Δηαρζρφηηθά θαη ποηοηηθά ταραθηερηζηηθά
ηοσ αλζρώπηλοσ δσλακηθού ηοσ δεκόζηοσ σγεηολοκηθού
ηοκέα ζηελ Ειιάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Σηελ πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Ειιάδα,
ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ νθείιεη λα απνηειεί πςειή
πξνηεξαηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ δχν ζεκαληηθνί ιφγνη: πξψηνλ, ν ξφινο
πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ
πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη δεχηεξνλ, ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο κνριφο πινπνίεζεο ηεο
πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη κε απηή ηελ έλλνηα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ην
βαζκφ επηηπρίαο νπνηαζδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. Μέρξη ζήκεξα, ε
πνιηηηθή

αλζξψπηλσλ

πγεηνλνκηθψλ

πφξσλ

ζηελ

Ειιάδα, δεδνκέλνπ

ηνπ

ηαηξνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, επηθεληξψζεθε ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, ζέηνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ην
δηνηθεηηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ εηεξνβαξή θαηάζηαζε, ε παξνχζα
κειέηε έδσζε έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία,
επηθεληξψλνληαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ
νη δχν απηέο θαηεγνξίεο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Τα θχξηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζα
κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα:
Παξαηεξείηαη κηα ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ

ζηελ

νκάδα ηνπ

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Επηπξνζζέησο, ε απνρψξεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία γίλεηαη ζε κηθξφηεξε ειηθία ζε ζρέζε κε ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Απηά ηα δχν επξήκαηα πηζαλά λα ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο
αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο πξνυπνζέζεηο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ.
Μπνξεί επίζεο λα ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο εθπαίδεπζεο θαη
απαζρφιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ Μέζεο Τερληθέο Επαγγεικαηηθέο Ννζειεπηηθέο
Σρνιέο αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο σο ζπληάμηκνο ρξφλνο.

Ο ξπζκφο αλαλέσζεο ηφζν ηνπ λνζειεπηηθνχ φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο. Απηφ πηζαλά λα ζπλδέεηαη
κε ηελ πνιηηηθή πεξηνξηζκέλσλ πξνζιήςεσλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζηνλ πγεηνλνκηθφ
ηνκέα. Τν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη ηηο θελέο
ζέζεηο ηδηαίηεξα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ζέηεη δεηήκαηα
πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
θαη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ.
Επηπξνζζέησο, έλαο ζηνπο είθνζη απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη έλαο ζηνπο
δέθα απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπλαθή κε ην
αληηθείκελφ ηνπ. Τν πςειφ πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ιπθείνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζέηεη δεηήκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη αθνκνίσζεο απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηηο κνλάδεο πγείαο.
Τφζν γηα ην λνζειεπηηθφ φζν θαη γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, νη
πεξηζζφηεξεο ψξεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ
ραξαθηήξα αθνξνχλ ζε ακεηβφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Απηφ ζέηεη επί
ηάπεηνο ην δήηεκα ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ππάξρεη έλα ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ην
είδνο ησλ θηλήηξσλ πνπ πηνζεηεί, πξνθεηκέλνπ ην πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ λα
ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαλέσζεο ησλ γλψζεψλ ηνπ.
Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε
δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ
δηαζέηνπλ φζν θαη ζην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ
απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ζηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηα νπνία δειψλνληαη σο πξνηεξαηφηεηα θαη απφ ηηο δχν
επαγγεικαηηθέο νκάδεο, απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρνπλ ν έλαο ζηνπο
ηξεηο ελψ απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ν έλαο ζηνπο δέθα.
Ωο ζεηηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ηφζν ην
λνζειεπηηθφ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα
εκθαλίδεη ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Επηπξφζζεηα, ηέζζεξεηο ζηνπο δέθα
απφ ηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έμε ζηνπο δέθα απφ ηελ νκάδα ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ είραλ νπζηαζηηθή πξνυπεξεζία πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηελ
παξνχζα εξγαζηαθή ζέζε.
Τν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν κφλν γηα ην θξηηήξην
εζσηεξηθέο ζρέζεηο-ζπλάδειθνη. Γηα ηα ππφινηπα θξηηήξηα φπσο ηηο ζπλζήθεο

εξγαζίαο, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηάκελνπο
θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο, δειψλεη δπζαξεζηεκέλν, ελψ ηελ κεγαιχηεξε
δπζαξέζθεηα ηελ εθθξάδεη γηα ην θξηηήξην ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Επίζεο, ην
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεσξεί σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζην ρψξν εξγαζίαο ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, ηελ θαθή
νξγάλσζε θαη ηελ γξαθεηνθξαηία, ηηο αλεπαξθείο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ηελ
έιιεηςε θαζεθνληνινγίνπ.
Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην
νπνίν δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν γηα ην θξηηήξην ησλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο, ελψ ηελ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα ηελ εθθξάδεη γηα ην θξηηήξην ησλ
νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Σρεηηθά θαιή εκθαλίδεηαη ε ζέζε ηνπ γηα ην θξηηήξην
εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα.
Η κε δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ γηα φιεο ζρεδφλ
ηηο παξακέηξνπο, θπξίσο ζηελ νκάδα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πηζαλά λα
ππνθξχπηεη

ηζρπξά

θιαδηθά

πξνβιήκαηα

–

αηηήκαηα.

Η

δηαπίζησζε

δηαθνξνπνηήζεσλ αλά λνζνθνκείν ζίγνπξα ππνθξχπηεη ζνβαξά νξγαλσηηθά θαη
ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα.
Η δηαπίζησζε δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ, κεηαμχ ησλ
πεξηθεξεηαθψλ θαη λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ φζνλ αθνξά ζηα εηδηθά θξηηήξηα
ζπλζήθεο εξγαζίαο, πεξηερφκελν-θφξηνο εξγαζίαο, άπνςε γηα επάγγεικα, αλ θαη
αλακελφκελε, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αληίζηνηρεο κειέηεο ίζσο ζα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη ρσξηζηά γηα ηα πεξηθεξεηαθά θαη ρσξηζηά γηα ηα λνκαξρηαθά
λνζνθνκεία.
Γηα ηα εηδηθά θξηηήξηα εζσηεξηθέο ζρέζεηο κε πξντζηακέλνπο, πξννπηηθέο
εμέιημεο, νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ εθθξάδεη κεγαιχηεξν
βαζκφ δπζαξέζθεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ θαζαξά δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Οη απφςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ θφξην θαη ην πεξηερφκελν
εξγαζίαο είλαη αλάινγεο κε απηέο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Καη νη δχν
επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζεσξνχλ φηη εξγάδνληαη θάησ απφ πηεζηηθέο πξνζεζκίεο γηα
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ελψ ζπρλά
εξγάδνληαη θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο
έρνπλ αλαζέζεη. Παξάιιεια δειψλνπλ φηη δελ ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηηο
επηζηεκνληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
θαζψο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο θαη ππεξεζηαθέο αιιαγέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο.

Η εηθφλα – άπνςε γηα ην επάγγεικα θαη γηα ηηο δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο
δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. Δειψλνπλ φηη δελ ζα ζπληζηνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν
επάγγεικα ζε λένπο αλζξψπνπο, φπσο επίζεο δελ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζεη ην
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπο.
Tν εηδηθφ θξηηήξην ‘νηθνλνκηθέο απνιαβέο’ είλαη ην θξηηήξην πνπ παξνπζηάδεη
ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη γηα ηηο δχν επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Εηδηθά
ζηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ βξέζεθε νχηε έλαο
εξγαδφκελνο πνπ λα δειψλεη φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο
απνιαβέο .
Σπγθξίλνληαο ηηο απφςεηο κεηαμχ δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ζα
κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ Πίλαθαο 5α.
Πίλαθας 5.α.: Απόισηε θαη ζτεηηθά ηαύηηζε απόυεφλ δηοηθεηηθού θαη
λοζειεσηηθού προζφπηθού
Απφιπηε ηαχηηζε

Σρεηηθή ηαχηηζε

* Μέζα – εμνπιηζκφο (γξαθηθή χιε, * Σπρλή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε απφ ηελ
κέζα πξνζηαζίαο, θιπ) πνπ παξέρεη ε δηνίθεζε γηα ηηο δηνηθεηηθέο –
ππεξεζία γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία
ππεξεζηαθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
* Επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην
επάγγεικά γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο εθηφο * Σπρλή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε απφ
εξγαζίαο
ηελ δηνίθεζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο
αιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
* Επθαηξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
ππεξεζία γηα επηκφξθσζε (ζεκηλάξηα,
ζπλέδξηα , εκεξίδεο, θ.ιπ.)
* Παξνρή απαξαίηεησλ κέζσλ θαη
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία
* Δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε πξνζφλησλ
θαη γλψζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε
* Επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην
επάγγεικά γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο
εξγαζίαο
* Ιθαλνπνίεζε απφ ηνλ ηξφπν πνπ
ηεξνχληαη νη θαλφλεο αμηνθξαηίαο φζνλ
αθνξά ηελ εμέιημή ηνπο

Τέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.β ζπλνςίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ φπσο πξνθχπηεη απφ
ηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία.
Πίλαθας 5.β.: σγθρηηηθή παροσζίαζε παραγόληφλ ποσ επερεάδοσλ ηελ
ζσλοιηθή ηθαλοποίεζε
Νοζειεσηηθό Προζφπηθό

Δηοηθεηηθό Προζφπηθό

ΣετλοιογηθόΠαραηαηρηθό Προζφπηθό

Πξννπηηθέο εμέιημεο

Εηθφλα –άπνςε γηα ην
επάγγεικα
Πξννπηηθέο εμέιημεο
Οηθνλνκηθέο απνιαβέο

Πξννπηηθέο εμέιημεο

Σπλζήθεο εξγαζίαο
Οηθνλνκηθέο απνιαβέο

Εηθφλα-άπνςε γηα ην επάγγεικα
Εζσηεξηθέο ζρέζεηοΣπλάδειθνη

Εζσηεξηθέο ζρέζεηο/
πξντζηάκελνη

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο πξνθχπηνπλ θαη νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο
νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ κηα κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή
πγείαο πνπ ζέηεη κεηαμχ ησλ άκεζσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηελ επέλδπζε ζην
αλζξψπηλν θεθάιαην. Εηδηθφηεξα:
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα νη ζπλζήθεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Εηδηθφηεξα, νη εξγαδφκελνη ζηα λνζνθνκεία αληηκεησπίδνπλ
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε ινηκψδεηο παξάγνληεο, ζε ρεκηθέο νπζίεο
θαη ζε αθηηλνβνιία, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θπιηφκελα σξάξηα,
θφξην εξγαζίαο θαη ςπρνινγηθή πίεζε (Δξαθφπνπινο 2007, Κσλζηαληηλνπνχινπ θ.α.
2011). Όιεο νη θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο. Τν γεγνλφο απηφ ζέηεη ην δήηεκα
χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Απφ ην 1992 θαη κεηά
έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ζηα λνζνθνκεία. Σηελ θείκελε λνκνζεζία, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα φξγαλα γηα ηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ, πεξηιακβάλνληαη
ν Ν. 1568/85, ε ππνπξγηθή απφθαζε 88555/3293/1988, ν Ν. 1836/89 θαη ηα Π.Δ.
157/1992, 294/1988, 17/1996 θαη 159/1999 (Αιεμφπνπινο 2007). Επηπξνζζέησο, κηα
ζεηξά άιισλ λνκνζεηεκάησλ ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο απφ ηελ αθηηλνβνιία, ηα

δνρεία πίεζεο θαη ηηο ζπζθεπέο αεξίσλ, ηνπο θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θιπ
(Δξαθφπνπινο 2007) Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ζε πνην βαζκφ νη δηνηθήζεηο ησλ
λνζνθνκείσλ

έρνπλ

πξνβεί

ζε

εθηίκεζε

ησλ

θηλδχλσλ

ηνπ

εξγαζηαθνχ

πεξηβάιινληνο, έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ θαη πξνσζνχλ ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνθεηκέλνπ απηφ
λα πινπνηεζεί, ζα πξέπεη λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε θαη επαγξχπλεζε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο ζσζηήο
εθπαίδεπζήο ηνπ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ελψ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο
πνπ κπνξεί λα παίμνπλ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο, κε
ηελ αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ ζηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο.
Οη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
θφξην εξγαζίαο θέξλνπλ ζην πξνζθήλην δχν ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ.
Τν πξψην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ηα θελά ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπο. Η κε θάιπςε
ησλ θελψλ ζέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ηνπ
ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε ζπλζήθεο πίεζεο
ρξφλνπ θαη ηελ εξγαζία πέξα απφ ην ηαθηηθφ σξάξην. Τα επξήκαηα απηά
ηεθκεξηψλνληαη ηφζν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φζν θαη απφ άιιεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (Δεκεηξηάδνπ-Παληέθα θ.α. 2009) Ιδηαίηεξα ζηελ
παξνχζα

θάζε

αλαδηνξγάλσζεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

πγείαο

ηεο

ρψξαο,

ηα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιεπφκελεο
θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, αλακέλεηαη, φπσο δείρλνπλ
θαη δηεζλείο κειέηεο, λα επηθέξνπλ αχμεζε ησλ αγρσηηθψλ θαη ζηξεζνγφλσλ
θαηαζηάζεσλ ιφγσ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ
ζα πξνθχςνπλ (Zeytinνglνu et al. 2006). Θα πξέπεη ζπλεπψο ν ζρεδηαδφκελνο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ράξηε ηεο ρψξαο λα επηδησρζεί κε ηξφπν ψζηε
λα πεηχρεη ηελ ηζφξξνπε δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ κνλάδσλ ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ηηο ζρέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ
εξγαζίαο. Σηελ πξνζπάζεηα απηή δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη ην ζέκα ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ θηηξηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ.

Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην δεχηεξν θαίξην
πξφβιεκα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο
θαη θαζεθνληνινγίσλ. H εθαξκνγή εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ
λνζνθνκείσλ πξνβιεπφηαλ ζηνλ ζεκειηαθφ λφκν ηνπ ΕΣΥ 1397/1983. Με βάζε ην
λφκν απηφ, ην ΚΕΣΥ ζχζηεζε επηηξνπή γηα ηελ θαηάξηηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, ην πφξηζκα ηεο νπνίαο έγηλε ε Αξ.1απνθ/20 εο νινκέιεηαο/1312-84/11-1-85 απφθαζε ηνπ ΚΕΣΥ κε ηίηιν «Εληαίνο Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο Ιαηξηθήο

Υπεξεζίαο

Ννζνθνκείσλ». Αληίζηνηρε

απφθαζε

ηεο

νινκέιεηαο ηνπ ΚΕΣΥ εθδφζεθε ην 1991 θαη γηα ηε λνζειεπηηθή ππεξεζία
(Αξηζκ1απνθ/85εο νινκέιεηαο/20-6-91/1-7-91, «Εληαίνο Εζσηεξηθφο Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο»). Ωζηφζν, θακία απφ απηέο ηηο δχν
απνθάζεηο ηνπ ΚΕΣΥ δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Σπλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε
έθδνζε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Οη απνθάζεηο ηνπ ΚΕΣΥ
απνηεινχλ έλαλ πνιχ θαιφ νδεγφ, φπνπ κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ζρεηηθά
άκεζα.
Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ε νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή
θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, κε ηελ έλλνηα ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
κνηξάδνληαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ, είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ηα ειιεληθά
δεκφζηα λνζνθνκεία πάζρνπλ απφ ηελ απνπζία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θνπιηνχξαο. Τν
γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ αδπλακία ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ λα
εκθπζήζνπλ έλα θνηλφ πιαίζην αμηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Οθείιεηαη επίζεο ζην
γεγνλφο φηη νη αμίεο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη δηνηθνχληεο ηα λνζνθνκεία δελ
ζπκβαδίδνπλ πάληνηε κε απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ (Bellνu 2008). Η θαηάζηαζε απηή
ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε γξαθεηνθξαηίαο, ηελ απνπζία δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ζηνηρεία ηα νπνία ζέηνπλ
θξαγκνχο ζηελ επηθνηλσλία, πξνθαινχλ ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ θαη δελ επηηξέπνπλ
ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Η εηθφλα απηή θαίλεηαη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο ε γξαθεηνθξαηία θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο
κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο βαζηθά
πξνβιήκαηα. Σπλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θαη
δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ
ζπλζήθεο δηεπαγγεικαηηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο ζπλεξγαζίαο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ

απηνχ πξνυπνζέηεη απνηειεζκαηηθή εγεζία. Πξέπεη ζπλεπψο λα δηακνξθσζεί έλα
πιαίζην θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Η κφλε ζνβαξή
πξνζπάζεηα επηινγήο ησλ δηνηθεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο απφ εηδηθή επηηξνπή ήηαλ απηή ηνπ 2001. Σηε ζπλέρεηα, ν ηξφπνο
επηινγήο επαλήιζε ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο κε βάζε πνιηηηθά θαη φρη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Τν πθηζηάκελν ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε κεηά ην 2009 κε
ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε βξίζθεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, σζηφζν δελ
απέδσζε ηα αλακελφκελα δεδνκέλνπ φηη ε δηαθαλήο θαη αλνηθηή δηαδηθαζία
πξνθήξπμεο θαη θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ δελ ζπκπιεξψζεθε απφ ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα επηινγήο. Επηπξνζζέησο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θξηηήξηα γηα ηελ νξζή
αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ θάζε λνζνθνκείνπ. Σε έλα δεχηεξν επίπεδν,
ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ θαη παξαγσγήο έξγνπ, ε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο γηα εξγαζηαθά
ζέκαηα θαη ε δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία. Η εηζαγσγή δνκψλ απφ θνηλνχ
δηαθπβέξλεζεο (shared gνλernance) είλαη δπλαηφ λα πξνσζεζεί κε ηε ζχζηαζε ζε
επίπεδν λνζνθνκείνπ αηξεηψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ γηα θάζε παξερφκελε
ππεξεζία ή γηα θάζε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ (Sulliλan, Decker, 2009)
Η χπαξμε ελφο δίθαηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηεο
πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζπληζηά βαζηθή παξάκεηξν ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Σεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε άπνςε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία φηη ην ζχζηεκα πξναγσγψλ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ
αμηνθξαηία. Σπλεπψο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη λα πηνζεηεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
Πηζαλά ζα ήηαλ δφθηκε ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν λα
ζπλδπάδεη δηάθνξα είδε θξηηεξίσλ. Σην πιαίζην απηφ, νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχληαη
κε βάζε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή
ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.
Τέινο, ε πνιηηηθή ακνηβψλ ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δηαρείξηζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ ηελ έληνλε
δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην χςνο ησλ κηζζψλ πνπ ιακβάλνπλ. Οη επηρεηξνχκελεο
κεηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απηή ηελ πεξίνδν αλακέλεηαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ
θαηάζηαζε αθφκα πην δπζρεξή. Σπλεπψο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ν ηξφπνο
ακνηβήο. Η ακνηβή κε βάζε ην απνηέιεζκα ή κε βάζε ην θφξην εξγαζίαο είλαη
κέζνδνη ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί.

Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ, δελ δηεθδηθνχλ ηελ
ηδηφηεηα ηεο πιεξφηεηαο. Πεξηζζφηεξν απνηεινχλ ελδεηθηηθέο ζθέςεηο πνπ δείρλνπλ
ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ, παξά ηνλ
ηειηθφ πξννξηζκφ. Η επηινγή απηή είλαη ζπλεηδεηή θαη πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη
ηειηθέο θαη κνλαδηθέο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ. Είλαη ζέκα επηινγψλ ζηηο νπνίεο ζα
πξέπεη σο θνηλσλία λα πξνρσξήζνπκε, αθνχ φκσο πξψηα απνζαθελίζνπκε ην είδνο
ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ επηζπκνχκε λα έρνπκε.

