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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Οη ππεξεζίεο πγείαο ζήκεξα, είηε παξέρνληαη απφ ηδησηηθνχο είηε απφ δεκφζηνπο θνξείο, 

νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ - αζζελψλ, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη κέζσ ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα θνηλσλία. ηε 

δηαδηθαζία απηή, ην marketing ππεξεζηψλ πγείαο, κηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά πξφζθαηε, 

θπξίσο ζηελ Δπξσπατθή πξαθηηθή, απνηειεί έλα πεδίν έξεπλαο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

κε εμαηξεηηθή αμία. Σα πξνβιήκαηα ηνπ marketing ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απαηηνχλ βαζηά 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αγνξάο θαη ησλ αηφκσλ πνπ δξνπλ ζε απηή, ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο, θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθάζηνηε νξγαληζκνχ ζε θάζε ηνκέα, δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα ην Marketing ζην ρψξν ηεο πγείαο, εζηηάδεη θαη 

εκβαζχλεη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ marketing ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο 

δηακνξθψλνληαη ζην ζχγρξνλν πγεηνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαηίζεληαη 

θαη αλαιχνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ marketing ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαη επηπιένλ 

θαηαγξάθνληαη θαη δηεξεπλψληαη ηα ζπζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο πγείαο θαη πψο απηά 

εμειίζζνληαη κέζσ ηνπ marketing ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην marketing θαη νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ 

εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε θαη  πέληε θεθάιαηα.  

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Marketing, Τγεία, Marketing Τπεξεζηψλ Τγείαο, Μείγκα marketing, 

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, Ηδησηηθή θιηληθή. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν Μάξθεηηλγθ είλαη κηα βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηήλ. Οη απνθάζεηο κάξθεηηλγθ πνπ 

ιακβάλνληαη επηδηψθνπλ ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ 

θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ, αθνχ βέβαηα ιεθζνχλ ππφςε θαη εθηηκεζνχλ νη 

δπλακηθνί παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζην θαζνξηζκφ ηεο 

αγνξάο – ζηφρνπ, ζηελ αλαδήηεζε κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ζηελ 

εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ νινθιεξσκέλε ζχλζεζε ηνπ 

Μίγκαηνο Μάξθεηηλγθ (πξντφλ, ηηκή, πξνβνιή, δηαλνκή), θαζψο θαη ζηνλ ζπλερή έιεγρν 

ησλ επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζα 

πξέπεη  λα αλαιπζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε, λα πξνβιεθζνχλ νη επθαηξίεο θαη θίλδπλνη, λα 

ραξαρζεί ε ζηξαηεγηθή θαη λα γίλεη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.   

(Σδσξηδάθεο/ Σδσξηδάθε 1996). Ζ  δηαδηθαζίαο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κάξθεηηλγθ, είλαη 

δχζθνιε θαζψο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

ήκεξα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ marketing 

ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Οη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '80 δελ άθεζαλ αλεπεξέαζην θαη ηνλ ρψξν ηεο πγείαο φπνπ 

απφ ηηο Ζ.Π.Α., άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη δπλακηθά κία λέα ηάζε ζηνλ ρψξν ηνπ marketing 

ησλ ππεξεζηψλ, ην marketing ππεξεζηψλ πγείαο. ηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν 

άξγεζε λα εμειηρζεί. ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εθαξκνγήο ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο, ην 

marketing θαη ν δηαθξηηφο ηνπ ξφινο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα είλαη λα πξνζεγγίζεη ελλνηνινγηθά ην Marketing 

ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε.  

ην πξψην κέξνο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ην γεληθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηε θηινζνθία ηνπ  marketing, ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, θαζψο θαη ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ ηνπο. Αλαιχεηαη ηδηαίηεξα ε 
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νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην marketing.  

ηε ζπλέρεηα ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηνκέαο ηεο πγείαο 

ζηελ Διιάδα, ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο Ζ.Π.Α. Δπηπιένλ 

πξνζδηνξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηελ παξνχζα πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην marketing ζην ρψξν ηεο πγείαο. Αλαιχεηαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ marketing ησ ππεξεζηψλ πγείαο, ην κείγκα ηνπ marketing θαη ν ζθνπφο 

θαη ν ξφινο ηνπ ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην marketing φπσο εθαξκφδεηαη ζηα ειιεληθά 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία, θαη νη λέεο ηερλνινγίεο εθαξκνγήο ηνπ. 

ην δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, γηα ηνλ marketing πνπ εθαξκφδεη ηδησηηθή θιηληθή ζηελ 

Αζήλα. Γίλεηαη αλαθνξά ζην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο. Παξνπζηάδεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο marketing πνπ εθαξκφδεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή θιηληθή, θαζψο θαη ην κείγκα marketing. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ marketing ζην ρψξν ηεο πγείαο, αιιά θαη ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο, ηελ 

νπνία κειεηήζακε θαη ηελ αλαθέξνπκε κε ηελ ηπραία επσλπκία «Μ». 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ                                                                                                                                                          

MARKETING 

1.1 Οξηζκόο ηνπ marketing 

Σν κάξθεηηλγθ είλαη αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εξγαιεία ηνπ ζχγρξνλνπ 

κάλαηδκελη, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ Ακεξηθάληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ (American Marketing Association) ην 1948, φξηζε 

ην Μάξθεηηλγθ σο «έλα ζύλνιν επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηεπζύλνπλ ηε ξνή 

ησλ αγαζώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ παξαγσγό ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή ή ρξήζηε».  

Ο Philip Kotler, ν πην δηάζεκνο ίζσο ζεσξεηηθφο θαη θαζεγεηήο ηνπ Μάξθεηηλγθ 

ζεσξεί φηη είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη θαζψο κεηαβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '80 θαη ηνπ 

'90 νη νξηζκνί αλαζεσξήζεθαλ, ελψ δηαηππψζεκαλ θαη λένη. 

Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ, ην 1985, έδσζε έλα λέν νξηζκφ γηα ην 

Μάξθεηηλγθ. χκθσλα κ’ απηφλ, «Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ θαη 

πινπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηηκνιόγεζεο, πξνώζεζεο θαη δηαλνκήο ηδεώλ, αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ, κε ζθνπό ηελ πξόθιεζε ζπλαιιαγώλ πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζθνπνύο αηόκσλ θαη νξγαλώζεσλ». 

Σν Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ, ηελ ίδηα επνρή, έδσζε ην δηθφ ηνπ νξηζκφ. «Τν 

Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εληνπίδνληαη, πξνβιέπνληαη θαη 

ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ θαηαλαισηώλ ή 

ρξεζηώλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ κε ηξόπν επηθεξδή γηα ηελ επηρείξεζε». 

Ο Philip Kotler έδσζε θη απηφο έλα λέν νξηζκφ γηα ην Μάξθεηηλγθ. χκθσλα κ’ 

απηφλ, «ην Μάξθεηηλγθ είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθή θαη κάλαηδκελη κε ηελ νπνία άηνκα 

θαη νκάδεο απνθηνύλ ό,ηη ρξεηάδνληαη θαη επηζπκνύλ κέζσ ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνζθνξά 

θαη ηεο αληαιιαγήο πξντόλησλ αμίαο κε άιια». Ο Kotler ραξαθηεξίδεη ην Μάξθεηηλγθ σο 

θνηλσληθή δηαδηθαζία, γηαηί ζεσξεί φηη ηειηθά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επεκεξία, ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο· γη’ απηφ θαη δειψλεη φηη: «Τν 

Μάξθεηηλγθ είλαη ν θαηαιύηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Φσξίο κηα θηινζνθία θαη κηα 

λννηξνπία πνπ ζπλερώο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
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κπνξείο λα δώζεηο αμία ζηνπο πειάηεο, δε κπνξεί λα ππάξμεη πξόνδνο. Πξόθεηηαη γηα κηα 

θηινζνθία βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο θαη πξνζζήθε κηαο δπλακηθήο δηάζηαζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε».  

Ο Drucker αλαθέξεη φηη ν ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα γλσξίζεη θαη λα 

θαηαλνήζεη ηνλ πειάηε ηφζν θαιά, ψζηε ην πξντφλ ή ε ππεξεζία λα κπνξνχλ λα 

πνπιεζνχλ κφλα ηνπο.  

πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ην κάξθεηηλγθ είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο αγνξάο, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηκνινγήζνπλ ζσζηά ηα πξντφληα απηά θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή κηα έληνλε δήηεζή ηνπο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ απξφζθνπηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο αληί θάπνηνπ θέξδνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηθφ, πιηθφ ή θαη 

ηδενινγηθφ. Σν  κάξθεηηλγθ μεθηλά απφ ηελ έξεπλα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, 

πξνρσξά ζηελ ηηκνιφγεζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηα ρέξηα ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ζηακαηά αθνχ ειέγμεη θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαηαλαισηή κεηά ηελ 

αγνξά (Υαλφο, 2011).  

 
 

1.1.1 Βαζηθέο έλλνηεο θαη θηινζνθία ηνπ marketing  

Με ηε πάξνδν ησλ εηψλ ην marketing πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ αγνξά θαη ζηνλ 

θαηαλαισηή. Σν θχξην απνηέιεζκα κε ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ marketing 

ήηαλ ε κεηαηφπηζε ηεο έθθξαζεο απφ ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ ζηηο επηθεξδείο πσιήζεηο.  

Ο Theodore Levitt ηνλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θηινζνθίαο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ marketing «Η πώιεζε εζηηάδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πσιεηή, ελώ ην 

marketingζηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή» (Πεηξψθ θ.α., 2002). 

Έηζη ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ:  

 Γίλεηαη έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ: Ζ επηρείξεζε 

πξέπεη αξρηθά λα πξνζδηνξίζεη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ  πειαηψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα κειεηήζεη ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο ηθαλνπνηήζεη  
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 Σν marketing είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην θέξδνο: Ο ζρεδηαζκφο είλαη 

καθξνπξφζεζκα πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε λέα πξντφληα, ζε λέεο αγνξέο θαη ζηε 

κειινληηθή αλάπηπμε . 

πλεπψο, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ θαηαλαισηή, ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ marketing, πξνέξρνληαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη γη’ απηφ είλαη δηαξθή. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν νξηζκφο θαη ε θηινζνθία ηνπ marketing, ζα πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ νη παξαθάησ βαζηθέο ηνπ έλλνηεο 

 Αλάγθε:  πλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έιιεηςε θάπνηνπ αγαζνχ. 

 Δπηζπκία: Οη επηζπκίεο αλαγλσξίδνληαη σο νηθνλνκηθέο αλάγθεο κφλνλ φηαλ 

εθθξάδνληαη σο δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα, δειαδή σο απφθαζε λα 

δηαζέζνπκε ρξήκαηα γηα λα απνθηήζνπκε θάπνηα πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ 

απηψλ.  

 Απαίηεζε ή Εήηεζε: Δίλαη νη αλζξψπηλεο επηζπκίεο φηαλ κπνξνχκε πηα λα ηηο 

απνθηήζνπκε. 

 Αγαζό: Όηη κπνξεί λα πξνζθεξζεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε ή επηζπκία είλαη 

αγαζφ. 

 Πξντόλ: Κάζε αγαζφ κε πιηθή ππφζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε κηα αγνξά 

θαη λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε ή κηα επηζπκία 

 Τπεξεζία: Κάζε άπιν πξντφλ ιέγεηαη ππεξεζία. 

 Αμία πειάηε: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 Ηθαλνπνίεζε πειάηε: Γειψλεη θαηά πφζν έλα πξντφλ ή ε κηα ππεξεζία 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ελφο αγνξαζηή. 

 Αληαιιαγή: Οξίδεηαη σο ε πξάμε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο απνθηά έλα επηζπκεηφ 

αληηθείκελν πξνζθέξνληαο ζηνλ πξψην θάηη άιιν γηα αληάιιαγκα. 

 πλαιιαγή:  Ζ ζπκθσλία κεηαμχ δχν πιεπξψλ γηα αληαιιαγή. 

 Αγνξά: ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ε αγνξά εθθξάδεη ην ζχλνιν, φισλ φζσλ 

αγνξάδνπλ ή πξφθεηηαη λ’ αγνξάζνπλ θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία. 



 

    7 

 

1.1.2 Μείγκα  marketing 

Σν πεξηερφκελν, νη απνθάζεηο, ε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ε θηινζνθία ηνπ marketing, 

εθθξάδνληαη κε ην «κείγκα marketing», ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα κεηαβιεηψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ-θαηαλαισηψλ, αιιά θαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη: 

 

 
Δηθόλα 1: Μείγκα marketing 

 

Product (Πξντόλ): Ο πξνζδηνξηζκφο, ε θαηάιιειε επηινγή, ε δεκηνπξγία θαη ε 

αλάπηπμε εθείλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή.  

Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή πξντφληνο είλαη: Σερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά/ Πξνδηαγξαθέο,  Πνηφηεηα,  ρέδην, Μέγεζνο, Υξψκα,  Δκπνξηθφ ζήκα, 

Μάξθα,  Xξεζηηθφηεηα, πζθεπαζία, Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε,  Δγγχεζε, Πνιηηηθή 

επηζηξνθψλ 

Price (Σηκή): Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο θαη ηεο θαηάιιειεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, 

αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή, ν αληαγσληζκφο θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή ηηκψλ είλαη: Δπίπεδν 

ηηκψλ, Δθπηψζεηο,  Πξνκήζεηεο,  Όξνη πιεξσκήο, Σξφπνη πιεξσκήο  

Place (Γηαλνκή): Ζ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο θαη ησλ κεζφδσλ εθείλσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε θαη επάξθεηα ησλ πξντφλησλ φηαλ θαη φπνπ δεηνχληαη, ψζηε ν 

θαηαλαισηήο λα ηα απνθηήζεη φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξα.  

Σα θχξηα ζεκεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή δηαλνκήο είλαη: Καλάιηα δηαλνκήο – 

Μέζνδνη δηαλνκήο – Γεσγξαθηθή Κάιπςε – εκεία πψιεζεο – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε 

– Απνζέκαηα  

Promotion (Πξνώζεζε): Ζ αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο, 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επηθνηλσληαθψλ θαλαιηψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαηαλαισηή, λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επηζπκία ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο ηεο πξντφληνο.  

Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο είλαη: Γηαθήκηζε – Γεκνζηφηεηα θαη Γεκφζηεο ζρέζεηο – 

Πξνψζεζε πσιήζεσλ – Πξνζσπηθή πψιεζε – Άκεζν θαη αιιειεπηδξαζηηθφ κάξθεηηλγθ.  

 

Δηθόλα 2: Σα 7Ps ηνπ κείγκαηνο marketing 

http://business-fundas.com/2011/the-8-ps-of-services-marketing/  

People (Άλζξσπνη): εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, θαη αλαπφζπαζην 

εξγαιείν γηα ηηο ππεξεζίεο, είλαη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ 

επηρείξεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε θαη έξρνληαη ζε έκκεζε ή άκεζε επαθή κε ηεο πειάηεο.  

Κχξηα ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη: Δηαηξηθή θνπιηνχξα – 

Δθπαίδεπζε – Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – Κίλεηξα 

 Process (Γηαδηθαζίεο): Οη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο θαη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο απνηεινχλ ηεο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ 

κείγκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. έξβηο 

– Παξάπνλα – Υξφλνο απάληεζεο 

http://business-fundas.com/2011/the-8-ps-of-services-marketing/
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 Physical evidence (Πεξηβάιινλ επηρείξεζεο): Ζ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ππνδνκέο, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο δξάζεηο ηεο.  

ηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη: Σνπνζεζία 

εγθαηαζηάζεσλ – Κηίξην – Δμνπιηζκφο – Λεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ 

ρψξσλ – ήκαλζε (εγθαηαζηάζεσλ, νρεκάησλ, ζηνιέο πξνζσπηθνχ) – Έληππα 

(Μάιιηαξεο, 2001). 

Ζ ζεσξία ησλ 7Ρ εθθξάδεη ην κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο. 

Χζηφζν, ην κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ηειηθνχ θαηαλαισηή ή ρξήζηε. Έηζη ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε, φηη ην κείγκα ηνπ 

κάξθεηηλγθ πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα κε 4Cs παξά κε 7Ρs (Εηγθηξίδεο, 2008).  

 

 

Δηθόλα 3: Σα 4c ηνπ κείγκαηνο marketing 

http://www.consultants-on-line.com/default.asp?contentID=10 

Σα 4Cs, αληηπξνζσπεχνπλ: 

Customer Value  (Αμία πνπ απνθνκίδεη ν πειάηεο): Σν πξντφλ απφ ην κείγκα ησλ 7P 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «θαηαλαισηήο», πνπ δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

http://www.consultants-on-line.com/default.asp?contentID=10
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Cost to the Customer (Κόζηνο πνπ πιεξώλεη ν πειάηεο): Ζ ηηκή αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηνλ φξν «θφζηνο».  

Convinience (Δπθνιία): Ο ηφπνο, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «επθνιία»   

Communication (Δπηθνηλσλία): Ζ πξνψζεζε αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν 

«επηθνηλσλία», ε νπνία πεξηθιείεη κηα επξχηεξε έλλνηα ηεο πξνψζεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ ζεσξία ησλ 4Cs ππνζηεξίδεη φηη νη πειάηεο δελ αγνξάδνπλ απιά έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία, αιιά θπξίσο αγνξάδνπλ «αμία» θαη «ιχζεηο» ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο νη πειάηεο δελ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηελ ηηκή 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ θαινχληαη λα 

πιεξψζνπλ γηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε ηνπ. Δπηπιένλ νη πειάηεο ζέινπλ λα 

πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

επθνιία. Απηφ, εθηφο απφ ηελ επξεία δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, πξνυπνζέηεη επθνιία 

πξφζβαζεο ζε φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο, απιέο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο (π.ρ. on line), 

άκεζε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Δλ ηέιεη, νη πειάηεο ζήκεξα ελδηαθέξνληαη θαη απαηηνχλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, 

ζπλερή ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε, θαη ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ηνπο.  

1.1.3 Η εμέιημε ηνπ κείγκαηνο Marketing  

Ζ έλλνηα ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, έρεη εμειηρζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ξεθίλεζε κε 4Ps (πξντφλ, ηηκή, ηφπνο θαη πξνψζεζε). ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ 3Ρ 

αθφκα (άλζξσπνη, δηαδηθαζίεο θαη πεξηβάιινλ). Απηή ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε έρεη 

επηθξηζεί σο έλα ππνπξντφλ ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα νξηζκέλνπο κειεηεηέο 

κάξθεηηλγθ, φπσο ν θαζεγεηήο Bob Lauterborn ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφξεηαο 

Καξνιίλαο ησλ Ζ.Π.Α., ε πξνζέγγηζε απηή ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη θάπνηεο αηέιεηεο θαη έηζη 

ζπκπιήξσζε ην κείγκα κε ηα 4Cs, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ήκεξα, κεξηθνί 

κειεηεηέο, ζεσξνχλ αλεπαξθή θαη ηα 4Cs θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη έρνπλ πξνηείλεη 4Vs ηνπ κείγκαηνο 

κάξθεηηλγθ (Value, Validity, Vogue, Venue).  
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Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη δελ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπκε ζε έλα πξντφλ πνπ νη 

θαηαλαισηέο ρξεηάδνληαη θαη ζέινπλ, αιιά επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ έλα πξντφλ 

πνπ ζα είλαη έγθπξν απφ ηελ πιεπξά ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά θηιηθφ. Ζ πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ δελ ηειεηψλεη κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζε 

πξνζηηή ηηκή, αιιά πξνρσξά παξαπέξα ψζηε λα δψζεη ηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή θαη ηελ 

δεκηνπξγία κέγηζηε αμίαο. (http://www.myics.org)   

 

Δηθόλα 4: Σα 4Vs ηνπ κάξθεηηλγθ 

Πεγή: http://www.myics.org 

 

 

 

Σα  4 V ηνπ Μάξθεηηλγθ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Ζ ηζρχο (Validity) γηα ηνπο θαηαλαισηέο (Consumer) φζνλ αθνξά πξντφληα 

(Product): Ζ πξνζέγγηζε απηή δηαπηζηψλεη ηε ζεκαζία ηεο δηνξαηηθφηεηαο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, ζρεηηθά 

κε ην πξντφλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, έγηλε απαξαίηεηε εμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

επηινγψλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο. Με ηηο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο, θαη ηελ πξφνδν ζηε 

βηνκεραλία, ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ έρεη κεησζεί. Έηζη, είλαη 

απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξντφληνο. 

Αμία (Value) ελαληίνλ θφζηνπο (Cost) γηα ηελ ηηκή (Price) ηνπ πξντφληνο: 

Ζ αμία ζην κάξθεηηλγθ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο «αμία» ζηνλ πειάηε. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αμία ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη θάηη γηα ην νπνίν νη πειάηεο είλαη 

http://www.myics.org/
http://www.myics.org/
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έηνηκνη λα πιεξψζνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη έκπνξνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηε δένπζα ζεκαζία 

ζηελ αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

Υψξνο (Venue) πνπ δίλεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ επθνιία (Convenience) ζηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζην ζσζηφ κέξνο (Place). Έλα θαλάιη δηαλνκήο δελ είλαη 

πιένλ αληαγσληζηηθφ. ήκεξα, ε επθνιία γηα ηνπο θαηαλαισηέο έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θαη έκπνξνη πξέπεη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξα ζεκεία δηαλνκήο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ θαηαλαισηή. Ο φξνο Venue θαηέρεη έλα επξχηεξν λφεκα εδψ. 

Υψξνο Γηεμαγσγήο δελ είλαη κφλν ην πξντφλ ζην ζσζηφ κέξνο. Υψξνη Γηεμαγσγήο 

ζεσξνχληαη, επίζεο, φια ηα ζεκεία επαθήο κεηαμχ πειαηψλ θαη εκπφξσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο, φπνπ νη έκπνξνη κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Δπξχηεξε Απνδνρή (Vogue) κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

(Communication) γηα ηελ ζσζηή πξνψζεζε (Promotion): Γηαζθαιίδεη φηη ηα κελχκαηα 

θαη νη δηαθεκίζεηο δελ θνηλνπνηνχληαη κφλν θαιά, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαη απνδεθηή 

απφ ην θνηλφ.  

1.1.4 Δίδε marketing 

Γηαθνξνπνηεκέλν marketing (differentiated marketing):  H  επηρείξεζε  παξάγεη  

δηαθνξεηηθά  πξντφληα  ή ππεξεζίεο,  γηα  λα  θαιχςεη  ηηο  ηδηαίηεξεο  αλάγθεο  ηεο  

κεγάιεο  κάδαο  ησλ θαηαλαισηψλ πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ θαη φρη λα εληνπίζεη νκάδεο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξάιιεια,  ρξεζηκνπνηεί  θαη  δηαθνξεηηθφ κείγκα marketing γηα  θάζε 

πξντφλ  ή  ππεξεζία.  Απηή  ε  επηινγή  παξνπζηάδεη  ζεκαληηθά  πιενλεθηήκαηα, θαζψο 

εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ιφγσ θαιχηεξεο ηαχηηζεο ησλ νθειψλ 

ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ έρεη ρακειφ θφζηνο θαη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πεξηπηψζεηο λέσλ ηερλνινγηθά πξντφλησλ. Σα κεηνλεθηήκαηα 

απηήο ηεο επηινγήο είλαη επίζεο ζνβαξά, θαζψο ηα θφζηε ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, 

απνζεκάησλ,  δηάζεζεο  θαη  πξνβνιήο,  είλαη  αξθεηά  πςειφηεξα. Ζ  ζηξαηεγηθή  ηνπ 

δηαθνξνπνηεκέλνπ marketing,  εθαξκφδεηαη  ζπρλά  απφ  ηηο  ηξάπεδεο (π.ρ.  δηάζεζε 

θαηαλαισηηθψλ,  ζηεγαζηηθψλ,  ζπνπδαζηηθψλ  δαλείσλ,  δαλείσλ  ενξηψλ  ή δηαθνπψλ). 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ελδείθλπηαη γηα επηρεηξήζεηο κε επάξθεηα πφξσλ, θαζψο ηα 

θφζηε πινπνίεζεο ηεο είλαη πςειά. 
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Αδηαθνξνπνηεκέλν marketing (undifferentiated marketing):  Δθαξκφδνληαο  

αδηαθνξνπνηεκέλν marketing, ε επηρείξεζε αλαιχεη ηελ αγνξά θαη εληνπίδεη δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ζε απηήλ. Δπηιέγεη λα απεπζπλζεί ζε νξηζκέλα απφ απηά, παξάγνληαο έλα κφλν 

πξντφλ ή ππεξεζία, ην νπνίν λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο θαη έλα κείγκα  

marketing. Γελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη παξαιιαγέο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ 

κείγκαηνο marketing. Απηή ε επηινγή παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα, θαζψο εμαζθαιίδεη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη  θαηά  ηελ  παξαγσγή  ησλ  πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ,  αιιά  θαη  

θαηά  ηε  δεκηνπξγία  θαη πινπνίεζε ηνπ marketing mix. Σα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο φκσο είλαη αξθεηά  ζνβαξά,  θαζψο  ε  επηρείξεζε  πιήηηεηαη  απφ  

αληαγσληζηέο,  νη  νπνίνη παξέρνληαο  κεγαιχηεξν  εχξνο  θαη  βάζνο  πξντφλησλ,  

θαιχπηνπλ  πιεξέζηεξα  ηηο αλάγθεο  ησλ  δπλεηηθψλ  πειαηψλ. Ζ  ζηξαηεγηθή  ηνπ  

αδηαθνξνπνίεηνπ marketing, εθαξκφζηεθε ζην παξειζφλ, απφ θνινζζνχο κάιηζηα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο (π.ρ. ε  coca cola  γηα  δεθαεηίεο  δηέζεηε  θαη  πξνσζνχζε  κφλν  ηελ 

classic coke).   

πγθεληξσηηθό marketing (concentrated marketing): Δθαξκφδνληαο 

ζπγθεληξσηηθφ marketing, ε επηρείξεζε εζηηάδεη  ην  ελδηαθέξνλ ηεο ζε  έλα κφλν θνκκάηη  

ηεο  αγνξάο,  ελψ  ηαπηφρξνλα  παξάγεη θαη πξνσζεί  ηε  κέγηζηε  δπλαηή γθάκα 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, παξέρνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή  ηθαλνπνίεζε ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Απηή ε επηινγή  παξνπζηάδεη  αξθεηά  πιενλεθηήκαηα,  θαζψο παξέρεη  ζε  κηθξέο  ή  

κεζαίεο  επηρεηξήζεηο  κε  ζρεηηθά  πεξηνξηζκέλεο  νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο,  κεγάιε  

εμεηδίθεπζε  ζε  έλα  ηνκέα.  Σα  κεηνλεθηήκαηα  απηήο  ηεο επηινγήο  είλαη  ζεκαληηθά,  

θαζψο  ε  επηρείξεζε  ζπλδέεη  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  κε  ηελ αλάπηπμε  ηεο  αγνξάο,  ελψ  

θηλδπλεχεη  πνιχ  θαη  απφ  ηελ  μαθληθή  είζνδν  λέσλ αληαγσληζηψλ (Σνκαξάο, 2014). 

1.2 S.W.O.T Αλάιπζε 

Σν πξψην βήκα γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ πξνβιεκάησλ, είλαη ε αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε αλάιπζε 

εθαξκφδεηαη ζπλήζσο κε κηα ηερληθή πνπ είλαη γλσζηή σο αλάιπζε S.W.O.T, δειαδή ν 

εληνπηζκφο ησλ Γπλαηψλ (Strengths) θαη Αδχλαησλ (Weaknesses) ζεκείσλ, ησλ 

Δπθαηξηψλ (Opportunities) πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ 

Απεηιψλ (Threats) πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Έλαο εχθνινο ηξφπνο λα γίλεη ε 

αλάιπζε S.W.O.T είλαη λα απαληεζνχλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο εξσηήζεηο, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 6) 
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Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα S.W.O.T αλάιπζεο 

 

1.3  To marketing ζηηο ππεξεζίεο 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηνλ Philip Kotler (2001), νξίδεηαη σο: «νπνηαδήπνηε πξάμε ή 

δξαζηεξηόηεηα, πνπ έλα κέξνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε θάπνην άιιν κέξνο θαη ε νπνία είλαη 

νπζηαζηηθά, κε ρεηξνπηαζηή θαη δελ θαηαιήγεη ζε θακία κνξθή ηδηνθηεζίαο. Η παξαγσγή ηεο 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη ή κπνξεί θαη λα κε ζπλδέεηαη κε έλα θπζηθό πξντόλ.» 

Οη ππεξεζίεο έρνπλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηηο θαζηζηνχλ δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλα ησλ εκπνξεπκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Teboul (1999), ζηηο επηρεηξήζεηο ν 

παξάγνληαο ππεξεζία είλαη άιιεο θνξέο ιηγφηεξν θαη άιιεο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο. 

Έηζη ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. (Δηθφλα 6) 
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Δηθόλα 6: Τπεξεζίεο πνπ Παξέρνληαη ζε κηα επηρείξεζε 

Πεγή: Teboul, (1999) 

 

1.3.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ 

Σν κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ πξντφλησλ, έρεη κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Οη ππεξεζίεο απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Οη ππεξεζίεο είλαη άπιεο: Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο αηζζήζεηο καο 

γηα λα ηηο αληηιεθζνχκε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ 

κηα ρεηξνπηαζηή απφδεημε γηα ηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή λα εμάγεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

2. Οη ππεξεζίεο είλαη αδηάζπαζηεο: Όηαλ παξάγεηαη κηα ππεξεζία ηελ ίδηα ζηηγκή 

θαηαλαιψλεηαη θηφιαο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, 

είλαη φηη παξνρέαο θαη πειάηεο, είλαη παξφληεο θαηά ηελ παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο. 

Έηζη είλαη αλακελφκελν θαη νη δχν, λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα. 

3. Οη ππεξεζίεο είλαη πνηθηιφκνξθεο: Απηφ έγθεηηαη ζηε δπζθνιία δηαηήξεζεο κηαο 

δεδνκέλεο πνηφηεηαο, δηφηη νη ππεξεζίεο εμαξηψληαη απφ απηφλ πνπ ηηο παξάγεη, 

ζην ηφπν θαη ζην ρξφλν. Με άιια ιφγηα, κηα ππεξεζία δελ παξέρεηαη ζρεδφλ πνηέ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ επφκελν ή θαη ζηνλ ίδην πειάηε.  

4. Οη ππεξεζίεο είλαη αιινηψζηκεο: Αλ ζθεθηνχκε φηη νη ππεξεζίεο θαηαλαιψλνληαη 

θαη παξάγνληαη ηαπηφρξνλα, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα stock.  
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1.4 To e - marketing  

Χο e- marketing κπνξεί λα νξηζηεί ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ marketing. Ζ πηνζέηεζε ηνπ internet απφ έλαλ θιάδν 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπ ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απεπζχλεηαη ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ δπλεηηθψλ πειαηψλ 

παγθφζκηα. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα επηζθεθηεί έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα, λα δεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, λα δεη ηελ ηηκή ηνπο, λα ηα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

επηιέμεη απηά πνπ ζέιεη.  

Σν internet είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ marketing γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, πξνζθέξνληαο ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Άκεζε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε 

 Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο 

 Καιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηελ επηρείξεζε 

 On line παξάδνζε ςεθηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

 Δπειημία πξνζαξκνγήο, ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο 

 Γηεπθφιπλζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ  

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην νξακαηηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Υσξίο επαξθείο πιεξνθνξίεο, νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο αληαγσληζηέο θαη ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ έγθπξε θαη 

ρξνληθά ζσζηή πιεξνθφξεζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα θαηαζηξψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. 

Σν e-marketing κπνξεί λα εθπιεξψζεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο: 

1. Έξεπλα αγνξάο (θαζνξηζκόο αλαγθώλ θαηαλαισηώλ, αλάιπζε αληαγσληζηώλ). 

 Αλάπηπμε πξντφλησλ: κέηξεζε αληηδξάζεσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα, ιεηηνπξγία επαλαπιεξνθφξεζεο. 

 Δηζαγσγή λένπ πξντφληνο, δνθηκή πξντφληνο. 

 Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο: βάζεη επαλαηξνθνδφηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο . 
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 ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο marketing θαη δηαθήκηζεο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο. 

 Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αλάπηπμε ηεο 

αγνξαζηηθήο πξφζεζεο ηνπ πειάηε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πξντφληα.  

 Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε. 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε. 

2. Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο: ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ, δηαθξίλεη βάζεη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ην δπλακηθφ 

θαη ηελ αμία ηνπ θάζε αηφκνπ. 

3. Πνιηηηθή πξντόλησλ 

 H αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή. θαζψο ππάξρεη ακθίδξνκε, αιιειεπηδξαζηηθή επηθνηλσλία 

γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε παιαηψλ. 

 Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ έληαζεο πιεξνθνξηψλ θαη δπλαηφηεηα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηαπηφρξνλα. 

 Απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα πξντφληα έληαζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Τπνζηήξημε πξντφλησλ κεηά ηελ πψιεζε.  

4. Πνιηηηθή ηηκώλ: 

 Γπλαηή ε κείσζε ηηκψλ ιφγσ ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο κεζαδφλησλ, 

αλάπηπμε δηαθάλεηαο ηηκψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο αγνξέο, δηακφξθσζε 

ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο ζε ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο, ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 Οη αιιαγέο ηηκψλ θαη εηδηθψλ πξνζθνξψλ πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε νηθνλνκηθφ ηξφπν. 

5. Πνιηηηθή πξνβνιήο: 
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 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

 Καζνδήγεζε θαη επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Σερληθέο πξνζέιθπζεο θαη σθέιεηαο. 

 Αλάπηπμε ειθπζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ θα ζπλερήο αλαλέσζή ηνπο. 

Παξαθνινχζεζε δηαδξνκψλ ηνπ ρξήζηε θαη πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ κε άκεζν ηξφπν. 

 Απφθηεζε δείγκαηνο ή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

 Γπλαηφηεηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ. 

6. Πνιηηηθή δηαλνκήο: 

 Γπλαηφηεηα γηα νξηζκέλα πξντφληα ειεθηξνληθήο δηάζεζεο πξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε εηαηξηψλ δηαλνκήο – θπζηθήο κεηαθνξάο – παξάδνζεο 

πξντφλησλ πνπ ππνθαζηζηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κεζαδφλησλ ζε ζέκαηα 

παξάδνζεο πξντφλησλ.  

7. Έιεγρνο marketing: επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε πειαηψλ, απφθηεζε λέσλ 

πειαηψλ, βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο ηνπ θάζε πειάηε.  

1.5 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (C.R.M.)  

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηνη αθξηβψο είλαη νη πειάηεο ηνπο, πψο 

κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία καδί ηνπο, πφζν θνζηίδεη ε εμππεξέηεζή ηνπο, πνηα 

είδε πξντφλησλ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη πφζα μνδεχνπλ γηα λα ηα πξνκεζεπηνχλ. Μηα κηθξή 

επηρείξεζε, ζε κηα κηθξή πφιε είλαη εχθνιν λα ην επηηχρεη απηφ. Μηα κεγάιε επηρείξεζε 

φκσο πνπ απεπζχλεηαη ζε εζληθή ή αθφκα θαη παγθφζκηα θιίκαθα, είλαη αδχλαηνλ λα ην 

θαηνξζψζεη, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο αιιειεπηδξνχλ κε 

ηελ επηρείξεζε (π.ρ. κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειεθψλνπ, e-mail θ.ι.π).  ’ απηφ ην ζεκείν 

βνεζνχλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ ή C.R.M., ηα νπνία θαηαγξάθνπλ θαη 

ελνπνηνχλ δεδνκέλα γηα ηνπο πειάηεο, ηα ζπλζέηνπλ, ηα αλαιχνπλ θαη δηαλέκνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (Laudon et al., 2014) 

Ο φξνο Customer Relationship Marketing (CRM) δειψλεη ηελ κεζνδνινγία πνπ 

βνεζά ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηψλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε. Πξφθεηηαη γηα κηα 
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κεζνδνινγία πνπ ζέηεη ηνλ πειάηε ζην επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο 

ηνπ πειαηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα CRM είλαη ε δηαρξνληθή πψιεζε θη εμππεξέηεζε 

πειαηψλ, πηζηψλ ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο. Οη θχξηνη ζηφρνη είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πειαηψλ, ε αχμεζε 

ησλ πνζψλ πνπ δηαζέηνπλ γηα θαηαλαισηηθέο δαπάλεο, ν πεξηνξηζκφο ησλ απσιεηψλ ζηελ 

θαηαλαισηηθή βάζε θαη ε δεκηνπξγία πηζηνχ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ.  

Σα πζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε πειάηεο ππνζηεξίδνπλ θακπάληεο άκεζνπ 

marketing, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα ππάξρνληεο θαη πηζαλνχο 

πειάηεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο  θαη ηελ 

αμηνιφγεζε πξννπηηθψλ πσιήζεσλ γηα ζηνρεπκέλν marketing 

1.5.1 Τν C.R.M. σο επηθνηλσληαθό εξγαιείν 

Έλα ζεκαληηθφ φπιν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ε επηινγή πειαηψλ κέζσ αμηνινγηθψλ 

κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σν C.R.M. αληηθαζηζηά 

ηηο παξαδνζηαθέο επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο θαη δεκηνπξγεί λένπο φξνπο θαη δεδνκέλα ζηελ 

αγνξά. Αληί πξψηα νη πειάηεο λα δεηνχλ θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο λα κελ κπνξεί κε 

άκεζν ηξφπν λα παξαρζεί απφ κηα επηρείξεζε, ν θαηλνχξηνο ζρεδηαζκφο πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη πξνρσξά ζε πξνβιέςεηο. Έηζη, κία επηρείξεζε κπνξεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηέο κε ηαρχηεηα 

θαη ρακειφηεξν θφζηνο. Παξάιιεια, κεηψλεη ην θνηλφ πνπ θεχγεη απφ ην θαηάζηεκα 

ρσξίο λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο, ιφγσ ηνπ πξν-εληνπηζκνχ ησλ αγνξαζηηθψλ 

δηαζέζεσλ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηα πξντφληα ηεο, 

θαζψο κέζα απφ αζθαιή θαη ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία, κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ 

πξννπηηθή ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.  

Δπηπιένλ κεηψλεη ην θφζηνο θαζψο ην ζχζηεκα νδεγεί ηε γξακκή παξαγσγήο. Σν 

CRM νπζηαζηηθά θέξλεη κία ζπλνιηθή αιιαγή ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο δνκήο κίαο 

επηρείξεζεο. Ζ ιέμε θιεηδί είλαη ν πειάηεο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο επαθήο κε ηνλ πειάηε θαη 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο, δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζε έλα πξντφλ, ην νπνίν πιένλ 

ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. 
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1.5.2 Γπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ  C.R.M. 

Σα θπξηφηεξα πξντφληα ινγηζκηθνχ C.R.M. ππνζηεξίδνπλ επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο 

ησλ πσιήζεσλ, ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ηνπ marketing, ελνπνηψληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Πεξηιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε ηφζν γηα ηε ιεηηνπξγηθή, φζν θαη γηα ηελ αλαιπηηθή πιεπξά ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (Γηάγξακκα 1) 

 

 

Γηάγξακκα 1: Γπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ CRM 

Πεγή: Laudon et al., 2014 

 

 

 

 

Γεδνκέλα πειαηώλ 

 

 

Πσιήζεηο Μάξθεηηλγθ Δμππεξέηεζε 

Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ 

Γηαρείξηζε επθαηξηψλ 

πσιήζεσλ 

Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ 

Πξνγξακκαηηζκφο 

πσιήζεσλ 

Γηαρείξηζε εθζηξαηεηψλ 

Γηαρείξηζε πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ 

Γηαρείξηζε εθδειψζεσλ 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

Γηαρείξηζε ηθαλνπνίεζεο 

πειαηψλ 

πλδπαζκφο ελεξγεηψλ ζε 

επηκέξνπο αγνξέο 

Λεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ 

Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ 

Δπηηφπηεο πσιήζεηο 

Αλάιπζε πσιήζεσλ Αλάιπζε κάξθεηηλγθ 

ρεδηαζκφο εμππεξέηεζεο 

Σειεθσληθφ θέληξν θαη 

ηκήκα εμππεξέηεζεο 

Αλάιπζε ππεξεζηψλ 
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2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ                                                                                                                               

ΓΟΜΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

2.1   Τγεία θαη ππεξεζίεο ηεο Τγείαο 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(1946), ε έλλνηα ηνπ αγαζνχ πγεία είλαη: «Η θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο ςπρηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη κνλό ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο».  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη:  

 Ζ δηάζεζή ηνπο ζηνπο αζζελείο ζε θάζε είδνο ηαηξηθήο ππεξεζίαο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο.  

 Υξήζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο.  

 ηήξημε ησλ αζζελψλ θαη κεηά ην ζηάδην ηεο πεξίζαιςεο κηαο αζζέλεηαο. 

(http://www.onassis.gr/enim_deltio/36_07/article_1.php ) 

ηελ Διιάδα νη ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα:  

1. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

πξνιεπηηθνχ, δηαγλσζηηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο λα απαηηείηαη 

παξακνλή ηνπ αηφκνπ ζε λνζνθνκείν. Σέηνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηα 

δεκφζηα θέληξα πγείαο, εμσηεξηθά ηαηξεία, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαη απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο. Ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηαηξνχο. 

2. Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ ηαηξηθψλ ηερληθψλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε λνζειεία ηνπ 

αζζελνχο ζην ίδξπκα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε δηαλπθηέξεπζε ζε απηφ. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δεκφζηα θαη ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θαη νη 

ηδησηηθέο θιηληθέο.  

3. Σξηηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: νξίδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

δηαγλσζηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν 

ππεξεζηψλ πγείαο. (http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2009/VOLUME%2004) 

 

 

http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2009/VOLUME%2004
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2.1.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

Ζ πγεία δηαθέξεη απφ ηα αιιά αγαζά, θαζψο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη: 

 Ζ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθόξεζεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελή. Οη γηαηξνί 

ιεηηνπξγνχλ σο «εθπξφζσπνη» ησλ αζζελψλ ιακβάλνληαο νη ίδηνη απνθάζεηο γηα 

ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη αζζελείο ηνπο, ην κέγεζνο 

θαη ηελ έθηαζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ ζα ιεθζνχλ κε απνηέιεζκα 

νη αζζελείο λα κελ κπνξνχλ λα δξνπλ σο θπξίαξρνη νξζνινγηθνί θαηαλαισηέο 

 Ζ πξνθιεηηθή δήηεζε. Ζ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελνχο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο. Ο ηαηξφο 

θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ 

ηνλ αζζελή, σο εθ ηνχηνπ ν γηαηξφο δχλαηαη λα ελζαξξχλεη ηελ παξαγσγή θαη λα 

απμάλεη ηερλεηά ηελ πνζφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, νξκψκελνο απφ ηελ 

επηδίσμε ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, (Μαληαδάθεο,Τθαληφπνπινο, 

1996). 

 Ζ αβεβαηόηεηα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ζ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ ρξφλν εθδήισζεο ηελ ζνβαξφηεηα 

θαη ηελ εμέιημε ησλ αζζελεηψλ, θαηά ζπλέπεηα ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ζηνραζηηθή, γηαηί εκπεξηέρεη ην ηπραίν ζηνηρείν. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ, νη αζζελείο δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ην θφζηνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο. Έλαο κεραληζκφο 

αληηκεηψπηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο ζα επηκεξηζηεί θαη ζηνλ 

θνξέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

2.1.2 Η δήηεζε ηεο πγείαο 

Ζ λενθηιειεχζεξε ζρνιή πξνζεγγίδεη ηεο πγεία σο έλα θνηλφ θαηαλαισηηθφ αγαζφ. 

Τπ’ απηή ηελ έλλνηα νη λφκνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δήηεζε, δειαδή ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ απέλαληη ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά, βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγαζνχ πγεία. 

Ζ δήηεζε ηεο πγείαο είλαη ειαζηηθή. Σν κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο δήηεζεο γηα 

ππεξεζίεο πγείαο ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή, εμαξηψκελν απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 
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 Σν εηζφδεκα ηνπ αζζελνχο: Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηε 

δήηεζε. 

 Ζ ηηκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηηκήο 

θαη ηεο δήηεζεο 

 Ζ ηηκή ησλ αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ: Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε παξνρή ηεο 

ίδηαο πνζφηεηαο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο απφ αληαγσληζηηθφ 

πξνκεζεπηή, ζα πξνθαιέζεη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

 Σν θφζηνο ηνπ ρξφλνπ: Χο θφζηνο ρξφλνπ νξίδνπκε ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη θαηαλάισζε πγείαο ππεξεζηψλ πγείαο 

π.ρ. ρξφλνο κεηαθνξάο, αλακνλή ζε εμσηεξηθά ηαηξεία, ιίζηα αλακνλήο γηα 

ρεηξνπξγείν θ.ι.π. 

 Ο ηξφπνο δσήο: Δπηβιαβείο ζπλήζεηεο αιιά θαη παξάγνληεο φπσο ειηθία, 

θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν. 

2.2   Γνκή ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο Τγείαο  

Χο «ζχζηεκα πγείαο» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δνκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ 

παξάγνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφιεςεο. Βαζίδεηαη ζε ζεζκνζεηεκέλνπο απφ ηελ 

πνιηηεία θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη.  

Αλάινγα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ): Γεκφζηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ., 

Παλεπηζηεκηαθά θαη λνζνθνκεία ηνπ Η.Κ.Α. 

 Ννκηθά Πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ(ΝΠΗΓ): Γελ ζεσξνχληαη νχηε δεκφζηα 

νχηε ηδησηηθά αιιά ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ Γεκφζηνπ (Χλάζεην 

Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, Δξξίθνο Νηπλάλ, Παπαγεσξγίνπ θιπ). 

 ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία: εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ 

ζσκάησλ αζθάιεηαο (Γεληθφ λνζνθνκείν Αεξνπνξίαο,401 Γεληθφ ηξαηησηηθφ 

Ννζνθνκείν Αζελψλ θιπ) 

 Ηδησηηθέο θιηληθέο: Έρνπλ ζπλήζσο ηελ κνξθή Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ. 



 

    24 

 

2.2.1 Γεκόζηα πγεία 

Ζ δεκφζηα πγεία είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο 

Κνηλσλίαο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδνθψκελνπ νξίνπ επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.   

Σν 1920, ν Winslow νξίδεη ηελ δεκφζηα πγεία φηη, «είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε ηεο 

πξόιεςεο ηεο λόζνπ, ε παξάηαζε ηεο δσήο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο πγείαο, κέζσ ηεο 

νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο θαη ηηο ζπλεηδεηέο επηινγέο ηεο θνηλσλίαο, ησλ νξγαληζκώλ, 

δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ θαζώο θαη από άηνκα». Ζ δεκφζηα πγεία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε έλα πιεζπζκφ κφιηο κηα ρνχθηα αλζξψπσλ ή γηα ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. (http://www.nsph.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias)  

Ζ Γεκφζηα Τγεία ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ηερληθέο φπσο ε ηαηξηθή, ε 

επηδεκηνινγία θαη ε βίν-ζηαηηζηηθή, ε δεκνγξαθία θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, νη νπνίεο 

ζπληεινχλ ζην λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν πγείαο θαη λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα 

παξαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κέηξα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ. 

2.3   Κιάδνο  ηδησηηθήο πγείαο  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θιάδνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε πςειή θεξδνθνξία θαη 

ζπλερείο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, είλαη απηφο ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε ζπλερή 

θαη δπλακηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) δαπαλψλ πγείαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν κεξίδην γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ½ 

πνζνζηηαία κνλάδα. Δπηπιένλ, ν θιάδνο πγείαο θαιχπηεη ην 4.9% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα ην 2008. Δπηπιένλ, ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην 

αγνξάο έλαληη ησλ δεκνζίσλ (27% ην 2008 απφ 13% ην 2010), θπξίσο ιφγσ ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

ζηεξίδεηαη ζηελ ζχγρξνλε ηαηξηθή ηερλνινγία, ζηηο αλψηεξεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη 

θαζαξηφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα εζηηάδεη ζηηο πην πξνζνδνθφξεο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Ηδησηηθέο θιηληθέο,  είλαη θπξίσο κηθξέο λνζειεπηηθέο κνλάδεο πνπ ζηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιηλψλ. Οη ηδησηηθέο θιηληθέο 

http://www.nsph.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias/%CE%97%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
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είλαη θπξίσο δπν θαηεγνξηψλ. ηελ πξψηε θαηεγφξηα αλήθεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Δηδηθφηεξα ππάξρεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ ε βησζηκφηεηα ηνπο είλαη ακθίβνιε ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα άξηηεο θαη 

πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο. Οη θιηληθέο απηέο εμαξηψληαη θπξίσο 

απφ ηα δηάθνξα δεκφζηα ηακεία φπνπ ε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη 

ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη πφξνη ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν 

μελνδνρεηαθφο, ηαηξηθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπο, ελψ ιφγσ ησλ 

παξαπάλσ, αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο 

θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο. Όκσο ππάξρνπλ, αλ θαη ειάρηζηεο ζην αξηζκφ, θαη 

κεγάιεο πνιπδχλακεο θιηληθέο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

Θεζζαινλίθε. Οη κνλάδεο απηέο είλαη άξηηα νξγαλσκέλεο κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ 

εθάκηιιν κε απηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 

ηφζν ζε πξσηνβάζκηα φζν θαη ζε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. 

 Γηαγλσζηηθά Κέληξα. Σα πξψηα δηαγλσζηηθά θέληξα, πξντφλ ηεο κεηεμέιημεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ην 1980 θαη κεηά, θπξίσο σο 

απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θαζψο νη 

επηρεηξεκαηίεο γηαηξνί έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δεκηνπξγία δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ. Ζ αλάπηπμή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ξαγδαία. ήκεξα ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα καο εθηηκάηαη φηη 

αγγίδεη ηα 400. 

2.3.1 Η νξγάλσζε ησλ ηδησηηθώλ θιηληθώλ 

Οη ηδησηηθέο θιηληθέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ πξσηνβάζκην θαη 

δεπηεξνβάζκην ηνκέα πγείαο. Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θπξίαξρν ξφιν έρνπλ νη Γεληθέο 

Κιηληθέο, ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα θαη νη Μαηεπηηθέο Κιηληθέο, πνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ θηινμελνχλ ηαμηλνκνχληαη: 

Βάζεη κεγέζνπο: 

 Μεγάιεο Πνιπδχλακεο Κιηληθέο: Βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 300. 
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 Μεζαίεο Κιηληθέο: Κιηληθέο κε αξηζκφ θιηλψλ κηθξφηεξεο ησλ 300, ελψ ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 Μηθξέο Κιηληθέο: Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 50 ελψ γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ην θφζηνο λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαιχπηεηαη απφ ηα δεκφζηα 

ηακεία. 

 Νεπξν-ςπρηαηξηθέο Κιηληθέο: Οη λεπξν-ςπρηαηξηθέο απνηεινχλ κηα μερσξηζηή 

θαηεγνξία. Δίλαη αξθεηέο ζε αξηζκφ ελψ ηα έζνδά ηνπο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηνπο λνζειεπκέλνπο αζζελείο. 

Βάζεη εηδηθφηεηαο: 

 Γεληθέο Κιηληθέο: Πεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε ηκήκα λνζειείαο, παζνινγηθνχ θαη 

ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα, 

 Μεηθηέο Κιηληθέο: Πεξηιακβάλνπλ λνζειεία ακηγψο παζνινγηθνχ θαη ακηγψο 

ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα θαη ηέινο 

 Δηδηθέο Κιηληθέο: Πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα κηαο κφλν εηδηθφηεηαο. 

2.3.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

Ζ δήηεζε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πγείαο πξνέξρεηαη απφ ηελ πξσηαξρηθή δήηεζε γηα 

ην αγαζφ πγεία. Δμαξηάηαη, απφ ηελ πγεία ησλ αηφκσλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ 

ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο, νη κεηαβνιέο ζηα πξφηππα δσήο (π.ρ. εξγαζία, δηαηξνθή, θάπληζκα, αιθνφι), ε 

ξαγδαία πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο πγείαο θαη ε αλαθάιπςε λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο βαζκνχο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 

Παξάιιεια, κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο, ε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ε αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πφξσλ θ.ά. νδεγνχλ ζηε ρψξα καο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο ζε 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δήηεζε γηα ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο είλαη 

ζπλνπηηθά νη παξαθάησ: 

 Δπηθξαηνχζεο πλζήθεο 
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- Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο (ειηθία, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε). 

- Κνηλσληθνί Παξάγνληεο (πνιηηηζηηθφ - βηνηηθφ επίπεδν). 

- Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο (εηζφδεκα, θνηλσληθή αζθάιηζε, ηηκέο). 

- Αηνκηθέο Αμίεο/Ηδέεο (ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, γλψζε - πιεξνθφξεζε). 

 Αλάγθε γηα ιήςε ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο θαη γηα ηαρχηεξε πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 

 Γεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ κε θαζεηνπνίεζε ησλ 

παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ θαη άξηζην επίπεδν παξνρήο λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δπίπεδν Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Διιείςεηο ζηε Γηάξζξσζε, Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ 

Ηδξπκάησλ (ψξεο αλακνλήο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ζπλζήθεο δηακνλήο, 

μελνδνρεηαθή ππνδνκή, πνηφηεηα γεπκάησλ, επηθνηλσλία κε ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θ.ιπ.). 

- Καζεηνπνίεζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ - Ηδηση./νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην - Γξαθεηνθξαηηθά Δκπφδηα - Λίζηεο Αλακνλήο 

- Καζπζηέξεζε Δγθξίζεσλ Γαπαλψλ απφ ην Γεκφζην. 

 Σερλνινγηθή Πξφνδνο: αχμεζε ζεηηθψλ πνζνζηψλ θαηά 100% ζηε δηάγλσζε θαη 

έσο 80% ζηε ζεξαπεία, πνπ θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

 Ο ζεζκφο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

Αληίζηνηρα, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθξίλνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο βάζεη θάπνησλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν 

πνηνηηθψλ, φζν θαη πνζνηηθψλ. Σα βαζηθά ζεκεία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ 

κνλάδσλ πγείαο ζπλνςίδνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ: 

 Δηαηξηθφ Μέγεζνο (Όκηινη Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ή κεκνλσκέλεο 

εηαηξίεο). 

 Καζεηνπνίεζε Τπεξεζηψλ ή/θαη Οξηδφληηα Αλάπηπμή ηνπο. 

 Δπίπεδν Κφζηνπο - Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή. 

 Σερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο. 
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 Πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Σαρχηεηα ππεξεζηψλ. 

 πλεξγαζία κε Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο. 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο. 

Δπίζεο, ν πνιπθεξκαηηζκφο θαη ε ππαλάπηπμε ηνπ ΔΤ, ε ειιηπήο αζθαιηζηηθή 

θάιπςε πνπ νδεγεί ζε κε ρξήζε ηεο αζθάιεηαο αζζέλεηαο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ε 

ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε εκθάληζε ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, αχμεζαλ ηηο 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζε πνζνζηά ηδηαίηεξα πςειά ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

2.4   Ηαηξηθόο Πιεζσξηζκόο - Πξνθιεηή δήηεζε  

Ζ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ηδηφξξπζκε θαη δελ ιεηηνπξγεί φπσο νη 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο αγαζψλ. Οη βαζηθφηεξεο ηδηνξξπζκίεο ηεο είλαη ε έιιεηςε 

θπξηαξρίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ε θπξίαξρε ζέζε ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Ζ θπξηαξρία ηνπ 

θαηαλαισηή είλαη πεξηνξηζκέλε, γηαηί απνπζηάδεη απ ηελ πιεπξά ηνπ ε γλψζε θαη ε 

πιεξνθφξεζε. Αληίζεηα, ε πιεξνθφξεζε ζηελ αγνξά πγείαο απνηειεί κνλνπψιην ηνπ 

ηαηξηθνχ ζψκαηνο.  Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ επηηειεί έλα θπξίαξρν ξφιν -αλεμάξηεηα απφ 

ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν εληάζζεηαη- ν νπνίνο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ 

κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ηελ νπνία θαηέρεη. Ο 

αζζελήο-θαηαλαισηήο εθθξάδεη ηελ αλάγθε θαη ν γηαηξφο δηαηππψλεη ηελ νηθνλνκηθή 

απφθαζε. Σν ηαηξηθφ ζψκα γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, δηαηππψλεη ηειηθά ηε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο ελεξγψληαο σο δηακεζνιαβεηήο ησλ αζζελψλ. Απηφ ην 

κνλνπψιην ζηε γλψζε, επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο λα θαηεπζχλνπλ ηε δήηεζε θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζθνξά, θαηέρνληαο κηα εμέρνπζα ζέζε ζην κεραληζκφ ηεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά, ν γηαηξφο γίλεηαη ζήκεξα ν νπζηαζηηθφηεξνο 

ξπζκηζηήο ησλ δαπαλψλ πγείαο γηα ην ιφγν φηη πξνζδηνξίδεη θαζνξηζηηθά ηελ έθηαζε θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηακνξθψλεη ηνλ φγθν ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο. 

Απφ ηελ εμέρνπζα ζέζε ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο ζην ζχζηεκα πγείαο αλαδχεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο. Ο γηαηξφο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ 

ηειηθφ ξπζκηζηή ηεο δήηεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ, εληζρχεη θαη ην χςνο 
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ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο, κηαο θαη πάγηα ηαθηηθή ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 

«πξνθιεηήο δήηεζεο» -ηδηαίηεξα γηα ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο- κε ηηο 

αληίζηνηρεο βέβαηα «ακνηβέο δηακεζνιάβεζεο». Σν θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο 

νθείιεηαη είηε ζην φηη ν γηαηξφο επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην εηζφδεκά ηνπ είηε ζηελ 

αδηαθνξία ηνπ θαη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ έιεγρν θαη ζην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Σν θαηλφκελν ηεο πξφθιεζεο δήηεζεο είλαη πην έληνλν θπξίσο ζε ζπζηήκαηα 

πγείαο ζηα νπνία ε θάιπςε ηεο δαπάλεο γίλεηαη απφ θάπνηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαη ηα δπν κέξε πνπ ζπλαιιάζζνληαη θαηά ηελ παξνρή ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, νη πξνκεζεπηέο-ηαηξνί αιιά θαη νη ρξήζηεο αζζελείο, αδηαθνξνχλ γηα ην 

επεξρφκελν θφζηνο εθφζνλ ε νηθνλνκηθή δεκία επηβαξχλεη ηνλ ηξίην πνπ θαηαβάιεη ην 

αζθαιηζηηθφ θφζηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα ηεο εζηθήο βιάβεο 

κε ζπλέπεηα ηελ ππεξθαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη γεληθφηεξα ηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο.  

2.5  Σα ζπζηήκαηα Τγείαο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

χκθσλα ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην ζχζηεκα πγείαο νξίδεηαη σο «νη 

ελζπλείδεηεο πξνζπάζεηεο, ησλ νπνίσλ ν πξσηαξρηθόο ζθνπόο είλαη ε πξναγσγή, ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε πγείαο».(Υιέηζνο, 2007). χκθσλα κε ηνλ Ληαξφπνπιν 

(2007), ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγείαο είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ κέζα απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζηάζκεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αληηθαηνπηξίδεη ηε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

δνκή ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηε βάζε ηνπ ηξφπνπ θάιπςεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνλ 

θνηλσληθφ θίλδπλν ηεο αζζέλεηαο, ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηεο αληθαλφηεηαο. Έσο ζήκεξα, ε 

πγεία ζηηο ΖΠΑ δίλεη έκθαζε ζηελ ηδησηηθή παξά ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, φηαλ απφ ηελ 

άιιε, ε Δπξψπε έρεη λα επηδείμεη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο, εηδηθά κεηαμχ Αλαηνιήο 

θαη Γχζεο. 

Αλ ε θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ γίλεηαη απφ ην θξάηνο κε άμνλα αλαθνξάο ηελ 

εξγαζία (δειαδή θαιχπηνληαη θπξίσο νη εξγαδφκελνη), ηφηε αλαθεξφκαζηε ζ’ έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηχπνπ Bismark). Ολνκάδεηαη επεηξσηηθφ κνληέιν θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξφηεηλε ν Bismark ην 



 

    30 

 

1883. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα 

βαζίδεηαη ζηελ απηνλνκία θαη ηελ απηνδηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο εξγαηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ Γεξκαλία θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο πηνζέηεζαλ απηφ ην ζχζηεκα. 

Αλ ε θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ γίλεηαη απφ ην θξάηνο θαη αθνξά φινπο ηνπο 

πνιίηεο ζηε βάζε ηεο ινγηθήο δηθαησκάησλ – ππνρξεψζεσλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη θξάηνπο, 

ηφηε αλαθεξφκαζηε ζ’ έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο (ηχπνπ Beveridge). Δίλαη ην 

αγγινζαμνληθφ κνληέιν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ Αγγιία απφ ηνλ Sir William 

Beveridge. Οη πξπηαλεχνπζεο αξρέο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε θνηλσληθή ηζφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

θαη ε γεσγξαθηθή απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ Αγγιία θαη ε Ηξιαλδία 

απνηεινχλ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ρψξεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ κνληέινπ. 

Σν ηξίην πξφηππν αλαθέξεηαη ζην ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν, φπνπ ε θεληξηθή θαη θπξίσο 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο θαη πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Ζ νπεδία, κε ηε Γαλία θαη ηηο 

άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη απηή ηε θηινζνθία. 

Σν λνηηνεπξσπατθφ κνληέιν απνηειεί έλα απηφλνκν πξφηππν νξγάλσζεο ππεξεζηψλ 

πγείαο. Σν κνληέιν απηφ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ηφζν ζηε θηινζνθία ηνπ Beveridge φζν θαη ηνπ 

Bismark.  

Αλ ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο 

ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κφλν ζε νκάδεο αηφκσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο απφ ηελ αγνξά, ηφηε κηιάκε γηα ην 

θηιειεχζεξν ζχζηεκα πγείαο (φπνπ θπξηαξρεί ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο) Υιέηζνο, 

2007). 

2.5.1  Τν ζύζηεκα πγείαο ζηηο Η.Π.Α. 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηηο ΖΠΑ απνηειεί παξαιιαγή ηνπ κνληέινπ Bismark, κε έκθαζε 

φκσο ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε πγείαο ζηηο ΖΠΑ θαιχπηεη κφλν 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (ειηθησκέλνη, αλάπεξνη, κεηέξεο κε ρακειφ εηζφδεκα). 

Σν 65% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε, ελψ πεξίπνπ νη δχν ζηνπο δέθα είλαη 

αλαζθάιηζηνη. Οη δαπάλεο πγείαο ζηηο ΖΠΑ -νη πςειφηεξεο ζηνλ θφζκν- θαιχπηνληαη 
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θαηά 45% απφ θξαηηθνχο πφξνπο, θαη ην ππφινηπν 55% απφ ηδησηηθέο δαπάλεο (ηδησηηθή 

αζθάιηζε θαη άκεζεο πιεξσκέο).  

Σν 70% ησλ λνζνθνκείσλ είλαη θνηλσθειή κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα, ηδησηηθά, 

θνηλνηηθά ή αθαδεκατθά. Σα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πςειέο 

επελδχζεηο ζηελ αθξηβή ηερλνινγία θαη απφ ηελ χπαξμε απζηεξψλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο. 

Παξφια απηά, ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή γηα ηηο ίδηεο λνζνινγηθέο 

θαηεγνξίεο θπκαίλεηαη κέρξη θαη 40%. 

2.5.2   Τα ζπζηήκαηα Υγείαο ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 

Σν βξεηαληθό κνληέιν: Δίλαη θιαζηθφ παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ Beveridge. Σν Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο (NHS) ηδξχζεθε ην 1947 θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιιέο άιιεο 

ρψξεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ πξνέξρεηαη θαηά 79% απφ ηε γεληθή θνξνινγία, θαηά 16% 

απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ην ππφινηπν 5% απφ ηδησηηθέο πιεξσκέο.  

Σν 1995, ηα λνζνθνκεία ηνπ NHS εληάρζεθαλ ζε λνζνθνκεηαθνχο νξγαληζκνχο 

δεκηνπξγψληαο 450 λνζνθνκεηαθά ζπγθξνηήκαηα, κε πεξίπνπ 1600 λνζνθνκεία, ηα νπνία 

απνιακβάλνπλ ζεκαληηθήο δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο. Δθηφο απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

ιεηηνπξγνχλ θαη ιίγα ηδησηηθά λνζνθνκεία, πνπ θαιχπηνπλ ην 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θιηλψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη κείσζε ησλ 

θιηλψλ, κε παξάιιειε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ησλ 

λνζνθνκείσλ βαζίδεηαη ζε ακνηβέο θαηά πξάμε ή ακνηβέο αλάινγα κε ηηο δηαγλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, πνπ παξέρεηαη απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, 

ζηεξίδεηαη ζην ζεζκφ ησλ γεληθψλ γηαηξψλ, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηνπ 97% ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ηδηψηεο γηαηξνί, πνπ εξγάδνληαη 

θαηά θαλφλα ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία, ελψ νξηζκέλνη ζε νκαδηθή βάζε. Αζθνχλ έιεγρν 

ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ παξάιιεια δηαρεηξίδνληαη πφξνπο γηα ηελ αγνξά 

λνζνθνκεηαθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπο. Οη γεληθνί γηαηξνί 

ακείβνληαη θαηά θεθαιή θαη θαηά πξάμε γηα νξηζκέλεο πξάμεηο, ελψ νη λνζνθνκεηαθνί 

γηαηξνί ηνπ NHS κε κηζζφ (60%) ή κε ζπκβάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Ηηαιηθό ζύζηεκα πγείαο: Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Ηηαιίαο δεκηνπξγήζεθε ην 1979 

θαη αλήθεη ζην κνληέιν Beveridge, ην νπνίν παξέρεη δσξεάλ ππεξεζίεο ζε θάζε δηθαηνχρν. 

Σν ζχζηεκα είλαη απνθεληξσκέλν θαη νη αξρέο θάζε πεξηθέξεηαο δηαδξακαηίδνπλ 
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απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη ηνκείο πγείαο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο θαη ε ηδησηηθή αζθάιηζε έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ 

ξφιν. Σα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη δεκφζηα θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαη Ηδησηηθά Ννζνθνκεία. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη 

θπξίσο απφ γεληθνχο γηαηξνχο, νη νπνίνη είλαη ηδηψηεο θαη αζθνχλ έιεγρν ζηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ακείβνληαη κε έλα κηθηφ ζχζηεκα πιεξσκήο, πνπ βαζίδεηαη ζε θαηά 

θεθαιή απνδνρέο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο θάζε γηαηξνχ, αιιά θαη ζε ακνηβή 

θαηά πξάμε γηα νξηζκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο. 

Σν γαιιηθό ύζηεκα Τγείαο: Σν ζχζηεκα πγείαο ζηε Γαιιία αλήθεη ζην κνληέιν 

Bismark, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηζρπξφ φκσο 

ηνλ θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν. Οη δαπάλεο πγείαο ζηε Γαιιία θαηαβάιινληαη θαηά 

76% απφ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ ην ππφινηπν 24% θαηαβάιιεηαη θπξίσο 

απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζπλεηζθνξέο εξγνδνζίαο - εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε, κε πνζνζηφ 19%,  

θαιχπηεη ην 40% έσο 100% ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο.  

Σν 64,7% ησλ γαιιηθψλ λνζνθνκείσλ αλήθνπλ ζην δεκφζην, ην 15,3% ζηνλ 

θεξδνζθνπηθφ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 20% ζε ηδησηηθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ακείβνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε. Κάζε ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιεξψλεη θαηφπηλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλάινγα κε ηηο εκέξεο λνζειείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαηά ηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε εηήζηα ρξήζε.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηε Γαιιία παξέρεηαη θπξίσο απφ ηδηψηεο γηαηξνχο. 

Κάζε αζθαιηζκέλνο επηιέγεη ειεχζεξα ηνλ γηαηξφ ηνπ, ελψ παξάιιεια ηνπ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο. 

Σν ζθαλδηλαβηθό κνληέιν: Σν ζχζηεκα πγείαο ζηε νπεδία ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν 

Beveridge, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 78% απφ ηε γεληθή θνξνινγία θαη ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη θαηά 22% απφ ηδησηηθέο πιεξσκέο. Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο δελ 

ππεξβαίλεη ην 1% ησλ δαπαλψλ. Πεξίπνπ ζην 20% ησλ ηαηξηθψλ πιεξσκψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ θαη νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ) ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο 

ν αζζελήο.  
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αζθείηαη απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο. Ζ θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηεί ηε δεκφζηα πγεία, ηελ ηαηξηθή έξεπλα θαη ηα 

αθαδεκατθά λνζνθνκεία. Σα Ννζνθνκεία, ηφζν ηα  πεξηθεξεηαθά-αθαδεκατθά φζν θαη ηα 

ηνπηθά, ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επζχλε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ έρεη παξαρσξεζεί ζε ηδησηηθνχο, 

θεξδνζθνπηθνχο ή κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη απφ γεληθνχο γηαηξνχο θαη θέληξα 

πγείαο, θαζέλα απφ ηα νπνία παξέρεη ππεξεζίεο ζε πιεζπζκφ 10.000 - 50.000 αηφκσλ. Σα 

θέληξα πγείαο είλαη ζηειερσκέλα θπξίσο κε γεληθνχο γηαηξνχο, λνζειεπηέο δεκφζηαο 

πγείαο θαη καίεο. Οη αζζελείο κπνξνχλ θαη  επηιέγνπλ ην θέληξν πγείαο, ηνλ νηθνγελεηαθφ 

ηνπο γηαηξφ θαη ην λνζνθνκείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Μφλν ην 15% ησλ γηαηξψλ είλαη 

ηδηψηεο γηαηξνί πνπ έρνπλ ζχκβαζε κε ηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ππφινηπνη 

γηαηξνί είλαη είηε έκκηζζνη δεκφζηνη ππάιιεινη (θπξίσο νη λνζνθνκεηαθνί) ή ακείβνληαη 

θαηά θεθαιή (θπξίσο νη γεληθνί γηαηξνί). Οη γηαηξνί ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο. 

Σν γεξκαληθό κνληέιν: Ζ Γεξκαλία απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνπ 

κνληέινπ Bismark, ην νπνίν ηδξχζεθε ζηε ρψξα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Οη δαπάλεο 

πγείαο ζηε Γεξκαλία θαηαβάιινληαη θαηά 56% απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαηά 19% 

απφ ηε γεληθή θνξνινγία, ελψ ην ππφινηπν 24,5% αθνξά ηδησηηθέο δαπάλεο. Ζ θνηλσληθή 

αζθάιηζε παξέρεηαη απφ 453 ηακεία πγείαο θαη 52 ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Σν 

50% ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα Σακεία Τγείαο (θπξίσο νη πςειφκηζζνη) κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ ην ηακείν ηνπο θαη ην 40% απηψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη θπξίσο απφ ηδηψηεο γηαηξνχο, ην 75% 

ησλ νπνίσλ έρεη δηθφ ηνπ ηαηξείν θαη ην 25% ζπζηεγάδεηαη κε άιινπο γηαηξνχο. Κάζε 

αζθαιηζκέλνο επηιέγεη ειεχζεξα ην γεληθφ γηαηξφ απφ ηε ιίζηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην 

ηακείν ηνπ, ελψ ηνπ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ζηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο εηδηθνηήησλ. ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε νη γηαηξνί 

ακείβνληαη θαηά πξάμε, κε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ 

ηακείσλ πγείαο κε ηα ηνπηθά ζσκαηεία ησλ γηαηξψλ θάζε ρξφλν.   

Σν Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ηεο Ηζπαλίαο: Σν ηζπαληθφ χζηεκα Τγείαο ιεηηνπξγεί  κε 

βάζε ην κνληέιν Beveridge. Παξέρεη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ηζπαλνχο πνιίηεο 

πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο. Ζ ηδησηηθή 
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αζθάιηζε θαιχπηεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε γεληθή θνξνινγία. Σα Ννζνθνκεία ζε πνζνζηφ 80% αλήθνπλ 

ζην δεκφζην ηνκέα θαη 20% ζηνλ ηδησηηθφ. Κάζε λνζνθνκείν έρεη ηε δηθή ηνπ δηνίθεζε. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ αλαπηπρζεί νξηζκέλα κεγάια ηαηξηθναζθαιηζηηθά 

ζπκπιέγκαηα ζηα πξφηππα ηεο νξγαλσκέλεο θξνληίδαο ησλ ΖΠΑ.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη απφ δεκφζηα θέληξα πγείαο θαη γεληθνχο 

γηαηξνχο. Κάζε θέληξν πγείαο αληηζηνηρεί ζε κηα «δψλε πγείαο», ε νπνία έρεη ηελ επζχλε 

δηνίθεζήο ηνπ. Οη γεληθνί γηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζηα ηαηξεία ηνπο ζε 

αηνκηθή  ή νκαδηθή βάζε (Σνχληαο θ.α, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ                                                                                                                      

MARKETING ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ  

3.1  Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ Τγείαο 

Οη Ph. Kotler θαη ε R. Clarke ζην έξγν ηνπο "Marketing for Health Care 

Organizations" αλαθέξνπλ φηη: «To marketing πγείαο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ, 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αμηώλ πνπ νξίδνληαη από ηηο ζηνρεπόκελεο αγνξέο θαη κέζα από ηα 

νπνία ν νξγαληζκόο (θεξδνζθνπηθόο ή όρη) ζα επηδηώμεη λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Η 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ θαη 
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ησλ επηζπκηώλ ηνπ ζηνρεπόκελνπ θνηλνύ, κε ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθήο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, κε ηειηθό ζθνπό λα 

πιεξνθνξεζεί, λα παξαθηλεζεί θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ ν νξγαληζκόο 

πξνζθέξεη» (αξάθεο, 2011). 

ηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη κηα 

ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Σν κάξθεηηλγθ ηεο πγείαο έρεη λα αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ζηελ 

αγνξά θαη ην εζσηεξηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ είλαη πξσηφγλσξεο γηα άιιεο αγνξέο 

ππεξεζηψλ, εκπφδηα φπσο είλαη ην πνιχ κεγάιν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη νη κεγάινη θαη 

πνιππιεζείο λνκηθνί πεξηνξηζκνί, κε απνηέιεζκα ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, λα κε 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ.  

Παξφηη, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ππεξεζίεο 

ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πγεία, εμ’ αληηθεηκέλνπ φκσο ε πγεία είλαη αγαζφ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο αζζέλεηεο, γηα ην ιφγν απηφ ην ηαηξηθφ κάξθεηηλγθ 

έρεη νξηζκέλνπο εηδηθνχο λφκνπο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ επεξγεηηθέο. Σν κάξθεηηλγθ πγείαο 

πξέπεη λα θαηαλνεί πψο ην θνηλφ αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ, λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ θαη ηέινο λα ηηο πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά. Σν 

κάξθεηηλγθ ησλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηεο αγνξάο ζηφρνπ 

θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ψζηε λα πιεξνθνξήζεη, λα 

ππνθηλήζεη θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηηο αγνξέο - ζηφρνπο. 

3.2   Σν πεξηβάιινλ ηνπ marketing ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

ην πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ πγείαο ζπκκεηέρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, θαη επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο πνπ ε θάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο πξέπεη λα πάξεη.  

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή Μηθξνπεξηβάιινλ: Σν κάξθεηηλγθ έρεη άκεζε επαθή κε ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα ην επεξεάδεη θαη λα ην ειέγρεη. ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη ε εηαηξεία, νη πξνκεζεπηέο, νη ελδηάκεζνη θνξείο, νη πειάηεο, 

νη αληαγσληζηέο θαη νη νκάδεο αλαθνξάο. 

 Δηαηξεία: Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο, φια ηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα θαη ηηο νκάδεο αλζξψπσλ 
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πνπ ηα πιαηζηψλνπλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη ε απνζηνιή πνπ έρεη ζέζεη 

ε δηνίθεζε. Σν εζσηεξηθφ κηαο κνλάδαο πγείαο, νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

δηεπζχλζεηο, ηελ Ηαηξηθή δηεχζπλζε, Σε Γηνηθεηηθή, ηε Ννζειεπηηθή θαη ηελ 

Σερληθή. 

 Πξνκεζεπηέο: Οη πξνκεζεπηέο είλαη νη ζπλεξγάηεο εθείλνη πνπ παξέρνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα ψζηε λα κπνξεί ε κνλάδα πγείαο λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο. ηε πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ πγείαο, νη πφξνη απηνί είλαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθφ, αλαιψζηκν πιηθφ, ηαηξηθά θαη δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα θ.ά.  

 Δλδηάκεζνη Φνξείο: ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο, αλήθνπλ νη νξγαληζκνί ή άιιεο 

εηαηξείεο πνπ βνεζνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θιηληθψλ, ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, ζηελ πξνζέγγηζε πειαηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Οη 

Σξάπεδεο θαη νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο, γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, κε ηηο ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα θαηέρνπλ ην ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηνπο ελδηάκεζνπο 

θνξείο.  

 Πειάηεο: Σα άηνκα πνπ απεπζχλνληαη ζε κηα κνλάδα πγείαο, έρνπλ  πξνβιήκαηα, ή 

πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ αλήθνπλ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο 

αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θιπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, αλάγθεο θαη επαηζζεζίεο, θαη γη’ απηφ ην κάξθεηηλγθ 

πγείαο δξαζηεξηνπνηείηαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ ηξφπν 

πξνζέιθπζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν κάξθεηηλγθ πγείαο ζα 

πξέπεη λα αληηιεθζεί  θαη λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηελ αγνξά, λα εληνπίζεη θαη λα 

κειεηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη επηπιένλ, λα εληνπίζεη ηνπο 

ςπρνινγηθνχο ή άιινπο παξάγνληεο πνπ θηλνχλ ηνπο θαηαλαισηέο, λα επηιέμνπλ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο. 

 Αληαγσληζηέο: Οη αληαγσληζηέο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

κηθξνπεξηβάιινληνο, θαζψο είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ κεηψλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο πξνζέγγηζεο πειαηψλ θαη επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, ε κνλάδα πγείαο ζα πξέπεη λα 

ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο 
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κειινληηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη 

ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Οκάδεο Αλαθνξάο: Δίλαη νκάδεο αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή ηα 

άηνκα θαη κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ή λα επεξεάζνπλ ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. ε απηέο ηηο νκάδεο, 

ζπγθαηαιέγνληαη ε νηθνγέλεηα, νη γείηνλεο θαη νη θίινη. Σν κάξθεηηλγθ πγείαο 

ελδηαθέξεηαη ηδηαηηέξα γη’ απηέο ηηο νκάδεο, θαζψο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή γηα επηινγή νξγαληζκνχ πγείαο. 

Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή Μαθξνπεξηβάιινλ: ην καθξνπεξηβάιινλ, αλήθνπλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά δελ κπνξεί λα παξέκβεη 

ην κάξθεηηλγθ. ’ απηφ πεξηιακβάλνληαη ε Σερλνινγία, ε Πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ε 

Οηθνλνκία θαη ην Γεκνγξαθηθφ. 

 Γεκνγξαθηθφ Πεξηβάιινλ: ην δεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ εμεηάδνληαη ην κέγεζνο 

ηνπ πιεζπζκνχ, νη πηζαλέο απμεηηθέο ηνπ ηάζεηο, ε ειηθηαθή ηνπ δνκή, ε 

ππθλφηεηα, ν ξπζκφο γελλήζεσλ, ν πξνζδφθηκνο ρξφλνο δσήο, νη αηηίεο ζαλάηνπ 

θιπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο κάξθεηηλγθ.  

 Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ: εκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ε νπνία επεξεάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη ηηο αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλν ή κεησκέλν εηζφδεκα, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αγνξάδνπλ, δείρλνληαο ηάζεηο λα δίλνπλ κεγαιχηεξα κεξίδηα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο 

ζηε δηαηξνθή, ζηε θαηνηθία ή θαη ζηελ πγεία. 

 Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ: Ζ πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο θαη νη εθαξκνγέο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο κεραλεκάησλ, έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν κάξθεηηλγθ πγείαο έρεη επσθειεζεί απφ ηηο 

λέεο εθαξκνγέο ζηελ πιεξνθνξηθή, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αζζελψλ κε ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

 Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ: Οη λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο, επεξεάδνπλ 

απνθάζεηο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη γη’ απηφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα είλαη 
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ελεκεξσκέλν θαη λα έρεη βαζεηά γλψζε γηα ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε απηνχο (Εηγθηξίδεο, 2008).  

3.3  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην marketing ζηελ πγεία 

Κάζε κνλάδα πγείαο απνηειεί κηα μερσξηζηή επηρείξεζε ε νπνία επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ, ησλ απεηιψλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ ηεο. Έρνληαο εληνπίζεη φια ηα παξαπάλσ αλαιακβάλεη λα επηιχζεη ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα θαη λα εληζρχζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ηεο πγείαο φληαο πην αληαγσληζηηθή. 

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θνηλά ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη 

εηδηθφηεξα ζηα λνζνθνκεία. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Μεξηθά ηκήκαηα ππνιεηηνπξγνχλ ελψ ηα ππφινηπα δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ ππάξρεη 

 Σν λνζνθνκείν ππνιεηηνπξγεί ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

 Σν θφζηνο αλά αζζελή είλαη αξθεηά πςειφ 

 Σν πξνζσπηθφ δελ είλαη πάληα ζσζηά θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν 

 Σα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία βγάδνπλ ιαλζαζκέλε εηθφλα πξνο ηα έμσ 

 Τπάξρεη ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο ζηα λνζειεπηηθά θέληξα 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ  

 Τπάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο κε λνζειεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Σν εζηθφ ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ ιφγσ 

ηνπ άζρεκνπ σξαξίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο  

 Τπάξρεη ρακειήο πνηφηεηαο λνζειεπηηθή θξνληίδα (Ληαξφπνπινο, 1994).     

3.4 θνπόο θαη ξόινο ηνπ marketing ζην ρώξν ηεο πγείαο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ πγείαο δελ είλαη απιφο. Οη Arnold et al, φζνλ αθνξά 

ηελ πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, νξίδνπλ ην κάξθεηηλγθ «σο κηα 

πξνζπάζεηα λα δνζεί έκθαζε ζηνλ αζζελή κε ηε ρξήζε κεζόδσλ κάξθεηηλγθ, πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνύο θαη λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ λνζνθνκείνπ». 

θνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα λνζνθνκεία είλαη λα δηαηεξήζνπλ απηά έλαλ πςειφ φγθν 

πειαηψλ. Φπζηθά απηφ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο 
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θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δληνχηνηο ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ δελ είλαη λα 

πνπιήζεη ην πξντφλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε πςειψλ εζφδσλ θαη θεξδψλ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ φγθνπ ππεξεζηψλ είλαη πην πεξίπινθν απφ ηελ εμεχξεζε 

πειαηψλ πνπ ζα αγνξάζνπλ ην πξντφλ (Finkler, 1993). Έηζη ην κάξθεηηλγθ βνεζά ην 

λνζνθνκείν λα έρεη πςεινχο δείθηεο κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελή. 

Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ κάξθεηηλγθ ζην ρψξν ηεο πγείαο, θέξλεη αληηκέησπεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ κνλάδσλ πγείαο κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά νη 

θιηληθέο, σο θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, επηδηψθνπλ ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, απηφ είλαη αληίζεην ζηνλ 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πγείαο. Έηζη κηα απιή πξνζέιθπζε αζζελψλ θαη ε επηδίσμε αχμεζεο πσιήζεσλ, βάζεη ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ, ζα ππνηηκνχζε ην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ πγείαο θαη ζα 

επξφθεηην λα ππνβαζκίζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ λνζνθνκείνπ (Wolper, 

2001).  

Σν κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ πγείαο, γηα λα θαιχςεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο κηαο κνλάδαο πγείαο, αιιά παξάιιεια θαη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο ηελ κείσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Θα πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επαθήο ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είηε είλαη 

κεκνλσκέλνη επαγγεικαηίεο είηε κεγάιεο κνλάδεο πγείαο, κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή ηνπο αζζελείο, κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ βέιηηζηεο πνηφηεηαο.. 

O έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζην ζχγρξνλν ζχζηεκα πγείαο θαη ην 

ηδηφκνξθν πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα λνζνθνκεία αθνχ είλαη επηθνξηηζκέλα κε 

θνηλσληθφ έξγν είλαη δχν αληίζεηεο δπλάκεηο πνπ πξέπεη λα εμηζνξξνπεζνχλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηα λνζνθνκεία απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη ζπγρξφλσο λα 

επηηειέζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή. Σελ εμηζνξξφπεζε απηή θαιείηαη λα 

επηηειέζεη ην κάξθεηηλγθ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ ζε θεξδνζθνπηθνχο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο δελ πξέπεη λα απνηειεί  πιένλ απφιπην πξνζδηνξηζκφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ δηφηη φια ηα λνζνθνκεία ζα πξέπεη γηα λα παξέρνπλ πςειέο 

θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν ην θέξδνο θαη ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

γηα λα έρνπλ κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία. Πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε κάξθεηηλγθ, ζα 
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πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ 

άκεζα ή έκκεζα ηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ (Μέγγνο, 2011). Γειαδή ζα πξέπεη πξψηα 

λα πξνεγεζνχλ δηαδηθαζίεο έξεπλαο αγνξάο, εθηίκεζεο ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο, 

αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαζψο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο πηέζεηο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ θπβέξλεζε θαη απφ νκάδεο 

αζζελψλ. Πνιιά απφ απηά είλαη ζπκπηψκαηα αλαπνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

αγνξά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ κε ηελ πηνζέηεζε κηαο 

θαηαλνεηήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ (Απνζηνιίδεο θ.α., 1988). 

Ο ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα επεξεάζεη ην επίπεδν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηε δήηεζεο κε έλα ηξφπν πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Ζ δήηεζε απηή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ε θάζε κηα 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή πξφθιεζε γηα ην κάξθεηηλγθ. Δηδηθφηεξα: 

 Αξλεηηθή δήηεζε: Ζ αγνξά είλαη ζε αξλεηηθή δήηεζε φηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δελ ζέιεη ην πξντφλ θαη κπνξεί λα πιεξψζεη ηηκή γηα λα ην απνθχγεη. 

Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ αξλεηηθή δήηεζε γηα εκβνιηαζκνχο θαη 

ςπρηαηξηθή θξνληίδα. ηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα αλαιχζεη γηαηί ε αγνξά δελ 

ζέιεη ην πξντφλ θαη λα ην αλαζρεδηάζεη 

 Ζ ιαλζάλνπζα δήηεζε: Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ κπνξεί λα επηζπκνχλ θάηη 

πνπ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε ην ππάξρνλ πξντφλ ή ππεξεζία. Ο ζηφρνο ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα κεηξήζεη ην κέγεζνο ηεο δπλεηηθήο 

αγνξάο θαη λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ δήηεζε  

 Πησηηθή δήηεζε: Κάζε νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη πησηηθή δήηεζε γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξντφληα ηνπ. Οη κάξθεηεξο θαινχληαη λα αλαιχζνπλ ηηο αηηίεο ηεο 

χθεζεο ηεο αγνξάο θαη λα νξίζνπλ αλ ε δήηεζε κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα απφ ηελ 

εχξεζε λέσλ αγνξψλ – ζηφρσλ. ηφρνο ηνπ κάξθεηεξ είλαη λα θέξεη πίζσ ηελ 

κεησκέλε δήηεζε κέζα απφ ην δεκηνπξγηθφ re-marketing ηνπ πξντφληνο. 

 Αθαλφληζηε δήηεζε: Δίλαη ε δήηεζε ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ επνρηθφηεηα 

δεκηνπξγψληαο είηε αλελεξγφ δπλακηθφ είηε εληαηηθήο εξγαζίαο δπλακηθφ. ηφρνο 

ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα βξεη ηξφπνπο λα ελαιιάμεη ηνλ ρξφλν αλαθνξάο ηεο 

δήηεζεο.  

 Πιήξεο δήηεζε: Ζ πιήξεο δήηεζε ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο νξγαληζκνχο 
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εκθαλίδεηαη φηαλ ε δήηεζε θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

 Τπεξπιήξεο δήηεζε: Πνιιά λνζνθνκεία αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

αζζελψλ απφ φζν κπνξνχλ. Σν κάξθεηηλγθ αλαιακβάλεη λα βξεη ηξφπνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απηή ε θαηάζηαζε     

 Αλζπγηεηλή δήηεζε: Σα πξντφληα φπσο ην ηζηγάξν έιθνπλ ηνπο πειάηεο. Σν 

κάξθεηηλγθ ζθνπφ έρεη γλσζηνπνηήζεη ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο απηψλ θαη λα 

απνηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο(Kotler, 1987).         

3.4.1 Η πξνζθνξά ηνπ marketing ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Οη κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε επειημία γηα θαηλνηνκίεο 

θαη πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζψο 

αζρνινχληαη κε πνιιέο νκάδεο αλζξψπσλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ελδηαθέξνληα ηα νπνία ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη, λα 

δηεπθνιχλεη, θαη λα ζπκβηβάζεη. Οη θιηληθέο ζπρλά επηδηψθνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο -θαη 

θεξδνζθνπηθνχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο- ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

Οη αζζελείο σο θαηαλαισηέο βιέπνπλ ηηο θιηληθέο θαη ηα λνζνθνκεία δηαθνξεηηθά 

απφ άιιεο ππεξεζίεο θαη αγαζά. Γηα ηνλ θάζε αζζελή ε ζεξαπεία είλαη κηα ππεξεζία ε 

νπνία :  

 Αγνξάδεηαη ζπάληα ή αγνξάδεηαη θαηά αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Γε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί (επείγνληα πεξηζηαηηθά ή μαθληθέο αξξψζηηεο)  

 Δίλαη ζπρλά ην απνηέιεζκα επεξεαζκνχ, παξά αλεμάξηεηεο απφθαζεο.  

 Μπνξεί λα είλαη απφ ππεξβνιηθά απιή έσο πνιχ δαπαλεξή.  

 Αγνξάδεηαη απφ αζζελείο νη νπνίνη δελ είλαη πξφζπκνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ 

πνηφηεηα.  

 Δλδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα δηαθσλίαο πξηλ θαη κεηά ηελ 

αγνξά.  

Όπσο είλαη αληηιεπηφ θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δήηεζε ηεο ζεξαπείαο είλαη κηα 

αγνξά «πςειήο αλάιεςεο». Οξηζκέλνη αζζελείο, είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ επαίζζεηνη 

θαη απαηηεηηθνί ζηελ εθινγή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζεξαπείαο.  

Με βάζε απηά ηα ζεκεία, ην ηαηξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα πξφθιεζε, φπνπ νη ηδέεο 

θαη νη ηερληθέο ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ (Απνζηνιίδεο θ.α., 1988). 
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3.5   ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ marketing ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

χκθσλα κε ηνπο  Laurence F. Wolper (2001), «Οη αγνξέο αξέζθνληαη λα ιέγνπλ όηη 

ηξεηο παξάγνληεο ελδηαθέξνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη κπνξνύλ λα δξάζνπλ δηαθνξνπνηεηηθά: 

ην θόζηνο, ε πνηόηεηα θαη ε πξόζβαζε» Όκσο ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ πξνζθέξεη κηα 

ζεηξά απφ ζρέδηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ θαη κπνξεί λα δψζεη επξχηεξεο επηινγέο. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ. 

χκθσλα κε ηνλ Michael E. Porter ππάξρνπλ ηξεηο γεληθνί ηχπνη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: 

1. ηξαηεγηθή θφζηνπο / ηηκψλ. χκθσλα κε απηή ηε ζηξαηεγηθή, ν ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα δηαζέηεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε ρακειφηεξεο ηηκεο απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά. 

Ζ ηηκή εηδηθά ζε νκνγελείο ππεξεζίεο, (νη ππεξεζίεο δειαδή πνπ ν θαηαλαισηήο 

ζεσξεί φηη ην φθεινο απφ κηα ππεξεζία είλαη έλα θαη κνλαδηθφ θαη δελ έρεη 

ζεκαζία γη’ απηφλ, πνηνο ηηο παξέρεη), ζεσξείηαη θαη είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν. Ζ ηηκή φκσο γηα ηα λνζνθνκεία, κπνξεί λα θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο. 

Σν πςειφ θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πηζαλφλ λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη αθφκα λα ζηεξεί ην δηθαίσκα ησλ νξγαληζκψλ λα 

ειίζζνληαη. Αθφκα, κηα καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ρακειψλ ηηκψλ κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη αξθεηά ηα θέξδε ησλ λνζνθνκείσλ ελψ είλαη θαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

κπνξεί εχθνια λα αληηγξαθεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ζηξαηεγηθή ζηε ηηκή 

ελδείθλπηαη, πεξηζζφηεξν φκσο, γηα βξαρπρξφληα ρξήζε. 

2. ηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Με ηελ ζηξαηεγηθή απηή ε επηρείξεζε εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ζην λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά κηα δηαθνξεηηθή ππεξεζία ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. Απηφ ηνπο επηηξέπεη λα επηηχρνπλ κηα πςειφηεξε 

ηηκή απφ εθείλε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πεηχρνπλ θάησ απφ ηέιεηεο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ. Ζ επηδίσμε πάγηαο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο κε βάζνο ρξφληνπ 

ζελ αγνξά, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ πξνζθνξά, ηελ δηαλνκή θαη ηελ 

εηθφλα.  
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 Γηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζθνξά ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη πξνζθέξεη 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη επίζεο λα πξνζπαζεί λ’ αλαπηχζζεη δηαξθψο, 

θαηλνηνκηθά ζηνηρεία. Έλαο νξγαληζκφο γηα λα δηαθνξνπνηεζεί ζηελ πξνζθνξά 

ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί ζπλερψο ηελ αγνξά κε λέεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα αλαπηχζζεη λέεο ηδέεο. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ή ηελ ηαρεία πηνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηε γξήγνξε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. Δπίζεο γηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνζθνξά ν νξγαληζκφο κπνξεί λα επηθεληξσζεί θαη’ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ φπνπ 

ζα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, μερσξίδνληάο ηεο, απφ άιινπο 

αζζελείο. Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε νκάδεο 

αζζελψλ, είλαη γηα ηελ Διιάδα νη καηεπηηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο ή/θαη 

νη παηδηαηξηθέο θιηληθέο, πνπ κπνξνχλ λα ζηεγαζηνχλ θαη ζε μερσξηζηνχο 

ρψξνπο. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαλνκή, αλαθέξεηαη θπξίσο ζην πνπ παξέρεηαη ε 

ππεξεζία θαη έρεη λα θάλεη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία πνπ ζηεγάδεηαη ε 

κνλάδα πγείαο. Ζ ζέζε δελ πξέπεη λα είλαη κηα απιή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, 

αιιά έλα ζεκείν θνληά ζην θνηλφ πνπ ζέιεη λα πξνζεγγίζεη ε κνλάδα, κε 

εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε. Δπίζεο, ν πεξηβάιινλ ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη 

θαη λα εκπλέεη εξεκία, αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε είδνπο 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Δπίζεο, νη θηηξηαθέο ππνδνκέο είλαη θαη απηέο κέξνο 

ηεο δηαλνκήο θαη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οξγαληζκνί ζα πξέπεη 

λα αλαπηχμνπλ θηεξηαθέο ππνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, φπσο επίζεο θαη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ κε πςειή θαη κνληέξλα δηαθφζκεζε θαη επηκειεκέλε παξνπζία 

ησλ γηαηξψλ/λνζειεπηψλ. Απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

αλψηεξνπ ρψξνπ πνπ παξαδίδεηαη ε ππεξεζία. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ εηθφλα ή ην πξνθίι πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν 

νξγαληζκφο ζηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ζηνρεχζεη ζηελ εηθφλα ηεο 

θαη κέζσ ηνπ ζήκαηφο ηεο ή ηεο ίδηαο ηεο νλνκαζίαο ηεο, λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ηζρπξφ θαη μερσξηζηφ φλνκα κε θχξνο ζηε αγνξά. Σν δπλαηφηεξν brand name, 

είλαη θαη απηφ πνπ ζα έρεη έλα ζεηηθφ πιενλέθηεκα 
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3. ηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηεο ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο αληί λα πξνζπαζήζεη λα 

θαηαθηήζεη νιφθιεξε ηελ αγνξά. Με ηελ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κηα επηρείξεζε 

πξνζπαζεί λα θαιχςεη έλα θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. 

Πνηα ζηξαηεγηθή ηειηθά ζα επηιέμεη ε επηρείξεζε, εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην 

κέγεζνο ησλ ζηφρσλ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη.  

3.5.1 Η ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο 

Ζ ηαηξηθή δηαθήκηζε είλαη έλλνκε θαη ρξήζηκε θαη είλαη παξφκνηα κε ηελ δηαθήκηζε ζε 

νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο φκσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νθείιεη 

λα ππαθνχεη ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε πνιηηεία νη νπνίνη νξηνζεηνχλ ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ε επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή αμία 

ησλ ηαηξψλ θαη ησλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ζχλεζε θαη πξνζνρή.   

Ζ πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη λφκνπο πνπ νξίδνπλ πψο λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαηξηθή 

δηαθήκηζε πνπ απνηππψλνληαη ζην λφκν 3418/28 Ννεκβξίνπ 2005, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γηα ηε δηαθήκηζε ζην άξζξν 17. 

Ζ ηαηξηθή δηαθήκηζε, αθνινπζεί ην κνληέιν AIDA:  

 Πξνζέιθπζε ηεο Πξνζνρήο (Attention)  

 Γεκηνπξγία Δλδηαθέξνληνο (Interest)  

 Πξφθιεζε Δπηζπκίαο (Desire)  

 Τπνθίλεζε Γξάζεο (Action) 

 
Δηθόλα 7: Μνληέιν AIDA 
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Πνιιέο θνξέο ε δηαθήκηζε ζεσξείηαη σο ην θπξηφηεξν εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, φπσο ε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. εκαληηθή νδφο ηεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο κηαο 

ηαηξηθήο ππεξεζίαο, απνηειεί ε κεηάδνζε ηεο θαιήο θήκεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/278/chapter_01.pdf?sequence=6 

3.6  Marketing ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία  

3.6.1 Η παξνύζα θαηάζηαζε 

Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ marketing ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη θάηη ην πξσηφγλσξν, 

αθνχ κφλν ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα γίλνληαη θάπνηα βήκαηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Μφλν ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ μεθηλήζεη θαη εθαξκφδνπλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 

σζηφζν ηα δεκφζηα λνζνθνκεία βξίζθνληαη αθφκα αξθεηά πίζσ. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ εηζαγσγή marketing ζηελ ειιεληθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε είλαη πνιιά. 

Οηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη νξγαλσηηθά.  

Ζ εηζαγσγή ηνπ marketing ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεδεληθήο βάζεο, νπνίνο έρεη σο βαζηθή 

ηδέα ηελ αλππαξμία δεδνκέλσλ πξνγξακκάησλ. Δπεηδή θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε 

ζην παξειζφλ δελ ζεκαίλεη ηελ αλαγθαζηηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζην ίδην επίπεδν. Κάζε πξφγξακκα ή ππεξεζία πξέπεη λα δηθαηψλεη θάζε 

θνξά ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ marketing ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ε νπνία φκσο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ε αληίδξαζε ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ ζε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα 

απνηειεί εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ πεξηνδηθή εμαγσγή δεηθηψλ, πνπ 

ζα αμηνινγνχληαη ζε επίπεδν απνθιίζεσλ θαη πξνηεξαηφηεηαο ζηφρσλ.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη πξνθαλήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

marketing, αιιά δελ ππάξρνπλ γξαθεία δεκνζίσλ ζρέζεσλ κέζα ζηνπο κεραληζκνχο 

δηνίθεζεο. Ζ έιιεηςε απηή είλαη εκθαλήο ζηνλ αζζελή ή επηζθέπηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

πνπ πξνζέξρεηαη ζην λνζνθνκείν αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηζνξξνπία ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο εηζαγσγήο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηα λνζνθνκεία 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/278/chapter_01.pdf?sequence=6
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νθείιεηαη:  

1. ζηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ κέζσλ 

2. ζηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο  

3. ζηελ έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (Μνπκηδφγινπ, 1999).     

3.6.2 Πξνηάζεηο 

Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ρψξνπ δελ είλαη εχθνιε, 

θαζψο ν ρψξνο είλαη ήδε ζηειερσκέλνο σο επί ην πιείζηνλ απφ επαγγεικαηίεο θαη δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ ζεηηθή δηάζεζε πνπ έρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ. 

χκθσλα κε ηνλ (Κπξηφπνπιν, 1991), ν εθζπγρξνληζκφο ησλ λνζνθνκείσλ απαηηεί 

νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. εκαληηθφ εξγαιείν ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ην 

marketing ην νπνίν θαιχπηεη θαη αμηνινγεί φιεο ηηο πεξηνρέο πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ρψξνο θαη πξνζθέξεη κεζφδνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

Σν marketing ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ζηαδηαθά. Σν πξψην βήκα είλαη ε εμνηθείσζε κε 

ηνλ φξν marketing, ε απνδνρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ θαη ηέινο ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ. Ζ θηινζνθία ηνπ marketing ηαηξηάδεη άξηζηα κε ηελ απνζηνιή θαη ηελ ινγηθή 

χπαξμεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη βέβαηα ησλ λνζνθνκείσλ. 

Κάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ππάξρεη γηα λα ηθαλνπνηεί αλζξψπηλεο αλάγθεο θξνληίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο. Σα λνζνθνκεία έρνπλ ηνλ ξφιν λα θαιχπηνπλ 

ηελ πην επαίζζεηε αλζξψπηλε αλάγθε αιιά θαη δηθαίσκα απηφ ηεο πγείαο.  

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ marketing νδεγνχλ ζε έλα ζπλεθηηθφ θαη ζπζηεκηθφ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ. Κακία απφθαζε δελ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην 

ζχλνιν. Οη πεξηνρέο ζεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε αληηκεηψπηζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

δπλαηή ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κάξθεηηλγθ ζην θξαηηθφ λνζνθνκείν είλαη: 

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ  κε θαηάξγεζε ηνπ κε 

πξαγκαηηθνχ εκεξεζίνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ θαη ηνπ απμεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο λα είλαη ε ινγηζηηθή εηθφλα ησλ πξνγξακκάησλ γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε θαη φρη ε πιεζσξηζηηθά πξνζαξκνζκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρζεο.   
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 Ζ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηειηθνχ 

λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο θαη ε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηα λνζνθνκεία κε 

βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο επηηξέπεη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ λνζνθνκείσλ ή κεηαμχ ηκεκάησλ ελφο θαη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εζηθνχ ξφινπ ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε εζηθά δεηήκαηα. 

 Αιιαγή ηνπ ζεκεξηλνχ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ 

λνζνθνκείσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη λα επηηξέπεη ηελ δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ηνπο επειημία. 

 Αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζε ηθαλνχο δηνηθεηέο πνπ ζα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ην παξαγφκελν έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ε επηινγή ηνπο φκσο 

ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε θξηηήξηα επαγγεικαηηθά θαη ζηνπο νπνίνπο ζα δνζνχλ 

νπζηαζηηθά θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ γηαηξψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο σο πξνο ην θφζηνο 

ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη αθελφο 

ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπο 

ζεκαληηθνχ ξφινπ σο ζπλδηαρεηξηζηψλ 

 Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο σο νπζηαζηηθήο 

παξακέηξνπ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν γηα ηα ζέκαηα δηνίθεζε – 

δηαρείξηζεο φζν θαη γηα ηα ζέκαηα ηαηξηθήο παξέκβαζεο.  

 Θέζπηζε θηλήηξσλ ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ, φζν θαη γηα ην ίδην ην λνζνθνκείν 

 Τπνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη δεκηνπξγία αξρείνπ αζζελψλ θαη δηθηχνπ κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ. Ζ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην νπνίν 

ζα ζπιιέγνληαη, ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ζρεηηθνί δηεζλείο 

νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θιπ.  
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3.7   To Marketing θαη νη δεκόζηεο ζρέζεηο ζε ηδησηηθέο θιηληθέο 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο σο βαζηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα θηίζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο φζν θαη κε ην επξχ 

θνηλφ. Σα πεξηζζφηεξα ηδησηηθά λνζνθνκεία δηαζέηνπλ ηκήκα marketing ζηελ νξγάλσζή 

ηνπο, ην νπνίν πξνβάιιεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε ε δηαθήκηζε 

παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ. ηελ Διιάδα θαζψο ε 

δηαθήκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απαγνξεχεηαη κε ηελ έλλνηα πνπ ηελ γλσξίδνπκε 

ρξεζηκνπνηείηαη απηφ πνπ νη ππεχζπλνη κάξθεηηλγθ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλαθέξνπλ σο 

«γθξίδα» δηαθήκηζε. 

Γεληθά ε δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα λνζνθνκεία πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην 

θνηλφ γηα ην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ, λα πείζεη ην θνηλφ λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λα ππελζπκίζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ηη 

ηνπο έθεξε ζην λνζνθνκείν ζηελ αξρή. Δπηπιένλ ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία δίλνπλ κεγάιε 

έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ ηνπο. ρεδφλ φια παξέρνπλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη ηελ θίλεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο ICAP, ηε δεθαεηία 1998-2008, ε αγνξά ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ 

εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο ηνπ marketing, είρε άλνδν κε εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 13%. Σα 

επφκελα ρξφληα –ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο- αλ θαη ε πνξεία ζπλερίδεη λα είλαη αλνδηθή, έρεη 

κεησζεί ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο. 

3.8 Παξάγνληεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ marketing ζηελ Τγεία 

Γηάθνξεο δηακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο ζην κηθξνπεξηβάιινλ θαη ζην 

καθξνπεξηβάιινλ δπζθνιεχνλ  ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ 

πγεία. πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ 

πγεία, είλαη νη εμήο: 

Τν Μεηαβαιιόκελν Πεξηβάιινλ: Οη ηδησηηθέο θιηληθέο θηλνχληαη ζε έλα πνιχ επάισην θαη 

εχζξαπζην πεξηβάιινλ. Οη ηδηφηεηεο ησλ θιηληθψλ αιιάδνπλ ζπλερψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο. Κιηληθέο θαηλνκεληθά αληαγσλίζηξηεο, 

κπνξεί ζην κέιινλ λα θαηαιήμνπλ λα είλαη ζχκκαρνη.  
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Ννκνζεζία: Ζ λνκνζεζία ζην ρψξν ηεο πγείαο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη αιιάμεη ξηδηθά 

ηελ πνξεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαηά ην παξειζφλ, ελψ πνιιέο θνξέο, ραξαθηεξίζηεθε 

απφ απφηνκεο θαη αλαηξεπηηθέο απνθάζεηο.  

Νννηξνπία Γηνηθήζεσλ θαη Ιαηξώλ: Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη ην κάξθεηηλγθ 

πγείαο λα αλαπηπρζεί, είλαη θαη ε λννηξνπία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ηαηξψλ. Σν 

λνζνθνκείν, ζίγνπξα, δελ είλαη εχθνινο ρψξνο γηα ην κάξθεηηλγθ. Οη άλζξσπνη ζηνλ 

θιάδν ηεο πγείαο, έρνπλ κηα ζρεηηθή άγλνηα γηα ην αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο δηνηθήζεηο λνζνθνκείσλ ζπρλά ζπγρένπλ ην κάξθεηηλγθ κε ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο. Πηζηεχνπλ, επίζεο φηη είλαη κηα ππεξεθηηκεκέλε θαη πνιπέμνδε ιεηηνπξγία, θαη ην 

αληηθείκελν ηεο είλαη κφλν, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξνβνιήο θαη 

δηαθήκηζεο. (Laurence F. Wolper, 2001).  

Δζσηεξηθή δηνηθεηηθή δνκή: Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιηληθψλ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

δχν δηνηθήζεηο, πνπ ε θάζε κηα έρεη θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ (ζεξαπεία, δηάγλσζε, πξφιεςε) θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

αζρνιηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ γίλεηαη απφ ηαηξνχο θαη δηεπζπληέο θιηληθψλ ελψ ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, δηαθίλεζε 

αζζελψλ, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, ζπληήξεζε θηεξίσλ θιπ) γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ζ πηνζέηεζε marketing θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν απηψλ νκάδσλ 

είλαη δχζθνιε. 

Απμεκέλν θόζηνο: Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

marketing είλαη θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ, αλαγθάδεη πνιιέο θνξέο ηηο 

δηνηθήζεηο λα αλαλεψλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε κηθξά πεξηζψξηα ειηγκψλ ή 

πξνβιέςεσλ. ην απμεκέλν θφζηνο πξνζηίζεηαη θαη ε απζηεξή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο, 

πνπ κε ηηο απζηεξέο ηηκνινγήζεηο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη, 

δελ αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. 

3.9  Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην marketing ηεο πγείαο  

χκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζχγρξνλνπ κάξθεηηλγθ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

παξάγεη φ,ηη κπνξεί λα πνπιήζεη θαη φρη λα επηρεηξεί λα πνπιήζεη φ,ηη παξάγεη. Δπνκέλσο, 

πξέπεη λα βαζίδεη ηε δηακφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή πνιηηηθή πάλσ ζε έξεπλεο αγνξάο ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
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πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο 

κφλν νηθνλνκηθά, αιιά θαη ςπρνινγηθά. Οη θαηαλαισηέο δελ απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία 

αγνξψλ φπσο πξηλ, αθφκε θαη φζνη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο ηνπ κέιινληνο.  

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θάζε επηρείξεζε ζε πεξίνδν θξίζεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη 

ην παξειζφλ ηεο φζνλ αθνξά ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη, ην παξφλ φζνλ 

αθνξά ηνλ πειάηε-αζζελή θαη ην κέιινλ, πνπ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

πξνθξίλεηαη λα αζρνιεζεί ε εηαηξεία ζε πεξίνδν θξίζεο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 

επαλεμεηαζζνχλ νη πεξηπηψζεηο: 

- Δγθαηάιεηςεο επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ φπνπ ε επηρείξεζε είλαη αληαγσληζηηθά 

αδχλαηε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ φπνπ ε επηρείξεζε είλαη εγέηεο ή έρεη ζνβαξά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

- Δθκεηάιιεπζεο επθαηξηψλ εμαγνξάο αδχλαησλ αληαγσληζηψλ, πνπ εμσζεί ηηο 

νξηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε έμνδν απφ ηελ αγνξά. 

- Αλαδήηεζεο λέσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά. Ζ αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απηή κε ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Οη επηρεηξήζεηο ηδίσο ζε πεξίνδν θξίζεο 

πξέπεη λα απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο δεκηνπξγψληαο θαηλνηνκηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Λπκπεξφπνπινο, 2012). 

3.10 Κνηλσληθό marketing   

Κνηλσληθφ κάξθεηηλγθ (social marketing) είλαη ε ρξήζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηνπ 

εκπνξηθνχ κάξθεηηλγθ γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκέλσλ γηα 

λα θέξνπλ θνηλσληθέο αιιαγέο.  

Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1971 απφ ηνπο Philip Kotler θαη Gerald 

Zaltman, νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη ίδηνη θαλφλεο κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε θαηαλαισηέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα «πνπιεζνχλ» ηδέεο, ζηάζεηο, θαη ζπκπεξηθνξέο. Ο Kotler γξάθεη γηα ην θνηλσληθφ 

marketing φηη «δηαθέξεη από ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ κάξθεηηλγθ κόλν ζηνλ αληηθεηκεληθό 

ζθνπό ηνπ marketer θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπ. Σην social marketing, ε πξνζπάζεηα 

επεξεαζκνύ ησλ θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ γίλεηαη όρη γηα λα σθειεζεί ν marketer, αιιά 

γηα λα σθειεζεί ην θνηλό - ζηόρνο θαη γεληθόηεξα ην θνηλσληθό ζύλνιν».  
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Ο Andreasen νξίδεη θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ σο «ηελ εθαξκνγή δνθηκαζκέλσλ αξρώλ θαη 

ηερληθώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ εκπνξηθό ηνκέα γηα ηελ πξνώζεζε αιιαγώλ ζε δηάθνξεο 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ε ρξήζε λαξθσηηθώλ, ην θάπληζκα, ε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θ.α. Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη ηεξάζηηα δπλαηόηεηα 

ώζηε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αλ κπνξνύκε κόλν λα κάζνπκε πώο 

λα εθκεηαιιεπηνύκε ηε δύλακε ηνπ». Με «δνθηκαζκέλεο ηερληθέο»  θαη κεζφδνπο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία, ηελ πεηζψ, ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, ην 

θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ  ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ πξνψζεζε αγαζψλ ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο ή γηα λα πείζεη ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο λα απνθχγνπλ θνηλσληθά 

απαμησκέλα αγαζά πξνάγνληαο έηζη ηελ επεμία ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν. 

Σν Κνηλσληθφ Marketing παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ην 

εκπνξηθφ, φπσο π.ρ.  

 ε πξνζέγγηζε επαίζζεησλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ, φπνπ πνιχ ζπρλά  πξνζπαζεί 

λα κεηαβάιιεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε πξνζσπηθά ζέκαηα, κε 

αληηιήςεηο βαζηά ξηδσκέλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ  ή 

αθφκα θαη αμίεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κία θνηλσλία γεληθφηεξα. 

 ε αλχπαξθηε ή αξλεηηθή δήηεζε, φπνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην Κνηλσληθφ 

Μάξθεηηλγθ θαιείηαη λα επεξεάζεη ζηάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη 

παληειψο άγλσζηεο ζην θνηλφ ζηφρνο.  

3.10.1 Σηάδηα θνηλσληθνύ marketing 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 8, δηαθξίλνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ.  

Σα έμη βαζηθά ζηάδηα είλαη:  

1. Αλάπηπμε ζρεδίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ κέζσ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία  

2. Δπηινγή ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ κεζφδσλ κε βάζε ηελ απαηηνχκελε 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη ηε γλψζε ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ 

3. Αλάπηπμε θαη πξνέιεγρν ησλ κεζφδσλ  

4. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο  

5. Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, αμηνιφγεζε ησλ αληηδξάζεσλ ζηα κελχκαηα, θαη 

αμηνιφγεζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο  
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6. Σειεηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα κειινληηθέο εθαξκνγέο. 

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην, αλαηξνθνδνηεί ην πξψην θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κηα ζπλερήο 

ξνή απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε βειηίσζε (Evans, 2006).  

 

Δηθφλα 8: ηάδηα θνηλσληθνύ Marketing 

3.10.2 Πεδία εθαξκνγήο 

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Κνηλσληθνχ Μάξθεηηλγθ είλαη λα δψζεη ιχζε ζε θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα επεξεάδνληαο ζπκπεξηθνξέο, φρη κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε 

ζπιινγηθφ. χκθσλα κε ηνλ Brenkert (2002), ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κεγάιε πνηθηιία παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 Ζ επεκεξία κηα νκάδαο αηφκσλ ή ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν παξνπζηάδεη 

θάπνηνπ είδνπο αλεπάξθεηα 

 Ζ επεκεξία ησλ αηφκσλ ή ηεο θνηλσλίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ίδηα ηα 

άηνκα αιιά κε αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο.  

 Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θνηλσληθφ πξφβιεκα δελ έρνπλ ηα κέζα λα 

ην αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο 

 Άιινηε θάπνηνο πξέπεη λα δξάζεη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε δηθή ηνπ επεκεξία 

θαη άιινηε ηελ επεκεξία θάπνηνπ άιινπ  

Οη θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ γηα ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα 

Κνηλσληθνχ Μάξθεηηλγθ είλαη:  
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1. ε πξνψζεζε ηεο πγείαο: π.ρ. πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι, γηα ηνλ εκβνιηαζκφ παηδηψλ, γηα ηελ αιιαγή δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ θαη γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε δηάθνξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ 

2. ε πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ: π.ρ. πξνγξάκκαηα θαηά ηεο νδήγεζεο ππφ ηελ 

επήξεηα αιθνφι.  

3. ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: π.ρ. πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο, ηε ρξήζεο  ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

4. ε θνηλσληθή πξνζθνξά: π.ρ. πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ θαη ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο 
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Β΄  ΜΕΡΟΣ                                                                                                                                   
ΕΡΕΥΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

4ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ                                                                                                                      

ΜΔΛΔΣΖ MARKETING ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

4.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεγαιύηεξσλ νκίισλ Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ  

Euromedica: Ηδξχζεθε ην 1989. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ηνκέα πεξίζαιςεο. Γηαζέηεη κεγάιν δίθηπν θιηληθψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είλαη δηαγλσζηηθά θέληξα (51 κεγάια θαη πνιπδχλακα δηαγλσζηηθά θέληξα, 18 γεληθέο 

θιηληθέο, 9 θιηληθέο απνθαηάζηαζεο θαη 1 θιηληθή spa-Τγηεηλήο θαη απνθαηάζηαζεο). 

Όκηινο Ηαηξηθνύ Αζελώλ: Ηδξχζεθε ην 1984. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνβάζκην θαη 

δεπηεξνβάζκην ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο. ηνλ φκηιν αλήθνπλ ηα: Παηδηαηξηθφ Αζελψλ, 

Ηαηξηθφ Αζελψλ, Ηαηξηθφ Παιαηνχ Φαιήξνπ, Ηαηξηθφ Φπρηθνχ, Ηαηξηθφ Γάθλεο, Ηαηξηθφ 

Πεξηζηεξίνπ, Ηαηξηθφ Γηαβαιθαληθφ Θεζζαινλίθεο θαη ε Παηδηαηξηθή Κιηληθή Γαία ζε 

θνηλσθειή ζχκπξαμε κε ην Δξξίθνο Νηπλάλ. 
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Όκηινο Τγεία:  Ηδξχζεθε 1974. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε. Γηαζέηεη 9 λνζνθνκεία ζε Διιάδα, Αιβαλία θαη Κχπξν, κία ηξάπεδα 

βιαζηνθπηηάξσλ θαη 2 εηαηξείεο εκπνξίαο εηδηθψλ ηαηξηθψλ πιηθψλ. 

Metropolitan:  Βξίζθεηαη ζηα λφηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. Λεηηνπξγεί κηα γεληθή θιηληθή 

κε 2 δηαγλσζηηθέο κνλάδεο θαη 1 παηδηαηξηθή θιηληθή. 

Όκηινο Ηαζώ: Ηδξχζεθε  ην 1996. Γηαζέηεη 4 θιηληθέο (Ηαζψ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή, Ηαζψ General Γεληθή Κιηληθή,  Ηαζψ Παίδσλ, Ηαζψ Θεζζαιίαο Γεληθή θαη 

Μαηεπηηθή Κιηληθή, κία ηξάπεδα βιαζηνθπηηάξσλ) 

4.2   ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, είρε σο ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ θαη θαηά πφζν 

εθαξκφδεηαη ην marketing ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ζηε Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηδησηηθή 

«Μ».  Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο καο ρξεζηκνπνηήζεθε δεπηεξνγελήο έξεπλα.  

4.2.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία πινπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ ζηελ Αζήλα, γηα ιφγνπο θπξίσο 

επθνιίαο θαη πξφζβαζεο ζε δηαζέζηκεο πεγέο. Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ήηαλ ε 

άξλεζε ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο πνπ κειεηήζακε, λα αλαθεξζεί ζηελ εξγαζία καο ε 

επσλπκία ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε ηελ αλαθέξνπκε κε ην ηπραίν γξάκκα «Μ».  

4.3   Ζ Ηδησηηθή θιηληθή ηεο κειέηεο καο 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ Ηδησηηθή Κιηληθή «Μ» 

πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο γηα φια ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηεκαηηθά, νινθιεξσκέλα Σκήκαηα ηνπ 

Παζνινγηθνχ θαη Υεηξνπξγηθνχ ηνκέα. Σα Σκήκαηα είλαη άξηηα νξγαλσκέλα, δηαζέηνπλ 

ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη είλαη ζηειερσκέλα κε θνξπθαίνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ ηνπ 

ρψξνπ ηεο πγείαο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παλεπηζηεκηαθνχ  επηπέδνπ.   

4.3.1 Τν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην φξακα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο, πξφηππν γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ην νπνίν ζα παξείρε πςεινχ επηπέδνπ 
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ηαηξηθέο ππεξεζίεο, αληαπνθξηλφκελν ηφζν ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο δήηεζεο, 

φζν θαη ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο, νδήγεζε νκάδα 30 

ηαηξψλ, καηεπηήξσλ-γπλαηθνιφγσλ, ζηελ απφθαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο 

"Μ". Ζ θιηληθή άλνημε ηηο πχιεο ηεο ηνλ Απξίιην ηνπ 1979, κε 300 θιίλεο θαη ρψξνπο 

άλεηνπο γηα ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα θαη ρψξνπο ππνδνρήο θαη αλακνλήο.  

4.3.1.1 πλνπηηθφ ηζηνξηθφ 

1979: Ίδξπζε ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο «Μ» 

1994: Καηαζθεπή θαηλνχξγηαο πηέξπγαο, ε νπνία απφ ην 1996 θηινμελεί ηηο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο, φπσο ην Σκήκα Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο - Μνλάδα 

Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο, ην Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ Κέληξν, ηελ Οθζαικνινγηθή 

Κιηληθή, ηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή, ηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή θαη ηελ Οπξνινγία 

1995: Λεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Κπηηαξνγελεηηθήο κε εηδηθφ 

ηκήκα DNA.  

1999:  Άδεηα ιεηηνπξγίαο Δξγαζηεξίνπ Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο. 

2000: Δμαγνξά ηνπ 34% ησλ κεηνρψλ νκνεηδνχο επηρείξεζεο πγείαο. 

2003: Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γεληθήο θαη Παηδηαηξηθήο Kιηληθήο 

δπλακηθφηεηαο 343 θαη 99 θιηλψλ. . 

2006: Δμαγνξά πνζνζηνχ άλσ ηνπ 86% ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο νκνεηδνχο επηρείξεζεο πγείαο.  

2007: πλέλσζε δπλάκεσλ κε κεγάιν φκηιν ηνπ θιάδνπ, κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, κε 

ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ ηδησηηθνχ Οκίινπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

2008: Ίδξπζε ηεο πξψηεο Ηδησηηθήο Παηδν-Καξδηνινγηθή / Παηδν-ΚαξδηνΥεηξνπξγηθή 

Κιηληθή, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο θάιπςε έλα κεγάιν θελφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηα παηδηά.  

2009: Γεκηνπξγία ηεο πξψηεο ηξάπεδα ηζηψλ σνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε  ησλ ηλνκπσκάησλ κε ην Ρνκπνηηθφ  χζηεκα Da Vinci. Δπηπιένλ ε πξψηε 

ζηελ Διιάδα ξνκπνηηθή  ρεηξνπξγηθή ζηαδηνπνίεζε γηα  θαξθίλν ηεο κήηξαο.  

2011: Δθαξκνγή ηεο λέαο ηερληθήο  IMSI (ελδνθπηηαξνπιαζκαηηθή  έλεζε κνξθνινγηθά 

επηιεγκέλσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ) ζηε Μνλάδα  Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο. 
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Κνξπθαίν επηζηεκνληθφ επίηεπγκα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ πλδξφκνπ Down κε ηε ζπλδξνκή 

ηνπ ηκήκαηνο Γελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο.  

2012: Νέεο πξσηνπνξηαθέο κέζνδνη αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο  εκβξχσλ βειηηψλνπλ ηα  

πνζνζηά επηηπρίαο ζηελ  Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή. Πηζηνπνίεζε θαηά ISO ηεο 

Μνλάδαο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο.  

2013: Πηζηνπνίεζε κε ην πξφηππν ISO 9001:2008, γηα ην Αθηηλνδηαγλσζηηθφ Σκήκα θαη 

ηα Σκήκαηα Μαζηνγξαθίαο θαη Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλφηεηαο ηεο θιηληθήο. 

2014: Βξάβεπζε γηα ην εξγαζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ θαηάηαμε Best Workplaces 2014.   

4.3.2 Τν όξακα θαη ε απνζηνιή ηεο θιηληθήο 

Ζ θιηληθή έρεη φξακα λα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο θαη επηπιένλ λα παξακείλεη έλα απφ ηα θαιχηεξα 

λνζνθνκεία ηεο Δπξψπεο. 

Ζ απνζηνιή ηεο είλαη ε δηαξθήο εξγαζία κε ζπλέπεηα θαη επηκνλή γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ νξάκαηνο καο κέζσ: 

 Σεο παξνρήο άξηζηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, κε δηεζλή δηαπίζηεπζε θαη γηα ην 

ζχλνιφ ηνπο  

 Σεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ καο θαζψο θαη ησλ άκεζσλ ζπλεξγαηψλ καο  

 Σεο επέλδπζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο, βαζηζκέλεο ζε δηεζλείο 

αλαγλσξηζκέλεο πξαθηηθέο  

 Σσλ πξαθηηθψλ άξηζηνπ εξγνδφηε γηα ην πξνζσπηθφ καο  

 Σεο εηαηξηθήο καο ππεπζπλφηεηαο θαη ησλ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πνπ ηελ 

απνδεηθλχνπλ, αλαιακβάλνληαο επζχλε γηα ην ξφιν καο ζηελ αγνξά, ην 

πεξηβάιινλ, ην πξνζσπηθφ θαη ηε ρψξα καο  

 Σε δηάρπζε ησλ θαιψλ καο πξαθηηθψλ φπνπ θαη φπνηε θξίλνπκε ρξήζηκν ή 

αλαγθαίν.  

4.3.2.1  Αλζξψπηλν δπλακηθφ 



 

    58 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη πην πνιχηηκν θεθάιαην ηεο 

θιηληθήο.  Πξσηαξρηθή κέξηκλά ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ε έκθαζε 

ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ελφο επράξηζηνπ θαη 

θηιηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ην νπνίν νδεγεί ζην αλακελφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

απνηέιεζκα. Ζ επηρείξεζε επελδχεη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνζθέξνληαο έλα αζθαιέο εξγαζηαθφ θιίκα, κηα πιεζψξα 

νηθεηνζειψλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμέιημε 

Οη δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα αξηηφηεξεο παξνρέο ππεξεζηψλ πγείαο, 

πξνυπνζέηνπλ δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε θιηληθή πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη απφ ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, 

κέρξη επηδνηήζεηο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

4.3.2.2  Δγθαηαζηάζεηο 

Ζ θιηληθή εθηείλεηαη ζε θηίξην 11 νξφθσλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 30.000 ηκ., ζε 

θεληξηθφ Γήκν ηε Αζήλαο κε εχθνιε πξφζβαζε. Όινη νη ρψξνη ηεο θιηληθήο είλαη 

εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλνη θαη δηακνξθσκέλνη, ψζηε  ν επηζθέπηεο λα λνηψζεη νηθεηφηεηα 

θαη παξάιιεια αζθάιεηα. Γηαζέηεη ζπλνιηθά 501 θιίλεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε 

δσκάηηα: ηξίθιηλα, δίθιηλα, κνλφθιηλα, lux, κηθξέο θαη κεγάιεο ζνπίηεο.  

Μεηαμχ άιισλ,  ιεηηνπξγνχλ:  

 Πνιπδχλακε Μ.Δ.Θ Δλειίθσλ 11 θιηλψλ.  

 Πνιπδχλακε Μ.Δ.Θ Παίδσλ θαη Μ.Δ.Θ Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθήο 

Κιηληθήο ζπλνιηθήο δχλακεο 10 θιηλψλ.   

 Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ ηξηψλ επηπέδσλ ζπλνιηθήο δχλακεο 90 

θιηλψλ.   

 20 αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ  

 6 αίζνπζεο καίεπζεο  

 18 αίζνπζεο σδηλψλ   

4.3.2.3  Ννζνθνκεηαθά θαη εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα 

Μαηεπηηθόο - Γπλαηθνινγηθόο Σνκέαο:  παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο πςεινχ επηπέδνπ, 

απνηειψληαο ην πιένλ νινθιεξσκέλν Ννζνθνκείν γηα ηε Γπλαίθα. ην ηκήκα 

ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ εμσηεξηθά ηαηξεία: 
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Αιιεξγηνινγηθφ - Γπλαηθνινγηθφ - Γεξκαηνινγηθφ - Γηαηηνινγηθφ - Eλδνθξηλνινγίαο- 

Γηαβεηνινγηθφ - Ζπαηνινγηθφ  - Καξδηνινγηθφ - Λνηκσμηνινγηθφ - Μειέηε 

Γηαηαξαρψλ Ύπλνπ - Οξζνπεδηθφ - Οπξνδπλακηθφ - Οπξνινγηθφ - Οθζαικνινγηθφ - 

Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο - Πλεπκνλνινγηθφ - Τπέξηαζεο - Υεηξνπξγηθφ Βαξηαηξηθφ  -

Φπρνινγία - Χ.Ρ.Λ. 

Παζνινγηθόο Σνκέαο: Λεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα:   

Eλδνθξηλνινγία - Γηαβήηεο Κχεζεο - Κέληξν Θπξενεηδνχο - Nεαληθή Γπλαηθνινγία - 

Κνιπνζθφπεζε - Παζνινγία Σξαρήινπ - Γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία - Παζνινγηθή 

Κιηληθή - Ογθνινγηθή Κιηληθή -Καξδηνινγηθή Κιηληθή - Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή -

Κέληξν Μειέηεο Γηαηαξαρψλ Ύπλνπ - Σκήκα Δλδνζθνπήζεσλ - Αηκαηνινγηθή 

Κιηληθή  

Υεηξνπξγηθόο Σνκέαο 

Οξζνπεδηθή Κιηληθή - Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή - Υεηξνπξγηθή Κιηληθή - Oπξνινγηθή 

Κιηληθή  - ΧΡΛ  - Γεληθή Λαπαξνζθνπηθή Υεηξνπξγηθή - Β' Κιηληθή Μαζηνχ  - 

Λαπαξνζθνπηθή - Διάρηζηα Δπεκβαηηθή Υεηξνπξγηθή - Γπλαηθνινγηθή Ογθνινγία - 

Γηαγλσζηηθφο/Θεξαπεπηηθφο Σνκέαο - Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Τγείαο - Αηκνδπλακηθφ 

Δξγαζηήξην - Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην - Κπηηαξνινγηθφ  

Γηαγλσζηηθόο ηνκέαο 

Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην - Κπηηαξνινγηθφ - Γπλαηθνινγηθνί Τπέξερνη - Ηαηξηθή 

Δκβξχνπ - Καζ' έμηλ απνβνιέο 

Μνλάδεο 

Μ.Ζ.Θ. Μνλάδα Ζκεξήζηαο Θεξαπείαο - Μ.Δ.Θ. Πνιπδχλακε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο Δλειίθσλ - Μ.Δ.Ν.Ν. Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ  - Μνλάδα 

Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο 

Δμεηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο 

 DoCare Σµήµα Αηζζεηηθήο ∆εξµαηνινγίαο - Αληηγήξαλζεο  

 Φπρηθή Τγεία & Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε  

 Γηαηηνινγίαο -  Γηαηξνθήο  

4.3.2.4 Δμνπιηζκφο – Σερλνινγία 

http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=481&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=482&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=483&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=494&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=455&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=455&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=455&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=458&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=604&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=424&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=605&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=606&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=565&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=565&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=565&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=463&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=464&langID=1
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=465&langID=1
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Ζ θιηληθή δηαζέηεη ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζε λνζνθνκείν ηεο ρψξαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην απεηθνληζηηθφ ηκήκα ππάξρνπλ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία: 

 4 πνιπηνκηθνί αμνληθνί ηνκνγξάθνη (4-16-64 θαη 128ηνκψλ/sec)  

 4 καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη: έλαο  ησλ 3 Tesla, δχν ησλ 1,5 Tesla θαη έλαο αλνηθηφο 1 

Tesla   

 Σν πιένλ ζχγρξνλν ζπγθξφηεκα πνδηηξνληαθήο ηνκνγξαθίαο (PET/CT).  

 4 πιήξε ζπζηήκαηα αγγεηνγξαθίαο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο 

(λεπξναθηηλνινγία, επεκβαηηθή αθηηλνινγία, θαξδηνινγία, αγγεηνρεηξνπξγηθή)  

 1 πβξηδηθφ ρεηξνπξγείν, κνλαδηθφ ζηε ρψξα καο θαη έλα απφ ηα ειάρηζηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε.  

 3 ςεθηαθνί καζηνγξάθνη  

 38 κεραλήκαηα ππεξήρσλ φισλ ησλ ηχπσλ  

 7 κεραλήκαηα θιαζζηθήο αθηηλνινγίαο θαη αθηηλνζθφπεζεο γηα φιεο ηηο αλάγθεο  

 2 γ- camera: κία κε 2 θεθαιέο θαη κία κε flat panel CT  

 14 C-arm αθηηλνζθνπηθά θαη θνξεηά αθηηλνινγηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ νξφθσλ, 

ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη φισλ ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ (λενγλψλ, ΜΔΘ, θ.η.ι.).  

Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί ηκήκα Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, πνπ είλαη ην 

κεγαιχηεξν θαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλν θαη ην Σκήκα Αθηηλνρεηξνπξγηθήο Δγθεθάινπ 

Gamma-Knife πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ζηε ρψξα καο.  

4.4   Θέζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν  

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (www.epant.gr), ηα 

κεξίδηα αγνξάο ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο 

ηδησηηθήο πγείαο εμήο:  

ηελ Αγνξά Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ: ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ. 24,9%, ΤΓΔΗΑ 9,4%, 

ΠΔΡΔΤ Α.Δ. 7,2%, EUROMEDICA A.E. 6,2%, ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. 

5,3%, ΗΑΧ GENERAL A.E.5,2%, ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. 4,7%, ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 4,3%, ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. 2,6%, Λνηπέο 

http://www.epant.gr/
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Ηδησηηθέο Κιηληθέο 30,2%. (Πεγή: ICAP, Κιαδηθή κειέηε “Ηδησηηθέο Τπεξεζίεο Τγείαο- 

Ηνχιηνο 2007”) (Γηάγξακκα 2) 

ηελ Αγνξά Μαηεπηηθψλ Κιηληθψλ: ΗΑΧ Α.Δ. 39,4%, ΜΖΣΔΡΑ 30,5%, ΛΖΣΧ 

Α.Δ.8,8%,ΓΔΝΔΗ Α.Δ.5,3%, Λνηπέο Μαηεπηηθέο Κιηληθέο 16%. (Πεγή: ICAP, Κιαδηθή 

Μειέηε «Ηδησηηθέο Τπεξεζίεο Τγείαο – Ηνχιηνο 2007») (Γηάγξακκα 3) 
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Γηάγξακκα 2: Μεξίδην αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ 
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Γηάγξακκα 3: Μεξίδην αγνξάο ησλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ 

4.5   ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο marketing 

Σν marketing ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο είλαη δχζθνιν, επεηδή ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλε επειημία φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 84/2001, απαγνξεχεηαη 

ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο, ε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε θαη πξνβνιή θαζψο θαη ε αλαγξαθή ζηηο 

επηηξεπφκελεο απφ ην λφκν πηλαθίδεο κε αλαγλσξηζκέλσλ ηίηισλ θαη εηδηθνηήησλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε απιψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, εθ’ φζνλ δελ έρνπλ δηαθεκηζηηθά 

ζηνηρεία. Δπνκέλσο, νη ηδησηηθνί θνξείο ππεξεζηψλ, φπνπ αλήθεη θαη ε θιηληθή πνπ 

κειεηάκε, αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

εθεπξίζθνληαο λένπο ηξφπνπο.  

Σν κάξθεηηλγθ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο 

πγείαο φπσο εμάιινπ θαη γηα θάζε επηρείξεζε. Μέρξη λα θηάζεη φκσο ζηα ζεκεξηλά 

επίπεδα, πέξαζε απφ πνιιέο θάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία, νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο ζπάληα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε δηαθήκηζε θαη ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ marketing, θαζψο δελ ππήξρε άκεζνο αληαγσληζκφο. 

ηε ζπλέρεηα νη θιηληθέο βξέζεθαλ ζε κηα θαηάζηαζε ηαξαρήο, έιιεηςεο πξνζηαζίαο θαη 
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πιήξνπο αληαγσληζκνχ, άξρηζαλ λα θηλνχληαη πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ, 

εθαξκφδνληαο επηηξεπφκελεο κεζφδνπο δηαθήκηζεο.  

ηηο κέξεο καο, πνιχ κηθξφο αξηζκφο ησλ θιηληθψλ έρεη πξνρσξήζεη θαη πηνζεηήζεη ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη πιήξε εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ, θαζψο αλαθαιχπηνπλ φηη ηα 

παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηειεηφηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ην θνηλφ, κέζα απφ επεμεξγαζκέλα ζρέδηα κάξθεηηλγθ. Έηζη αλαπηχζζνπλ 

ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα θαη δηαθνξνπνηήζεηο, ψζηε λα πξνπνξεχνληαη απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο. 

Ζ επηρείξεζε ηελ νπνία παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε, δηαζέηεη ηκήκα 

marketing. Όπσο εχθνια δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο θιηληθήο ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, 

ηελ θαζηζηά leader. Δπηπιένλ, θάζε παξερφκελε ππεξεζία (εμέηαζε - ζεξαπεία), 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηά ηεο. Έηζη ζπλδπάδνληαο δηαθνξνπνίεζε θαη πνηφηεηα, ε 

θιηληθή ππεξηεξεί  θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ  

4.5.1 Απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη κηα εθηίκεζε ζε φηη αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε βάζε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

θιηληθήο. θαη πεξηιακβάλεη :  

 Σάζεηο αχμεζεο θαη θηλεηηθφηεηαο πιεζπζκνχ  

 Γεκνγξαθηθέο ηάζεηο ειηθηψλ, θχισλ, παηδηψλ θιπ.  

 Σάζεηο ρξεζηκνπνίεζεο αλαγθψλ ηαηξηθήο θαη πγείαο  

 Αληαγσληζηηθέο ηάζεηο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο  

 Σάζεηο ακνηβψλ θιηληθψλ θαη ηαηξψλ  

 Καλνληζηηθέο ηάζεηο θαη δηαηάμεηο  

 Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, λνζνθφκνη, βνεζνί, ηερληθνί θ.ά.  

 Απνζηνιή θαη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ αλάιπζε απηή γίλεηαη ζηελ θιηληθή ζε εηήζηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζνχλ 

νη κειινληηθέο δξάζεηο ηεο θιηληθήο, αθνχ απνθαιπθζνχλ νη  αιιαγέο θαη νη επθαηξίεο, 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ.   
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4.5.2 Αλάιπζε πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Σν ηκήκα marketing ηεο θιηληθήο εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηηο εμειίμεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Σν εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θιηληθήο επεξεάδεηαη απφ:  

 Δξγαδφκελνπο 

 Μεηφρνπο θαη επελδπηέο 

 πλεξγάηεο γηαηξνχο 

 Αξηζκφο εηζαρζέλησλ.  

 Γηάζηεκα παξακνλήο ζηελ θιηληθή.  

 Τπνιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ηκεκάησλ.  

 Νέεο κνξθέο αληαγσληζκνχ πνπ πξνζειθχνπλ γηαηξνχο θαη αζζελείο.  

 Απμαλφκελν θφζηνο εμνπιηζκνχ.  

 Απμαλφκελν θφζηνο θαηά αζζελή.  

 Πξνζθνξά ππεξεζηψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 Σνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

 Σελ Πνιηηεία θαη ηηο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο 

 Σα Παλεπηζηήκηα 

Γηα ηε Γηνίθεζε ηεο θιηληθήο, ν αλνηρηφο δηάινγνο απνηειεί βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο. Γηα ην ιφγν απηφ, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο θιηληθήο κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

απνηεινχλ ηνλ πεξηβάιινλ ηεο ζε εηήζηα βάζε, θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην κέζν θαη ε 

ζπρλφηεηα ηνπ δηαιφγνπ καδί ηνπο, εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.  

4.5.3 Αλάιπζε S.W.O.T. 

Χο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη θαηαμησκέλεο θιηληθέο ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, ε ηδησηηθή θιηληθή «Μ» παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία S.W.O.T. : 

Γπλαηά ζεκεία. 

 Γηαρξνληθή παξνπζία ζηελ ππεξεζία ηεο πγείαο: Ζ επηηπρεκέλε πνξεία θαη εμέιημε 

ηεο θιηληθήο κέζα ζην ρξφλν, απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ αλάπηπμε 

ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ κεηεμέιημή ηεο, ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζε θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο.  
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 Πιήξσο εμνπιηζκέλα λνζνθνκεηαθά, γπλαηθνινγηθά, ρεηξνπξγηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα 

 Νέεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 

 Τςειή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία: Ο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ηεο θιηληθήο είλαη ν 

πην ζχγρξνλνο πνπ ππάξρεη ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν 

 Μεραλνξγάλσζε: Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο PACS (Pictures archiving and communication system) 

θαη Medilab ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο 

κε δπλαηφηεηα 24σξεο πξφζβαζεο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 Δπηζηεκνληθφ έξγν: Δθαξκνγή πξσηνπνξηαθψλ ζεξαπεπηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ 

κεζφδσλ ζηελ Διιάδα. 

 Δπέθηαζε ζην εμσηεξηθφ 

 Υψξνη πξνζβάζηκνη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  

 Πηζηνπνίεζε ISO 9001 ηεο Μνλάδαο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο θαη ησλ 

Απεηθνληζηηθψλ Σκεκάησλ  

 Οκνηνγέλεηα ζε φια ηα ηκήκαηα  

 Δδξαησκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο  

 Δμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  

 Ακεζφηεηα κε ηνπο πειάηεο  

 Μείσζε θφζηνπο ιφγσ κεγάινπ φγθνπ εμεηάζεσλ  

Αδύλαηα ζεκεία:  

 Μηθξή Γεσγξαθηθή θάιπςε: Ζ θιηληθή παξέρεη ππεξεζίεο κφλν ζε θαηνίθνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο θαη δελ δηαζέηεη θάπνην παξάξηεκα ζε θάπνην 

άιιν λνκφ ηεο ρψξαο. 

 Μηθξφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πειαηψλ – αζζελψλ 

Δπθαηξίεο:  

 πλέλσζε φισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε έλα (Π.Δ.Γ.Τ.). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

θιηληθή δελ αληηκεησπίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζην παξειζφλ έζεηε θαζέλα  
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αζθαιηζηηθφ ηακείν μερσξηζηά, αιιά αθνινπζείηαη έλα εληαίν ζχζηεκα πνπ ηζρχεη 

γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο.  

 Άξζε πεξηνξηζκνχ αξηζκνχ εμεηάζεσλ  

ηελ ζεκεξηλή επνρή πνιιέο είλαη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ζηε ρψξα ε ζπλερηδφκελε χθεζε. Γηα ην ιφγν 

απηφ δελ έιεηςαλ νη απεηιέο θαη ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο πγείαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θιηληθή. 

Απεηιέο:  

 Υακειή ξεπζηφηεηα ηνπ θξάηνπο, πνπ θάλεη δπζθίλεηεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ.  

 Έθζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απέλαληη ζηελ θιηληθή.  

 Αιιαγή Σερλνινγίαο: ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη εμειίμεηο 

είλαη ηαρείεο, ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ππαξθηφ θίλδπλν ζε θάζε έξγν εληάζεσο ηερλνινγίαο.  

 Γξαθεηνθξαηία: ε απμεκέλε γξαθεηνθξαηία ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηέξεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο.  

Ζ θιηληθή θαηαγξάθεη, κειεηά θαη αλαιχεη ηα ζηνηρεία απηά, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί 

ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα δηνξζψζεη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο φζν απηφ είλαη 

εθηθηφ.  

4.6   Μείγκα marketing 

4.6.1 Υπεξεζίεο 

Ζ θιηληθή αλήθεη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. 

Γειαδή πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη παξακνλή ηνπ αηφκνπ ζε λνζνθνκείν, αιιά θαη ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

παξέρνληαη ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ εθδειψζεη ππνθεηκεληθά ή αληηθεηκεληθά 

ζπκπηψκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη απαηηείηαη ε πεξίζαιςή ηνπο 

ζηελ θιηληθή.  
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ην πιαίζην απηφ ε θιηληθή πξσηνπνξεί εληζρχνληαο θαη εθζπγρξνλίδνληαο ζπλερψο 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο θαη επελδχνληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο, πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο. 

4.6.2 Τηκνιόγεζε (Price) 

Ραγδαίεο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο πγείαο έρνπλ επηθέξεη νη θπβεξλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ψζηε λα κεησζνχλ νη θξαηηθέο δαπάλεο θαη λα 

βειηησζνχλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηηο αληνρέο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ εθαξκνγή θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ Κιεηζηψλ 

Δλνπνηεκέλσλ Ννζειείσλ (Κ.Δ.Ν.) εηζήγαγε έλα ζχγρξνλν - αλαιπηηθφ ηηκνθαηάινγν 

λνζειεηψλ κε θαζνξηζκέλν θφζηνο θαη Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο γηα θάζε δηαγλσζηηθή 

νκάδα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Παξνρψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ ην θφζηνο ηεο λνζειείαο ελφο 

αζθαιηζκέλνπ θαζνξίδεηαη απφ κία ελνπνηεκέλε ιίζηα λνζειίσλ, ηα ιεγφκελα ΚΔΝ. Σν 

ΚΔΝ ηεο εθάζηνηε λνζειείαο πξνθχπηεη αλαιφγσο ηελ πάζεζε θαη επηιεγκέλε ζεξαπεία 

θαη έρεη πξνθαζνξηζκέλν πνζφ θαη εκέξεο παξακνλήο (θιεηζηφ λνζήιην). θνπφο ηεο λέαο 

δηαδηθαζίαο  είλαη ε αθξηβέζηεξε ηηκνιφγεζε ηεο λνζειείαο θάζε αζζελή θαη ν 

αλαζεσξεκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο απφ 

ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Ζ θιηληθή δελ ηηκνινγεί ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη 

θέξδνπο, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο είλαη θιηκαθνχκελεο. πλήζσο, ε 

θνζηνιφγεζε γίλεηαη βάζεη λφκνπ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο πγείαο. Αθνινπζείηαη 

δειαδή, κηα πξνηηκνινγεκέλε πνιηηηθή εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο. Όζνλ αθνξά ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, αθνινπζείηαη κηα πην άκεζε 

επηθνηλσλία κε απφ θνηλνχ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζπκθσλία ησλ ηηκψλ. Δλψ, ε πνηφηεηα 

θαη ε ζπαληφηεηα ηεο εμέηαζεο παίδνπλ θχξην ιφγν αιιά κπνξεί λα θιηκαθψλεηαη θαηά 

πεξίπησζε κε ηε δπλαηφηεηα ησλ ηδησηψλ πειαηψλ.  

4.6.3 Πξνβνιή (Promotion) 

1. Δλεκεξσηηθέο Δηαηξηθέο Δθδόζεηο θαη δηαθεκηζηηθά έληππα: Ζ θιηληθή, κέζσ 

ησλ εηαηξηθψλ πεξηνδηθψλ πνπ εθδίδεη, ελεκεξψλεη ην θνηλφ, ηαηξηθφ θαη κε, γηα 

ζεκαληηθά γηα ηελ πγεία ζέκαηα, θαζψο θαη γηα ηηο ηαηξηθέο/επηρεηξεκαηηθέο 

εμειίμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο κνλάδαο. Οη εηαηξηθέο εθδφζεηο δηαηίζεληαη 
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δσξεάλ. Γηαλέκνληαη κέζσ ηεο θιηληθήο, ελψ ηαπηφρξνλα, απνζηέιινληαη κε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο θιηληθήο ζε ηδηψηεο, λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, 

ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο, ηαηξηθέο εηαηξείεο, δεκνζηνγξάθνπο, ζπλεξγαδφκελεο 

εηαηξείεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Παξάιιεια, κέζσ ησλ εηδηθψλ stands, 

ελεκεξψλνληαη νη επηζθέπηεο θαη νη αζζελείο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηα 

ελεκεξσηηθά έληππα. Έρεη εγθαηαζηαζεί δίθηπν νζνλψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, 

φπνπ νη επηζθέπηεο αιιά θαη νη αζζελείο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κέζσ βίληεν 

πξνβνιψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αιιά θαη γηα ελεκεξσηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζέκαηα. 

2. Γηαδίθηπν: Παξαθνινπζψληαο πάληα απφ θνληά ηηο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ην δηαδίθηπν, ε θιηληθή εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη 

ηε γλψζε, κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ζην internet ή ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν κέζσ 

άξζξσλ, δειηίσλ ηχπνπ θαη ησλ εθδφζεσλ ηεο εηαηξίαο. Αθφκα, κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί γηα παξνρέο, εθπηψζεηο ή/θαη εηδηθά παθέηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ αιιά 

θαη λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηαηξηθά ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη ε θιηληθή. 

3. Δθαξκνγή γηα ipad/iphone/smartphones: Ζ θιηληθή έρεη δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή 

(application) γηα θηλεηά & tablets κε ζηφρν ηελ άκεζε, ζσζηή θαη ππεχζπλε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα φια ηα ζέκαηα πγείαο, ηηο λεφηεξεο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο, ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηα πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα πγείαο, 

πξφιεςεο θαη νκνξθηάο. Με έλα κφλν θιηθ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζέιζεη… ζηελ 

πιεξέζηεξε πχιε πγείαο θαη λα κάζεη φιεο ηηο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία. Ζ εθαξκνγή έρεη δεκηνπξγεζεί γηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα IOS (iPhone, iPod, iPad & iPad mini, έθδνζε 4,3 θαη 

αλψηεξεο) θαη Android (phones, tablets, έθδνζε 3,2 θαη αλψηεξεο).  

4.6.4 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κίαο θιηληθήο κνλάδαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε απνηχπσζε ηνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο θιηληθήο. Σν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζηε θιηληθή «Μ» ηεο κειέηεο καο,  απαξηίδεηαη απφ ηθαλνχο, έκπεηξνπο θαη 
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εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο. Έρεη ζηφρν ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

πγείαο, παξέρνληαο έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξννπηηθή θαη εμέιημε. Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ πνπ απαξηίδεη 

ηελ θιηληθή δηαζέηεη έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηεο θιηληθήο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε θαη βαξχηεηα δίδεηαη ζηε ζσζηή επηινγή, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο.  

4.6.4.1 Δπηινγή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Απνδίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνθξαηία, ε 

δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία  

αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζέηνληαο ζαλ ζηφρν ην πςειφ επίπεδν 

επαγγεικαηηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ θιηληθή απνζθνπεί ζηελ επηινγή αηφκσλ πνπ 

δηαζέηνπλ έληνλα ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ηνπο.  

 εβαζκφ ζηνλ Άλζξσπν.  

 Τπεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα.  

 Πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.  

 Οκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία.  

 Οξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 πκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο / δηαδηθαζίεο.  

 Κξίζε.  

 Δπειημία θαη Πξνζαξκνζηηθφηεηα.  

4.6.4.2 Κψδηθαο δενληνινγίαο 

 Ζζηθέο αμίεο:  

o Αθεξαηφηεηα  

o Τπεπζπλφηεηα  

o εβαζκφο  
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o  πκκφξθσζε  

o Αμηνπηζηία  

o Δκπηζηνζχλε  

 Δπαγγεικαηηθά πξφηππα:  

o Αξηζηεία  

o Σήξεζε Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ  

o Γηαθάλεηα  

o Βησζηκφηεηα  

o Γέζκεπζε 

 

 Οηθνλνκία θαη αγνξά  

o Τπεπζπλφηεηα & Σερλνγλσζία 

o Τπεξεζίεο Τςειήο Πνηφηεηαο 

o Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

o Βηψζηκε Αλάπηπμε 

o Γηαθάλεηα θαη εζηθή 

o Άξηζηε εμππεξέηεζε 

 

 Κνηλσλία 

o Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

o πλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία 

o Δζεινληηζκφο 

 

 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα 

o Κνηλσληθφο Γηάινγνο 

o Δηήζηνο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο 

 

 Δξγαδφκελνη 

o Αμηφπηζηνο θαη Τπεχζπλνο Δξγνδφηεο 

o Δξγαζηαθή Τγεία θαη Αζθάιεηα 

o Παξνρέο & Δθπαίδεπζε 

o Γηαζθάιηζε αλζξψπηλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

o Ίζεο επθαηξίεο εμέιημεο 

 

 Πεξηβάιινλ 
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o Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 

o Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο & ελεκέξσζε 

o Δπαηζζεηνπνίεζε - Γξάζεηο 

4.7   Πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ε θιηληθή «Μ» πεγάδεη απφ ηελ 

εηαηξηθή ηεο θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη, βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη ζεζπηζηεί ε 

πνιηηηθή Πνηφηεηαο Τγείαο, Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο. πλνδεχεη δε φιεο ηηο πξάμεηο  

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία, ηελ αγνξά, ην πεξηβάιινλ, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο, ππιψλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ε αλάπηπμε θαη 

βησζηκφηεηα ηεο θιηληθήο. 

Θεκειηψδεο αξρή ηεο εηαηξίαο, απνηειεί ε απφ θαξδηάο πξνζθνξά, θαη γη’ απηφ 

θεληξηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο είλαη ν εζεινληηζκφο φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ζεβαζκφο, ε αμηνπξέπεηα, ε αγάπε, ε θξνληίδα, είλαη έλλνηεο πνπ 

απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα θάζε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

ηεο θιηληθήο.  

Σν κνληέιν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ζηεξίδεηαη ζε 4 άμνλεο: 

 ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ θαη ΑΓΟΡΑ 

θνπφο ηνπ κνληέινπ πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη ε αλάπηπμε ηεο θιηληθήο λα ζπλππάξρεη 

αξκνληθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, ηελ αγνξά, 

θξαηψληαο πάληα ζην επίθεληξν, κε επαηζζεζία θαη επζχλε, ηνλ άλζξσπν. Έηζη ζην 

πιαίζην ηνπ εθηεηακέλνπ Πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαη έρνληαο 

πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ππεξεηεί, πξνζθέξεη κεηαμχ άιισλ: 

 Πξνγξάκκαηα αξσγήο (κε ηξφθηκα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, εκβνιηαζκνχο 

θ.ά) ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο  

 Γσξεάλ εμεηάζεηο κε αθνξκή Παγθφζκηεο Ζκέξεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ  
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 Δλεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη θακπάληεο  

 Δζεινληηθέο αηκνδνζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Γσξεέο ζε ζρνιεία θαη άιια ηδξχκαηα  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα θάζε επηρείξεζε. Ο 

ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο πγείαο απμάλεηαη θαη πξνζθέξεη ειθπζηηθά απνηειέζκαηα θαη 

κεγάιεο επθαηξίεο ζηηο κνλάδεο ηεο πγείαο, λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο, λα 

ρηίζνπλ κηα λέα θαη αμηφπηζηε βάζε πειαηψλ θαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο. Ο ζθνπφο ηνπ marketing, είλαη ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ θνηλνχ. 

Ζ ηδησηηθή θιηληθή «Μ» ηελ νπνία κειεηήζακε, ράξε ζηηο ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ 

έρεη θάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη εθαξκφδνληαο ηα εξγαιεία ηνπ ζχγρξνλνπ 

marketing, θαηέζηε φρη κφλν leader ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηνπ θιάδνπ ηεο ηδησηηθήο 

πγείαο, αιιά θαη θαηφξζσζε λα πεξηιακβάλεηαη ζηα θνξπθαία λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

Δπξψπεο.  Απνηειεί ππφδεηγκα ειιεληθήο εηαηξείαο πνπ ζηέθεηαη κε επηηπρία ζηνλ 

επξσπατθφ αληαγσληζκφ επελδχνληαο ζε εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο, παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, αιιά θαη επαηζζεζία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία. 

Ζ θιηληθή πέξαλ ηνπ φηη παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο: 

• Δζηηάδεη ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο, ζηηο 

επηζπκίεο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, παξέρνληαο πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδα θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

ηερλνινγία αηρκήο. 

• Δθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο αζζελψλ 

πνπ θαιχπηεη ηηο θιηληθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο καο, ηελ εξγαζηαθή πγεία θαη 

αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• Μεηψλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο 

πξαθηηθέο, κέζσ θαηάιιεισλ δξάζεσλ βειηίσζεο πνηφηεηαο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κέζσ δεηθηψλ θαη κεηξήζεσλ. 

• Παξέρεη πεξηβάιινλ εκπηζηνζχλεο θαη θνπιηνχξα αζθάιεηαο ζην πξνζσπηθφ, πνπ 

πξνάγεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ πνηθηιία απφςεσλ, ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ, 

ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία, ηελ αλάιεςε επζπλψλ, ηελ αζθάιεηα, ηελ πεξηβαιινληηθή 

ππεπζπλφηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε, φηαλ επηηπγράλνληαη νη πξνζδνθίεο. 
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• πκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα πξφηππα πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ελππνγξάθσο απνδερζεί 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο εξγαζηαθήο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο. 

• Πξνζπαζεί γηα ζπλερή βειηίσζε κέζσ ζηνρνζέηεζεο, θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 

επνπηείαο πξνγξακκάησλ θαη δηεξγαζηψλ θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία θαη αλάπηπμε 

εξγαζηψλ 
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