πολιτικών στρατηγικών. 

Τόσο η ικανοποίηση όσο και η αφοσίωση των ασθενών απέναντι στα Κέντρα Υγείας διερευνάται 

στα πλαίσια της εμπειρίας τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. Ουσιαστικά, 

μέσω της ικανοποίησης, ο ασθενής αξιολογεί τις διάφορες υπηρεσίες υγείας, εκφράζοντας 

συνεπώς μια υποκειμενική κρίση για τις διάφορες υπηρεσίες υγείας. Έτσι, η ικανοποίηση καταλήγει 

να αποτελεί μια ψυχολογική έννοια που εύκολα γίνεται κατανοητή, της οποίας όμως ο ακριβής 

ορισμός είναι πολύ δύσκολος. 

Η ικανοποίηση του ασθενούς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάποιου Κέντρου Υγείας που 

επισκέφθηκε είναι πιθανόν να τον οδηγήσει σε συζήτηση με άλλους σχετικά με τις καλές ή κακές 

εμπειρίες που αποκόμισε από το Κέντρο Υγείας. Αυτό το γεγονός είναι συνηθισμένο στη δική μας 

κοινωνία, όπου η επικοινωνία και η συζήτηση αποτελεί σημαντική παράμετρο της καθημερινότητάς 

μας.  

Στο χώρο των υπηρεσιών, η αφοσίωση μπορεί να ορισθεί ως μια επέκταση των “παρατηρούμενων 

συμπεριφορών” –βλ. Bloemer et al (1999). 

Το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή έχει τη μορφή: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 
 

Από το πιο πάνω Υπόδειγμα προκύπτουν οι ακόλουθες τρεις υποθέσεις, που εξετάζονται εδώ: 

Υ1: Οι διαστάσεις της ολικής ικανοποίησης σχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση του ασθενούς. 

Υ2: Οι διαστάσεις της ολικής ικανοποίησης σχετίζονται θετικά με την αφοσίωση του ασθενούς. 

Υ3: Η ολική ικανοποίηση του ασθενούς σχετίζεται θετικά με την αφοσίωση του ασθενούς. 
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Πίνακας 35: Συσχέτιση μεταξύ διαστάσεων ικανοποίησης και ολικής ικανοποίησης 

Διαστάσεις Ικανοποίησης Συσχέτιση 

Ιατρικό προσωπικό 0,692** 

Χώροι αναμονής 0,403** 

Καθαριότητα 0,354** 

Ιατρικός εξοπλισμός 0,399** 

Χρόνος αναμονής 0,476** 

Προσβασιμότητα 0,328** 

**στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 35 προκύπτει η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της ολικής 

ικανοποίησης του ασθενούς και των διαστάσεων της ικανοποίησης, ή με άλλα λόγια, επαληθεύεται 

η υπόθεση Υ1. Χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό υπόδειγμα μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι 

“κινητήριες δυνάμεις” της ολικής ικανοποίησης. 

Γράφημα 19: Σχέση Ολικής Ικανοποίησης με τις διαστάσεις της 

 

Σημείωση: Οι αριθμοί αντιστοιχούν στα τυποποιημένα βήτα (β) 

*στατιστικά σημαντικό 
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Γράφημα 20: Σχέση Ολικής Ικανοποίησης με τις διαστάσεις της, ανά φύλο 

Σημείωση: Οι αριθμοί αντιστοιχούν στα τυποποιημένα βήτα (β) 

*στατιστικά σημαντικό 

Από το παραπάνω Γράφημα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά ως προς το φύλο για τις 

διαστάσεις που σημαντικά επηρεάζουν την ολική ικανοποίηση από τα Κέντρα Υγείας. Μία από τις 

έξι διαστάσεις της ικανοποίησης είναι στατιστικά σημαντική τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 

γυναίκες (Ιατρικό προσωπικό). 

Πίνακας 36: Συσχέτιση μεταξύ διαστάσεων ικανοποίησης και αφοσίωσης ασθενών 

Διαστάσεις Ικανοποίησης Συσχέτιση Άνδρες Γυναίκες 

Ιατρικό προσωπικό 0,571** 0,612** 0,627** 

Χώροι αναμονής 0,472** 0,422** 0,485** 

Καθαριότητα 0,469** 0,436** 0,487** 

Ιατρικός εξοπλισμός 0,489** 0,447** 0,461** 

Χρόνος αναμονής 0,577** 0,479** 0,600** 

Προσβασιμότητα 0,219**     0,116 0,228* 

*  στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05 

**στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 

Ο Πίνακας 36 δείχνει τα αποτελέσματα της συσχέτισης κατά Spearman στις διαστάσεις της 

ικανοποίησης και την αφοσίωση. Τόσο για το συνολικό δείγμα όσο και κατά φύλο οι συσχετίσεις 

κατά Spearman είναι στατιστικά σημαντικές, με εξαίρεση την ικανοποίηση από την 

προσβασιμότητα που δεν είναι στατιστικά σημαντική για τους άνδρες, που δείχνουν ότι 

επαληθεύεται η υπόθεση Υ2. 
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Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ της ολικής ικανοποίησης του ασθενούς και της 

αφοσίωσης είναι στατιστικά σημαντικός και ίσος με 0,646 για το συνολικό δείγμα. Επομένως, και σε 

αυτή την περίπτωση ισχύει η υπόθεση Υ3. 

Η κατά φύλο ανάλυση του συντελεστή συσχέτισης του Spearman είναι: 

Άνδρες:          0,643 

Γυναίκες:       0,648 

δείχνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις επαληθεύεται η υπόθεση Υ3. 

Τα δεδομένα του Πίνακα 37 δείχνουν ότι και οι τρεις υποθέσεις Υ1, Υ2 και Υ3 στην έρευνα αυτή 

ισχύουν: 

Πίνακας 37: Σύνοψη της εξέτασης των υποθέσεων Υ1, Υ2 και Υ3. 

Υποθέσεις Αποτέλεσμα 

Υ1: Οι διαστάσεις της ολικής ικανοποίησης σχετίζονται θετικά με την 
ικανοποίηση του ασθενούς 

Ισχύει 

Υ2: Οι διαστάσεις της ολικής ικανοποίησης σχετίζονται θετικά με την 
αφοσίωση του ασθενούς 

Ισχύει 

Υ3: Η ολική ικανοποίηση του ασθενούς σχετίζεται θετικά με την 
αφοσίωση του ασθενούς 

Ισχύει 

 

Τέλος, με σκοπό την εξέταση της υφιστάμενης σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση του ασθενούς και 

την αφοσίωσή του, χρησιμοποιήθηκαν αρχικά η ανάλυση της παλινδρόμησης, ως μια πρώτη 

προσέγγιση και στη συνέχεια το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης. 

Χρησιμοποιήθηκαν, ως ανεξάρτητες ή ερμηνευτικές μεταβλητές, οι έξι διαστάσεις της 

ικανοποίησης με εξαρτημένη μεταβλητή την αφοσίωση του ασθενούς: 

Yi = β0 +β1Χ1i + β2Χ2i + β3Χ3i + … + β6Χ6i + ui 

X1i : Ικανοποίηση από τους γιατρούς 

X2i : Ικανοποίηση από τους χώρους αναμονής 

X3i : Ικανοποίηση από την καθαριότητα 

X4i : Ικανοποίηση από τον ιατρικό εξοπλισμό  

X5i : Ικανοποίηση από τον χρόνο αναμονής 
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X6i : Ικανοποίηση από την προσβασιμότητα από το σπίτι μέχρι το Κέντρο Υγείας 

ui : στοχαστικός όρος 

Τα αποτελέσματα της βηματικής Παλινδρόμησης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνονται στον 

Πίνακα 38: 

Πίνακας 38: Αποτελέσματα της Βηματικής Παλινδρόμησης. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Μεταβλητή β P-τιμή �̅�𝟐 

β0 0,158 0,421 0,535 

X1i 0,363 0,000  

X3i 0,176 0,001  

X4i 0,200 0,000  

X5i 0,234 0,000  

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 38 προκύπτουν τα εξής: 

 τέσσερις μεταβλητές έχουν σημαντικές επιρροές στην “αφοσίωση”, η ικανοποίηση από 

τους χώρους αναμονής και την προσβασιμότητα απορρίφθηκαν από το υπόδειγμα ως 

μη σημαντικές 

 τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το διορθωμένο R2 έχει τιμή 

�̅�2=0,535 και ερμηνεύει ικανοποιητικά, με τέσσερις μεταβλητές από τις έξι, τη 

μεταβλητότητα της αφοσίωσης 

 και οι τέσσερις αυτές μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές 

 και οι τέσσερις διαστάσεις ικανοποίησης έχουν θετικό πρόσημο που δείχνει ότι υπάρχει 

μια θετική σχέση μεταξύ αυτών των διαστάσεων και της αφοσίωσης 

 με βάση τα βήτα παρατηρούμε ότι η ικανοποίηση των ασθενών από το ιατρικό 

προσωπικό έχει την υψηλότερη τιμή (0,363) και ακολουθεί η τιμή 0,234, η οποία 

αντιστοιχεί στην ικανοποίηση από τον χρόνο αναμονής 

 απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των διαστάσεων 

της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των ασθενών 
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Διαφθορά 

 

Γενικά, το σύστημα της διαφθοράς στη χώρα μας δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο γνωστό ως 

“φακελάκι”. Αν το φαινόμενο της διαφθοράς εκφραζόταν με μία τόσο απλή σχέση, ίσως θα 

μπορούσε και να αντιμετωπισθεί. Όμως το φαινόμενο της διαφθοράς στη χώρα μας αποτελεί ένα 

πολύπλοκο κοινωνικό σύμπλεγμα σχέσεων αλληλεξάρτησης, που στην πράξη δημιουργεί ισχυρή 

συνεκτικότητα μέσα στην ίδια την Ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, το πρόβλημα της διαφθοράς 

επεκτείνεται στην πολεοδομία, στο παραδικαστικό κύκλωμα, στα εξοπλιστικά συστήματα, στις 

υποδομές (οδικούς άξονες, δημόσια έργα), στην εκπαίδευση, στη νοσοκομειακή περίθαλψη, στις 

προμήθειες, στην εξαγορά ψήφων και την εξαπάτηση των ψηφοφόρων (ψήφισέ με και μόλις 

εκλεγώ θα το τακτοποιήσω), στα “δώρα” πολυεθνικών εταιρειών (βλ. Siemens και υπόθεση 

Τσουκάτου - Μαντέλη), στις μεταθέσεις δημόσιων υπαλλήλων και στρατιωτών, στον ανήθικο 

ανταγωνισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι τη Βουλή, τον υποτιθέμενο θεματοφύλακα των 

δημοκρατικών θεσμών. 

Έτσι, οι καταστάσεις αυτές καταλήγουν να φαίνονται φυσιολογικές ή σύμφωνα με τον Μπρεχτ 

“όταν τα εγκλήματα πληθαίνουν, γίνονται αόρατα”. 

Ειδικότερα, για τη χώρα μας όλα αυτά σημαίνουν, ότι η διαφθορά είναι ένα καλά ορισμένο και 

οργανωμένο σύστημα που βασίζεται στη συνεχιζόμενη δυναμική και σταθερή πορεία του μεταξύ 

των διαφόρων ομάδων ή των πολιτών που επιδιώκουν να πετύχουν κάποιο τελικό σκοπό, 

χρησιμοποιώντας κάθε είδους μηχανισμό, κυρίως όμως το χρηματισμό. 

Όμως, όταν σε μια χώρα η διαφθορά αποτελεί σύστημα, τότε κάθε πιθανός νόμος που στοχεύει 

στον περιορισμό της διαφθοράς, με μεγάλη πιθανότητα θα αποτύχει. Η οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δυστυχώς δεν μπόρεσε να περιορίσει τη διαφθορά, 

αντίθετα, οι μηχανισμοί που τροφοδοτούσαν τη διαφθορά εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές της 

ανάπτυξης. Με το σκεπτικό αυτό, η διαφθορά μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα επιτεύγματα της 

μεταπολίτευσης. Η ανέλιξη των σχετικών δεικτών πιστοποιεί το γεγονός αυτό. 

Ο ευαίσθητος χώρος της υγείας δε θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί: αφού η διαφθορά αποτελεί 

συνιστώσα του όλου συστήματος, τότε και ένα χρηματικό ποσό ως “δωράκι” ή “φακελάκι” μπορεί 

να θεωρηθεί και εδώ ως αναμενόμενο. 

Μάλιστα, για κάποιον ασθενή που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, όταν κινδυνεύει η υγεία του, ο 

χρηματισμός, με τη μορφή δώρου, προς εκείνους που θα τον φροντίσουν αποτελεί φυσική 

διαδικασία.  
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Η διαφθορά είναι διπλής κατεύθυνσης δρόμος. Για κάθε γιατρό που παίρνει “φακελάκι” υπάρχει 

και ένας ασθενής που προσφέρει το “φακελάκι”. Δηλαδή, υπάρχει η διάσταση της προσφοράς 

καθώς και της ζήτησης για “φακελάκι”. 

Η πλευρά της ζήτησης της διαφθοράς αντιπροσωπεύεται από το ιατρικό προσωπικό που παίρνει το 

“φακελάκι” και όταν η φύση της ζήτησης γίνει συστημική, τότε ο περιορισμός της γίνεται αρκετά 

δύσκολος. 

Όσο αυξάνεται η ροπή για “φακελάκι” τόσο μειώνεται ο ιατρικός μας πολιτισμός, ενώ η αύξηση της 

ζήτησης για “φακελάκι” πιστοποιεί και τη μείωση της ισχύος των κανόνων δικαίου. 

Υπάρχει λοιπόν στον χώρο της υγείας μια αγορά διαφθοράς με χαρακτηριστικά της προσφοράς και 

της ζήτησης. 

Η Πολιτεία, αλλά συγχρόνως και οι πολίτες πρέπει να δράσουν κατά της διαφθοράς. 

Η ενέργεια προσφοράς χρηματικού δώρου, γνωστού ως “φακελάκι” δεν αφορά μόνο στους 

ασθενείς που προβαίνουν σε μία παράνομη ενέργεια, αλλά αφορά και στο ιατρικό προσωπικό που 

αποδέχεται αυτήν την ενέργεια. 
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Διερεύνηση του φαινομένου της διαφθοράς  

μέσω της Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς 

 

Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior, TPB) εξηγεί την 

ατομική συμπεριφορά κάποιου από την πρόθεσή του να επιδοθεί στη συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Οι προθέσεις των ατόμων ενσωματώνουν τους παράγοντες των κινήτρων εκείνων, τα οποία έχουν 

επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους. Οι παράγοντες αυτοί δείχνουν το μέγεθος της δυσκολίας που 

έχουν τα άτομα για να πραγματοποιήσουν κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Οι προθέσεις αποτελούν εξάρτηση από τρεις ανεξάρτητους καθοριστικούς παράγοντες της 

πρόθεσης: 

 την ατομική στάση, ως προς την συμπεριφορά (=ΑΤ) 

 τα υποκειμενικά πρότυπα (=SN) 

 τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο (=PCB) 

Συνεπώς, η θεωρία αυτή βασίζεται στους τρεις αυτούς ανεξάρτητους παράγοντες της πρόθεσης. 

Έτσι: 

Η στάση ενός ατόμου είναι η έκφρασή του για μία συμπεριφορά και δείχνει τη θετική ή αρνητική 

αξιολόγησή του για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

Το υποκειμενικό πρότυπο αντικατοπτρίζει την προσωπική αντίληψη των κοινωνικών προσδοκιών 

για την αποδοχή μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος αντικατοπτρίζει το συμπεριφορικό έλεγχο, δηλαδή πόσο εύκολο ή 

δύσκολο είναι για κάποια άτομα να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης αυτής δίνει τη δυνατότητα της κατανόησης της συμπεριφοράς 

κάποιου ασθενούς που επισκέπτεται ένα κέντρο υγείας, σε σχέση με την πρακτική να προσφέρει 

κάποιο χρηματικό ποσό ή δώρο στον ιατρό, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν 

αυτή τη συμπεριφορά. 

Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας της 

ατομικής συμπεριφοράς κάποιου που προσφέρει χρηματικό ποσό ή δώρο προκειμένου να 

πραγματοποιήσει το σκοπό του. 
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Έτσι, η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς δίνει, μέσω κατάλληλου υποδείγματος, τη 

δυνατότητα της διερεύνησης της επιρροής της στάσης, των υποκειμενικών προτύπων και του 

ελέγχου συμπεριφοράς πάνω στις προθέσεις των ασθενών να προσφέρουν χρήματα ή δώρα στον 

γιατρό. 

Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς εξηγεί και ερμηνεύει, γιατί τα άτομα ακολουθούν ή 

όχι μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, δίνοντας την ευκαιρία σε κάποιον να αναπτύξει κατάλληλες 

στρατηγικές, αν επιθυμεί να αλλάξει αυτή τη συμπεριφορά. 

Γραφικά, η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς απεικονίζεται ως εξής: 

Γράφημα 21: Απεικόνιση του υποδείγματος TPB 

 

Το πιο πάνω Γράφημα παρουσιάζει τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των τριών μεταβλητών και 

της πρόθεσης συμπεριφοράς. 

Στόχος του εδαφίου αυτού είναι να εξετασθεί η συμπεριφορά των πολιτών που επισκέπτονται τα 

Κέντρα Υγείας της χώρας σε σχέση με το γνωστό ως “φακελάκι” χρηματικό δώρο. Σύμφωνα με την 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται έρευνα αυτής της 

μορφής στην Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε, τους λόγους για τους οποίους πολλά άτομα έχουν υιοθετήσει τη συμπεριφορά 

προσφοράς κάποιου χρηματικού ποσού ή κάποιου δώρου στο ιατρικό προσωπικό. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, αν θέλουμε να ασκήσουμε κάποια πολιτική για να αλλάξει αυτή η 

συμπεριφορά, θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά τους παράγοντες που καθορίζουν τις προθέσεις των 

πολιτών ως προς αυτή την πράξη.  
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Σύμφωνα με την εφαρμοσμένη θεωρία, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξεταστούν οι πιο κάτω 

υποθέσεις: 

(Υ1) : Οι στάσεις που αποτελούν συνιστώσα της συμπεριφοράς θα επηρεάζουν θετικά την πρόθεση 

για προσφορά χρημάτων ή δώρων προς τους ιατρούς. 

Οι στάσεις έχουν δημιουργηθεί με βάση τα “πιστεύω” σχετικά με τα αποτελέσματα της επίδοσης 

της πρόθεσης. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής πιστεύει ότι το αποτέλεσμα της πράξης του να 

προσφέρει “φακελάκι” θα είναι θετικό, τότε ο ίδιος θα έχει θετική στάση ως προς αυτή τη 

συμπεριφορά. Η κατανόηση αυτής της στάσης ως μη-νόμιμης ενέργειας είναι σημαντική, αφού οι 

στάσεις σχετίζονται με τις προθέσεις κάποιων να δώσουν φακελάκι. Επιπλέον, οι στάσεις ενός 

ατόμου επηρεάζονται και από τις ανάλογες συμπεριφορές ατόμων σε αντίστοιχες καταστάσεις στο 

παρελθόν. 

(Υ2) : Τα υποκειμενικά πρότυπα, που αποτελούν συνιστώσα της συμπεριφοράς, θα επηρεάζουν 

επίσης θετικά την πρόθεση για προσφορά χρημάτων ή δώρων προς τους ιατρούς. 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προβαίνουν κάποιοι σε αυτή τη συμπεριφορά της προσφοράς 

χρηματικού δώρου, αν πιστεύουν ότι φίλοι τους ή συγγενείς τους ή γνωστοί τους ή άλλα μέλη των 

κοινωνικών τους δικτύων “εγκρίνουν” μια τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, το κοινωνικό πρότυπο και 

η πρόθεση για προσφορά δώρου συσχετίζονται. Οι Fishbein και Yzer (2003) θεωρούν ότι, όσο 

περισσότερα άτομα πιστεύουν ότι σημαντικά τους πρόσωπα έχουν τη γνώμη ότι, θα πρέπει να 

προβούν ή να μην προβούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, τόσο περισσότερο και οι ίδιοι θα 

προβούν (ή δε θα προβούν) στη συμπεριφορά στηριζόμενοι στις αρχές του κοινωνικού προτύπου. 

 (Υ3) : Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος, ως συνιστώσα της συμπεριφοράς, θα επηρεάζει επίσης θετικά 

την πρόθεση για προσφορά χρημάτων ή δώρων προς τους ιατρούς. 

Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος συμπεριφοράς αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα για την πρόβλεψη 

των προθέσεων μίας επικίνδυνης συμπεριφοράς ενός ατόμου-ασθενή, όπως είναι αυτή της 

προσφοράς χρημάτων ή δώρων στο ιατρικό προσωπικό. 

Εκτός των τριών μεταβλητών –ΑΤ, SN και PCB– που υπεισέρχονται στο υπόδειγμα TPB, το 

θεωρητικό πλαίσιο του TPB παραμένει ανοικτό για πιθανή επέκτασή του – βλ. Ajzen (1991). 

Μια κριτική που μπορεί να ασκηθεί στο υπόδειγμα TPB είναι η παράλειψη κάποιας μεταβλητής, η 

οποία να σχετίζεται με θέματα ηθικής. 

Ο Manstead (2000) έχει αναφερθεί αρνητικά στην παράλειψη της διάστασης της ηθικής από τα 

υποδείγματα TPB. Όμως, τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η ερμηνευτική ικανότητα του 
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υποδείγματος TPB δε θα αυξανόταν σημαντικά με την ενσωμάτωση και του παράγοντα της ηθικής –

βλέπε Kaiser et al. (2005). 

Οι Kaiser και Scheuthle (2003) θεωρούν ότι υφίσταται μια αλληλοκάλυψη μεταξύ της στάσης και 

της ηθικής με αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της ηθικής στη στάση. Έτσι, το αρχικό υπόδειγμα TPB 

μετά την ενσωμάτωση της ηθικής μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: 

Γράφημα 22: Επέκταση του Υποδείγματος TPB  

 

Μέσω της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior) μπορούμε 

πλέον να διερευνήσουμε την πρόθεση κάποιου ασθενή να προσφέρει στο ιατρικό προσωπικό 

κάποιο χρηματικό ποσό. Η πρόθεση του ασθενή να δώσει κάποιο χρηματικό ποσό ή κάποιο δώρο 

καθορίζεται από τις στάσεις (=ΑΤ) του, τα υποκειμενικά πρότυπά (=ΣΝ) του , και τον 

αντιλαμβανόμενο έλεγχο (=PBC). 

Εκτός όμως από τις τρεις υπό εξέταση υποθέσεις (Υ1), (Υ2) και (Υ3), θα εξετάσουμε εδώ και τις 

υποθέσεις που απεικονίζονται στο πιο κάτω Γράφημα 23: 
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Γράφημα 23: Υπό εξέταση υποθέσεις 

 

Έχοντας ως στόχο να ελέγξουμε αν οι ερωτήσεις των ερωτηθέντων διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την οικονομική κατάσταση, 

χρησιμοποιήσαμε την Χ2 για τον έλεγχο ανεξαρτησίας καθώς και τους ελέγχους Kendall και 

Goodman-Kruskal. 
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Υπόθεση 4: Η στάση επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Έλεγχος στάσης ως προς το φύλο: 

Από τις απαντήσεις των πολιτών των Ιονίων Νήσων διαμορφώνεται ο Πίνακας 39: 

Πίνακας 39: Σχέση στάσης με το φύλο 
   Έχετε προσφέρει χρηματικό δώρο στο παρελθόν σε γιατρό κέντρου 

υγείας που επισκεφτήκατε; 
  

Έχω προσφέρει 
Δεν έχω 

προσφέρει 
Δεν απαντώ Σύνολο 

Φ
ύ

λο
 Άνδρας 9,6% 779% 12,5% 100,0% 

Γυναίκα 18,5% 70,2% 11,3% 100,0% 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 40: 

Πίνακας 40: Έλεγχοι ανεξαρτησίας στάσης ανάλογα με το φύλο των ερωτηθέντων 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 3,646 0,162 

Kendall’s tau -0,097 0,126 

Goodman-Kruskal Gamma -0,211 0,126 

 

Ειδικά για την υπόθεση (Υ4) ως προς το φύλο συμπεραίνουμε ότι η στάση είναι ανεξάρτητη από το 

φύλο, ή με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη στάση 

προσφοράς χρηματικού δώρου στο ιατρικό προσωπικό μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
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Έλεγχος Στάσης ως προς την ηλικία 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, με βάση την ηλικία τους, διαμορφώνεται ο πιο κάτω Πίνακας 

41: 

Πίνακας 41: Σχέση στάσης ανάλογα με την ηλικία των ερωτηθέντων 
 Έχετε προσφέρει χρηματικό δώρο στο παρελθόν σε γιατρό κέντρου υγείας που 

επισκεφτήκατε; 

  
Έχω προσφέρει 

Δεν έχω 
προσφέρει 

Δεν απαντώ Σύνολο 

Η
λι

κί
α

 

Έως 29 14,3% 81,0% 4,8% 100,0% 

30-44 13,8% 72,4% 13,8% 100,0% 

45-59 15,6% 78,1% 6,3% 100,0% 

60+ 13,5% 61,5% 25,0% 100,0% 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 42: 

Πίνακας 42: Έλεγχοι ανεξαρτησίας στάσης ανάλογα με την ηλικία των ερωτηθέντων 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 12,326 0,055 

Kendall’s tau 0,074 0,247 

Goodman-Kruskal Gamma 0,132 0,247 

 

Παρατηρούμε ότι ο έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ της προσφοράς χρηματικού δώρου και της 

ηλικίας επαληθεύεται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 από τους παραπάνω ελέγχους. 

Δηλαδή, ούτε η ηλικία του ασθενή επηρεάζει τη στάση προσφοράς χρηματικού δώρου σε γιατρό 

Κέντρου Υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
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Έλεγχος Στάσης ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσής τους, προκύπτει ο πιο 

κάτω Πίνακας 43: 

Πίνακας 43: Σχέση στάσης ανάλογα  με το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 
 Έχετε προσφέρει χρηματικό δώρο στο παρελθόν σε γιατρό κέντρου υγείας που 

επισκεφτήκατε; 

 

 
Έχω 

προσφέρει 
Δεν έχω 

προσφέρει 
Δεν απαντώ Σύνολο 

Εκ
π

α
ίδ

ευ
σ

η
 

Ανώτατη 11,9% 61,2% 26,9% 100,0% 

Ανώτερη 14,3% 75,0% 10,7% 100,0% 

Μέση 20,0% 80,0%  100,0% 

Δημοτικό 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 44. 

Πίνακας 44: Έλεγχοι ανεξαρτησίας στάσης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των 
ερωτηθέντων 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 9,280 0,158 

Kendall’s tau -0,180 0,013 

Goodman-Kruskal Gamma -0,322 0,013 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 44 παρατηρούμε ότι ο έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ της στάσης και του 

επιπέδου εκπαίδευσης του ασθενή απορρίπτεται από τους ελέγχους Kendall και Goodman-Kruskal, 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, ενώ ο έλεγχος του Pearson την κάνει αποδεκτή. 

Επομένως, θα εφαρμόσουμε ένα υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την στάση (1: έχω προσφέρει, 0: δεν έχω προσφέρει) και ανεξάρτητη μεταβλητή το επίπεδο 

εκπαίδευσης του ερωτηθέντα με βάση αναφοράς την εκπαίδευση Δημοτικού. 

 
 
 
  



  

76 

Πίνακας 45: Υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης 

Εκτιμητής Συντελεστής 
Τυπική 

Απόκλιση 
Ζ-τιμή P-τιμή 

Αναλογία 
πιθανοτήτων 

95% Διάστημα 
Εμπιστοσύνης 

Σταθερά -1,386 0,354 15,374 0,000 0,250   

Μέση 0,000 1,173 0,000 1,000 1,000 0,100 9,957 

Ανώτερη -0,272 0,650 0,175 0,676 0,762 0,213 2,724 

Ανώτατη -0,248 0,524 0,224 0,636 0,780 0,280 2,179 

Από τον Πίνακα 45 προκύπτει ότι: 

 ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση Δημοτικού έχει πιθανότητα 20% να έχει 

προσφέρει στο παρελθόν κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου Υγείας στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην πιθανότητα ένας ασθενής με Μέση, 

Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση να έχει προσφέρει χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου 

Υγείας σε σύγκριση με κάποιον που έχει εκπαίδευση Δημοτικού 

 δηλαδή, από τον παραπάνω υπόδειγμα δεν φαίνεται το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενή 

να επιδρά στη στάση προσφοράς χρηματικού δώρου σε γιατρό 
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Έλεγχος στάσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, με βάση την οικονομική τους κατάσταση, προκύπτει ο πιο 

κάτω Πίνακας 46: 

Πίνακας 46: Σχέση Στάσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων 
Έχετε προσφέρει χρηματικό δώρο στο παρελθόν σε γιατρό κέντρου υγείας που 

επισκεφτήκατε; 
  Έχω 

προσφέρει 
Δεν έχω 

προσφέρει 
Δεν απαντώ Σύνολο 

Ο
ικ

ο
νο

μ
ικ

ή
 Κ

α
τά

σ
τα

σ
η

 

Πολύ δύσκολη  14,3% 62,9% 22,9% 100,0% 

Δύσκολη 11,0% 81,7% 7,3% 100,0% 

Ανεκτή 9,8% 80,3% 9,8% 100,0% 

Άνετη και 
πολύ άνετη 

53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 47. 

Πίνακας 47: Έλεγχοι ανεξαρτησίας στάσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των 
ερωτηθέντων 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 28,385 0,000 

Kendall’s tau -0,138 0,044 

Goodman-Kruskal Gamma -0,242 0,044 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα 47 παρατηρούμε ότι ο έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ της στάσης και της 

οικονομικής κατάστασης το ασθενή απορρίπτεται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05. 

Επομένως, θα εφαρμόσουμε ένα υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την στάση (1: έχω προσφέρει, 0: δεν έχω προσφέρει) και ανεξάρτητη μεταβλητή την οικονομική 

κατάσταση του ερωτηθέντα με βάση αναφοράς την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. 
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Πίνακας 48: Υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης 

Εκτιμητής Συντελεστής 
Τυπική 

Απόκλιση 
Ζ-τιμή P-τιμή 

Αναλογία 
πιθανοτήτων 

95% Διάστημα 
Εμπιστοσύνης 

Σταθερά -1,482 0,350 17,886 0,000 0,227   

Δύσκολη -0,526 0,499 1,112 0,292 0,591 0,222 1,571 

Ανεκτή -0,618 0,557 1,235 0,267 0,539 0,181 1,604 

Άνετη και 

πολύ άνετη 
1,818 0,682 7,099 0,008 6,160 1,617 23,463 

Από τον Πίνακα 48 προκύπτει ότι: 

 για κάποιο ασθενή με πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, η πιθανότητα να έχει 

προσφέρει στο παρελθόν κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου Υγείας είναι 18,5% 

 κάποιος ασθενής με δύσκολη ή με ανεκτή οικονομική κατάσταση έχει την ίδια πιθανότητα 

να έχει προσφέρει στο παρελθόν κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου Υγείας με 

κάποιον ασθενή με πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση 

 κάποιος ασθενής με άνετη ή πολύ άνετη οικονομική κατάσταση έχει στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει προσφέρει στο παρελθόν κάποιο χρηματικό δώρο σε 

γιατρό Κέντρου Υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε σύγκριση με κάποιον ασθενή που 

βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και η πιθανότητα αυτή είναι 58,3% 
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Υπόθεση 5: Τα υποκειμενικά πρότυπα επηρεάζονται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Τα υποκειμενικά πρότυπα αποτυπώνονται στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε με την πιο κάτω 

πρόταση: Φίλοι και γνωστοί που είναι πολύ σημαντικοί για εμένα πιστεύουν ότι πρέπει να 

προσφέρουμε χρηματικό δώρο σε γιατρούς δημόσιας υγείας», με πιθανές απαντήσεις «διαφωνώ 

απόλυτα, διαφωνώ, ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα». Επομένως, για 

την υπόθεση της ανεξαρτησίας  των υποκειμενικών προτύπων από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθεί η συσχέτιση Spearman. 

Πίνακας 49: Συσχετίσεις Spearman 
 

SN Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση 
Οικονομική 
Κατάσταση 

Υποκειμενικά 
πρότυπα 

1,000 0,162* -0,113 -0,173* 0,038 

Φύλο 0,162* 1,000 -0,217** 0,020 0,001 

Ηλικία -0,113 -0,217** 1,000 0,498** 0,067 

Εκπαίδευση -0,173* 0,020 0,498** 1,000 -0,074 

Οικονομική 
Κατάσταση 

0,038 0,001 0,067 -0,074 1,000 

Σημείωση:   *στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05 

    **στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 

Από τον Πίνακα 49 παρατηρούμε ότι το φύλο αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης του ερωτηθέντα 

επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τα υποκειμενικά πρότυπά του. Πιο συγκεκριμένα, τα 

υποκειμενικά πρότυπα του ασθενή είναι πιο ισχυρά για τις γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες ασθενείς 

πιστεύουν περισσότερο ότι φίλοι και γνωστοί τους θεωρούν ότι πρέπει να προσφέρουν χρηματικό 

δώρο σε γιατρούς δημόσιας υγείας σε σχέση με τους άνδρες ασθενείς στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. Ακόμα, η εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά και αρνητικά τα υποκειμενικά πρότυπα που 

σημαίνει ότι όσο το επίπεδο εκπαίδευσης του ασθενή αυξάνει, τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχει 

φίλους που πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν κάποιο χρηματικό δώρο σε γιατρούς δημόσιας 

υγείας.   
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Υπόθεση 6: Ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Οι συσχετίσεις κατά Spearman δίνονται στον Πίνακα 50. 

Πίνακας 50: Συσχετίσεις Spearman 

 PCB Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση 
Οικονομική 
Κατάσταση 

Αντιλαμβανόμενος 
έλεγχος 

1,000 0,066 -0,010 -0,117 0,056 

Φύλο 0,066 1,000 -0,217** 0,020 0,001 

Ηλικία -0,010 -0,217** 1,000 0,498** 0,067 

Εκπαίδευση -0,117 0,020 0,498** 1,000 -0,074 

Οικονομική 
Κατάσταση 

0,056 0,001 0,067 -0,074 1,000 

Σημείωση:   *στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05 

    **στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 

Από τα στοιχεία του πιο πάνω Πίνακα δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση, σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, μεταξύ του αντιλαμβανόμενου ελέγχου και των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών του ερωτηθέντα, δηλαδή το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και 

την οικονομική κατάσταση.  

Υπόθεση 7: Η στάση σχετίζεται με τα Υποκειμενικά Πρότυπα 

Από τις απαντήσεις των πολιτών με βάση την απάντηση στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε με την 

πιο κάτω πρόταση: Φίλοι και γνωστοί που είναι πολύ σημαντικοί για εμένα πιστεύουν ότι πρέπει να 

προσφέρουμε χρηματικό δώρο σε γιατρούς δημόσιας υγείας», που σχετίζεται με τα υποκειμενικά 

πρότυπα διαμορφώνεται ο πιο κάτω Πίνακας 51: 

Πίνακας 51: Σχέση στάσης με τα υποκειμενικά πρότυπα 
 Έχετε προσφέρει χρηματικό δώρο στο παρελθόν σε γιατρό κέντρου υγείας που 

επισκεφτήκατε; 

  
Δεν έχω προσφέρει Έχω προσφέρει Σύνολο 

Υ
π

ο
κε

ιμ
εν

ικ
ά

 Π
ρ

ό
τυ

π
α

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

90,7% 9,3% 100,0% 

Διαφωνώ 83,1% 16,9% 100,0% 

Ουδέτερα 80,0% 20,0% 100,0% 

Συμφωνώ 83,3% 16,7% 100,0% 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

66,7% 33,3% 100,0% 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανεξαρτησίας δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 52: 

Πίνακας 52: Έλεγχοι ανεξαρτησίας στάσης με τα υποκειμενικά πρότυπα 

Έλεγχος Τιμή P-τιμή 

Pearson Χ2 4,953 0,292 

Kendall’s tau 0,117 0,056 

Goodman-Kruskal Gamma 0,256 0,056 

 

Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία του Πίνακα 53, η υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ της 

στάσης και των υποκειμενικών προτύπων γίνεται δεκτή από τους ελέγχους ανεξαρτησίας σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05. 

Υπόθεση 8: Τα Υποκειμενικά Πρότυπα σχετίζονται με τον Αντιλαμβανόμενο Έλεγχο 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης 8 θα χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman, του 

οποίου η τιμή δίνεται στον Πίνακα 53: 

Πίνακας 53: Συντελεστής συσχέτισης Spearman 
  Υποκειμενικά 

Πρότυπα 
Αντιλαμβανόμενος 

Έλεγχος 

Υποκειμενικά Πρότυπα 1,000 0,499* 

Αντιλαμβανόμενος 
Έλεγχος 

0,499** 1,000 

*στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05 

Τα στοιχεία του Πίνακα 53 δείχνουν ότι, υπάρχει θετική, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

υποκειμενικών προτύπων και του αντιλαμβανόμενου ελέγχου. 

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και ένα γραμμικό υπόδειγμα που έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τα 

υποκειμενικά πρότυπα και ως ανεξάρτητη μεταβλητή τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα αυτού του γραμμικού υποδείγματος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 54: 

Πίνακας 54: Γραμμικό Υπόδειγμα 
 

Συντελεστές 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
t Σημαντικότητα 

 
B Τυπ. Σφάλμα Β 

  

Σταθερά 1,247 0,157 
 

7,949 0,000 

Αντιλαμβανόμενος 
Έλεγχος 

0,350 0,043 0,475 8,126 0,000 

Σημείωση: Εξαρτημένη μεταβλητή είναι τα υποκειμενικά πρότυπα 
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Παρατηρούμε, από τον Πίνακα 54, ότι τα υποκειμενικά πρότυπα συσχετίζονται σημαντικά και 

θετικά με τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο. 

Με πιο απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι, όσο περισσότερο κάποιος θεωρεί ότι φίλοι του και γνωστοί 

του που είναι σημαντικοί για αυτόν πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν χρηματικό δώρο σε 

γιατρούς, τόσο πιο πιθανό είναι και αυτός να θεωρεί την απόφαση για χρηματικό δώρο 

αποκλειστικά δική του. 

 Υποθέσεις 1, 2, 3: Η Πρόθεση σχετίζεται με τη Στάση, τα Υποκειμενικά Πρότυπα ή/και τον 

Αντιλαμβανόμενο Έλεγχο.  

Πίνακας 55: Συντελεστές συσχέτισης Spearman 

 INT AT SN PCB 

INT 1,000 0,067 0,514** 0,302** 

AT 0,067 1,000 0,128 0,094 

SN 0,514** 0,128 1,000 0,499** 

PCB 0,302** 0,094 0,499** 1,000 

*στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,05 

**στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 

Από τον Πίνακα 55 προκύπτει ότι, η Πρόθεση σχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τον 

Αντιλαμβανόμενο έλεγχο και με τα Υποκειμενικά πρότυπα, ενώ σε σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά με τη στάση.   

 Θα εφαρμόσουμε ένα γραμμικό υπόδειγμα με εξαρτημένη μεταβλητή την Πρόθεση και 

ανεξάρτητες μεταβλητές τη Στάση, τα Υποκειμενικά Πρότυπα και τον Αντιλαμβανόμενο Έλεγχο. 

Έτσι, προκύπτει το γραμμικό υπόδειγμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 56: 
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Πίνακας 56: Γραμμικό Υπόδειγμα 
 

Συντελεστές 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
t Σημαντικότητα 

 B Τυπ. Σφάλμα Β 
  

Σταθερά 1,188 0,189 
 

6,298 0,000 

*Στάση: Έχω 
προσφέρει  

-0,049 0,196 -0,017 -0,250 0,803 

Υποκειμενικά 
Πρότυπα 

0,341 0,073 0,352 4,648 0,000 

Αντιλαμβανόμενος 
Έλεγχος 

0,113 0,053 0,161 2,142 0,034 

*Η στάση είναι δίτιμη κατηγορική μεταβλητή, με 0: δεν έχω προσφέρει χρηματικό δώρο, 1: έχω 

προσφέρει χρηματικό δώρο. 

Παρατηρούμε στο παραπάνω γραμμικό υπόδειγμα ότι ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος και τα 

υποκειμενικά πρότυπα επηρεάζουν σημαντικά και θετικά την πρόθεση. Αντίθετα, η στάση δε 

φαίνεται να επηρεάζει την πρόθεση προσφοράς χρηματικού δώρου σε γιατρό Κέντρου Υγείας στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι, όταν κάποιος έχει στον κοινωνικό του περίγυρο άτομα που 

πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν χρηματικό δώρο σε γιατρούς δημόσιας υγείας, τότε 

αυξάνεται η διάθεσή του να προσφέρει και ο ίδιος κάποιο χρηματικό δώρο. 

Επίσης, όταν κάποιος ασθενής πιστεύει ότι η απόφαση για παροχή χρηματικού δώρου σε γιατρό 

είναι αποκλειστικά δική του και δεν του επιβάλλεται από κάποιον άλλο, τότε έχει αυξημένη 

διάθεση να προσφέρει κάποιο χρηματικό δώρο. 

Στο Γράφημα 24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (βλέπε Πίνακα 

56): 

INTi = β0 + β1 ΑΤi + β2 SNi + β3 PCBi + ui 

όπου ui είναι ο στοχαστικός όρος. 
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Γράφημα 24: Μορφή του υποδείγματος TPB με τους τυποποιημένους συντελεστές 

 

Σημείωση: *=στατιστικά σημαντικοί τυποποιημένοι συντελεστές 

Εξετάζοντας την επιρροή της στάσης (=ΑΤ) στην Πρόθεση (=INT) προκύπτει ότι η στάση δεν 

επηρεάζει την πρόθεση στατιστικά σημαντικά (β1̂ = −0,017). 

Όσο περισσότεροι ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται την πίεση από 

σημαντικούς γνωστούς και φίλους για τη διάθεση κάποιου χρηματικού ποσού γνωστού ως 

“φακελάκι” σε γιατρό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση για “φακελάκι”, σύμφωνα με την τιμή 

β2̂ = 0,352. 

Η πρόθεση για “φακελάκι” επηρεάζεται από τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο συμπεριφοράς, αφού η 

παράμετρος έχει τιμή β3̂ = 0,161 και είναι στατιστικά σημαντική. 

Από τις παραμέτρους β1̂, β2̂ 𝜅𝛼𝜄 β3̂ προκύπτει ότι η β2̂ = 0,352 έχει τη μεγαλύτερη τιμή, που 

σημαίνει ότι τα υποκειμενικά πρότυπα έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην πρόθεση για 

“φακελάκι”. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας 

είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην επιρροή των απόψεων φίλων, συγγενών και γνωστών 

προκειμένου να δώσουν “φακελάκι”, ενώ ακολουθεί ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος. Αυτά τα 

αποτελέσματα ασφαλώς και μπορούν να υιοθετηθούν από τους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση 

κάποιας στρατηγικής για τον περιορισμό της διάθεσης των ασθενών για “φακελάκι”. 

Σημειώνουμε εδώ, ότι το ίδιο υπόδειγμα TPB εκτιμήθηκε ως ένα διατεταγμένο υπόδειγμα 

διακριτής επιλογής (ordered probit) και τα ευρήματά του επιβεβαιώνουν ποιοτικά την εκτίμηση του 

υποδείγματος με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς 

αποδίδει αρκετά καλά την εξήγηση της πρόθεσης των ασθενών να προσφέρουν χρήματα στους 

ιατρούς. Έτσι, η κατανόηση της πρόθεσης για “φακελάκι” μπορεί να ερμηνευτεί μέσω της 

εφαρμογής του υποδείγματος TPB. 

Το υπόδειγμα TPB, όπως έδειξαν τα στατιστικά αποτελέσματα, αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για 

τη μελέτη της πρόθεσης του ασθενούς να δίνει χρήματα ή δώρα στους ιατρούς. 

Φυσικά, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να επεκταθούν σε μια έρευνα που θα αφορά μόνο 

στη μελέτη της πρόθεσης των ασθενών να δίνουν χρήματα στους γιατρούς, ενσωματώνοντας 

μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων. Τονίζεται, ότι θα είχε αρκετό ενδιαφέρον να μελετηθεί αυτή η 

συμπεριφορά στη χώρα μας που αυτή τη στιγμή βιώνει οικονομική, κοινωνική και ηθική ύφεση. 

Όπως συμβαίνει σε κάθε έρευνα, τα συμπεράσματα που προέκυψαν δίνουν την αφορμή για 

περαιτέρω έρευνα. Μια πολύ σημαντική έρευνα θα ήταν μια αυτοτελής και πλήρη διερεύνηση του 

φαινομένου της διαφθοράς στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. 

H Πολιτεία συνεχώς προβαίνει σε περικοπές, οι οποίες επηρεάζουν πολλές παραμέτρους του 

συστήματος υγείας. Η παράδοση της διατήρησης της διάθεσης για “φακελάκι” ενισχύει το 

διαχωρισμό των Ελλήνων σε εκείνους που έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να δώσουν 

«φακελάκι» και σε εκείνους που ενδέχεται να έχουν τη διάθεση, αλλά δεν έχουν πλέον την 

οικονομική δυνατότητα να δώσουν κάποιο χρηματικό δώρο. 

Άλλα ζητήματα προς διερεύνηση είναι αυτά που αφορούν τα θέματα ηθικής στο χώρο της υγείας, 

τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα υπόδειγμα TPB.  
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Νομός Ζακύνθου 
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Δημογραφικά  
 

Η χαμηλή γονιμότητα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει ένα σημαντικό 

μήνυμα και για την οικονομική κρίση.  

Η δημογραφική αυτή κρίση ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι 

ένα μεγάλο πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές για την επίλυσή του, τη στιγμή 

μάλιστα που η χαμηλή γονιμότητα παράγει γηρασμένο πληθυσμό. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με 

το μέλλον της χώρας και απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η 

γεννητικότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση. 

Γράφημα 25: Φυσική Κίνηση Πληθυσμού του Νομού Ζακύνθου 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από το Γράφημα 25 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Ζακύνθου, υπάρχουν χρονικά διαστήματα όπου οι 

γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους υπερβαίνουν τους θανάτους και διαστήματα όπου οι θάνατοι είναι 

περισσότεροι. Τα τελευταία έτη, πριν την κρίση, οι γεννήσεις ανά 1.000 άτομα, στο Νομού 

Ζακύνθου, ήταν σταθερά περισσότερες από τους θανάτους, όμως από το έτος 2010 και μετά 

υφίστανται μείωση με αποτέλεσμα το έτος 2012, εν μέσω οικονομικής κρίσης ο αδρός δείκτης 

θανάτων να υπερβαίνει τον αντίστοιχο δείκτη γεννητικότητας, δηλαδή ο πληθυσμός του Νομού 

Ζακύνθου υφίσταται φυσική μείωση. 
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Αιτίες Θανάτου 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στον πληθυσμό του Νομού Ζακύνθου παρουσιάζονται στον Πίνακα 57: 

Πίνακας 57: Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους – Νομός Ζακύνθου 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

 Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
589,3 47,3% 493,8 50,7% 355,7 38,5% 476,0 44,1% 

Νεοπλάσματα 263,9 21,2% 146,6 15,0% 184,0 19,9% 218,4 20,2% 

Αναπνευστικό σύστημα 107,4 8,6% 64,3 6,6% 100,6 10,9% 83,4 7,7% 

Ατυχήματα 21,5 1,7% 48,9 5,0% 29,4 3,2% 27,0 2,5% 

Αυτοκτονίες 3,1 0,2% 7,7 0,8% 2,5 0,3% 2,5 0,2% 

Άλλες αιτίες 260,9 20,9% 213,5 21,9% 252,7 27,3% 272,3 25,2% 

Σύνολο 1.246,1 100,0% 974,7 100,0% 924,9 100,0% 1.079,5 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
 

Από τον Πίνακα 57 προκύπτει ότι, για το έτος 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων (44,1%) 

εμφανίζεται στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ακολουθούν οι άλλες αιτίες (20,3%) 

και τα νεοπλάσματα (20,2%). 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στις Περιφέρειες και τους Νομούς της 

χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί από τους δείκτες αυτής 

παραλείπεται ο παράγοντας της ηλικίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί μια τεχνική της άρσης της επίδρασης της διαφορετικής σύνθεσης 

ηλικίας των συγκρινόμενων πληθυσμών των Νομών ή Περιφερειών. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι αδροί δείκτες θνησιμότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αγνοείται η 

δομή των ηλικιών. Η άμεση προτυποποίηση χρησιμοποιείται για να αρθεί το πρόβλημα της 

επίδρασης της ηλικίας, προκειμένου να υπολογιστεί και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εδώ μία άμεση μέθοδο προτυποποίησης, το Ηλικιακά 

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας ανά 1.000 κατοίκους (Age-adjusted Death Rate =ADR).  

Για κάθε αιτία θανάτου, για τα έτη 1991, 2001 και 2011 το ηλικιακά προσαρμοσμένο ποσοστό 

θνησιμότητας (ADR) ανά 1.000 άτομα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 58: 
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Πίνακας 58: Ηλικιακά Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)  
Νομός Ζακύνθου 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

4,46 4,32 3,93 

Νεοπλάσματα 2,18 1,36 2,09 

Αναπνευστικό σύστημα 0,80 0,56 1,39 

Ατυχήματα 0,21 0,48 0,34 

Αυτοκτονίες 0,03 0,08 0,10 

Άλλες αιτίες 2,06 1,88 3,08 

Σύνολο 9,75 8,68 10,93 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 58 προκύπτει ότι: 

 οι αιτίες που εμφανίζουν αύξηση θανάτων είναι οι ασθένειες του αναπνευστικού, τα 

ατυχήματα, οι αυτοκτονίες  καθώς και οι άλλες αιτίες και το σύνολο των θανάτων  

 αντίθετα, οι ασθένειες του κυκλοφορικού και τα νεοπλάσματα παρουσίασαν μείωση 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στους Νομούς και τις Περιφέρειες της 

χώρας, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, επειδή ακριβώς παραλείπεται η 

ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των Νομών και των Περιφερειών. 

Ένας χρήσιμος δείκτης που παρέχει πληροφόρηση με ακρίβεια για το σχετικό θέμα σε 

συγκεκριμένο Νομό ή Περιφέρεια είναι το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – SMR 

(Standardized Mortality Ratio) (έμμεση προτυποποίηση). Αυτό το Πηλίκο εμφανίζεται ως ο αριθμός 

των παρατηρούμενων θανάτων στον υπό μελέτη πληθυσμό ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων 

που θα προσδοκούσαμε, αν ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τις ίδιες συχνότητες με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Σημειώνουμε ότι μία αδυναμία του Δείκτη SMR είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαφορετικές περιοχές. 
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Ειδικότερα, για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012 το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας, SMR 

δίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 59: 

Πίνακας 59: Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – Νομός Ζακύνθου 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

1,22 1,05 0,81 1,04 

Νεοπλάσματα 1,35 0,66 0,73 0,84 

Αναπνευστικό σύστημα 2,07 1,00 1,05 0,79 

Ατυχήματα 0,60 1,35 1,14 1,07 

Αυτοκτονίες 0,82 2,53 0,56 0,52 

Άλλες αιτίες 1,59 1,52 1,22 1,22 

Σύνολο 1,33 1,04 0,90 1,00 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τον Πίνακα 59 παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 1991 και 2012 σημειώθηκε μείωση του 

δείκτη SMR από τις ασθένειες του κυκλοφορικού, τα νεοπλάσματα, τις νόσους του αναπνευστικού, 

τις αυτοκτονίες αλλά και τις άλλες αιτίες και το σύνολο των θανάτων. Για το έτος 2012, ο δείκτης 

SMR έχει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας για τις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, τα 

ατυχήματα και τις άλλες αιτίες, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στον υπό 

μελέτη πληθυσμό, στο Νομό Ζακύνθου, σε σύγκριση με τον πρότυπο πληθυσμό, δηλαδή τον 

πληθυσμό της Ελλάδας, ενώ στο σύνολο των θανάτων ο δείκτης έχει τιμή μονάδα, δηλαδή, 

συνολικά, παρατηρήθηκε το έτος 2012 πλήθος θανάτων που θα αναμέναμε αν επικρατούσαν οι 

ίδιες δημογραφικές συνθήκες με το σύνολο της χώρας. 

Η μελέτη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών –παιδικός πληθυσμός 0-14 ετών, 

παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) και γεροντικός πληθυσμός (65 ετών και άνω)- μας παρέχει 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθώς και τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις. 
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Ο Δείκτης Γήρανσης του Νομού Ζακύνθου και της Ελλάδας δίνονται στο Γράφημα 26: 

Γράφημα 26: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης Νομού Ζακύνθου 

 

*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 60 παρατηρούμε ότι ο 

Νομός Ζακύνθου, από το έτος 2000 μέχρι και 

σήμερα, είναι πιο γηρασμένος σε σύγκριση με το 

σύνολο της χώρας. Ο Δείκτης Γήρανσης, το έτος 1981, 

για το Νομό Ζακύνθου ήταν 79,9 ηλικιωμένοι για 100 

παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα, φτάνει τους 

134,4(!!). 

Όσο οι τιμές του Δείκτη Γήρανσης μειώνονται, τόσο 

πιο νεανικός θεωρείται ο πληθυσμός και 

αντίστροφα: όσο αυξάνονται, τόσο πιο γηρασμένος 

είναι. Στην περιοχή μελέτης, του Νομού Ζακύνθου, τα 

δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή είναι ένας έντονα 

γηρασμένος Νομός.  
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Ν. Ζακύνθου Ελλάδα

Πίνακας 75: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης 
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Γράφημα 27: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων στο Νομό Ζακύνθου 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων)  

*Απογραφές 
 

Από το σχετικό Γράφημα 27 διαφαίνεται ότι, στο 

Νομό Ζακύνθου, ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 

ακολούθησε πτωτική πορεία, από το έτος 2000, για 

να φτάσει, το έτος 2011 στην τιμή 19,3, τιμή 

μικρότερη από την τιμή του αντίστοιχου δείκτη για 

το σύνολο της χώρας. 
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Ν. Ζακύνθου Ελλάδα

Πίνακας 61: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης 
Ηλικιωμένων 
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Γράφημα 28: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων στο Νομό Ζακύνθου 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

  Πίνακας 62: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων 
 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 28 και τον Πίνακα 

62, ο Δείκτης Εξάρτησης Νέων του Νομού Ζακύνθου 

παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμές από τον αντίστοιχο 

για τη χώρα σε όλη την περίοδο μελέτης. Οι τιμές 

του παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα από το 

έτος 2002 για να καταλήξει, το έτος 2011,ο Δείκτης 

Εξάρτησης Νέων στην τιμή 24,5, τιμή μεγαλύτερη 

από τον αντίστοιχο δείκτη για την υπόλοιπη χώρα. 
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Ν. Ζακύνθου Ελλάδα
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Γράφημα 29: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη Εξάρτησης του Νομού Ζακύνθου 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

                                                                                

 

Ο Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης εμφανίζει την 

αναλογία των ατόμων ηλικίας μέχρι 14 ετών και 65 

ετών και άνω, σε σχέση με τις ηλικίες 15 έως 64 ετών. 

Δηλαδή, ο Δείκτης αυτός δείχνει τον αριθμό των 

ατόμων που δεν μπορούν να εργαστούν σε σύγκριση 

με 100 άτομα που μπορούν να εργαστούν. Στο Νομό 

Ζακύνθου, το έτος 2011, η τιμή του δείκτη ήταν 43,8 

που αντιστοιχεί σε λίγο υψηλότερη τιμή από την 

αντίστοιχη του δείκτη στο σύνολο της χώρας. 
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Ν. Ζακύνθου Ελλάδα

Πίνακας 63: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη 
Εξάρτησης 
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Παρουσίαση των απαντήσεων 
 

Πίνακας 64: Ατομική Ικανοποίηση των ερωτηθέντων πολιτών του Νομού Ζακύνθου από τα 
Κέντρα Υγείας 

 Μέσος 

Ολική Ικανοποίηση 60,2 

1. Ιατρικό προσωπικό 60,6 

2. Χώροι αναμονής 57,4 

3. Καθαριότητα χώρων 63,0 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 50,9 

5. Χρόνος αναμονής 53,7 

6. Προσβασιμότητα 59,7 

 

Στον Πίνακα 64 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των πολιτών που αφορούν στην 

ολική τους ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, αλλά και τις επιμέρους διαστάσεις 

της ολικής ικανοποίησης. Η υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών παρατηρείται από την 

καθαριότητα χώρων (63) και ακολουθεί η ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό (60,6) των 

Κέντρων Υγείας του Νομού Ζακύνθου.  

Πίνακας 65: Συσχετίσεις κατά Spearman μεταξύ της Ολικής Ικανοποίησης και των διαστάσεών της 
για το Νομό Ζακύνθου 

 Συσχέτιση 

1. Ιατρικό προσωπικό 0,692** 

2. Χώροι αναμονής 0,062 

3. Καθαριότητα χώρων 0,179 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 0,242 

5. Χρόνος αναμονής 0,298* 

6. Προσβασιμότητα 0,109 

* : συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

**: συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 65, οι διαστάσεις της ικανοποίησης από το ιατρικό 

προσωπικό και το χρόνο αναμονής είναι στατιστικά σημαντικά θετικά συσχετισμένες με την ολική 

ικανοποίηση, με την ικανοποίηση από τους γιατρούς να εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την 
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ολική ικανοποίηση των πολιτών (0,692). Μη σημαντική συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση 

εμφανίζει οι διάσταση της ικανοποίησης που αφορούν στους χώρους αναμονής, στην καθαριότητα 

των χώρων, στον ιατρικό εξοπλισμό και στην προσβασιμότητα. 

Πίνακας 66: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα για το Νομό Ζακύνθου 

 έως 29 30-44 45-59 60+ 

Ολική Ικανοποίηση  83,3 55,8 58,8 72,5 

1. Ιατρικό προσωπικό 66,7 61,5 60,3 70,0 

2. Χώροι αναμονής 75,0 65,4 51,5 57,5 

3. Καθαριότητα χώρων 58,3 65,4 63,2 57,5 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 66,7 53,8 45,6 45,0 

5. Χρόνος αναμονής 50,0 51,9 57,4 55,0 

6. Προσβασιμότητα 66,7 65,4 64,7 57,5 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 66 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Ζακύνθου, με βάση την ολική 

ικανοποίηση των ασθενών, πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι ασθενείς ηλικίας μέχρι 29 ετών 

(83,3) και ακολουθούν οι ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω. Όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό, 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς έχουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση (70) και ακολουθούν οι 

ασθενείς ηλικίας μέχρι 29 ετών (66,7). 

Πίνακας 67: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά επίπεδο εκπαίδευσης για το Νομό Ζακύνθου 

 Ανώτατη Ανώτερη Μέση Δημοτικό 

Ολική Ικανοποίηση  69,4 75,0 87,5 57,5 

1. Ιατρικό προσωπικό 75,0 62,5 75,0 55,0 

2. Χώροι αναμονής 55,6 43,8 68,8 60,0 

3. Καθαριότητα χώρων 55,6 68,8 62,5 57,5 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 47,2 31,3 62,5 50,0 

5. Χρόνος αναμονής 50,0 56,3 62,5 47,5 

6. Προσβασιμότητα 52,8 43,8 81,3 62,5 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 67 προκύπτει ότι, στο Νομό Ζακύνθου, οι ερωτηθέντες με Μέση 

Εκπαίδευση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (87,5) και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

ιατρικό προσωπικό (75).  
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Πίνακας 68: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις με βάση την οικονομική κατάσταση για το Νομό 
Ζακύνθου 

 
Άνετη και 

πολύ άνετη 
Ανεκτή Δύσκολη 

Πολύ 
δύσκολη 

Ολική Ικανοποίηση  79,2 65,0 60,0 54,5 

1. Ιατρικό προσωπικό 62,5 70,0 60,0 61,4 

2. Χώροι αναμονής 54,2 55,0 65,0 56,8 

3. Καθαριότητα χώρων 66,7 55,0 70,0 54,5 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 66,7 42,5 51,7 43,2 

5. Χρόνος αναμονής 58,3 55,0 56,7 47,7 

6. Προσβασιμότητα 75,0 67,5 65,0 52,3 

 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 68 ότι, στο Νομό Ζακύνθου, οι ερωτηθέντες με άνετη και πολύ άνετη 

οικονομική κατάσταση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (79,2) και ακολουθούν αυτοί με 

ανεκτή οικονομική κατάσταση (65). Με βάση την ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό, οι 

ασθενείς με ανεκτή οικονομική κατάσταση (70) είναι οι πιο ικανοποιημένοι και ακολουθούν οι 

ασθενείς με άνετη ή πολύ άνετη οικονομική κατάσταση (62,5).  
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Απεικόνιση Ολικής Ικανοποίησης των Πολιτών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Ζακύνθου 
 

Γράφημα 30: Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε; 

 

Από τα στοιχεία της ικανοποίησης παρατηρούμε ότι το 51,9% (αθροιστικά: "πολύ ικανοποιημένος" 

+ "ικανοποιημένος") των ασθενών, δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. 

Γράφημα 31: Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης

 

Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών 

των Κέντρων Υγείας για το Νομό Ζακύνθου από 

τις υπηρεσίες που τους παρέχουν βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα (76,9%). 

 

Η τιμή του Δείκτη Απαιτητικότητας δείχνει ότι 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα 

Υγείας χαρακτηρίζονται ως μη απαιτητικοί. 
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Βάρη Κριτηρίων 

Τα βάρη των κριτηρίων δίνουν τη σχετική σημασία μέσα στο σύνολο των κριτηρίων όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 32: 

Γράφημα 32: Βάρη Κριτηρίων 

 

Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" έχει το μεγαλύτερο βάρος με ποσοστό 48,6%. Ακολουθούν τα 

κριτήρια "Ιατρικός εξοπλισμός" και "Χώροι αναμονής" με 10,9%, "Χρόνος αναμονής" με 10,2%, 

"Καθαριότητα χώρων" με 9,9%, και τέλος η "Προσβασιμότητα" με 9,5%.  

Στο σύνολο του δείγματος του Νομού Ζακύνθου, το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" εμφανίζει την 

καλύτερη απόδοση για τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, ενώ τη χειρότερη επίδοση εμφανίζει να 

έχει το κριτήριο που σχετίζεται με την "Προσβασιμότητα".  
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Γράφημα 33: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης Κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 33 των Μέσων Δεικτών Ικανοποίησης των ασθενών των Κέντρων 

Υγείας, στο κριτήριο του "Χρόνου αναμονής" ο δείκτης έχει τη χαμηλότερη τιμή (61,2%). Ο μέσος 

δείκτης ικανοποίησης για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι: 87,2% για το "Ιατρικό προσωπικό", 68,7% για 

την "Καθαριότητα χώρων", 66,5% για τους "Χώρους αναμονής", 64,5% για την "Προσβασιμότητα" 

και 63,3% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό". 

Οι Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας δίνονται στο Γράφημα 34: 

Γράφημα 34: Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας

 
Από το Γράφημα 34 παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Ζακύνθου, δεν εμφανίζονται ως απαιτητικοί, όσον αφορά σε όλα τα κριτήρια.  
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Οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας δίνονται στο Γράφημα 35: 

Γράφημα 35: Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο 3,1% για το κριτήριο "Καθαριότητα χώρων", στο 

3,4% για την "Προσβασιμότητα", στο 3,7% για τους "Χώρους αναμονής", στο 3,9% για το "Χρόνο 

αναμονής", στο 4% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό" και στο 6,2% για το "Ιατρικό προσωπικό". 

Στο συγκεντρωτικό Πίνακα 69 συνοψίζονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα: 

Πίνακας 69: Απόψεις Πολιτών Νομού Ζακύνθου για τα Κέντρα Υγείας  
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Το Διάγραμμα Δράσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Ζακύνθου είναι το 

ακόλουθο: 

 

 

Από την ανάλυση του Διαγράμματος Δράσης προκύπτει ότι δεν εμφανίζεται κάποιο από τα 

κριτήρια στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ (χαμηλή απόδοση - υψηλή σημαντικότητα) και συνεπώς η 

προτεραιότητα των Κέντρων Υγείας του Νομού Ζακύνθου θα πρέπει να εστιάζεται στον "Χρόνο 

αναμονής" στους "Χώρους αναμονής" στην "Προσβασιμότητα" και στον "Ιατρικό εξοπλισμό".  

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο στην περιοχή δράσης, που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κριτήριο που να αποτελεί κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για άμεση βελτίωση. 

Πρώτη προτεραιότητα
(Περιοχή Δράσης)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Χαμηλή

•Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" βρίσκεται στην περιοχή 
ισχύος (υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). 

Αποτελεί ισχυρό σημείο για τη διαμόρφωση της ολικής 
ικανοποίησης.

Δεύτερη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύος)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Υψηλή

•Τα κριτήρια του "Χώρου αναμονής", του "Χρόνου 
αναμονής", της "Προσβασιμότητας" και του "Ιατρικού 

εξοπλισμού", βρίσκονται στην περιοχή ισχύουσας 
κατάστασης. 

Τρίτη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Χαμηλή

•Το κριτήριο της καθαριότητας χώρων βρίσκεται στο 
μεταίχμιο μεταξύ της Περιοχής Ισχύουσας Κατάστασης και 
Περιοχής  Μεταφοράς Πόρων και δεν είναι σημαντικό για 

τους ασθενείς. 

Τέταρτη προτεραιότητα
(Περιοχή Μεταφοράς Πόρων)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Υψηλή
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Το Διάγραμμα Βελτίωσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Ζακύνθου έχει τη 

μορφή: 

 

 

Από το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει ότι οι προσπάθειες κατά προτεραιότητα βελτίωσης από τα 

Κέντρα Υγείας πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση της διάστασης του "Ιατρικού 

προσωπικού",  για να αυξηθεί το επίπεδο ολικής ικανοποίησης των ασθενών. 

  

•Στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης 
έχουμε το κριτήριο του "Ιατρικού προσωπικού", με περιθώρια 

βελτίωσης 6,2%.
Πρώτη προτεραιότητα

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο
Δεύτερη προτεραιότητα

(Υψηλή Αποτελεσματικότητα / 
Μεγάλη Προσπάθεια)

•Πέντε κριτήρια - "Ιατρικός εξοπλισμός", "Χρόνος αναμονής", 
"Προσβασιμότητα", "Καθαριότητα" και "Χώροι αναμονής"- βρίσκονται στην 
περιοχή 2ης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης. Και τα πέντε κριτήρια 

μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ολικής ικανοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
(Χαμηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μικρή Προσπάθεια)

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριοΤρίτη προτεραιότητα
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από τη συνολική ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου MUSA συνοψίζονται ως 

εξής: 

 η Ολική Ικανοποίηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Ζακύνθου είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα (76,9%) 

 από τα έξι κριτήρια, το κριτήριο του Ιατρικού Προσωπικού εμφανίζει Μέσο Δείκτη 

Ικανοποίησης σχετικά πολύ υψηλό  (87,2%). 

 στη διαμόρφωση της Ολικής Ικανοποίησης συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα 

κριτήρια: 

Ιατρικό προσωπικό 87,2% με βάρος 48,6% 

Καθαριότητα xώρων 68,7% με βάρος 9,9% 

Χώροι αναμονής 66,5% με βάρος 10,9% 

Προσβασιμότητα 64,5% με βάρος 9,5% 

Ιατρικός εξοπλισμός 63,3% με βάρος 10,9% 

Χρόνος αναμονής 61,2% με βάρος 10,2% 

 

 Το ισχυρό σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Ζακύνθου είναι το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό". 

 Τα ασθενή σημεία για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Ζακύνθου είναι οι χώροι αναμονής, η προσβασιμότητα, ο χρόνος αναμονής και ο ιατρικός 

εξοπλισμός. 

 Ως προς την Αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης των κριτηρίων που θα 

επιφέρουν βελτίωση της Ολικής Ικανοποίησης, αυτά με φθίνουσα σειρά είναι: 

Ιατρικό προσωπικό 6,2% 

Ιατρικός εξοπλισμός 4,0% 

Χρόνος αναμονής 3,9% 

Χώροι αναμονής 3,7% 

Προσβασιμότητα 3,4% 

Καθαριότητα xώρων 3,1% 
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 Από το Διάγραμμα Δράσης (περιοχή ισχύουσας κατάστασης), εντοπίσθηκαν τα κριτήρια 

των "Χώρων αναμονής", της "Προσβασιμότητας", του " Χρόνου αναμονής " και του 

"Ιατρικού εξοπλισμού", τα οποία λόγω της χαμηλής προσφερόμενης ποιότητας από τα 

κέντρα Υγείας του Νομού Ζακύνθου, χρήζουν βελτίωσης. 

 Από το Διάγραμμα Βελτίωσης που στόχος του είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε 

πιθανές ενέργειες βελτίωσης από τα Κέντρα Υγείας, παρατηρούμε ότι στην περιοχή πρώτης 

προτεραιότητας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο Ιατρικό προσωπικό. 
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Νομός Κέρκυρας 
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Δημογραφικά  
 

Η χαμηλή γονιμότητα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει ένα σημαντικό 

μήνυμα και για την οικονομική κρίση.  

Η δημογραφική αυτή κρίση ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι 

ένα μεγάλο πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές για την επίλυσή του, τη στιγμή 

μάλιστα που η χαμηλή γονιμότητα παράγει γηρασμένο πληθυσμό. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με 

το μέλλον της χώρας και απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η 

γεννητικότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση. 

Γράφημα 36: Φυσική Κίνηση Πληθυσμού του Νομού Κέρκυρας 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από το Γράφημα 36 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Κέρκυρας, ο αδρός δείκτης θανάτων ανά 1.000 

κατοίκους υπερβαίνει τον αδρό δείκτη γεννητικότητας για κάθε έτος από το 1983 μέχρι και σήμερα. 

Αυτό σημαίνει ότι, από το έτος 1983 και έπειτα, οι θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους στο Νομό 

Κέρκυρας ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις. Το 2012 η φυσική μείωση του πληθυσμού του 

Νομού Κέρκυρας συνεχίζεται αδιάκοπτα. 
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Αιτίες Θανάτου 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στον πληθυσμό του Νομού Κέρκυρας παρουσιάζονται στον Πίνακα 70: 

Πίνακας 70: Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους – Νομός Κέρκυρας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

 Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
570,0 48,5% 532,0 53,2% 513,6 46,6% 602,7 48,7% 

Νεοπλάσματα 220,3 18,8% 208,9 20,9% 244,3 22,2% 255,8 20,7% 

Αναπνευστικό σύστημα 105,3 9,0% 81,9 8,2% 120,7 10,9% 112,1 9,1% 

Ατυχήματα 36,7 3,1% 28,8 2,9% 26,8 2,4% 31,6 2,6% 

Αυτοκτονίες 7,7 0,7% 4,5 0,5% 5,7 0,5% 5,7 0,5% 

Άλλες αιτίες 234,8 20,0% 143,1 14,3% 191,6 17,4% 229,0 18,5% 

Σύνολο 1.174,8 100,0% 999,3 100,0% 1.102,8 100,0% 1.236,9 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
 

Από τον Πίνακα 70 προκύπτει ότι, για το έτος 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων (48,7%) 

εμφανίζεται στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ακολουθούν τα νεοπλάσματα 

(20,7%) και οι άλλες αιτίες (18,5%). 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στις Περιφέρειες και τους Νομούς της 

χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί από τους δείκτες αυτής 

παραλείπεται ο παράγοντας της ηλικίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί μια τεχνική της άρσης της επίδρασης της διαφορετικής σύνθεσης 

ηλικίας των συγκρινόμενων πληθυσμών των Νομών ή Περιφερειών. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι αδροί δείκτες θνησιμότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αγνοείται η 

δομή των ηλικιών. Η άμεση προτυποποίηση χρησιμοποιείται για να αρθεί το πρόβλημα της 

επίδρασης της ηλικίας, προκειμένου να υπολογιστεί και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εδώ μία άμεση μέθοδο προτυποποίησης, το Ηλικιακά 

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας ανά 1.000 κατοίκους (Age-adjusted Death Rate =ADR).  

Για κάθε αιτία θανάτου, για τα έτη 1991, 2001 και 2011 το ηλικιακά προσαρμοσμένο ποσοστό 

θνησιμότητας (ADR) ανά 1.000 άτομα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 71: 
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Πίνακας 71: Ηλικιακά Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)  
Νομός Κέρκυρας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

4,82 4,51 4,11 

Νεοπλάσματα 1,91 1,82 2,34 

Αναπνευστικό σύστημα 0,89 0,70 0,80 

Ατυχήματα 0,35 0,27 0,29 

Αυτοκτονίες 0,07 0,04 0,03 

Άλλες αιτίες 2,03 1,22 1,44 

Σύνολο 10,06 8,56 9,01 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 71 προκύπτει ότι: 

 οι θάνατοι από νεοπλάσματα παρουσίασαν αύξηση μεταξύ των ετών 1991 και 2011 

 αντίθετα, όλες οι υπόλοιπες αιτίες θανάτου, αλλά και το σύνολο των θανάτων 

μειώθηκαν στην ίδια περίοδο 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στους Νομούς και τις Περιφέρειες της 

χώρας, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, επειδή ακριβώς παραλείπεται η 

ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των Νομών και των Περιφερειών. 

Ένας χρήσιμος δείκτης που παρέχει πληροφόρηση με ακρίβεια για το σχετικό θέμα σε 

συγκεκριμένο Νομό ή Περιφέρεια είναι το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – SMR 

(Standardized Mortality Ratio) (έμμεση προτυποποίηση). Αυτό το Πηλίκο εμφανίζεται ως ο αριθμός 

των παρατηρούμενων θανάτων στον υπό μελέτη πληθυσμό ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων 

που θα προσδοκούσαμε, αν ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τις ίδιες συχνότητες με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Σημειώνουμε ότι μία αδυναμία του Δείκτη SMR είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαφορετικές περιοχές. 
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Ειδικότερα, για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012 το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας, SMR 

δίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 72: 

Πίνακας 72: Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – Νομός Κέρκυρας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

1,18 1,13 1,16 1,31 

Νεοπλάσματα 1,13 0,94 0,97 0,98 

Αναπνευστικό σύστημα 2,02 1,28 1,26 1,06 

Ατυχήματα 1,03 0,80 1,04 1,26 

Αυτοκτονίες 2,07 1,47 1,30 1,22 

Άλλες αιτίες 1,43 1,02 0,93 1,03 

Σύνολο 1,26 1,07 1,07 1,15 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τον Πίνακα 72 παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 1991 και 2012 σημειώθηκε αύξηση του 

δείκτη SMR από τις ασθένειες του κυκλοφορικού και τα ατυχήματα. Για το έτος 2012 όλες οι τιμές 

του δείκτη SMR είναι μεγαλύτερες της μονάδας, με εξαίρεση τα νεοπλάσματα που έχουν τιμή 

δείκτη 0,98, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στον υπό μελέτη πληθυσμό, στο 

Νομό Κέρκυρας, σε σύγκριση με τον πρότυπο πληθυσμό, δηλαδή τον πληθυσμό της Ελλάδας. 

Η μελέτη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών –παιδικός πληθυσμός 0-14 ετών, 

παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) και γεροντικός πληθυσμός (65 ετών και άνω)- μας παρέχει 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθώς και τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις. 
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Ο Δείκτης Γήρανσης του Νομού Κέρκυρας και της Ελλάδας δίνονται στο Γράφημα 37: 

Γράφημα 37: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης Νομού Κέρκυρας 

 

*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 73 παρατηρούμε ότι ο 

Νομός Κέρκυρας, για όλη την περίοδο μελέτης, ήταν 

πιο γηρασμένος σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

Ο Δείκτης Γήρανσης, το έτος 1981, για το Νομό 

Κέρκυρας ήταν 76,4 ηλικιωμένοι για 100 παιδιά κάτω 

των 15 ετών. Σήμερα, φτάνει τους 158,4(!!). 

Όσο οι τιμές του Δείκτη Γήρανσης μειώνονται, τόσο 

πιο νεανικός θεωρείται ο πληθυσμός και αντίστροφα: 

όσο αυξάνονται, τόσο πιο γηρασμένος είναι. Στην 

περιοχή μελέτης, του Νομού Κέρκυρας, τα δεδομένα 

δείχνουν ότι η περιοχή είναι ένας έντονα γερασμένος 

Νομός.  
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Ν. Κέρκυρας Ελλάδα

Πίνακας 73: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης 
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Γράφημα 38: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων στο Νομό Κέρκυρας 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων)  

*Απογραφές 
 

Από το σχετικό Γράφημα 38 διαφαίνεται ότι, στο 

Νομό Κέρκυρας, ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 

ακολούθησε πτωτική πορεία, από το έτος 2006, για 

να φτάσει, το έτος 2011 στην τιμή 26,6. Παρά τη 

μείωση αυτή, ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 

εξακολουθεί να είναι υψηλότερος στο Νομό 

Κέρκυρας σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. 
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Ν. Κέρκυρας Ελλάδα

Πίνακας 74: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης 
Ηλικιωμένων 
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Γράφημα 39: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων στο Νομό Κέρκυρας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

  Πίνακας 75: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων 
 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 39 και τον Πίνακα 

75, ο Δείκτης Εξάρτησης Νέων του Νομού Κέρκυρας 

παρουσιάζει τιμές πολύ κοντά στον αντίστοιχο για τη 

χώρα και οι τιμές του παρουσιάζουν μια μικρή τάση 

αύξησης από το έτος 2005 για να διαμορφωθεί, το 

έτος 2011, ο Δείκτης Εξάρτησης Νέων στην τιμή 23. 
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Γράφημα 40: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη Εξάρτησης του Νομού Κέρκυρας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

                                                                                

 

Ο Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης εμφανίζει την 

αναλογία των ατόμων ηλικίας μέχρι 14 ετών και 65 

ετών και άνω, σε σχέση με τις ηλικίες 15 έως 64 

ετών. Δηλαδή, ο Δείκτης αυτός δείχνει τον αριθμό 

των ατόμων που δεν μπορούν να εργαστούν σε 

σύγκριση με 100 άτομα που μπορούν να εργαστούν. 

Στο Νομό Κέρκυρας, το έτος 2011, η τιμή του δείκτη 

ήταν 49,6 που αντιστοιχεί σε υψηλότερη τιμή από 

την αντίστοιχη του δείκτη στο σύνολο της χώρας 

(43,4). 
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Ν. Κέρκυρας Ελλάδα

Πίνακας 76: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη 
Εξάρτησης 
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Παρουσίαση των απαντήσεων 
 

Πίνακας 77: Ατομική Ικανοποίηση των ερωτηθέντων πολιτών του Νομού Κέρκυρας από τα 
Κέντρα Υγείας 

 Μέσος 

Ολική Ικανοποίηση 62,6 

1. Ιατρικό προσωπικό 69,4 

2. Χώροι αναμονής 59,0 

3. Καθαριότητα χώρων 63,7 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 45,5 

5. Χρόνος αναμονής 50,8 

6. Προσβασιμότητα 63,2 

 

Στον Πίνακα 77 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των πολιτών που αφορούν στην 

ολική τους ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, αλλά και τις επιμέρους διαστάσεις 

της ολικής ικανοποίησης. Η υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών παρατηρείται από το ιατρικό 

προσωπικό (69,4) και ακολουθεί η ικανοποίηση από την καθαριότητα των χώρων (63,7) των 

Κέντρων Υγείας του Νομού Κέρκυρας.  

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τον ιατρικό εξοπλισμό, οι πολίτες του Νομού Κέρκυρας δεν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, έχοντας ικανοποίηση κάτω από τη βάση (45,5). 

Πίνακας 78: Συσχετίσεις κατά Spearman μεταξύ της Ολικής Ικανοποίησης και των διαστάσεών της 
για το Νομό Κέρκυρας 

 Συσχέτιση 

1. Ιατρικό προσωπικό 0,740 

2. Χώροι αναμονής 0,460 

3. Καθαριότητα χώρων 0,437 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 0,466 

5. Χρόνος αναμονής 0,479 

6. Προσβασιμότητα 0,375 

Σημείωση: Όλες οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 78, όλες οι διαστάσεις ικανοποίησης είναι στατιστικά 

σημαντικά θετικά συσχετισμένες με την ολική ικανοποίηση. Η ικανοποίηση από τους γιατρούς 
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εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση των πολιτών (0,740) και ακολουθεί ο 

χρόνος αναμονής (0,479). Τη μικρότερη συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση εμφανίζει η διάσταση 

της ικανοποίησης από την προσβασιμότητα του Κέντρου Υγείας (0,375). 

Πίνακας 79: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα για το Νομό Κέρκυρας 

 έως 29 30-44 45-59 60+ 

Ολική Ικανοποίηση  53,1 61,2 60,1 72,7 

1. Ιατρικό προσωπικό 67,2 65,5 69,0 76,1 

2. Χώροι αναμονής 59,4 56,9 61,3 59,1 

3. Καθαριότητα χώρων 59,4 64,7 60,7 63,6 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 46,9 40,5 42,9 50,0 

5. Χρόνος αναμονής 51,6 47,4 51,8 51,1 

6. Προσβασιμότητα 67,2 60,3 60,7 62,5 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 79 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Κέρκυρας, η ολική ικανοποίηση των 

ασθενών, αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία του ασθενή. Όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό, οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς έχουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση (76,1) και ακολουθούν οι 

ασθενείς ηλικίας από 45 μέχρι 59 ετών (69). 

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από τον ιατρικό εξοπλισμό, οι κάτοικοι του Νομού Κέρκυρας, δεν 

είναι ικανοποιημένοι, και μόνο οι ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω έχουν ικανοποίηση μόλις  στη 

βάση (50). 

Πίνακας 80: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά επίπεδο εκπαίδευσης για το Νομό Κέρκυρας 

 Ανώτατη Ανώτερη Μέση Δημοτικό 

Ολική Ικανοποίηση  64,4 65,6 50,0 56,0 

1. Ιατρικό προσωπικό 72,7 68,8 50,0 66,0 

2. Χώροι αναμονής 59,8 57,8 50,0 58,0 

3. Καθαριότητα χώρων 56,1 67,2 25,0 60,0 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 47,7 40,6 25,0 42,0 

5. Χρόνος αναμονής 52,3 45,3 50,0 52,0 

6. Προσβασιμότητα 63,6 64,1 50,0 62,0 

Σημείωση: ένας ερωτηθέντας δήλωσε Μέση εκπαίδευση 



  

117 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 80 προκύπτει ότι, στο Νομό Κέρκυρας, οι ερωτηθέντες με Ανώτερη 

εκπαίδευση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (65,6) και ακολουθούν οι ασθενείς της 

Ανώτατης εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό, πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι 

ερωτηθέντες με Ανώτατη εκπαίδευση (72,7) και ακολουθούν οι ερωτηθέντες με Ανώτερη 

εκπαίδευση. 

Πίνακας 81: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις με βάση την οικονομική κατάσταση για το Νομό 
Κέρκυρας 

 
Άνετη και 

πολύ άνετη 
Ανεκτή Δύσκολη 

Πολύ 
δύσκολη 

Ολική Ικανοποίηση  37,5 62,5 58,6 66,3 

1. Ιατρικό προσωπικό 50,0 67,9 65,1 73,8 

2. Χώροι αναμονής 37,5 59,8 58,6 59,4 

3. Καθαριότητα χώρων 37,5 67,0 59,2 61,9 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 25,0 45,5 40,8 48,1 

5. Χρόνος αναμονής 50,0 49,1 50,0 51,3 

6. Προσβασιμότητα 62,5 62,5 59,9 64,4 

Σημείωση: δύο ερωτηθέντες δήλωσε άνετη ή πολύ άνετη οικονομική κατάσταση  

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 81 ότι, στο Νομό Κέρκυρας, οι ερωτηθέντες με πολύ δύσκολη 

οικονομική κατάσταση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (66,3) και ακολουθούν αυτοί με 

ανεκτή οικονομική κατάσταση (62,5). Με βάση την ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό, οι 

ασθενείς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση (73,8) είναι οι πιο 

ικανοποιημένοι και ακολουθούν οι ασθενείς με ανεκτή οικονομική κατάσταση (67,9).  
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Απεικόνιση Ολικής Ικανοποίησης των Πολιτών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας 
 

Γράφημα 41: Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε; 

 

Από τα στοιχεία της ικανοποίησης παρατηρούμε ότι το 51,9% (αθροιστικά: "πολύ ικανοποιημένος" 

+ "ικανοποιημένος") των ασθενών, δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. 

Γράφημα 42: Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης

 

Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών 

των Κέντρων Υγείας για το Νομό Κέρκυρας από 

τις υπηρεσίες που τους παρέχουν βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα (80,8%). 

 

Η τιμή του Δείκτη Απαιτητικότητας δείχνει ότι 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα 

Υγείας χαρακτηρίζονται ως μη απαιτητικοί. 
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Βάρη Κριτηρίων 

Τα βάρη των κριτηρίων δίνουν τη σχετική σημασία μέσα στο σύνολο των κριτηρίων, όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 43: 

Γράφημα 43: βάρη Κριτηρίων 

 

Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" έχει το μεγαλύτερο βάρος με ποσοστό 31,7%. Ακολουθούν τα 

κριτήρια "Χώροι αναμονής" και "Καθαριότητα χώρων" με 16,7%, "Χρόνος αναμονής" με 14%, 

"Προσβασιμότητα" με 11,1%, και τέλος ο "Ιατρικός εξοπλισμός" με 9,9%.  

Στο σύνολο του δείγματος του Νομού Κέρκυρας, το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" εμφανίζει την 

καλύτερη απόδοση για τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, ενώ τη χειρότερη επίδοση φαίνεται ότι 

έχει το κριτήριο που σχετίζεται με τον "Ιατρικό εξοπλισμό".  
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Γράφημα 44: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης Κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 44 των Μέσων Δεικτών Ικανοποίησης των ασθενών των Κέντρων 

Υγείας, στο κριτήριο του "Ιατρικού εξοπλισμού" ο δείκτης έχει τη χαμηλότερη τιμή (54,1%). Ο 

μέσος δείκτης ικανοποίησης για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι: 89,5% για το "Ιατρικό προσωπικό", 

81,2% για την "Καθαριότητα χώρων", 79,4% για τους "Χώρους αναμονής", 70,9% για την 

"Προσβασιμότητα" και 70,3% για το "Χρόνο αναμονής". 

Οι Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας δίνονται στο Γράφημα 45: 

Γράφημα 45: Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας

 
Από το Γράφημα 45 παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας, δεν εμφανίζονται ως απαιτητικοί, όσον αφορά σε όλα τα κριτήρια.  
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Οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας παρουσιάζοται στο Γράφημα 46: 

Γράφημα 46: Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο 3,1% για το κριτήριο "Καθαριότητα χώρων", στο 

3,2% για την "Προσβασιμότητα", στο 3,3% για το "Ιατρικό προσωπικό", στο 3,4% για τους "Χώρους 

αναμονής", στο 4,2% για το "Χρόνο αναμονής" και στο 4,5% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό". 

Στο συγκεντρωτικό Πίνακα 82 συνοψίζονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα: 

Πίνακας 82: Απόψεις Πολιτών Νομού Κέρκυρας για τα Κέντρα Υγείας  
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Το Διάγραμμα Δράσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Κέρκυρας είναι το 

ακόλουθο: 

 

 

Από την ανάλυση του Διαγράμματος Δράσης προκύπτει ότι κανένα από τα κριτήρια δεν 

εμφανίζεται στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ (χαμηλή απόδοση - υψηλή σημαντικότητα) και συνεπώς η 

προτεραιότητα των Κέντρων Υγείας του Νομού Κέρκυρας θα πρέπει να εστιάζεται στο "Χρόνο 

αναμονής", στην "Προσβασιμότητα" και στον "Ιατρικό εξοπλισμό".  

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο στην περιοχή δράσης, που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κριτήριο που να αποτελεί κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για άμεση βελτίωση. 

Πρώτη προτεραιότητα
(Περιοχή Δράσης)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Χαμηλή

•Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" βρίσκεται στην περιοχή ισχύος 
(υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). Αποτελεί ισχυρό

σημείο για τη διαμόρφωση της ολικής ικανοποίησης.

Δεύτερη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύος)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Υψηλή

•Τα κριτήρια του "Χρόνου αναμονής", της "Προσβασιμότητας" και 
του "Ιατρικού εξοπλισμού", βρίσκονται στην περιοχή ισχύουσας 

κατάστασης. 

Τρίτη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Χαμηλή

•Τα κριτήρια "Χώροι αναμονής" και "Καθαριότητα χώρων" 
βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ της Περιοχής Ισχύος και της 

Περιοχής Μεταφοράς Πόρων και δεν είναι σημαντικά για 
τους ασθενείς. 

Τέταρτη προτεραιότητα
(Περιοχή Μεταφοράς Πόρων)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Υψηλή
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Το Διάγραμμα Βελτίωσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Κέρκυρας έχει τη 

μορφή: 

 

 

Από το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει ότι οι προσπάθειες κατά προτεραιότητα βελτίωσης από τα 

Κέντρα Υγείας πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση των διαστάσεων του "Ιατρικού 

εξοπλισμού" και του "Χρόνου αναμονής",  για να αυξηθεί το επίπεδο ολικής ικανοποίησης των 

ασθενών. 

  

•Στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης 
έχουμε τα κριτήρια του "Χρόνου αναμονής" και του "Ιατρικού 

εξοπλισμού", με περιθώρια βελτίωσης 4,2% και 4,5% αντίστοιχα.
Πρώτη προτεραιότητα

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο
Δεύτερη προτεραιότητα

(Υψηλή Αποτελεσματικότητα / 
Μεγάλη Προσπάθεια)

•Τέσσερα κριτήρια - "Ιατρικό προσωπικό", "Προσβασιμότητα", "Καθαριότητα 
χώρων" και "Χώροι αναμονής"- βρίσκονται στην περιοχή 2ης 

προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης. Και τα τέσσερα κριτήρια μπορούν 
να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ολικής ικανοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
(Χαμηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μικρή Προσπάθεια)

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριοΤρίτη προτεραιότητα
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από τη συνολική ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου MUSA συνοψίζονται ως 

εξής: 

 η Ολική Ικανοποίηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα (80,8%) 

 από τα έξι κριτήρια, το κριτήριο του Ιατρικού Προσωπικού εμφανίζει Μέσο Δείκτη 

Ικανοποίησης σχετικά πολύ υψηλό (89,5%). 

 στη διαμόρφωση της Ολικής Ικανοποίησης συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα 

κριτήρια: 

Ιατρικό προσωπικό 89,5% με βάρος 31,7% 

Καθαριότητα xώρων 81,2% με βάρος 16,7% 

Χώροι αναμονής 79,4% με βάρος 16,7% 

Προσβασιμότητα 70,9% με βάρος 11,1% 

Χρόνος αναμονής 70,3% με βάρος 14,0% 

Ιατρικός εξοπλισμός 54,1% με βάρος 9,9% 

 

 Το ισχυρό σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας είναι το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό". 

 Τα ασθενή σημεία για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας είναι η προσβασιμότητα, ο χρόνος αναμονής και ο ιατρικός εξοπλισμός. 

 Ως προς την Αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης των κριτηρίων που θα 

επιφέρουν βελτίωση της Ολικής Ικανοποίησης, αυτά με φθίνουσα σειρά είναι: 

Ιατρικός εξοπλισμός 4,5% 

Χρόνος αναμονής 4,2% 

Χώροι αναμονής 3,4% 

Ιατρικό προσωπικό 3,3% 

Προσβασιμότητα 3,2% 

Καθαριότητα xώρων 3,1% 

 

 

 Από το Διάγραμμα Δράσης (περιοχή ισχύουσας κατάστασης), εντοπίσθηκαν τα κριτήρια 

της "Προσβασιμότητας", του " Χρόνου αναμονής " και του "Ιατρικού εξοπλισμού", τα 
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οποία λόγω της χαμηλής προσφερόμενης ποιότητας από τα κέντρα Υγείας του Νομού 

Κέρκυρας, χρήζουν βελτίωσης. 

 Από το Διάγραμμα Βελτίωσης που στόχος του είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε 

πιθανές ενέργειες βελτίωσης από τα Κέντρα Υγείας, παρατηρούμε ότι στην περιοχή πρώτης 

προτεραιότητας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο "Χρόνο αναμονής" και 

στον "Ιατρικό εξοπλισμό". 
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Νομός Κεφαλληνίας 
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Δημογραφικά  
 

Η χαμηλή γονιμότητα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει ένα σημαντικό 

μήνυμα και για την οικονομική κρίση.  

Η δημογραφική αυτή κρίση ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι 

ένα μεγάλο πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές για την επίλυσή του, τη στιγμή 

μάλιστα που η χαμηλή γονιμότητα παράγει γηρασμένο πληθυσμό. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με 

το μέλλον της χώρας και απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η 

γεννητικότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση. 

Γράφημα 47: Φυσική Κίνηση Πληθυσμού του Νομού Κεφαλληνίας 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από το Γράφημα 47 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Κεφαλληνίας, ο αδρός δείκτης θανάτων ανά 1.000 

κατοίκους υπερβαίνει τον αδρό δείκτη γεννητικότητας για κάθε έτος από το 1980 μέχρι και σήμερα, 

με μόνη εξαίρεση το έτος 2010 όταν και οι γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους ήταν λίγο περισσότερες 

από τους θανάτους. 

Αυτό σημαίνει ότι, από το έτος 1980 και έπειτα, με εξαίρεση το έτος 2010, οι θάνατοι ανά 1.000 

κατοίκους στο Νομό Κεφαλληνίας ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις, που σημαίνει ότι υπήρξε 

φυσική μείωση του πληθυσμού. Το 2012 η φυσική μείωση του πληθυσμού του Νομού Κεφαλληνίας 
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συνεχίζεται αδιάκοπτα και μάλιστα παρατηρείται μια τάση μείωσης του αδρού δείκτη γεννήσεων 

τα δύο τελευταία έτη (2011-2012) εν μέσω της οικονομικής κρίσης. 

Αιτίες Θανάτου 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στον πληθυσμό του Νομού Κεφαλληνίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 83: 

Πίνακας 83: Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους – Νομός Κεφαλληνίας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

 Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
814,8 55,7% 664,8 56,9% 563,6 47,4% 504,7 45,2% 

Νεοπλάσματα 280,9 19,2% 251,6 21,5% 271,6 22,8% 215,2 19,3% 

Αναπνευστικό σύστημα 83,3 5,7% 95,3 8,2% 115,3 9,7% 153,7 13,8% 

Ατυχήματα 34,0 2,3% 42,4 3,6% 17,9 1,5% 23,1 2,1% 

Αυτοκτονίες 6,2 0,4% 5,3 0,5% 2,6 0,2% 5,1 0,5% 

Άλλες αιτίες 243,8 16,7% 108,6 9,3% 217,8 18,3% 215,2 19,3% 

Σύνολο 1.463,0 100,0% 1.168,0 100,0% 1.188,8 100,0% 1.117,0 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
 

Από τον Πίνακα 83 προκύπτει ότι, για το έτος 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων (45,2%) 

εμφανίζεται στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ακολουθούν τα νεοπλάσματα 

(19,3%) και οι άλλες αιτίες (19,3%). 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στις Περιφέρειες και τους Νομούς της 

χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί από τους δείκτες αυτής 

παραλείπεται ο παράγοντας της ηλικίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί μια τεχνική της άρσης της επίδρασης της διαφορετικής σύνθεσης 

ηλικίας των συγκρινόμενων πληθυσμών των Νομών ή Περιφερειών. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι αδροί δείκτες θνησιμότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αγνοείται η 

δομή των ηλικιών. Η άμεση προτυποποίηση χρησιμοποιείται για να αρθεί το πρόβλημα της 

επίδρασης της ηλικίας, προκειμένου να υπολογιστεί και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εδώ μία άμεση μέθοδο προτυποποίησης, το Ηλικιακά 

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας ανά 1.000 κατοίκους (Age-adjusted Death Rate =ADR).  

Για κάθε αιτία θανάτου, για τα έτη 1991, 2001 και 2011 το ηλικιακά προσαρμοσμένο ποσοστό 

θνησιμότητας (ADR) ανά 1.000 άτομα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 84: 
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Πίνακας 84: Ηλικιακά Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)  
Νομός Κεφαλληνίας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

4,76 4,59 4,23 

Νεοπλάσματα 1,96 1,90 1,89 

Αναπνευστικό σύστημα 0,48 0,63 0,96 

Ατυχήματα 0,32 0,38 0,16 

Αυτοκτονίες 0,05 0,04 0,03 

Άλλες αιτίες 1,45 0,76 1,12 

Σύνολο 9,02 8,29 8,39 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 84 προκύπτει ότι: 

 οι αιτίες που εμφανίζουν αύξηση θανάτων είναι του αναπνευστικού συστήματος  

 αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση στα ηλικιακά προσαρμοσμένα ποσοστά θνησιμότητας 

για όλες τις υπόλοιπες αιτίες θανάτου 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στους Νομούς και τις Περιφέρειες της 

χώρας, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, επειδή ακριβώς παραλείπεται η 

ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των Νομών και των Περιφερειών. 

Ένας χρήσιμος δείκτης που παρέχει πληροφόρηση με ακρίβεια για το σχετικό θέμα σε 

συγκεκριμένο Νομό ή Περιφέρεια είναι το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – SMR 

(Standardized Mortality Ratio) (έμμεση προτυποποίηση). Αυτό το Πηλίκο εμφανίζεται ως ο αριθμός 

των παρατηρούμενων θανάτων στον υπό μελέτη πληθυσμό ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων 

που θα προσδοκούσαμε, αν ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τις ίδιες συχνότητες με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Σημειώνουμε ότι μία αδυναμία του Δείκτη SMR είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαφορετικές περιοχές. 
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Ειδικότερα, για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012 το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας, SMR 

δίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 85: 

Πίνακας 85: Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – Νομός Κεφαλληνίας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

1,68 1,41 1,28 1,10 

Νεοπλάσματα 1,44 1,13 1,07 0,83 

Αναπνευστικό σύστημα 1,60 1,48 1,21 1,46 

Ατυχήματα 0,95 1,17 0,70 0,92 

Αυτοκτονίες 1,66 1,73 0,58 1,09 

Άλλες αιτίες 1,49 0,77 1,05 0,96 

Σύνολο 1,57 1,25 1,16 1,04 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τον Πίνακα 85 παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 1991 και 2012 σημειώθηκε μείωση του 

δείκτη SMR για όλες τις αιτίες θανάτου. Για το έτος 2012 τιμές του δείκτη SMR μεγαλύτερες της 

μονάδας έχουν οι νόσοι του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήματος, οι αυτοκτονίες και 

το σύνολο των θανάτων, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στον υπό μελέτη 

πληθυσμό, στο Νομό Κεφαλληνίας, σε σύγκριση με τον πρότυπο πληθυσμό, δηλαδή τον πληθυσμό 

της Ελλάδας. 

Η μελέτη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών –παιδικός πληθυσμός 0-14 ετών, 

παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) και γεροντικός πληθυσμός (65 ετών και άνω)- μας παρέχει 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθώς και τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις. 
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Ο Δείκτης Γήρανσης του Νομού Κεφαλληνίας και της Ελλάδας δίνονται στο Γράφημα 48: 

Γράφημα 48: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης Νομού Κεφαλληνίας 

 

*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 86 παρατηρούμε ότι ο 

Νομός Κεφαλληνίας σε όλη τη χρονική περίοδο 

μελέτης είναι πιο γηρασμένος σε σύγκριση με το 

σύνολο της χώρας. Ο Δείκτης Γήρανσης, το έτος 1981, 

για το Νομό Κεφαλληνίας ήταν 99 ηλικιωμένοι για 

100 παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα, φτάνει τους 

153,7. 

Όσο οι τιμές του Δείκτη Γήρανσης μειώνονται, τόσο 

πιο νεανικός θεωρείται ο πληθυσμός και αντίστροφα: 

όσο αυξάνονται, τόσο πιο γηρασμένος είναι. Στην 

περιοχή μελέτης, του Νομού Κεφαλληνίας, τα 

δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή είναι ένας έντονα 

γηρασμένος Νομός.  
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Ν. Κεφαλληνίας Ελλάδα

Πίνακας 86: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης 
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Γράφημα 49: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων στο Νομό Κεφαλληνίας 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων)  

*Απογραφές 
 

Από το σχετικό Γράφημα 49 διαφαίνεται ότι, στο 

Νομό Κεφαλληνίας, ο Δείκτης Εξάρτησης 

Ηλικιωμένων ακολούθησε πτωτική πορεία, από το 

έτος 2001, για να καταλήξει, το έτος 2011 στην τιμή 

24,1. Παρά τη μείωση αυτή, ο Δείκτης Εξάρτησης 

Ηλικιωμένων εξακολουθεί να είναι υψηλότερος στο 

Νομό Κεφαλληνίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη 

χώρα. 
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Ν. Κεφαλληνίας Ελλάδα

Πίνακας 87: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης 
Ηλικιωμένων 
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Γράφημα 50: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων στο Νομό Κεφαλληνίας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

  Πίνακας 88: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων 
 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 50 και τον Πίνακα 

88, ο Δείκτης Εξάρτησης Νέων του Νομού 

Κεφαλληνίας παρουσιάζει λίγο μεγαλύτερες τιμές 

από τον αντίστοιχο για τη χώρα και οι τιμές του 

παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα από το έτος 

2002 για να διαμορφωθεί, το έτος 2011, ο Δείκτης 

Εξάρτησης Νέων στην τιμή 23,4. 
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Γράφημα 51: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη Εξάρτησης του Νομού Κεφαλληνίας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

                                                                                

 

Ο Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης εμφανίζει την 

αναλογία των ατόμων ηλικίας μέχρι 14 ετών και 65 

ετών και άνω, σε σχέση με τις ηλικίες 15 έως 64 

ετών. Δηλαδή, ο Δείκτης αυτός δείχνει τον αριθμό 

των ατόμων που δεν μπορούν να εργαστούν σε 

σύγκριση με 100 άτομα που μπορούν να εργαστούν. 

Στο Νομό Κεφαλληνίας, το έτος 2011, η τιμή του 

δείκτη ήταν 47,6 που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τιμή 

από την αντίστοιχη του δείκτη στο σύνολο της χώρας 

(43,4). 
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Ν. Κεφαλληνίας Ελλάδα

Πίνακας 89: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη 
Εξάρτησης 
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Παρουσίαση των απαντήσεων 
 

Πίνακας 90: Ατομική Ικανοποίηση των ερωτηθέντων πολιτών του Νομού Κεφαλληνίας από τα 
Κέντρα Υγείας 

 Μέσος 

Ολική Ικανοποίηση 59,6 

1. Ιατρικό προσωπικό 66,3 

2. Χώροι αναμονής 56,3 

3. Καθαριότητα χώρων 63,9 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 49,5 

5. Χρόνος αναμονής 49,0 

6. Προσβασιμότητα 60,1 

 

Στον Πίνακα 90 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των πολιτών που αφορούν στην 

ολική τους ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, αλλά και τις επιμέρους διαστάσεις 

της ολικής ικανοποίησης. Η υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών παρατηρείται από το ιατρικό 

προσωπικό (66,3) και ακολουθεί η ικανοποίηση από την καθαριότητα των χώρων (63,9) των 

Κέντρων Υγείας του Νομού Κεφαλληνίας.  

Μέτρια ικανοποιημένοι δηλώνουν οι κάτοικοι του Νομού Κεφαλληνίας από τον ιατρικό εξοπλισμό 

(49,5) και από το χρόνο αναμονής (49). 

Πίνακας 91: Συσχετίσεις κατά Spearman μεταξύ της Ολικής Ικανοποίησης και των διαστάσεών της 
για το Νομό Κεφαλληνίας 

 Συσχέτιση 

1. Ιατρικό προσωπικό 0,679** 

2. Χώροι αναμονής 0,484** 

3. Καθαριότητα χώρων 0,253 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 0,340* 

5. Χρόνος αναμονής 0,529** 

6. Προσβασιμότητα 0,495** 

* : συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

**: συσχέτιση στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 91, όλες οι διαστάσεις ικανοποίησης, εκτός από την 

διάσταση της καθαριότητας, είναι στατιστικά σημαντικά θετικά συσχετισμένες με την ολική 

ικανοποίηση. Η ικανοποίηση από τους γιατρούς εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την ολική 

ικανοποίηση των πολιτών (0,679) και ακολουθεί η ικανοποίηση από το χρόνο αναμονής (0,529). 

Πίνακας 92: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα για το Νομό Κεφαλληνίας 

 έως 29 30-44 45-59 60+ 

Ολική Ικανοποίηση  75,0 62,5 60,9 51,7 

1. Ιατρικό προσωπικό 75,0 68,8 64,1 60,0 

2. Χώροι αναμονής 75,0 52,1 57,8 53,3 

3. Καθαριότητα χώρων 75,0 66,7 64,1 58,3 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 75,0 56,3 43,8 45,0 

5. Χρόνος αναμονής 75,0 54,2 48,4 41,7 

6. Προσβασιμότητα 75,0 56,3 62,5 53,3 

Σημείωση: ένας ερωτηθέντας δήλωσε ηλικία μέχρι 29 ετών 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 92 παρατηρούμε, παραλείποντας την ηλικιακή ομάδα μέχρι 29 ετών, 

ότι, στο Νομό Κεφαλληνίας, οι περισσότερο ολικά ικανοποιημένοι ασθενείς είναι αυτοί ηλικίας από 

30 μέχρι 44 ετών (62,5) και οι ίδιοι είναι και οι πιο ικανοποιημένοι από το ιατρικό προσωπικό 

(68,8). 

Πίνακας 93: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά επίπεδο εκπαίδευσης για το Νομό 
Κεφαλληνίας 

 Ανώτατη Ανώτερη Μέση Δημοτικό 

Ολική Ικανοποίηση  53,6 80,0  50,0 

1. Ιατρικό προσωπικό 55,4 85,0  58,3 

2. Χώροι αναμονής 51,8 65,0  52,1 

3. Καθαριότητα χώρων 55,4 60,0  70,8 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 46,4 60,0  39,6 

5. Χρόνος αναμονής 37,5 70,0  50,0 

6. Προσβασιμότητα 53,6 65,0  52,1 

Σημείωση: δε δήλωσε κάποιος Μέση εκπαίδευση 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 93 προκύπτει ότι, στο Νομό Κεφαλληνίας, οι ερωτηθέντες με Ανώτερη 

Εκπαίδευση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (80) και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

ιατρικό προσωπικό (85), ενώ ακολουθούν οι ερωτηθέντες με Ανώτατη εκπαίδευση με βαθμό 

ικανοποίησης 53,6 όσον αφορά στην ολική τους ικανοποίηση και οι ερωτηθέντες με Δημοτική 

εκπαίδευση όσον αφορά στην ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό (58,3). 
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Πίνακας 94: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις με βάση την οικονομική κατάσταση για το Νομό 
Κεφαλληνίας 

 
Άνετη και 

πολύ άνετη 
Ανεκτή Δύσκολη 

Πολύ 
δύσκολη 

Ολική Ικανοποίηση  50,0 61,8 64,1 43,8 

1. Ιατρικό προσωπικό 56,3 70,6 62,5 56,3 

2. Χώροι αναμονής 56,3 60,3 57,8 37,5 

3. Καθαριότητα χώρων 56,3 67,6 64,1 53,1 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 50,0 47,1 51,6 43,8 

5. Χρόνος αναμονής 43,8 50,0 50,0 43,8 

6. Προσβασιμότητα 50,0 66,2 53,1 50,0 

 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 94 ότι, στο Νομό Κεφαλληνίας, οι ερωτηθέντες με δύσκολη 

οικονομική κατάσταση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (64,1) ενώ ακολουθούν οι 

ερωτηθέντες με ανεκτή οικονομική κατάσταση. Με βάση την ικανοποίηση από το ιατρικό 

προσωπικό, οι ερωτηθέντες με ανεκτή οικονομική κατάσταση είναι οι πιο ικανοποιημένοι (70,6) και 

στη συνέχεια έρχονται αυτοί που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση (62,5). 
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Απεικόνιση Ολικής Ικανοποίησης των Πολιτών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κεφαλληνίας 
 

Γράφημα 52: Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε; 

 

Από τα στοιχεία της ικανοποίησης παρατηρούμε ότι το 55,8% (αθροιστικά: "πολύ ικανοποιημένος" 

+ "ικανοποιημένος") των ασθενών, δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. 

Γράφημα 53: Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης

 

Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών 

των Κέντρων Υγείας για το Νομό Κεφαλληνίας 

από τις υπηρεσίες που τους παρέχουν 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (73,5%). 

 

Η τιμή του Δείκτη Απαιτητικότητας δείχνει ότι 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα 

Υγείας χαρακτηρίζονται ως μη απαιτητικοί. 
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Βάρη Κριτηρίων 

Τα βάρη των κριτηρίων δίνουν τη σχετική σημασία μέσα στο σύνολο των κριτηρίων, όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 54: 

Γράφημα 54: Βάρη Κριτηρίων 

 

Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" έχει το μεγαλύτερο βάρος με ποσοστό 33,7%. Ακολουθούν τα 

κριτήρια "Ιατρικός εξοπλισμός" με 16,7%, "Χώροι αναμονής" με 15,1%, και τέλος "Καθαριότητα 

χώρων", "Χρόνος αναμονής" και "Προσβασιμότητα" με 11,5%.  

Στο σύνολο του δείγματος του Νομού Κεφαλληνίας, το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" εμφανίζει 

την καλύτερη απόδοση για τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, ενώ τη χειρότερη επίδοση φαίνεται 

ότι έχουν τα κριτήρια που σχετίζονται με την "Καθαριότητα χώρων", το "Χρόνο αναμονής" και την 

"Προσβασιμότητα".  
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Γράφημα 55: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης Κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 55 των Μέσων Δεικτών Ικανοποίησης των ασθενών των Κέντρων 

Υγείας, στο κριτήριο του "Χρόνου αναμονής" ο δείκτης έχει τη χαμηλότερη τιμή (34,6%). Ο μέσος 

δείκτης ικανοποίησης για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι: 88,2% για το "Ιατρικό προσωπικό", 74,7% 

για την "Καθαριότητα χώρων",  73,8% για τους "Χώρους αναμονής", 71,8% για την 

"Προσβασιμότητα" και 71,7% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό". 

Οι Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας δίνονται στο Γράφημα 56: 

Γράφημα 56: Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας

 
Από το Γράφημα 56 παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κεφαλληνίας, εμφανίζονται ως απαιτητικοί, όσον αφορά στο κριτήριο του χρόνου αναμονής.  
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Οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 57: 

Γράφημα 57: Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο 2,9% για το κριτήριο "Καθαριότητα χώρων", στο 

3,3% για την "Προσβασιμότητα", στο 3,9% για τους "Χώρους αναμονής", στο 4% για το "Ιατρικό 

προσωπικό", στο 4,7% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό" και στο 7,5% για το "Χρόνο αναμονής". 

Στο συγκεντρωτικό Πίνακα 95 συνοψίζονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα: 

Πίνακας 95: Απόψεις Πολιτών Νομού Κεφαλληνίας για τα Κέντρα Υγείας  
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Το Διάγραμμα Δράσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Κεφαλληνίας είναι το 

ακόλουθο: 

 

 

Από την ανάλυση του Διαγράμματος Δράσης προκύπτει ότι κανένα από τα κριτήρια δεν 

εμφανίζεται στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ (χαμηλή απόδοση - υψηλή σημαντικότητα) και συνεπώς η 

προτεραιότητα των Κέντρων Υγείας του Νομού Κεφαλληνίας θα πρέπει να εστιάζεται στο "Χρόνο 

αναμονής".  

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο στην περιοχή δράσης, που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κριτήριο που να αποτελεί κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για άμεση βελτίωση. 

Πρώτη προτεραιότητα
(Περιοχή Δράσης)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Χαμηλή

•Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" βρίσκεται στην περιοχή ισχύος 
(υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). Αποτελεί ισχυρό

σημείο για τη διαμόρφωση της ολικής ικανοποίησης. Ο "Ιατρικός 
εξοπλισμός" βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της Περιοχής Ισχύος και 

της Περιοχής Μεταφοράς Πόρων.

Δεύτερη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύος)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Υψηλή

•Το κριτήριο του "Χρόνου αναμονής" βρίσκεται στην περιοχή 
ισχύουσας κατάστασης. 

Τρίτη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Χαμηλή

•Τα κριτήρια "Χώροι αναμονής", "Καθαριότητα χώρων" και 
"Προσβασιμότητα" έχουν μεγάλη απόδοση αλλά δεν είναι 

σημαντικά για τους ασθενείς. Αυτό υποδεικνύει ότι 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

Τέταρτη προτεραιότητα
(Περιοχή Μεταφοράς Πόρων)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Υψηλή
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Το Διάγραμμα Βελτίωσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Κεφαλληνίας έχει τη 

μορφή: 

 

 

Από το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει ότι οι προσπάθειες κατά προτεραιότητα βελτίωσης από τα 

Κέντρα Υγείας πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση της διάστασης του "Ιατρικού 

εξοπλισμού",  για να αυξηθεί το επίπεδο ολικής ικανοποίησης των ασθενών. 

  

•Στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης 
έχουμε το κριτήριο του "Ιατρικού εξοπλισμού", με περιθώρια 

βελτίωσης 4,7%.
Πρώτη προτεραιότητα

•Το κριτήριο του "Χρόνου αναμονής" βρίσκεται στην περιοχή 
δεύτερης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης.

Δεύτερη προτεραιότητα
(Υψηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μεγάλη Προσπάθεια)

•Τέσσερα κριτήρια - "Ιατρικό προσωπικό", "Προσβασιμότητα", "Καθαριότητα 
χώρων" και "Χώροι αναμονής"- βρίσκονται στην περιοχή 2ης 

προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης. Και τα τέσσερα κριτήρια μπορούν 
να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ολικής ικανοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
(Χαμηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μικρή Προσπάθεια)

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριοΤρίτη προτεραιότητα
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από τη συνολική ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου MUSA συνοψίζονται ως 

εξής: 

 η Ολική Ικανοποίηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Κεφαλληνίας είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα (73,5%) 

 από τα έξι κριτήρια, το κριτήριο του Ιατρικού Προσωπικού εμφανίζει Μέσο Δείκτη 

Ικανοποίησης σχετικά πολύ υψηλό (88,2%) 

 στη διαμόρφωση της Ολικής Ικανοποίησης συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα 

κριτήρια: 

Ιατρικό προσωπικό 88,2% με βάρος 33,7% 

Καθαριότητα xώρων 74,7% με βάρος 11,5% 

Χώροι αναμονής 73,8% με βάρος 15,1% 

Προσβασιμότητα 71,8% με βάρος 11,5% 

Ιατρικός εξοπλισμός 71,7% με βάρος 16,7% 

Χρόνος αναμονής 34,6% με βάρος 11,5% 

 

 Το ισχυρό σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Κεφαλληνίας είναι το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό". 

 Το ασθενές σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Κεφαλληνίας είναι ο χρόνος αναμονής. 

 Ως προς την Αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης των κριτηρίων που θα 

επιφέρουν βελτίωση της Ολικής Ικανοποίησης, αυτά με φθίνουσα σειρά είναι: 

Χρόνος αναμονής 7,5% 

Ιατρικός εξοπλισμός 4,7% 

Ιατρικό προσωπικό 4,0% 

Χώροι αναμονής 3,9% 

Προσβασιμότητα 3,3% 

Καθαριότητα xώρων 2,9% 
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 Από το Διάγραμμα Δράσης (περιοχή ισχύουσας κατάστασης), εντοπίσθηκε το κριτήριο του 

"Χρόνου αναμονής", το οποίο λόγω της χαμηλής προσφερόμενης ποιότητας από τα κέντρα 

Υγείας του Νομού Κεφαλληνίας, χρήζει βελτίωσης. 

 Από το Διάγραμμα Βελτίωσης που στόχος του είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε 

πιθανές ενέργειες βελτίωσης από τα Κέντρα Υγείας, παρατηρούμε ότι στην περιοχή πρώτης 

προτεραιότητας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον "Ιατρικό εξοπλισμό". 
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Νομός Λευκάδας 
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Δημογραφικά  
 

Η χαμηλή γονιμότητα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίου Αιγαίου δίνει ένα σημαντικό 

μήνυμα και για την οικονομική κρίση.  

Η δημογραφική αυτή κρίση ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι 

ένα μεγάλο πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές για την επίλυσή του, τη στιγμή 

μάλιστα που η χαμηλή γονιμότητα παράγει γηρασμένο πληθυσμό. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με 

το μέλλον της χώρας και απαιτεί σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η 

γεννητικότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση. 

Γράφημα 58: Φυσική Κίνηση Πληθυσμού του Νομού Λευκάδας 

 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από το Γράφημα 58 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Λευκάδας, ο αδρός δείκτης θανάτων ανά 1.000 

κατοίκους υπερβαίνει τον αδρό δείκτη γεννητικότητας για κάθε έτος από το 1980 μέχρι και σήμερα 

με εξαίρεση το έτος 2010. 

Αυτό σημαίνει ότι, από το έτος 1980 και έπειτα, εκτός από το έτος 2010, οι θάνατοι ανά 1.000 

κατοίκους στο Νομό Λευκάδας ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις, δηλαδή ο πληθυσμός 

μειωνόταν χρόνο με το χρόνο. Το 2012 η φυσική μείωση του πληθυσμού του Νομού Λευκάδας 

συνεχίζεται αδιάκοπτα. 
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Αιτίες Θανάτου 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στον πληθυσμό του Νομού Λευκάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 96: 

Πίνακας 96: Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους – Νομός Λευκάδας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

 Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % Θάνατοι % 

Κυκλοφορικού συστήματος 

(καρδιακά, εγκεφαλικά) 
706,7 51,0% 735,6 56,3% 578,2 50,0% 637,3 45,6% 

Νεοπλάσματα 262,6 19,0% 283,3 21,7% 236,4 20,4% 257,5 18,4% 

Αναπνευστικό σύστημα 71,6 5,2% 105,1 8,0% 135,1 11,7% 173,0 12,4% 

Ατυχήματα 57,3 4,1% 68,5 5,2% 8,4 0,7% 50,6 3,6% 

Αυτοκτονίες 4,8 0,3% 4,6 0,3% 4,2 0,4% 8,4 0,6% 

Άλλες αιτίες 281,7 20,3% 109,6 8,4% 194,2 16,8% 270,1 19,3% 

Σύνολο 1.384,7 100,0% 1.306,7 100,0% 1.156,5 100,0% 1.397,0 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 
 

Από τον Πίνακα 96 προκύπτει ότι, για το έτος 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων (45,6%) 

εμφανίζεται στα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ακολουθούν οι άλλες αιτίες (19,3%) 

και τα νεοπλάσματα (18,4%). 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στις Περιφέρειες και τους Νομούς της 

χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί από τους δείκτες αυτής 

παραλείπεται ο παράγοντας της ηλικίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί μια τεχνική της άρσης της επίδρασης της διαφορετικής σύνθεσης 

ηλικίας των συγκρινόμενων πληθυσμών των Νομών ή Περιφερειών. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι αδροί δείκτες θνησιμότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αγνοείται η 

δομή των ηλικιών. Η άμεση προτυποποίηση χρησιμοποιείται για να αρθεί το πρόβλημα της 

επίδρασης της ηλικίας, προκειμένου να υπολογιστεί και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εδώ μία άμεση μέθοδο προτυποποίησης, το Ηλικιακά 

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας ανά 1.000 κατοίκους (Age-adjusted Death Rate =ADR).  

Για κάθε αιτία θανάτου, για τα έτη 1991, 2001 και 2011 το ηλικιακά προσαρμοσμένο ποσοστό 

θνησιμότητας (ADR) ανά 1.000 άτομα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 97: 
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Πίνακας 97: Ηλικιακά Προσαρμοσμένο Ποσοστό Θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)  
Νομός Λευκάδας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

3,94 4,71 4,81 

Νεοπλάσματα 1,70 1,95 1,82 

Αναπνευστικό σύστημα 0,46 0,73 1,20 

Ατυχήματα 0,64 0,66 0,13 

Αυτοκτονίες 0,04 0,03 0,00 

Άλλες αιτίες 1,65 0,73 1,71 

Σύνολο 8,43 8,82 9,67 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 97 προκύπτει ότι: 

 οι αιτίες που εμφανίζουν αύξηση θανάτων είναι οι ασθένειες του κυκλοφορικού, τα 

νεοπλάσματα, του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και οι άλλες αιτίες και το 

σύνολο των θανάτων  

 αντίθετα, οι βίαιοι θάνατοι, δηλαδή τα ατυχήματα και οι αυτοκτονίες παρουσιάζουν 

μείωση 

Η σύγκριση των αδρών δεικτών θνησιμότητας που αφορούν στους Νομούς και τις Περιφέρειες της 

χώρας, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, επειδή ακριβώς παραλείπεται η 

ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των Νομών και των Περιφερειών. 

Ένας χρήσιμος δείκτης που παρέχει πληροφόρηση με ακρίβεια για το σχετικό θέμα σε 

συγκεκριμένο Νομό ή Περιφέρεια είναι το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – SMR 

(Standardized Mortality Ratio) (έμμεση προτυποποίηση). Αυτό το Πηλίκο εμφανίζεται ως ο αριθμός 

των παρατηρούμενων θανάτων στον υπό μελέτη πληθυσμό ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων 

που θα προσδοκούσαμε, αν ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τις ίδιες συχνότητες με τον πρότυπο 

πληθυσμό. 

Σημειώνουμε ότι μία αδυναμία του Δείκτη SMR είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαφορετικές περιοχές. 
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Ειδικότερα, για τα έτη 1991, 2001, 2011 και 2012 το Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας, SMR 

δίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 98: 

Πίνακας 98: Προτυποποιημένο Πηλίκο Θνησιμότητας – Νομός Λευκάδας 

Αιτίες θανάτου 1991 2001 2011 2012 

Κυκλοφορικού συστήματος 
(καρδιακά, εγκεφαλικά) 

1,46 1,56 1,31 1,39 

Νεοπλάσματα 1,34 1,27 0,93 0,99 

Αναπνευστικό σύστημα 1,38 1,64 1,41 1,64 

Ατυχήματα 1,61 1,90 0,33 2,01 

Αυτοκτονίες 1,28 1,50 0,96 1,80 

Άλλες αιτίες 1,72 0,78 0,94 1,21 

Σύνολο 1,48 1,39 1,13 1,30 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

Από τον Πίνακα 98 παρατηρούμε ότι μεταξύ των ετών 1991 και 2012 σημειώθηκε αύξηση του 

δείκτη SMR από τις ασθένειες του αναπνευστικού, τα ατυχήματα και τις αυτοκτονίες. Για το έτος 

2012 όλες οι τιμές του δείκτη SMR είναι μεγαλύτερες της μονάδας, με εξαίρεση τα νεοπλάσματα 

(0,99), που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στον υπό μελέτη πληθυσμό, στο Νομό 

Λευκάδας, σε σύγκριση με τον πρότυπο πληθυσμό, δηλαδή τον πληθυσμό της Ελλάδας. 

Η μελέτη της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών –παιδικός πληθυσμός 0-14 ετών, 

παραγωγικός πληθυσμός (15-64 ετών) και γεροντικός πληθυσμός (65 ετών και άνω)- μας παρέχει 

τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθώς και τις οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις. 
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Ο Δείκτης Γήρανσης του Νομού Λευκάδας και της Ελλάδας δίνονται στο Γράφημα 59: 

Γράφημα 59: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης Νομού Λευκάδας 

 

*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 99 παρατηρούμε ότι ο 

Νομός Λευκάδας, από το έτος 1981 μέχρι και 

σήμερα, είναι πιο γηρασμένος σε σύγκριση με τη 

χώρα. Ο Δείκτης Γήρανσης, το έτος 1981, για το 

Νομό Λευκάδας ήταν 98,7 ηλικιωμένοι ανά 100 

παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα, φτάνει τους 

172,6(!!). 

Όσο οι τιμές του Δείκτη Γήρανσης μειώνονται, τόσο 

πιο νεανικός θεωρείται ο πληθυσμός και 

αντίστροφα: όσο αυξάνονται, τόσο πιο γηρασμένος 

είναι. Στην περιοχή μελέτης, του Νομού Λευκάδας, 

τα δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή είναι ένας 

έντονα γηρασμένος Νομός.  
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Ν. Λευκάδας Ελλάδα

Πίνακας 99: Εξέλιξη Δείκτη Γήρανσης 
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Γράφημα 60: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Ηλικιωμένων στο Νομό Λευκάδας 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων)  

*Απογραφές 
 

Από το σχετικό Γράφημα 60 διαφαίνεται ότι, στο 

Νομό Λευκάδας, ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 

ακολούθησε πτωτική πορεία, από το έτος 2001, για 

να καταλήξει, το έτος 2011, στην τιμή 25,1, που 

αντιστοιχεί σε υψηλότερη τιμή από την αντίστοιχη 

του δείκτη για το σύνολο της χώρας. 
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Ν. Λευκάδας Ελλάδα

Πίνακας 100: Εξέλιξη του Δείκτη 
Εξάρτησης Ηλικιωμένων 
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Γράφημα 61: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων στο Νομό Λευκάδας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

  Πίνακας 101: Εξέλιξη του Δείκτη Εξάρτησης Νέων 
 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 61 και τον Πίνακα 

101, ο Δείκτης Εξάρτησης Νέων του Νομού 

Λευκάδας παρουσιάζει τιμές κοντά στον αντίστοιχο 

δείκτη για τη χώρα και οι τιμές τους παρουσιάζουν 

μια σχετική σταθερότητα από το έτος 2002 για να 

διαμορφωθεί, το έτος 2011, ο Δείκτης Εξάρτησης 

Νέων του Νομού Λευκάδας στην τιμή 22,4, που 

αντιστοιχεί σε ελάχιστα υψηλότερη τιμή του 

αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο της χώρας (23,1). 
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Ν. Λευκάδας Ελλάδα
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Γράφημα 62: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη Εξάρτησης του Νομού Λευκάδας 

 
*Απογραφές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία των δεδομένων) 

                                                                                

 

Ο Συνολικός Δείκτης Εξάρτησης εμφανίζει την 

αναλογία των ατόμων ηλικίας μέχρι 14 ετών και 65 

ετών και άνω, σε σχέση με τις ηλικίες 15 έως 64 

ετών. Δηλαδή, ο Δείκτης αυτός δείχνει τον αριθμό 

των ατόμων που δεν μπορούν να εργαστούν σε 

σύγκριση με 100 άτομα που μπορούν να εργαστούν. 

Στο Νομό Λευκάδας, το έτος 2011, η τιμή του δείκτη 

ήταν 47,5 που αντιστοιχεί σε υψηλότερη τιμή από 

την αντίστοιχη του δείκτη στο σύνολο της χώρας. 
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Ν. Λευκάδας Ελλάδα

Πίνακας 102: Εξέλιξη του Συνολικού Δείκτη 
Εξάρτησης 
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Παρουσίαση των απαντήσεων 
 

Πίνακας 103: Ατομική Ικανοποίηση των ερωτηθέντων πολιτών του Νομού Λευκάδας από τα 
Κέντρα Υγείας 

 Μέσος 

Ολική Ικανοποίηση 59,4 

1. Ιατρικό προσωπικό 67,5 

2. Χώροι αναμονής 55,0 

3. Καθαριότητα χώρων 63,8 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 45,6 

5. Χρόνος αναμονής 50,6 

6. Προσβασιμότητα 62,5 

 

Στον Πίνακα 103 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των πολιτών που αφορούν στην 

ολική τους ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, αλλά και τις επιμέρους διαστάσεις 

της ολικής ικανοποίησης. Η υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών παρατηρείται από το ιατρικό 

προσωπικό (67,5) και ακολουθεί η ικανοποίηση από την καθαριότητα των χώρων (63,8) των 

Κέντρων Υγείας του Νομού Λευκάδας.  

Πίνακας 104: Συσχετίσεις κατά Spearman μεταξύ της Ολικής Ικανοποίησης και των διαστάσεών 
της για το Νομό Λευκάδας 

 Συσχέτιση 

1. Ιατρικό προσωπικό 0,515** 

2. Χώροι αναμονής 0,569** 

3. Καθαριότητα χώρων 0,422** 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 0,429** 

5. Χρόνος αναμονής 0,605** 

6. Προσβασιμότητα 0,230 

* : συσχέτιση στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 

**: συσχέτιση στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 104, όλες οι διαστάσεις ικανοποίησης είναι στατιστικά 

σημαντικά θετικά συσχετισμένες με την ολική ικανοποίηση, εκτός από τη διάσταση της ολικής 

ικανοποίησης που αφορά στην προσβασιμότητα. Η ικανοποίηση από το χρόνο αναμονής εμφανίζει 
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τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την ολική ικανοποίηση των πολιτών (0,605) και ακολουθεί η 

ικανοποίηση από τους χώρους αναμονής (0,569).  

Πίνακας 105: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα για το Νομό Λευκάδας 

 έως 29 30-44 45-59 60+ 

Ολική Ικανοποίηση  75,0 40,0 63,1 60,0 

1. Ιατρικό προσωπικό 75,0 70,0 69,0 65,0 

2. Χώροι αναμονής 50,0 45,0 56,0 60,0 

3. Καθαριότητα χώρων 50,0 55,0 60,7 85,0 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 50,0 30,0 47,6 70,0 

5. Χρόνος αναμονής 75,0 40,0 56,0 50,0 

6. Προσβασιμότητα 25,0 55,0 67,9 50,0 

Σημείωση: ένας ερωτηθέντας δήλωσε ηλικία μέχρι 29 ετών 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 105 παρατηρούμε ότι, στο Νομό Λευκάδας, οι ερωτηθέντες ηλικίας 

από 45 μέχρι 59 ετών εμφανίζονται ως οι πιο ικανοποιημένοι (63,1) και ακολουθούν οι 

ερωτηθέντες ηλικίας 60 ετών και άνω (60). Όσον αφορά στην ικανοποίηση από το ιατρικό 

προσωπικό, πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες ηλικίας 30 μέχρι 44 ετών (70) και 

ακολουθούν οι ερωτηθέντες ηλικίας από 45 μέχρι 59 ετών (69). 

Πίνακας 106: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις ανά επίπεδο εκπαίδευσης για το Νομό 
Λευκάδας 

 Ανώτατη Ανώτερη Μέση Δημοτικό 

Ολική Ικανοποίηση  63,6 41,7  72,2 

1. Ιατρικό προσωπικό 63,6 58,3  80,6 

2. Χώροι αναμονής 52,3 41,7  72,2 

3. Καθαριότητα χώρων 63,6 50,0  80,6 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 50,0 41,7  69,4 

5. Χρόνος αναμονής 50,0 50,0  77,8 

6. Προσβασιμότητα 59,1 41,7  86,1 

Σημείωση: δεν δήλωσε κάποιος Μέση εκπαίδευση 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 106 προκύπτει ότι, στο Νομό Λευκάδας, οι ερωτηθέντες με Δημοτική 

Εκπαίδευση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (72,2) αλλά είναι και οι πιο ικανοποιημένοι 

όσον αφορά σε όλες τις διαστάσεις τις ολικής ικανοποίησης. 
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Πίνακας 107: Ολική ικανοποίηση και διαστάσεις με βάση την οικονομική κατάσταση για το Νομό 
Λευκάδας 

 
Άνετη και 

πολύ άνετη 
Ανεκτή Δύσκολη 

Πολύ 
δύσκολη 

Ολική Ικανοποίηση  50,0 60,7 50,0 70,5 

1. Ιατρικό προσωπικό 100,0 78,6 53,8 77,3 

2. Χώροι αναμονής 75,0 64,3 48,1 54,5 

3. Καθαριότητα χώρων 100,0 67,9 59,6 61,4 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 75,0 50,0 50,0 43,2 

5. Χρόνος αναμονής 75,0 64,3 48,1 50,0 

6. Προσβασιμότητα 100,0 75,0 55,8 56,8 

Σημείωση: ένας ερωτηθέντας δήλωσε άνετη ή πολύ άνετη οικονομική κατάσταση 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 107 ότι, στο Νομό Λευκάδας, οι ερωτηθέντες πολύ δύσκολη 

οικονομική κατάσταση έχουν τη μεγαλύτερη ολική ικανοποίηση (70,8) και ακολουθούν αυτοί με 

ανεκτή οικονομική κατάσταση (60,7). Με βάση την ικανοποίηση από το ιατρικό προσωπικό, οι 

ασθενείς με ανεκτή οικονομική κατάσταση (78,6) είναι οι πιο ικανοποιημένοι και ακολουθούν οι 

ασθενείς με πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση (77,3).  
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Απεικόνιση Ολικής Ικανοποίησης των Πολιτών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Λευκάδας 
 

Γράφημα 63: Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποιο κέντρο υγείας της χώρας, πόσο 

ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε; 

 

Από τα στοιχεία της ικανοποίησης παρατηρούμε ότι το 46,3% (αθροιστικά: "πολύ ικανοποιημένος" 

+ "ικανοποιημένος") των ασθενών, δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας. 

Γράφημα 64: Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης

 

Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών 

των Κέντρων Υγείας για το Νομό Λευκάδας από 

τις υπηρεσίες που τους παρέχουν βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα (78,5%). 

 

Η τιμή του Δείκτη Απαιτητικότητας δείχνει ότι 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα 

Υγείας χαρακτηρίζονται ως μη απαιτητικοί. 
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Βάρη Κριτηρίων 

Τα βάρη των κριτηρίων δίνουν τη σχετική σημασία μέσα στο σύνολο των κριτηρίων όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 65: 

Γράφημα 65: Βάρη Κριτηρίων 

 

Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" έχει το μεγαλύτερο βάρος με ποσοστό 33,1%. Ακολουθούν τα 

κριτήρια "Χώροι αναμονής", "Καθαριότητα χώρων", "Χρόνος αναμονής" και "Προσβασιμότητα" 

με 14,3%, και τέλος ο "Ιατρικός εξοπλισμός" με 9,6%.  

Στο σύνολο του δείγματος του Νομού Λευκάδας, το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" εμφανίζει την 

καλύτερη απόδοση για τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας, ενώ τη χειρότερη επίδοση φαίνεται ότι 

έχει το κριτήριο που σχετίζεται με τον "Ιατρικό εξοπλισμό".  
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Γράφημα 66: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης Κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται από το Γράφημα 66 των Μέσων Δεικτών Ικανοποίησης των ασθενών των Κέντρων 

Υγείας, στο κριτήριο του "Ιατρικού εξοπλισμού" ο δείκτης έχει τη χαμηλότερη τιμή (54,4%). Ο 

μέσος δείκτης ικανοποίησης για τα υπόλοιπα κριτήρια είναι: 89,5% για το "Ιατρικό προσωπικό", 

78,1% για την "Καθαριότητα χώρων", 75,3% για την "Προσβασιμότητα", 73,7% για τους "Χώρους 

αναμονής" και 69,8% για το "Χρόνο αναμονής". 

Οι Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας δίνονται στο Γράφημα 67: 

Γράφημα 67: Μέσοι Δείκτες Απαιτητικότητας

 
Από το Γράφημα 67 παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Λευκάδας, δεν εμφανίζονται ως απαιτητικοί, όσον αφορά σε όλα τα κριτήρια.  
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Οι Δείκτες Αποτελεσματικότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 68: 

Γράφημα 68: Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται στο 3,1% για το κριτήριο "Καθαριότητα χώρων", στο 

3,5% για το "Ιατρικό προσωπικό" και την "Προσβασιμότητα", στο 3,8% για τους "Χώρους 

αναμονής", στο 4,3% για το "Χρόνο αναμονής" και στο 4,4% για τον "Ιατρικό εξοπλισμό". 

Στο συγκεντρωτικό Πίνακα 108 συνοψίζονται όλα τα πιο πάνω εκτεθέντα: 

Πίνακας 108: Απόψεις Πολιτών Νομού Λευκάδας για τα Κέντρα Υγείας  
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Το Διάγραμμα Δράσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Λευκάδας είναι το 

ακόλουθο: 

 

 

Από την ανάλυση του Διαγράμματος Δράσης προκύπτει ότι κανένα από τα κριτήρια δεν 

εμφανίζεται στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ (χαμηλή απόδοση - υψηλή σημαντικότητα) και συνεπώς η 

προτεραιότητα των Κέντρων Υγείας του Νομού Λευκάδας θα πρέπει να εστιάζεται στο "Χρόνο 

αναμονής", και στον "Ιατρικό εξοπλισμό".  

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο στην περιοχή δράσης, που 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κριτήριο που να αποτελεί κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για άμεση βελτίωση. 

Πρώτη προτεραιότητα
(Περιοχή Δράσης)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Χαμηλή

•Το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό" βρίσκεται στην περιοχή ισχύος 
(υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). Αποτελεί ισχυρό

σημείο για τη διαμόρφωση της ολικής ικανοποίησης.

Δεύτερη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύος)

Σημαντικότητα Υψηλή -
Απόδοση Υψηλή

•Τα κριτήρια του "Χρόνου αναμονής" και του "Ιατρικού 
εξοπλισμού", βρίσκονται στην περιοχή ισχύουσας κατάστασης. 

Τρίτη προτεραιότητα
(Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Χαμηλή

•Τα κριτήρια "Χώροι αναμονής", "Προσβασιμότητα" και 
"Καθαριότητα χώρων" έχουν μεγάλη απόδοση αλλά δεν 
είναι σημαντικά για τους ασθενείς. Αυτό υποδεικνύει ότι 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Τέταρτη προτεραιότητα
(Περιοχή Μεταφοράς Πόρων)

Σημαντικότητα Χαμηλή-
Απόδοση Υψηλή
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Το Διάγραμμα Βελτίωσης για τους ασθενείς των Κέντρων Υγείας του Νομού Λευκάδας έχει τη 

μορφή: 

 

 

Από το Διάγραμμα Βελτίωσης προκύπτει ότι οι προσπάθειες κατά προτεραιότητα βελτίωσης από τα 

Κέντρα Υγείας πρέπει να εστιαστούν προς την κατεύθυνση των διαστάσεων του "Ιατρικού 

εξοπλισμού" και του "Χρόνου αναμονής",  για να αυξηθεί το επίπεδο ολικής ικανοποίησης των 

ασθενών. 

  

•Στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης 
έχουμε τα κριτήρια του "Χρόνου αναμονής" και του "Ιατρικού 

εξοπλισμού", με περιθώρια βελτίωσης 4,3% και 4,4% αντίστοιχα.
Πρώτη προτεραιότητα

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριο
Δεύτερη προτεραιότητα

(Υψηλή Αποτελεσματικότητα / 
Μεγάλη Προσπάθεια)

•Τρία κριτήρια - "Ιατρικό προσωπικό", "Προσβασιμότητα" και 
"Καθαριότητα χώρων" - βρίσκονται στην περιοχή 2ης 

προτεραιότητας για ενέργειες βελτίωσης. Και τα τρία κριτήρια 
μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ολικής ικανοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
(Χαμηλή Αποτελεσματικότητα / 

Μικρή Προσπάθεια)

•Δεν εμφανίζεται κάποιο κριτήριοΤρίτη προτεραιότητα
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από τη συνολική ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου MUSA συνοψίζονται ως 

εξής: 

 η Ολική Ικανοποίηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας του Νομού 

Λευκάδας είναι σχετικά σε υψηλά επίπεδα (78,5%) 

 από τα έξι κριτήρια, το κριτήριο του Ιατρικού Προσωπικού εμφανίζει Μέσο Δείκτη 

Ικανοποίησης σχετικά πολύ υψηλό (89,5%) 

 στη διαμόρφωση της Ολικής Ικανοποίησης συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα 

κριτήρια: 

Ιατρικό προσωπικό 89,5% με βάρος 33,1% 

Καθαριότητα xώρων 78,1% με βάρος 14,3% 

Προσβασιμότητα 75,3% με βάρος 14,3% 

Χώροι αναμονής 73,7% με βάρος 14,3% 

Χρόνος αναμονής 69,8% με βάρος 14,3% 

Ιατρικός εξοπλισμός 54,4% με βάρος 9,6% 

 

 Το ισχυρό σημείο για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Λευκάδας είναι το κριτήριο "Ιατρικό προσωπικό". 

 Τα ασθενή σημεία για την ικανοποίηση των ασθενών των Κέντρων Υγείας του Νομού 

Λευκάδας είναι ο χρόνος αναμονής και ο ιατρικός εξοπλισμός. 

 Ως προς την Αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης των κριτηρίων που θα 

επιφέρουν βελτίωση της Ολικής Ικανοποίησης, αυτά με φθίνουσα σειρά είναι: 

Ιατρικός εξοπλισμός 4,4% 

Χρόνος αναμονής 4,3% 

Χώροι αναμονής 3,8% 

Προσβασιμότητα 3,5% 

Ιατρικό προσωπικό 3,5% 

Καθαριότητα xώρων 3,1% 
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 Από το Διάγραμμα Δράσης (περιοχή ισχύουσας κατάστασης), εντοπίσθηκαν τα κριτήρια  

του "Χρόνου αναμονής" και του "Ιατρικού εξοπλισμού", τα οποία λόγω της χαμηλής 

προσφερόμενης ποιότητας από τα κέντρα Υγείας του Νομού Λευκάδας, χρήζουν βελτίωσης. 

 Από το Διάγραμμα Βελτίωσης που στόχος του είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε 

πιθανές ενέργειες βελτίωσης από τα Κέντρα Υγείας, παρατηρούμε ότι στην περιοχή πρώτης 

προτεραιότητας, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο "Χρόνο αναμονής" και 

στον "Ιατρικό εξοπλισμό". 
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ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Οι διαστάσεις ή τα κριτήρια ικανοποίησης των πολιτών από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής τους 

είναι πιθανόν να αλληλοσυσχετίζονται και προφανώς κάθε διάσταση ή κριτήριο θα επηρεάζει την 

ολική ικανοποίηση, αλλά με διαφορετικές βαρύτητες. 

Ο πλούτος των θεωρητικών υποθέσεων για τις διαστάσεις ή τα κριτήρια, προφανώς δεν μπορούν 

να ενσωματωθούν σε ένα τηλεφωνικό ερωτηματολόγιο. Με κριτήριο την πιλοτική έρευνα, 

καταλήξαμε τελικά στην υιοθέτηση έξι κριτηρίων. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της Διοικητικής Περιφέρειας της Ιονίων Νήσων οι Μέσοι Δείκτες 

Ικανοποίησης των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας παρουσιάζονται στο πιο κάτω Γράφημα 69: 

Γράφημα 69: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης των έξι διαστάσεων Ολικής Ικανοποίησης της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
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Από το Γράφημα 69 προκύπτει ότι: 

 οι τιμές των μέσων δεικτών ικανοποίησης είναι σχετικά υψηλές για τις πέντε από τις έξι 

διαστάσεις (εκτός της διάστασης ή του κριτηρίου της ικανοποίησης από τον ιατρικό 

εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας, που ανέρχεται στο 58,1%). 

 Ο Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης των ασθενών από τα Κέντρα Υγείας των Ιονίων Νήσων 

βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 78,6%. 

 Είναι σχετικά ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα αυτά, όμως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε 

κάποια αδυναμία τους: δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα για να 

διερευνηθεί η τάση τους. 

Επίσης, κάποιος μπορεί να διερευνήσει τους δείκτες ικανοποίησης των ασθενών σε επίπεδο Νομών 

της ίδιας της διοικητικής Περιφέρειας. 

Η ολική ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας ανά Νομό στα Νησιά του 

Ιονίου εμφανίζεται στο πιο κάτω Γράφημα 70: 

Γράφημα 70: Ολική ικανοποίηση ασθενών ανά Νομό Ιονίων Νήσων 

 
Σημείωση: Οι υπολογισμοί προέκυψαν από την ερώτηση: "Στην περίπτωση που έχετε επισκεφθεί 

κάποιο Κέντρο Υγείας της περιοχής σας, πόσο ικανοποιημένος/η αισθανθήκατε γενικά 

από τις ιατρικές υπηρεσίες που πήρατε;" 
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Από τη μορφή του Γραφήματος 70 προκύπτει ότι το υψηλότερο επίπεδο ολικής ικανοποίησης 

εμφανίζεται στο Νομό Κέρκυρας με ποσοστό 80,8%.  

Οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης των έξι διαστάσεων ή κριτηρίων ανά Νομό της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων παρουσιάζονται στα πιο κάτω Γραφήματα: 

Γράφημα 71: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης των έξι διαστάσεων Ολικής Ικανοποίησης  

των πολιτών του Νομού Ζακύνθου 

 

Γράφημα 72: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης των έξι διαστάσεων Ολικής Ικανοποίησης  

των πολιτών του Νομού Κέρκυρας 
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Γράφημα 73: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης των έξι διαστάσεων Ολικής Ικανοποίησης  

των πολιτών του Νομού Κεφαλληνίας 

 

 

Γράφημα 74: Μέσοι Δείκτες Ικανοποίησης των έξι διαστάσεων Ολικής Ικανοποίησης  

των πολιτών του Νομού Λευκάδας 
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Από τα παραπάνω Γραφήματα παρατηρούμε ότι εμφανίζονται κάποιες διαφορές ανάμεσα στους 

Νομούς, όπως: 

 στο Νομό Ζακύνθου οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από το Ιατρικό προσωπικό (87,2%) και έχουν τη μικρότερη 

σχετικά ικανοποίηση από το Χρόνο αναμονής (61,2%). 

 στο Νομό Κέρκυρας οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από το Ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας (89,5%) και τη 

μικρότερη σχετικά ικανοποίηση από τον Ιατρικό εξοπλισμό (54,1%).  

 στο Νομό Κεφαλληνίας οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από το Ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας (88,2%) και τη 

μικρότερη σχετικά ικανοποίηση από το Χρόνο αναμονής (34,6%). 

 τέλος, στο Νομό Λευκάδας οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας 

αισθάνονται τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το Ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας 

(89,5%) και τη μικρότερη ικανοποίηση από τον Ιατρικό εξοπλισμό (54,4%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 109: ΒΑΡΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (%) 

Κριτήριο 
Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων 
Νομός  

Ζακύνθου 
Νομός 

Κέρκυρας 
Νομός 

Κεφαλληνίας 
Νομός 

Λευκάδας 

1. Ιατρικό προσωπικό 38,0 48,6 31,7 33,7 33,1 

2. Χώροι αναμονής 15,3 10,9 16,7 15,1 14,3 

3. Καθαριότητα χώρων 14,1 9,9 16,7 11,5 14,3 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 10,5 10,9 9,9 16,7 9,6 

5. Χρόνος αναμονής 11,4 10,2 14,0 11,5 14,3 

6. Προσβασιμότητα 10,8 9,5 11,1 11,5 14,3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 110: ΜΕΣΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (%) 

Κριτήριο 
Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων 
Νομός  

Ζακύνθου 
Νομός 

Κέρκυρας 
Νομός 

Κεφαλληνίας 
Νομός 

Λευκάδας 

1. Ιατρικό προσωπικό 90,3 87,2 89,5 88,2 89,5 

2. Χώροι αναμονής 76,1 66,5 79,4 73,8 73,7 

3. Καθαριότητα χώρων 78,2 68,7 81,2 74,7 78,1 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 58,1 63,3 54,1 71,7 54,4 

5. Χρόνος αναμονής 63,7 61,2 70,3 34,6 69,8 

6. Προσβασιμότητα 69,8 64,5 70,9 71,8 75,3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 111: ΜΕΣΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) 

Κριτήριο 
Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων 
Νομός  

Ζακύνθου 
Νομός 

Κέρκυρας 
Νομός 

Κεφαλληνίας 
Νομός 

Λευκάδας 

1. Ιατρικό προσωπικό -79,0 -83,5 -71,0 -71,2 -71,8 

2. Χώροι αναμονής -47,7 -26,6 -52,0 -46,9 -44,2 

3. Καθαριότητα χώρων -43,2 -19,5 -52,0 -30,6 -44,2 

4. Ιατρικός εξοπλισμός -23,5 -26,6 -18,9 -48,6 -16,5 

5. Χρόνος αναμονής -29,7 -21,2 -42,9 30,6 -44,2 

6. Προσβασιμότητα -25,9 -16,1 -28,1 -30,6 -44,2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 112: ΜΕΣΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) 

Κριτήριο 
Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων 
Νομός  

Ζακύνθου 
Νομός 

Κέρκυρας 
Νομός 

Κεφαλληνίας 
Νομός 

Λευκάδας 

1. Ιατρικό προσωπικό 3,7 6,2 3,3 4,0 3,5 

2. Χώροι αναμονής 3,7 3,7 3,4 3,9 3,8 

3. Καθαριότητα χώρων 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 

4. Ιατρικός εξοπλισμός 4,4 4,0 4,5 4,7 4,4 

5. Χρόνος αναμονής 4,1 3,9 4,2 7,5 4,3 

6. Προσβασιμότητα 3,3 3,4 3,2 3,3 3,5 
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Αξιολόγηση των Κέντρων Υγείας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών 

 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ανάδειξη του καλύτερου Κέντρου Υγείας των Ιονίων Νήσων. Τα 

κριτήρια που επελέγησαν προκειμένου να αξιολογηθούν γενικά τα Κέντρα Υγείας της χώρας είναι τα 

εξής: 

 Ιατρικό Προσωπικό 

 Ιατρικός Εξοπλισμός 

 Χρόνος Αναμονής 

 Καθαριότητα Χώρων 

 Προσβασιμότητα 

 Καταλληλότητα των χώρων  

Τα Κέντρα Υγείας που συμμετέχουν στην εν λόγω αξιολόγηση – κατάταξη, είναι τα Κέντρα Υγείας 

των Νομών Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. 

Η επιστημονική μέθοδος επίλυσης του προβλήματος αξιολόγησης που προκρίθηκε είναι η 

Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (Analytic Hierarchy  Process - ΑHP). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα 

εργαλείο  λήψης αποφάσεων, το οποίο παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον T. Saaty το 1970 

και χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων με διακριτές εναλλακτικές λύσεις. Η μέθοδος 

αναλύεται σε τέσσερα στάδια:  

α) την ιεραρχική ανάλυση του προβλήματος,  

β) τις προτιμήσεις με βάση τα στοιχεία απόφασης,  

γ) τον υπολογισμό των επιμέρους προτεραιοτήτων (βαρών) και  

δ) τη σύνθεση των επιμέρους προτεραιοτήτων σε προτεραιότητες των εναλλακτικών λύσεων.  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η βαθμονόμηση των Κέντρων Υγείας γίνεται έχοντας ως βάση 

αξιολόγησης, την απόδοση σε κάθε κριτήριο που λαμβάνει κάθε Κέντρο Υγείας ανάλογα με το 

βάρος του κάθε κριτηρίου. Τα βάρη των κριτηρίων είναι κοινά για όλα τα Κέντρα Υγείας.  

Σύμφωνα με τον Herbert Simon (βραβείο Νόμπελ 1978), η απόφαση αποτελεί μία πολύπλοκη και 

σύνθετη διαδικασία επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων που παρουσιάζονται ως περισσότερο ή 

λιγότερο πρόσφορες για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Θεωρείται δεδομένο, ότι προκειμένου να 

ληφθεί απόφαση σε ένα πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες της μίας επιλογής. 
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Εκείνος που τελικά θα κληθεί να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση, επιθυμεί να βασίζεται σε 

ένα ορθολογικό πλαίσιο. 

Οι περισσότερες αποφάσεις για ένα πρόβλημα είναι πολυκριτηριακές, δηλαδή η διαδικασία λήψης 

μίας απόφασης, εμπεριέχει ένα αριθμό κριτηρίων, τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την κατάταξη 

των εναλλακτικών επιλογών. 

Η λήψη απόφασης αποτελεί μέρος της καθημερινής πολιτικής ζωής. Διαχρονικά λαμβάνονται 

αποφάσεις που έχουν άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες κυρίως, όσον αφορά στο χώρο της 

οικονομικής πολιτικής. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της λήψης πολύπλοκων και σύνθετων αποφάσεων, πρέπει να αναπτυχθεί 

μια πολυδιάστατη στρατηγική, η οποία να αρχίζει από την αξιοποίηση πολλών σχετικών με το 

αντικείμενο πηγών. 

Η συλλογή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία για τη λήψη σωστής απόφασης. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, που αφορά στη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων Κέντρων Υγείας 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (AHP). Υπάρχουν αρκετές 

κατηγορίες κριτηρίων και σκοπός της έρευνας ήταν η επιλογή συντελεστών βαρύτητας, χωρίς την 

ύπαρξη κάποιας μορφής αυθαιρεσίας, αλλά της εκτίμησής τους μέσω μαθηματικής προσέγγισης. 

Μία μαθηματική προσέγγιση για τη βέλτιστη εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας αποτελεί η 

Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία. 

Βασικά, η μεθοδολογία της AHP, μέσω μαθηματικής προσέγγισης, προτείνει τους συντελεστές 

βαρύτητας, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες για εναλλακτικές περιπτώσεις. Λαμβάνονται επίσης 

υπόψη και τα κριτήρια που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές 

περιπτώσεις. 

Αυτή η διαδικασία προτεραιοτήτων, καθορίζει βαρύτητες σε επιλεγμένα σημαντικά κριτήρια. Η 

διάσταση της μεθοδολογίας της AHP, επιτρέπει την πρόσβαση σε μαθηματική βελτιστοποίηση, όταν 

τα κριτήρια εμφανίζουν διαφορετικές κλίμακες ή ακόμη, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

κλίμακες. Έτσι, σε αυτή την έρευνα, θα εφαρμόζεται η διαδικασία AHP για τον προσδιορισμό των 

συντελεστών βαρύτητας μέσω του αλγόριθμου της AHP, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανθρώπινη 

υποκειμενικότητα στην κατάταξη των Κέντρων Υγείας. 

Η αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (AHP), έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από τότε που προτάθηκε 

για πρώτη φορά. Η AHP παρέχει ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό πλαίσιο για τη δόμηση ενός 

προβλήματος απόφασης, την αναπαράσταση και την ποσοτικοποίηση των στοιχείων του, ώστε 

αυτά να συνδεθούν κατάλληλα με τον τελικό στόχο και να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές λύσεις. Η 
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μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς για «καταστάσεις αποφάσεων» σε διάφορους τομείς, όπως 

είναι αποφάσεις κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, βιομηχανίας, υγειονομικής περίθαλψης και  

εκπαίδευσης. Ο πυρήνας της AHP εντοπίζεται στο ότι πρέπει ανθρώπινη κρίση, και όχι απλά οι 

πληροφορίες, να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της αξιολόγησης. 

Το ισχυρό σημείο της μεθόδου AHP είναι η ικανότητά της να διαρθρώνει ιεραρχικά ένα πολύπλοκο 

και πολυπρόσωπο πρόβλημα πολλαπλών κριτηρίων και στη συνέχεια να ερευνά κάθε επίπεδο 

ιεραρχίας ξεχωριστά, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα καθώς προχωρά η ανάλυση. Γίνονται 

συγκρίσεις ανά ζεύγη παραγόντων, χρησιμοποιώντας κάποια κλίμακα που δείχνει το ισχυρό σημείο 

με το οποίο ένας παράγοντας κυριαρχεί σε σύγκριση με έναν άλλο παράγοντα υψηλότερου 

επιπέδου. Η κλιμακωτή αυτή διαδικασία μπορεί στη συνέχεια να εκφραστεί με βαρύτητες 

προτεραιότητας ή βαθμολογίες για την κατάταξη των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

Η AHP αρχίζει με την ιεράρχηση των στόχων. Η αρχή της αποσύνθεσης αφορά στη δόμηση της 

ιεραρχίας προκειμένου να συλληφθούν βασικά στοιχεία του προβλήματος. Τα επίπεδα που 

προέρχονται από μία αποσύνθεση συνιστούν ένα σημαντικό μέρος μέτρησης και επομένως αυτά 

που συνδέονται δεν πρέπει να διαφέρουν παραπάνω από μία «ποιοτική» τάξη σημασίας. 

Η ιεραρχία μπορεί να απεικονιστεί ως ένα διάγραμμα, όπως στο ακόλουθο Γράφημα 75, με στόχο 

την κορυφή.  
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Γράφημα 75: ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Οι εναλλακτικές δυνατότητες βρίσκονται στο κάτω μέρος και τα κριτήρια βρίσκονται στη μέση. 

Υπάρχουν χρήσιμοι όροι για την περιγραφή των στοιχείων αυτών των διαγραμμάτων: κάθε 

παραλληλόγραμμο ονομάζεται κόμβος. Τα παραλληλόγραμμα που «κατεβαίνουν» από κάθε κόμβο 

λέγονται «παιδιά» του, ενώ ο κόμβος αυτός ονομάζεται «γονιός». Οι ομάδες των παιδιών που 

συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους ονομάζονται «ομάδες σύγκρισης». 

Σε κάθε επίπεδο της ιεραρχικής δομής, συγκρίνονται κατά ζεύγη τα στοιχεία αυτής ως προς το 

βαθμό προτίμησης του ενός έναντι του άλλου, σε σχέση με το κριτήριο του αμέσως ανωτέρου 

επιπέδου. Κατά τη σύγκριση δύο παραγόντων, ο αναλυτής διακρίνει πρώτα ποιος παράγοντας είναι 

πιο σημαντικός και στη συνέχεια επιβεβαιώνει σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό, ζητώντας από τον 

υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων να επιλέξει μία τιμή από μία εννιάβαθμη κλίμακα βαρύτητας. 

Η προτεινόμενη κλίμακα του Saaty για τις κατά ζεύγη συγκρίσεις απεικονίζεται στον Πίνακα 113. 
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Πίνακας 113: «Κλίμακα Saaty» 

Ένταση Σχετικής 

Σημασίας 
Ορισμός Εξήγηση 

1 Ίση βαρύτητα Δύο δραστηριότητες συνεισφέρουν 

εξίσου στο στόχο. 

3 Μέτρια βαρύτητα ενός έναντι 

κάποιου άλλου 

Η εμπειρία και η κρίση ευνοούν 

ελαφρώς μία δραστηριότητα αντί της 

άλλης. 

5 Σημαντική βαρύτητα ενός 

στοιχείου έναντι κάποιου άλλου 

Η εμπειρία και η κρίση ευνοούν 

σθεναρά μία δραστηριότητα αντί της 

άλλης. 

7 Εκδηλωμένη βαρύτητα Μία δραστηριότητα ευνοείται σθεναρά 

και η κυριαρχία της εκδηλώνεται στην 

πράξη. 

9 Μέγιστη βαρύτητα Οι ενδείξεις που ευνοούν τη μία 

δραστηριότητα αντί της άλλης είναι του 

υψηλότερου δυνατού βαθμού 

επιβεβαίωσης. 

2, 4, 6, 8 Ενδιάμεσες τιμές ανάμεσα σε 

δύο παρακείμενες κρίσεις 

 

Όταν απαιτείται συμβιβασμός. 

Αντίστροφοι των 

παραπάνω μη-

μηδενικών αριθμών 

Αν το κριτήριο i έχει μια από 

τις παραπάνω μη μηδενικές 

τιμές όταν συγκρίνεται με το 

κριτήριο j, τότε το j έχει την 

αντίστροφη τιμή όταν 

συγκρίνεται με το i. 

 

Ρητοί αριθμοί Αναλογίες που προκύπτουν από 

την κλίμακα  

Αν επιβαλλόταν η συνέπεια 

λαμβάνοντας n αριθμητικές τιμές για το 

σχηματισμό του πίνακα. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Εδώ θα αξιολογηθούν οι 4 Νομοί της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως προς τα Κέντρα 

Υγείας, σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών τους. 

Ιεραρχική Ανάλυση του Προβλήματος 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της AHP πρέπει να τεθεί ιεράρχηση των κυριότερων παραμέτρων του 

προβλήματος, να καθοριστεί ο στόχος, τα κριτήρια καθώς και οι εναλλακτικές του. Ο στόχος του 

συγκεκριμένου προβλήματος είναι η εύρεση εκείνου του νομού της Ιονίων Νήσων, από τον οποίο 

οι πολίτες του εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από την ιατρική φροντίδα που τους 

παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας. 

Τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν οι 4 Νομοί είναι τα πιο κάτω: 

α) Ιατρικό Προσωπικό 

β) Καθαριότητα χώρων κέντρου υγείας 

γ) Καταλληλότητα χώρων κέντρου υγείας 

δ) Ιατρικός εξοπλισμός 

ε) Χρόνος αναμονής στο κέντρο υγείας 

στ) Προσβασιμότητα στο κέντρο υγείας 

Οι εναλλακτικές του προβλήματος, αποτελούνται από τους πιο κάτω 4 Νομούς: 

α) Ζακύνθου 

β) Κέρκυρας 

γ) Κεφαλληνίας 

δ) Λευκάδας 

Στο Γράφημα 76 απεικονίζεται η Ιεραρχική Ανάλυση του προβλήματος. Στην κορυφή του 

διαγράμματος βρίσκεται ο στόχος, στη συνέχεια τα κριτήρια και τέλος οι εναλλακτικές. 
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Γράφημα 76: Ιεραρχική Ανάλυση (ΑΗΡ) του προβλήματος 

 

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων σε 

τυχαίο δείγμα πολιτών που ζήτησε ιατρική φροντίδα στο Κέντρο Υγείας του κάθε Νομού. Ζητήθηκε 

από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν το κάθε κριτήριο, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: 

0: Πολύ δυσαρεστημένος 

1: Δυσαρεστημένος 

2: Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος 

3: Ικανοποιημένος 

4: Πολύ ικανοποιημένος 

O Πίνακας 114 περιέχει τις ερωτήσεις της έρευνας, καθώς και τους μέσους όρους των απαντήσεων 

του δείγματος των πολιτών: 
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Πίνακας 114: Μέσοι όροι απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο 
 Μέσοι όροι απαντήσεων Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ια
τρ

ικ
ό

 

π
ρ

ο
σ

ω
π

ικ
ό

 

Στην περίπτωση που χρειαστήκατε να ζητήσετε ιατρική φροντίδα από 

κέντρο υγείας, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τους γιατρούς 

και την παροχή ιατρικής φροντίδας; 

2,43 2,77 2,65 2,70 

Χ
ώ

ρ
ο

ι 

α
να

μ
ο

νή
ς Στην περίπτωση που χρειαστήκατε να ζητήσετε ιατρική φροντίδα από 

κέντρο υγείας, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τους χώρους του 

κέντρου; 

2,30 2,36 2,25 2,20 

Κ
α

θ
α

ρ
ιό

τη
τα

 

χώ
ρ

ω
ν Στην περίπτωση που χρειαστήκατε να ζητήσετε ιατρική φροντίδα από 

κέντρο υγείας, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από την καθαριότητα 

του κέντρου; 

2,52 2,55 2,56 2,55 

Ια
τρ

ικ
ό

ς 

εξ
ο

π
λι

σ
μ

ό
ς 

Στην περίπτωση που χρειαστήκατε να ζητήσετε ιατρική φροντίδα από 

κέντρο υγείας, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τον ιατρικό 

εξοπλισμό και τα αναλώσιμα ιατρικά υλικά; 

2,04 1,82 1,98 1,83 

Χ
ρ

ό
νο

ς 

α
να

μ
ο

νή
ς Στην περίπτωση που χρειαστήκατε να ζητήσετε ιατρική φροντίδα από 

κέντρο υγείας, πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από το χρόνο 

αναμονής; 

2,15 2,03 1,96 2,03 

Π
ρ

ο
σ

β
α

σ
ι

μ
ό

τη
τα

 Πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε από την απόσταση και το χρόνο 

πρόσβασης με μεταφορικό μέσο από το σπίτι σας στο κέντρο υγείας 

της περιοχής σας; 

2,39 2,53 2,40 2,50 
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Σύγκριση κριτηρίων – Ποσοτικοποίηση των μέτρων 

 

Στο στάδιο αυτό, επιχειρείται η σύγκριση των κριτηρίων μεταξύ τους ως προς τη σημαντικότητά 

τους, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων πολιτών. 

Παρατηρούμε τα εξής: 

(Α) Ο πιο σημαντικός παράγοντας,, όσον αφορά στην παροχή ιατρικής φροντίδας είναι το ίδιο το 

ιατρικό προσωπικό. Η παρουσία πολύ καλά εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού, με την 

απαραίτητη εμπειρία αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια 

στους ασθενείς και να αυξήσει την ικανοποίησή τους. Αντίθετα, η απουσία «καλών» γιατρών, 

προκαλεί ανασφάλεια και εκφράζεται σίγουρα με δυσαρέσκεια. Γι’ αυτό, το ιατρικό προσωπικό 

κατατάσσεται πρώτο στην ιεραρχία, καθώς είναι εκείνο που παίζει τον κυριότερο ρόλο σε ένα 

Κέντρο Υγείας, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υγείας των ασθενών. 

(Β) Το δεύτερο σημαντικό παράγοντα, όσον αφορά στην παροχή ιατρικής φροντίδας, αποτελεί ο 

ιατρικός εξοπλισμός. Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς να υπάρχουν τα απαραίτητα 

μηχανήματα και υλικά μέσα σε ένα Κέντρο Υγείας, για την εξέταση των ασθενών, έτσι ώστε να 

μπορούν οι γιατροί να καταλήγουν σε διαγνώσεις με επιτυχία. Ωστόσο, ο ιατρικός εξοπλισμός 

κατατάσσεται δεύτερος σε σύγκριση με τους γιατρούς, γιατί ο ασθενής γνωρίζει ότι οποιοδήποτε 

μηχάνημα χρειάζεται έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο χρήστη για να το χρησιμοποιήσει, που θα 

είναι είτε ο γιατρός είτε το νοσηλευτικό προσωπικό υπό την καθοδήγηση του γιατρού. 

(Γ) Στη συνέχεια της ιεραρχίας βρίσκεται ο χρόνος αναμονής, καθώς και αυτός επηρεάζει αρκετά 

την ικανοποίηση των ατόμων που επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας. Μεγάλος χρόνος αναμονής 

εντείνει την ταλαιπωρία των πολιτών και δημιουργεί δυσαρέσκεια. Επιπλέον, για τις επείγουσες 

περιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, 

ώστε να μπορούν να τις χειριστούν άμεσα. 

(Δ) Το κριτήριο που επηρεάζει λιγότερο τον πρωταρχικό λόγο ύπαρξης ενός Κέντρου Υγείας (δηλ. 

την υγεία των ασθενών) είναι η καθαριότητά του. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως 

τον πιο αμελητέο παράγοντα το κριτήριο αυτό, αφού ορισμένες ιατρικές διαδικασίες χρειάζονται 

απόλυτα καθαρό περιβάλλον. Εάν ο χώρος έχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό τον τομέα, υπάρχει το 

ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η υγεία των ασθενών, αλλά και των εργαζομένων. Επίσης, ένας 
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ρυπαρός χώρος επηρεάζει αρνητικά και τη γενικότερη εικόνα που σχηματίζει ο πολίτης για το 

Κέντρο Υγείας. 

(Ε) Η πρόσβαση στο κέντρο υγείας ακολουθεί στην κατάταξη αυτή. Οι πολίτες μιας επαρχιακής 

πόλης σίγουρα δεν έχουν πολλές επιλογές για Κέντρα Υγείας και για Νοσοκομεία. Με δεδομένο 

αυτό το γεγονός, όταν κάποιος πολίτης χρειαστεί ιατρική φροντίδα, θα πρέπει να την αναζητήσει 

εκεί που βρίσκεται ο χώρος περίθαλψης αδιαφόρως της απόστασης που θα πρέπει να καλύψει για 

να φτάσει. Όμως, όταν υπάρχουν επείγοντα περιστατικά, ο χρόνος και η ευκολία πρόσβασης στο 

πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή των πολιτών. 

(ΣΤ) Τέλος, οι χώροι αναμονής είναι το κριτήριο εκείνο που επηρεάζει λιγότερο την ικανοποίηση 

των πολιτών. Η αισθητική του χώρου αναμονής δεν έχει τη βαρύτητα των άλλων κριτήριων. 

Σίγουρα όμως, ένας καλαίσθητος χώρος βοηθάει στην καλή ψυχολογία του ασθενούς. 

Όλα αυτά τα κριτήρια θα συγκριθούν μεταξύ τους, ανά ζεύγη, χρησιμοποιώντας την κλίμακα του 

Saaty, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 113. 

Για τις συγκρίσεις των έξι κριτηρίων, κατασκευάζεται μία μήτρα, δηλαδή ένας Πίνακας, στον οποίο 

συγκρίνονται ανά ζεύγη τα κριτήρια και οι εναλλακτικές. Με βάση και την προηγούμενη ανάλυση 

για την ιεραρχία των κριτηρίων, η μήτρα αυτή θα πάρει τη μορφή που παρουσιάζεται στον πιο 

κάτω Πίνακα 115: 

Πίνακας 115: Σύγκριση κριτηρίων προβλήματος 

 
Ιατρικό 

προσωπικό 
Ιατρικός 

εξοπλισμός 
Χρόνος 

αναμονής 
Καθαριότητα 

χώρων 
Προσβασιμ

ότητα 
Χώροι 

αναμονής 

Ιατρικό 
προσωπικό 

1 2 3 5 6 8 

Ιατρικός 
εξοπλισμός 

1/2 1 2 3 5 6 

Χρόνος αναμονής 1/3 1/2 1 2 3 4 

Καθαριότητα 
χώρων 

1/5 1/3 1/2 1 2 3 

Προσβασιμότητα 1/6 1/5 1/3 1/2 1 2 

Χώροι αναμονής 1/8 1/6 1/4 1/3 1/2 1 

Από τον πιο πάνω Πίνακα 115 παρατηρούμε ότι οι γιατροί είναι 2 φορές πιο σημαντικοί από τον 

ιατρικό εξοπλισμό, 3 φορές από το χρόνο αναμονής, 5 φορές από την καθαριότητα, 6 φορές από 
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την πρόσβαση και 8 φορές από τους χώρους του κέντρου υγείας. Επομένως, ο ιατρικός εξοπλισμός 

σε σχέση με τους γιατρούς παίρνει την τιμή ½ κ.ο.κ. 

Σύγκριση εναλλακτικών 

Από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των πολιτών στα ερωτηματολόγια, προέκυψαν οι 

μέσοι όροι που παρουσιάστηκαν παραπάνω (Πίνακας 114). Προκειμένου να συγκριθούν οι 

εναλλακτικές επιλογές, δηλαδή οι 4 Νομοί των Ιονίων Νήσων θα ληφθούν τα δεδομένα του Πίνακα 

114. Αρχικά θα υπολογίσουμε τις διαφορές μεταξύ των μέσων όρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 125). 

Σύμφωνα με την κλίμακα Saaty, αν η διαφορά έχει τιμή μικρότερη από 0,3, τότε οι Νομοί είναι ίσης 

βαρύτητας. Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 0,3, τότε η μεταξύ τους σύγκριση αυξάνεται κατά 

μία μονάδα, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω Πίνακα 116. 

Πίνακας 116: Αντιστοίχιση διαφοράς μέσων όρων με την κλίμακα Saaty 

Διαφορά μέσου 
όρου 

0-0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 0,9-1,2 

Κλίμακα 1 2 3 4 

  

Από τα δεδομένα μας και με εφαρμογή των στοιχείων του Πίνακα 116 έχουμε τους Πίνακες 125 και 

126 του Παραρτήματος. 

Ανάλυση του Προβλήματος Κατάταξης των Κέντρων Υγείας 

Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων των Πινάκων 125 και 126 με ένα πρόγραμμα κατάλληλο για 

αναλύσεις AHP, το Expert Choice. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, φαίνονται στις επόμενες 

σελίδες. 

Η Σύγκριση των Κέντρων Υγείας ως προς το στόχο, κατέληξε στους εξής συντελεστές όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 117. 
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Πίνακας 117: Σύγκριση κριτηρίων μεταξύ τους 

 
 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα υπολογίζεται το ιδιοδιάνυσμα, το οποίο μας παρέχει τα βάρη με τα 

οποία συμμετέχει το κάθε κριτήριο στη διαμόρφωση της συνολικής αξιολόγησης του κάθε Νομού: 

 

 

 

Οι απόψεις των πολιτών και οι βαρύτητες που υπάρχουν μεταξύ των κριτηρίων θα πρέπει να 

δίνουν συνεπή και αξιόπιστα αποτελέσματα ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ισχυρών 

αποφάσεων. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το λόγο συνέπειας (CR) που συγκρίνεται με τον αριθμό 0,1. Αν το 

CR είναι μικρότερο από τον αριθμό 0,1 τότε τα αποτελέσματα είναι συνεπή. Στην περίπτωση που το 

CR είναι μεγαλύτερο από το 0,1, τότε θα πρέπει η όλη διαδικασία να επαναεκτιμηθεί. 

Το CR σύμφωνα με τον Saaty (1980) υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

όπου 

𝐶𝛪 =  
λ max − 𝑛

𝑛 − 1
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με λmax = η μέγιστη χαρακτηριστική ρίζα της μήτρας Α:  𝛢𝜔 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ⋅  𝜔 όπου Α η μήτρα που 

προκύπτει από την ανά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων και ω είναι το διάνυσμα των κριτηρίων 

𝛫1, 𝛫2, … , 𝛫𝑛. Για διαφορετικές διαστάσεις της μήτρας (n), οι αντίστοιχες τιμές του RI δίνονται 

στον ακόλουθο Πίνακα 118: 

Πίνακας 118: Τιμές του RI 

Διάσταση 
της 

Μήτρας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος συνέπειας CR για την ανωτέρω αξιολόγηση ισούται με 0,01 

μικρότερο του ορίου του 0,1, άρα τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά. 

(1) Νομός Ζακύνθου (0,235) 

(2) Νομός Κέρκυρας (0,268) 

(3) Νομός Κεφαλληνίας(0,249) 

(4) Νομός Λευκάδας (0,249) 

 

Παρουσιάζει ωστόσο ενδιαφέρον η κατάταξη των Νομών και ως προς κάθε κριτήριο ξεχωριστά, 

καθώς αυτή δίνει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους τομείς στους οποίους  πλεονεκτεί ή 

υστερεί ο κάθε νομός. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ισοδυναμία στους νομούς ως προς όλα τα κριτήρια, εκτός του 

κριτηρίου του ιατρικού προσωπικού. 

Εξετάζοντας τις τιμές των μέσων όρων των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια, παρατηρούμε ότι οι 

πολίτες τείνουν να είναι ικανοποιημένοι από τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας, με την πρώτη θέση 

να καταλαμβάνει ο νομός Κέρκυρας, τη δεύτερη θέση ο νομός Λευκάδας, έπειτα ο νομός 

Κεφαλληνίας και στην τελευταία θέση να βρίσκεται ο νομός Ζακύνθου. 

Στον τομέα της καθαριότητας η κατάταξη έχει ως εξής: στην πρώτη θέση βρίσκεται ο νομός 

Κεφαλληνίας, στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο νομός Κέρκυρας και Λευκάδας και στην τελευταία 

θέση βρίσκεται ο νομός Ζακύνθου, με την ικανοποίηση των πολιτών να είναι σχετικά ικανοποιητική. 
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Παρατηρούμε ότι η πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υγείας είναι ευκολότερη στο Νομό Κέρκυρας, 

δεύτερος σε κατάταξη είναι ο νομός Λευκάδας, έπειτα ο νομός Κεφαλληνίας και τελευταίος ο νομός 

Ζακύνθου. Ωστόσο, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, φαίνεται ότι η ικανοποίηση από την 

απόσταση και το χρόνο πρόσβασης στα κέντρα υγείας των Ιονίων Νήσων είναι μέτρια. 

Σχετικά με τους χώρους των κέντρων υγείας, ο μέσος όρος των απαντήσεων κυμαίνεται ανάμεσα 

στο «Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος» και στο «Ικανοποιημένος». Ως προς την 

κατάταξη των Νομών την πρώτη θέση έχει ο Νομός Κέρκυρας, ακολουθεί ο Νομός Ζακύνθου, 

έπειτα ο Νομός Κεφαλληνίας και τελευταίος σε κατάταξη ο Νομός Λευκάδας. 

Σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό στα κέντρα υγείας Ιονίων Νήσων οι πολίτες δε δείχνουν να είναι 

και τόσο ικανοποιημένοι, μιας και ο μέσος όρος των απαντήσεων κυμαίνεται ανάμεσα  στο 

«Δυσαρεστημένος» και το «ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος». Ως προς την κατάταξη 

των Νομών την πρώτη θέση έχει ο Νομός Ζακύνθου, ακολουθεί ο Νομός Κεφαλληνίας, ακολουθεί ο 

Νομός Λευκάδας και την τελευταία θέση έχει ο Νομός Κέρκυρας. 

Ένα ακόμα στοιχείο από τους Πίνακες 119-124 στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή, είναι ο δείκτης 

συνέπειας. Γενικά με τον όρο συνέπεια, εννοούμε την ικανότητα που υπάρχει, όταν υφίσταται μία 

σχέση μεταξύ κάποιων παραγόντων, να συναχθούν λογικά από τις αρχικές σχέσεις οι σχέσεις των 

υπόλοιπων παραγόντων. Έστω ότι θέλουμε να εξετάσουμε τη συνέπεια σύγκρισης τριών 

παραγόντων, Α, Β και Γ. Αν Α=3Β και Β=2Γ, τότε πρέπει Α=6Γ. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

συνέπεια. Ωστόσο, λόγω του ανθρώπινου παράγοντα και της πολυπλοκότητας ορισμένων 

προβλημάτων απόφασης, η συνέπεια με τη μορφή αυτή δεν ισχύει πάντα. Η συνέπεια ενός ζεύγους 

σύγκρισης πρέπει να εξετάζεται πριν γίνει αποδεκτή η διάταξη των προτεραιοτήτων, όπως 

προκύπτει από την προηγούμενη διαδικασία. 

Όταν ο λόγος συνέπειας είναι μεγαλύτερος από 0,10, τότε ο πίνακας θεωρείται ασυνεπής και ο 

αναλυτής πρέπει να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες σχέσεις των κριτηρίων του. Στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα, οι Πίνακες 119-124 έχουν δείκτη συνέπειας (Incon) από 0 έως 0,02, οπότε μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην ανάλυση με τη μέθοδο της AHP, αφού φαίνεται έτσι ότι η ανάλυσή μας είναι 

αρκετά αξιόπιστη. 

Για την ιεράρχηση των τεσσάρων Νομών των Ιονίων Νήσων χρησιμοποιείται πάλι η σύγκριση ανά 

ζεύγη ως προς κάθε κριτήριο, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η σχετική βαρύτητα κάθε Νομού για κάθε 

διαφορετικό κριτήριο. 

 Αξιολόγηση των εναλλακτικών Νομών ως προς το κριτήριο: "Ιατρικό προσωπικό" 
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Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πιο κάτω Πίνακα 119: 

Πίνακας 119: Σύγκριση νομών σε σχέση με το κριτήριο «Ιατρικό προσωπικό» 

 

 Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 119 υπολογίζεται το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα, το οποίο 

καταλήγει στην κατάταξη των Νομών ως προς το κριτήριο του "Ιατρικού προσωπικού". 

Γράφημα 77: Σύγκριση νομών σε σχέση με το κριτήριο «Ιατρικό προσωπικό» 

                   

Όπως φαίνεται και από το Γράφημα 77,  υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους Νομούς ως προς το 

κριτήριο του "Ιατρικού προσωπικού", με το Νομό Κέρκυρας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα, στη δεύτερη θέση να ισοβαθμούν οι Νομοί Κεφαλληνίας και Λευκάδας και τη μικρότερη 

βαρύτητα να παρουσιάζει ο Νομός Ζακύνθου. 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι Νομοί ως προς το κριτήριο του "Ιατρικού εξοπλισμού" και τα 

αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 120: 

Πίνακας 120: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Ιατρικός Εξοπλισμός» 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 120, υπολογίζεται το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα, το οποίο 

καταλήγει στην κατάταξη των Νομών ως προς το κριτήριο του "Ιατρικού εξοπλισμού": 
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Γράφημα 78: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Ιατρικός εξοπλισμός» 

 

Από τα στοιχεία του Γραφήματος 78, φαίνεται ότι όλοι οι Νομοί των Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν 

την ίδια βαρύτητα, δηλαδή, με βάση τον ιατρικό εξοπλισμό, δεν υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση. 

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι Νομοί ως προς το κριτήριο του "Χρόνου αναμονής". Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 121: 

Πίνακας 121: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Χρόνος αναμονής» 

 

Με βάση τα στοιχεία του κανονικοποιημένου ιδιοδανύσματος δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

Νομών: 

Γράφημα 79: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Χρόνος αναμονής» 

 

Στη συνέχεια συγκρίνονται οι τέσσερις Νομοί με βάση το κριτήριο της "Καθαριότητας χώρων" και 

τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 122: 
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Πίνακας 122: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Καθαριότητα χώρων» 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 122 προκύπτει το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα και δημιουγείται το 

Γράφημα 80: 

Γράφημα 80: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Καθαριότητα χώρων» 

 

Από τη μορφή του Γραφήματος 80 παρατηρούμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση όλοι οι Νομοί 

παρουσιάζουν την ίδια βαρύτητα. 

Στη συνέχεια συγκρίνουμε του Νομούς ως προς το κριτήριο της "Προσβασιμότητας" και προκύπτει 

ο Πίνακας 123: 

Πίνακας 123: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Προσβασιμότητα» 

 

Το Γράφημα 81 παρουσιάζει την κατάταξη των Νομών με βάση το κριτήριο της "Προσβασιμότητας": 
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Γράφημα 81: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Προσβασιμότητα» 

 

όπου παρατηρούμε ότι και με βάση το κριτήριο της προσβασιμότητας όλοι οι Νομοί των Ιονίων 

Νήσων παρουσιάζουν την ίδια βαρύτητα. 

Στη συνέχεια συγκρίνουμε τους Νομούς με βάση το κριτήριο του "Χώρου αναμονής" όπου έχουμε 

τα αποτελέσματα στον Πίνακα 124: 

Πίνακας 124: Σύγκριση Νομών σε σχέση με το κριτήριο «Καταλληλότητα Χώρων αναμονής» 

 

και το Γράφημα 82 μας δίνει την κατάταξη των Νομών με βάση το κριτήριο της "Καταλληλότητας 

Χώρων Αναμονής": 

Γράφημα 82: Σύγκριση νομών σε σχέση με το κριτήριο «Καταλληλότητα Χώρων Αναμονής» 

 

όπου παρατηρούμε ότι όλοι οι νομοί ισοδυναμούν ως προς την βαρύτητά τους. 

Μια γενική σύνοψη του υποδείγματός μας, με όσα έχουμε βρει μέχρι τώρα, αποτυπώνονται στο 

Γράφημα 83: 
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Γράφημα 83: Σύγκριση Νομών σε σχέση με όλα τα κριτήρια και σημασία κάθε κριτηρίου 

 

Προκειμένου να προκύψει η τελική ιεράρχηση των Νομών σχηματίζεται η πιο κάτω μήτρα (Κ) και 

γίνονται οι σταθμίσεις (π) που έχουν ως εξής: 

 

Πολλαπλασιάζοντας τη μήτρα K (5 x 6) επί το διάνυσμα στήλη π (6 x 1), προκύπτει το Γράφημα 84: 
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Γράφημα 84: Σύγκριση Νομών σε σχέση με όλα τα κριτήρια 

 

Από τη μορφή του Γραφήματος αυτού προκύπτει η τελική κατάταξη των Νομών Ιονίων Νήσων, που 

έχει ως εξής: 

1. Ν. Κέρκυρας 26,8% 

2. Ν. Κεφαλληνίας 24,9% 

3. Ν. Λευκάδας 24,9% 

4. Ν. Ζακύνθου 23,5% 

 

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο Νομός που εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Νομός Κέρκυρας, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Νομοί 

Κεφαλληνίας και Λευκάδας, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Νομός Ζακύνθου. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα, επιχειρείται μια δυναμική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πώς θα 

μεταβληθεί η κατάταξη, στην περίπτωση εκείνη που αλλάξουν τα βάρη των κριτηρίων. Αυτό 

σημαίνει ότι θα εξεταστεί η περίπτωση που κάποιος Νομός ενδέχεται να αλλάξει θέση στην 

κατάταξη, αν αλλάξει το βάρος κάθε κριτηρίου.  

Γράφημα 85: Κατάταξη Νομών 

 

Στο Γράφημα 85 παρατηρούμε τα βάρη των κριτηρίων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 

κατάταξη. Τα ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων είναι 40,7% για τους γιατρούς, 25,5% για τον 

ιατρικό εξοπλισμό, 15,1% για το χρόνο αναμονής, 9,2% για την καθαριότητα, 5,7% για την 

πρόσβαση και 3,7% για τους χώρους αναμονής. Γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι, αν κάποιος 

Νομός βελτιώσει σημαντικά την ικανοποίηση των πολιτών ως προς τους γιατρούς, ενδεχομένως θα 

βελτιώσει και τη θέση του στη γενική κατάταξη, καθώς το κριτήριο αυτό συμμετέχει με το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην αξιολόγηση. 
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Γράφημα 86: Ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων και της επίδοσης των Νομών 

 

Το προηγούμενο συμπέρασμα είναι πολύ σημαντικό, καθώς οποιοσδήποτε Νομός μπορεί να 

εκμεταλλευτεί αυτή τη γνώση και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, ώστε να βελτιώσει τη θέση 

του στην κατάταξη. 

Μείωση των ποσοστών συμμετοχής μερικών κριτηρίων 

Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε πώς θα αλλάξει η κατάταξη, αν μειώσουμε την επιρροή των τριών 

πρώτων κριτηρίων, δηλαδή των γιατρών, του ιατρικού εξοπλισμού και του χρόνου αναμονής κατά 

10% περίπου. Στην πράξη, αλλάζοντας το βάρος ενός κριτηρίου, η διαφορά «μοιράζεται» στα 

υπόλοιπα κριτήρια, ανάλογα και με τις πιθανότητες που αυτά είχαν στην ιεραρχία. 

Όπως βλέπουμε από το Γράφημα 87, μειώνοντας τη σημαντικότητα των γιατρών από 40,7% σε 

36,6%, δεν αλλάζει ουσιαστικά η κατάταξη των νομών. 
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Γράφημα 87: Ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων και της επίδοσης των νομών, όταν το κριτήριο 

«Γιατροί» μειωθεί  κατά 10% 

 

 

Στα γραφήματα 88 και 89, που ακολουθούν, έχουν μειωθεί κατά 10% τα επόμενα δύο κριτήρια, ο 

ιατρικός εξοπλισμός από 25,5% σε 22,9% και ο χρόνος αναμονής από 15,1% σε 13,7%. 

Παρατηρούμε ότι επίσης δεν άλλαξε η κατάταξη των Νομών. Ο Νομός Κέρκυρας εξακολουθεί να 

είναι πρώτος, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Νομοί Κεφαλληνίας και Λευκάδας, ενώ στην 

τελευταία θέση βρίσκεται ο Νομός Ζακύνθου, ενώ παρόμοιες παραμένουν και οι βαθμολογίες 

τους.  

Γράφημα 88: Ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων και της επίδοσης των Νομών, όταν μειωθεί το 

κριτήριο «Ιατρικός εξοπλισμός» κατά 10% 
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Γράφημα 89: Ποσοστά συμμετοχής των κριτηρίων και της επίδοσης των Νομών, όταν μειωθεί το 

κριτήριο «Χρόνος αναμονής» κατά 10% 

 

 

Η διερεύνηση αυτή της κατάταξης των Κέντρων Υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο γι' αυτούς 

που καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις. Τονίζεται, ότι αυτή η ερευνητική προσέγγιση δε 

βασίστηκε σε δεδομένα των Υπηρεσιών υγείας αλλά στις απόψεις των επισκεπτών-ασθενών των 

Κέντρων υγείας, και αυτό αποτελεί μία πρόκληση στο υφιστάμενο καθεστώς. 

Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των πολιτών κάθε Νομού, στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα 

πολυκριτηριακό υπόδειγμα για να αξιολογηθούν τα Κέντρα Υγείας των Νομών. Στο τέλος, 

παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας, μια τεχνική χρήσιμη που μπορεί να βοηθήσει όσους 

λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για τα κριτήρια θα πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να βελτιωθεί 

ανάλογα και η κατάταξη του κάθε Κέντρου Υγείας. 

Το ενδιαφέρον είναι σημαντικό για κάθε Κυβέρνηση που θεωρεί ως τη βάση του συστήματος 

Υγείας την πρωτοβάθμια περίθαλψη, για τέτοιου είδους κατατάξεις. 

Φυσικά, κάθε Κυβέρνηση μπορεί να έχει τα δικά της δεδομένα που βασίζονται συνήθως στη 

φιλοσοφία της "από πάνω προς τα κάτω" διοίκησης όμως δεν πρέπει να διαφεύγει και το γεγονός 

ότι οι απόψεις των πολιτών που αποτελούν στοιχείο της "από κάτω προς τα πάνω" φιλοσοφίας 

είναι χρήσιμες, γιατί μπορεί να προκύπτουν λύσεις συνθετικές, οι οποίες θα είναι πιο εύκολο να 

εφαρμοστούν. 

Ιδιαίτερα τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, η ανάλυση της ικανοποίησης, και η ανάλυση της 

ιεραρχικής διαδικασίας θα συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις που αφορούν 
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στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έτσι ώστε να δοθούν βέλτιστες και συγχρόνως 

αποδεκτές από τους πολίτες λύσεις. 
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Παράρτημα 

Πίνακας 125: Διαφορές μέσων όρων απαντήσεων ερωτηθέντων 

Ιατρικό προσωπικό Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 -0,35 -0,23 -0,27 

Ν. Κέρκυρας 0,35 0,00 0,12 0,07 

Ν. Κεφαλληνίας 0,23 -0,12 0,00 -0,05 

Ν. Λευκάδας 0,27 -0,07 0,05 0,00 

     
Καθαριότητα χώρων Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 -0,03 -0,04 -0,03 

Ν. Κέρκυρας 0,03 0,00 -0,01 0,00 

Ν. Κεφαλληνίας 0,04 0,01 0,00 0,01 

Ν. Λευκάδας 0,03 0,00 -0,01 0,00 

     
Χώροι αναμονής Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 -0,06 0,05 0,10 

Ν. Κέρκυρας 0,06 0,00 0,11 0,16 

Ν. Κεφαλληνίας -0,05 -0,11 0,00 0,05 

Ν. Λευκάδας -0,10 -0,16 -0,05 0,00 

     
Ιατρικός εξοπλισμός Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 0,22 0,06 0,21 

Ν. Κέρκυρας -0,22 0,00 -0,16 -0,01 

Ν. Κεφαλληνίας -0,06 0,16 0,00 0,16 

Ν. Λευκάδας -0,21 0,01 -0,16 0,00 

   
  

Χρόνος αναμονής Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 0,12 0,19 0,12 

Ν. Κέρκυρας -0,12 0,00 0,07 0,01 

Ν. Κεφαλληνίας -0,19 -0,07 0,00 -0,06 

Ν. Λευκάδας -0,12 -0,01 0,06 0,00 

     
Προσβασιμότητα Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 0,00 -0,14 -0,01 -0,11 

Ν. Κέρκυρας 0,14 0,00 0,12 0,03 

Ν. Κεφαλληνίας 0,01 -0,12 0,00 -0,10 

Ν. Λευκάδας 0,11 -0,03 0,10 0,00 
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Πίνακας 126: Διαφορές μέσων όρων απαντήσεων με κλίμακα Saaty 

 
Ιατρικό προσωπικό Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1/2 1 1 

Ν. Κέρκυρας 2 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 

     
Καθαριότητα χώρων Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1 1 1 

Ν. Κέρκυρας 1 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 

     
Χώροι αναμονής Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1 1 1 

Ν. Κέρκυρας 1 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 

     
Ιατρικός εξοπλισμός Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1 1 1 

Ν. Κέρκυρας 1 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 

     
Χρόνος αναμονής Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1 1 1 

Ν. Κέρκυρας 1 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 

  

 

 
  

Προσβασιμότητα Ν. Ζακύνθου Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλληνίας Ν. Λευκάδας 

Ν. Ζακύνθου 1 1 1 1 

Ν. Κέρκυρας 1 1 1 1 

Ν. Κεφαλληνίας 1 1 1 1 

Ν. Λευκάδας 1 1 1 1 
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