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Το Νοσηλευτικό Προσωπικό ως ένα Βασικό Χαρακτηριστικό
Ποιότητας ενός ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου
Ε. Κρασαδάκη, E. Γρηγορούδης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης,
Εργαστήριο Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά

Περίληψη
Η νοσηλευτική φροντίδα κατά γενική οµολογία διαπερνά όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες σε ένα νοσοκοµείο.
Σε πολλές έρευνες, η ικανοποίηση των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα έχει βρεθεί ως ο σηµαντικότερος παράγοντας στη διαµόρφωση της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών. Στο συγκεκριµένο άρθρο παρουσιάζεται τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας που είχε ως στόχο την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, στα τρία επίπεδα ποιότητας, σύµφωνα µε το µοντέλο του Kano. Σύµφωνα µε το
µοντέλο τα χαρακτηριστικά ποιότητας ταξινοµούνται σε τρία διακριτά επίπεδα: αναµενόµενης ποιότητας (χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως δεδοµένα-βασικά), µονοδιάστατης ποιότητας (χαρακτηριστικά που η απόδοσή
τους επηρεάζει αναλογικά την ικανοποίηση) και δελεαστικής ποιότητας (χαρακτηριστικά που δηµιουργούν πρόσθετη αξία και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης). Στην παρούσα εργασία µέσω της
ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από το δηµόσιο νοσοκοµείο της πόλης
τους, η οποία είχε προηγηθεί, κατηγοριοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά στα τρία προαναφερόµενα επίπεδα ποιότητας. Μεταξύ των διαστάσεων που διερευνήθηκαν ήταν το προσωπικό, µε επιµέρους ανάλυση στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό των λοιπών ειδικοτήτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι γενικά
το προσωπικό και ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό εντάσσεται στα βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας, αποτελώντας µια σηµαντική συνιστώσα των υπηρεσιών που προσφέρει ένα δηµόσιο νοσοκοµείο.
Λέξεις Κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό, µοντέλο ποιότητας Kano

1. Εισαγωγή
To σηµαντικό κόστος των υπηρεσιών υγείας και οι αυξηµένες
ανάγκες των ασθενών έχουν ως αποτέλεσµα να δοθεί µεγάλη
έµφαση στη µέτρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και στην ικανοποίηση των ασθενών (Bond and
Thomas, 1992; Fitzpatrick, 1991). Σε πολλές χώρες, κυρίως στις
ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, τόσο η µέτρηση της ποιότητας των
προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας, όσο και η συµµετοχή των
ασθενών στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόµενης φροντίδας
είναι κατοχυρωµένες νοµικά.
Αν και η ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες
υγείας αποτελεί µια έννοια που γίνεται εύκολα αντιληπτή από
την κοινή λογική, εντούτοις δεν έχει διατυπωθεί ένας κοινά
αποδεκτός ορισµός (Bond and Thomas, 1992). Συχνά οι έννοιες της ικανοποίησης των ασθενών και της αντίληψής τους για
την ποιότητα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, ενώ σύµφωνα µε
τον Oberst (1984) υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο εννοιών.
Ο Petersen (1988) υποστήριξε ότι η ικανοποίηση είναι µια
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γενική αντίληψη του ασθενή για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται η φροντίδα, χωρίς ο ασθενής να λαµβάνει υπόψη τα
αποτελέσµατα ή την καταλληλότητα της φροντίδας. Κατά τον
Smith (1992), η ικανοποίηση των ασθενών είναι ένας συνδυασµός των αντιλαµβανόµενων αναγκών, προσδοκιών και εµπειρίας από τη φροντίδα υγείας.
Στα πλαίσια της διερεύνησης της ικανοποίησης από το
δηµόσιο νοσοκοµείο Χανίων, πραγµατοποιήθηκε έρευνα για
την µέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών, το έτος 2003. Στην
παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν τα δεδοµένα της προηγηθείσας έρευνας, προκειµένου να ταξινοµηθούν τα χαρακτηριστικά του νοσοκοµείου σε σχέση µε τα τρία επίπεδα ποιότητας που προτείνει το µοντέλο του Kano (Kano, 1984).
Ειδικότερα, για τις ανάγκες της δηµοσκόπησης είχε συνταχθεί
ειδικό ερωτηµατολόγιο, και κατόπιν σχετικής συνεργασίας των
ερευνητών µε την διοίκηση του νοσοκοµείου, την ιατρική και
νοσηλευτική υπηρεσία αλλά και σύµφωνα µε τις αρχές της
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πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Jacquet-Lagrèze and
Siskos, 2001), είχε οριστεί µια συνεπής οικογένεια κριτηρίων.
Σηµειώνεται, ότι η έρευνα προσπάθησε να αποτυπώσει την
αντίληψη των πολιτών για το νεόκτιστο νοσοκοµείο, το οποίο
λειτούργησε τον Σεπτέµβριο του 2000 σε αντικατάσταση του
παλαιοτέρου που λειτουργούσε επί σειρά ετών στην πόλη.
Στο ερωτηµατολόγιο είχε καταβληθεί προσπάθεια ώστε να
περιληφθούν ερωτήσεις για τις οποίες οι ερωτώµενοι θα είχαν
προσωπική άποψη για το νέο νοσοκοµείο είτε ως νοσηλευόµενοι ή ως επισκεπτόµενοι τα εξωτερικά ιατρεία ή τέλος ως
επισκέπτες/συνοδοί ασθενών. Το ερωτηµατολόγιο ήταν κατάλληλα δοµηµένο και περιελάµβανε έξι κύριες διαστάσεις: τοποθεσία του νοσοκοµείου, χώροι και υποδοµές, υγιεινή, προσωπικό, εξυπηρέτηση και πρόσθετες υπηρεσίες. Κάθε κριτήριο της
έρευνας ικανοποίησης αναλυόταν σε επιµέρους υποκριτήρια.
Ειδικότερα, το κριτήριο του προσωπικού είχε αναλυθεί σε τρία
υποκριτήρια: το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το
λοιπό προσωπικό. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς στην συσχέτιση της ικανοποίησης των ασθενών ειδικά σε
σχέση µε τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσοκοµείων.

Από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος
(Ν=177), προκύπτει ότι το 59% ήταν άνδρες και το 41%
γυναίκες. Το 99% είχε διαµορφώσει άποψη για το νέο νοσοκοµείο είτε ως νοσηλευόµενος (20%), ή ως επισκεπτόµενος
τα εξωτερικά ιατρεία ή τέλος ως επισκέπτης/συνοδός ασθενούς. Η ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος ήταν: 27% έως 25
ετών, 20% από 26-35, 20% από 36-45, 12% από 46-55 και
21% άνω των 55 ετών, αντίστοιχα.
Για τις ανάγκες της εργασίας, χρησιµοποιήθηκε η πολυκριτήρια µέθοδος µέτρησης της ικανοποίησης Musa
(Grigoroudis et al., 2002) ενώ για την ταξινόµηση των κριτηρίων-υποκριτηρίων σύµφωνα µε το µοντέλο του Kano, αξιοποιήθηκε η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια που είχαν εκφράσει οι πολίτες.
Μια σύντοµη παρουσίαση του µοντέλου ποιότητας του
Kano, παρουσιάζεται στην παράγραφο 2. Το µεθοδολογικό
πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε παρουσιάζεται στην 3η παράγραφο ενώ στην 4η παράγραφο αναλύονται τα ειδικότερα
αποτελέσµατα σε σχέση µε το προσωπικό.

2. Το µοντέλο του Kano
Η ικανοποίηση συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις µε
την αντιλαµβανόµενη ποιότητα µιας υπηρεσίας/προϊόντος.
Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο υψηλότερη και η ικανοποίηση και αντίστροφα. Όµως, εάν µια υπηρεσία/προϊόν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών αυτό δεν σηµαίνει κατ’
ανάγκην ότι δηµιουργεί και ικανοποίηση. Για παράδειγµα, εάν
το στυλό που µόλις αγοράσαµε γράφει, αυτό δεν σηµαίνει ότι
δηµιουργεί υψηλή ικανοποίηση. Αντιθέτως, εάν δεν γράφει,
δηµιουργεί υψηλή δυσαρέσκεια. (Vavra, 1997). Αντιθέτως, εάν
για παράδειγµα, κάποιος πελάτης τράπεζας προσδοκά να εξυπηρετηθεί στο ταµείο σε είκοσι λεπτά της ώρας (µέση αναµονή στην ουρά) ενώ σήµερα εξυπηρετήθηκε πολύ νωρίτερα,
αυτό δηµιουργεί µια αναπάντεχα υψηλή ικανοποίηση. Το
µοντέλο του Kano προτείνει τρία επίπεδα απαιτήσεων από µια
υπηρεσία/προϊόν, τα οποία όταν πληρούνται επηρεάζουν την
ικανοποίηση µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά (Σχήµα 1).
Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, η ικανοποίηση δεν
είναι µια µονοδιάστατη έννοια. Τα τρία επίπεδα απαιτήσεων
στο µοντέλο του Kano, είναι:
1. Βασικές απαιτήσεις ή βασικά (must-be) χαρακτηριστικά
ποιότητας. Εάν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις/χαρακτηριστικά
δεν πληρούνται, δηµιουργείται υψηλή δυσαρέσκεια στους
πελάτες ενώ αν αντιθέτως πληρούνται δεν δηµιουργείται ικανοποίηση. Οι πελάτες θεωρούν αυτού του τύπου τα χαρακτηριστικά ως δεδοµένα και δεν τα ζητούν. Συνήθως τα βασικά
χαρακτηριστικά ποιότητας είναι προφανή, δεν αναζητούνται
από τους πελάτες (δεν έχει νόηµα ο πελάτης να ζητήσει την
αγορά ενός στυλό που να γράφει) και περιγράφουν αυτό που
ο Kano διατυπώνει ως αναµενόµενη ποιότητα.
2. Μονοδιάστατου τύπου απαιτήσεις ή µονοδιάστατα
χαρακτηριστικά ποιότητας. Οι µονοδιάστατες απαιτήσεις όταν
πληρούνται επηρεάζουν ανάλογα την ικανοποίηση των πελατών. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της απόδοσης των χαρακτηριστικών αυτών, τόσο υψηλότερο το επίπεδο της ικανοποίησης
των πελατών, και αντίστροφα. Συνήθως, τα συγκεκριµένα χαρα-
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κτηριστικά ποιότητας διατυπώνονται και αναζητούνται από
τους πελάτες και περιγράφουν την επιθυµητή ποιότητα, σύµφωνα µε τον Kano.
3. ∆ελεαστικού τύπου απαιτήσεις ή δελεαστικά χαρακτηριστικά ποιότητας. Οι δελεαστικού τύπου απαιτήσεις έχουν την
υψηλότερη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών. Συνήθως,
ούτε αναζητούνται από τους πελάτες ούτε διατυπώνονται προφορικά.Εντούτοις,η υψηλή απόδοση αυτού του τύπου των απαιτήσεων, οδηγεί σε µια υψηλότερου επιπέδου ικανοποίηση από
την αναλογική αύξησή της, όπως συµβαίνει µε τα µονοδιάστατα
χαρακτηριστικά ποιότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δελεαστικού χαρακτηριστικού ποιότητας, είναι η περίπτωση της µη
αναµενόµενης άµεσης εξυπηρέτησης στο ταµείο της τράπεζας.
Από την άλλη πλευρά, εάν αυτού του τύπου τα χαρακτηριστικά
ποιότητας δεν πληρούνται, δεν δηµιουργείται δυσαρέσκεια
στους πελάτες. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά περιγράφουν
την ελκυστική ποιότητα, σύµφωνα µε το µοντέλο του Kano.

Ικανοποίηση
Ελκυστική
ποιότητα

Χαµηλή
απόδοση

Επιθυµητή
ποιότητα

Υψηλή
απόδοση
Αναµενόµενη
ποιότητα

Δυσαρέσκεια

Σχήµα 1. Τα τρία επίπεδα ποιότητας του µοντέλου του Kano
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3. Μεθοδολογικό πλαίσιο
Το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στην
συγκριτική εξέταση της εκτιµώµενης σηµαντικότητας που
αποδίδεται σε κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας, αφ’ ενός από
τους ικανοποιηµένους και αφ’ ετέρου από τους δυσαρεστηµένους πολίτες για το δηµόσιο νοσοκοµείο. Η βασική ιδέα της
προσέγγισης στηρίζεται στο γεγονός ότι το επίπεδο σηµαντικότητας ενός χαρακτηριστικού ποιότητας δεν είναι σταθερό,
αλλά εξαρτάται από την απόδοσή του, όπως αυτή εκφράζεται
από το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Με αυτή την λογική εξετάσαµε χωριστά τις απόψεις των ικανοποιηµένων και µη
ικανοποιηµένων πολιτών.
Στο πρώτο στάδιο, συγκεντρώθηκαν οι απόψεις των πολιτών, όπως είχαν εκφραστεί από το ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο της έρευνας ικανοποίησης που είχε προηγηθεί, οι
οποίες είχαν αποτυπωθεί σε ερωτήσεις του τύπου: ‘Πόσο ικανοποιηµένος είστε από ….;’. Οι απαντήσεις είχαν δοθεί σε µια
5βάθµια ποιοτική κλίµακα που κυµαινόταν από ‘απόλυτα ικανοποιηµένος’ έως ‘καθόλου ικανοποιηµένος’. Στο δεύτερο στάδιο,
διαχωρίστηκαν οι απαντήσεις των ικανοποιηµένων και δυσαρεστηµένων πολιτών για κάθε κριτήριο/υποκριτήριο της έρευνας
και µέσω εφαρµογής της πολυκριτήριας µεθοδολογίας MUSA
εκτιµήθηκε η σηµαντικότητα κάθε χαρακτηριστικού ανά οµάδα
πολιτών. Μέσω της εκτίµησης των βαρών από τη MUSA τόσο
για τους ικανοποιηµένους όσο και τους δυσαρεστηµένους
πολίτες, σχεδιάστηκε το διάγραµµα διπλής σηµαντικότητας,
µέσω του οποίου κατηγοριοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά του
νοσοκοµείου στα τρία επίπεδα ποιότητας του µοντέλου του
Kano. Για το µεθοδολογικό πλαίσιο, βλ. Σχήµα 2.
Από το διάγραµµα διπλής σηµαντικότητας (Σχήµα 3),
παρατηρείται ότι τα τεταρτηµόρια Ι και III περιλαµβάνουν κριτήρια/υποκριτήρια, στα οποία τόσο οι ικανοποιηµένοι όσο και
οι δυσαρεστηµένοι πολίτες αποδίδουν ίδιου επιπέδου σηµαντικότητα. Η ταύτιση των απόψεων µεταξύ ικανοποιηµένων και
δυσαρεστηµένων αναδεικνύει χαρακτηριστικά για τα οποία
όταν οι πολίτες είναι ικανοποιηµένοι δεν τους αποδίδουν
υψηλή σηµαντικότητα ενώ όταν αντιθέτως δεν είναι ικανοποιηµένοι τα θεωρούν ως σηµαντικά. Γνωρίζοντας, σύµφωνα µε το
µοντέλο του Kano, ότι η επιθυµητή ποιότητα (desired quality)
σχετίζεται µε χαρακτηριστικά µιας υπηρεσίας/προϊόντος, των
οποίων η χαµηλή απόδοση δηµιουργεί δυσαρέσκεια ενώ η
υψηλή απόδοση ικανοποίηση, θα λέγαµε ότι οι περιοχές Ι και
ΙΙΙ περιλαµβάνουν τα µονοδιάστατα χαρακτηριστικά (onedimensional). Μια βελτίωση της ποιότητας των χαρακτηριστικών αυτών φαίνεται ότι θα επιφέρει µια αναλογική αύξηση της
ικανοποίησης και στις δύο οµάδες των ικανοποιηµένων και
δυσαρεστηµένων πολιτών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποίηση είναι συσχετισµένη µε την σηµαντικότητα.
Στην περιοχή ΙΙ και ΙV η εκτίµηση της σηµαντικότητας
µεταξύ ικανοποιηµένων και δυσαρεστηµένων πολιτών διαφοροποιείται. Ειδικότερα, στην περιοχή ΙΙ εντάσσονται τα χαρακτηριστικά στα οποία οι ικανοποιηµένοι αποδίδουν χαµηλή
σηµαντικότητα ενώ οι δυσαρεστηµένοι πολίτες υψηλή σηµαντικότητα, αντίστοιχα. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθµό την
δυσαρέσκεια σε σχέση µε την ικανοποίηση. Συνδέοντας την
σηµαντικότητα ενός χαρακτηριστικού µε την ικανοποίηση, θα
Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

λέγαµε ότι πρόκειται για τα βασικά χαρακτηριστικά (must-be)
αναµενόµενης ποιότητας για τα οποία όταν η απόδοση είναι
υψηλή οι πολίτες είναι ικανοποιηµένοι αλλά δεν εκφράζουν την
ικανοποίηση αυτή, ενώ όταν η απόδοση είναι χαµηλή οι πολίτες εκφράζουν σαφή δυσαρέσκεια. Στο τεταρτηµόριο IV, συµβαίνει το αντίθετο. Οι δυσαρεστηµένοι πολίτες αποδίδουν
χαµηλότερο επίπεδο σηµαντικότητας σε αυτά τα χαρακτηριστικά και φαίνεται ότι η δυσαρέσκεια που εκφράζουν δεν οφείλεται στην χαµηλή ενδεχοµένως απόδοσή τους. Βεβαίως, αν
ένα χαρακτηριστικό είναι µιας δεδοµένης χαµηλής απόδοσης
και το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ικανοποίηση τότε µια
οποιαδήποτε µη αναµενόµενη βελτίωση της απόδοσής του θα
δηµιουργούσε µια αναπάντεχη ευχαρίστηση. Υπό την έννοια
αυτή τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης περιοχής εντάσσονται στην ελκυστική ποιότητα (attractive quality).

Σχήµα 2. Μεθοδολογικό πλαίσιο

Σχήµα 3. ∆ιάγραµµα ∆ιπλής Σηµαντικότητας (Ικανοποίησης∆υσαρέσκειας)
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4. Αποτελέσµατα για το προσωπικό
Από τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης προσέγγισης προέκυψε ότι το προσωπικό εντάσσεται στην περιοχή II, των βασικών χαρακτηριστικών ποιότητας. Εποµένως, το προσωπικό ως
ένα κριτήριο µέτρησης της ικανοποίησης, παρουσιάζει υψηλή
σηµαντικότητα για τους δυσαρεστηµένους πολίτες ενώ χαµηλή για τους ικανοποιηµένους, αντίστοιχα.∆ηλαδή, φαίνεται ότι
το προσωπικό επηρεάζει σε υψηλότερο βαθµό τους δυσαρεστηµένους πολίτες και έτσι εν µέρει αιτιολογείται και η δυσαρέσκεια που εκφράζουν.
Το ερώτηµα είναι, γιατί; Η ανάλυση που ακολούθησε για τις
τρεις επιµέρους διαστάσεις στις οποίες αναλυόταν το προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) ανέδειξε ότι οι
νοσηλευτές εντάσσονται στο ίδιο τεταρτηµόριο ΙΙ, του διαγράµµατος ικανοποίησης-δυσαρέσκειας. Εποµένως, οι πολίτες
θεωρούν το προσωπικό ως ένα must-be χαρακτηριστικό ποιότητας, το οποίο συνδέουν άµεσα µε τους νοσηλευτές.
∆ηλαδή, το νοσηλευτικό προσωπικό ως ένα, επίσης, must-be ή
βασικό χαρακτηριστικό αναµενόµενης ποιότητας ερµηνεύει
συνολικά την άποψη που διαµορφώνουν οι πολίτες για το
προσωπικό του νοσοκοµείου. Η άποψή των πολιτών για το
προσωπικό συνδέεται µε την νοσηλευτική φροντίδα, η οποία
στο βαθµό που είναι επαρκής δεν δηµιουργεί ικανοποίηση,
στο βαθµό όµως που δεν είναι επαρκής δηµιουργεί υψηλή
δυσαρέσκεια. Υπό την έννοια αυτή, οι πολίτες θεωρώντας ως
δεδοµένης απόδοσης την νοσηλευτική φροντίδα, δεν την αναζητούν αλλά την υπονοούν. Την θεωρούν δεδοµένη, υπαρκτή
και διαθέσιµη. Εποµένως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το
νοσηλευτικό προσωπικό ως ένας βασικός συντελεστής ποιότητας του νοσοκοµείου αναµένεται να διατίθεται, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει συγκεκριµένα επίπεδα αποδοχής από την
πλευρά των πολιτών. Η υψηλή απόδοση της νοσηλευτικής

φροντίδας δεν επιφέρει ικανοποίηση απλά εξαλείφει την
δυσαρέσκεια των πολιτών.
Με την προσέγγιση αυτή διαπιστώθηκε ότι σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο
νοσηλευτικό προσωπικό, υπό την έννοια ότι αυτό επηρεάζει σε
σηµαντικότερο βαθµό την δυσαρέσκεια των πολιτών και ταυτίζεται µε την αντίληψη για το προσωπικό γενικότερα.
Πρακτικά σηµαίνει ότι οι ελλείψεις νοσηλευτών ή τυχόν άλλες
ανεπάρκειες επηρεάζουν σε υψηλό βαθµό την δυσαρέσκεια.
Σε σχέση µε τις άλλες δύο διαστάσεις στις οποίες αναλύθηκε το προσωπικό, οι ιατροί εντάχθηκαν στο τεταρτηµόριο
IV των δελεαστικών χαρακτηριστικών ενώ το λοιπό προσωπικό, όπως ήταν αναµενόµενο, στο τεταρτηµόριο ΙΙΙ, των µονοδιάστατων χαρακτηριστικών ποιότητας, αντίστοιχα. Η ένταξη
των ιατρών στο ΙV τεταρτηµόριο σηµαίνει ότι εάν για κάποιο
λόγο που δεν είναι κατ’αρχήν απαιτητός, οι πολίτες αποκτήσουν µια βελτιωµένη αντίληψη για το ιατρικό προσωπικό, αυτή
µπορεί να επηρεάσει θεαµατικά την ικανοποίησή τους.
∆ηλαδή, η αντίληψη που έχουν διαµορφώσει οι πολίτες για το
ιατρικό προσωπικό δεν τους δηµιουργεί δυσαρέσκεια ή δεν
επηρεάζει την ικανοποίησή τους. Αν όµως η αντίληψη των
πολιτών για το ιατρικό προσωπικό µεταβληθεί προς το καλύτερο, τότε θα δηµιουργηθεί αναπάντεχα υψηλή ικανοποίηση.
Πρακτικά, αυτό µπορεί να ερµηνεύεται σε σχέση µε την αύξηση του ιατρικού προσωπικού, την κάλυψη των κενών ειδικοτήτων, την λειτουργία µονάδων που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν, κλπ. Σε σχέση µε το προσωπικό των λοιπών ειδικοτήτων εργαζοµένων στο νοσοκοµείο, φαίνεται ότι η βελτίωση
της απόδοσης επηρεάζει αναλογικά την ικανοποίηση των
πολιτών.
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