
Έρευνα για τo claw back 
ιατρικών εξετάσεων 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)  

ΔΕΙΓΜΑ: 400 ΙΑΤΡΟΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ

(200 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ, 100 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ, 
50  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΙ, 50 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ). 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, TYXAIA

ΧΡΟΝΟΣ: 14 – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα.  

Στρώμα, οι ειδικότητες των ιατρών.   

Πρώτο στάδιο, η κατανομή του δείγματος 

ανάλογα με την ειδικότητα των ιατρών.  

Δεύτερο στάδιο η  τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων (ιατρών) 

στο εσωτερικό κάθε στρώματος. 



Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Για την επιλογή του δείγματος 

εφαρμόστηκε τυχαία δειγματοληψία τηλεφωνικών αριθμών.  

Έγιναν  τουλάχιστον 5 προσπάθειες επικοινωνίας 

με τον κάθε αρχικά επιλεγέντα αριθμό σε  διαφορετικές ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, είχαμε αντικατάσταση αριθμού  

με άλλη τυχαία επιλογή, εντός του ιδίου πλαισίου.  



ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο προέκυψε μετά από συνεργασία

μεταξύ του Ι.Σ.Α. και της Alco

και η τελική του διατύπωση εγκρίθηκε από τον Ι.Σ.Α.  

Πριν την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική διερεύνηση σε δείγμα 10 ιατρών, 

όπου διαπιστώθηκε η λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου

και η απουσία σημαντικών προβλημάτων 

σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων.  



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

με βάση τους Κώδικες Δεοντολογίας

ESOMAR και ΣΕΔΕΑ,

τον Κανονισμό Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

και με πλήρη εφαρμογή 

του Κώδικα ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.

Η ALCO είναι μέλος 

της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ (ιδρυτικό).



ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η έρευνα ελέγχθηκε με βάση τις προδιαγραφές 
του Κώδικα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων   

(ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ.

Συγκεκριμένα έγινε επανέλεγχος ίσου αριθμού ερωτηματολογίων
για κάθε έναν και όλους τους ερευνητές,

από έμπειρους ελεγκτές-μόνιμα στελέχη της Alco.

Ποσοστό ελέγχου : 20%

Είδος ελέγχου : 
Επιβεβαίωση μέσω επανάληψης επιλεγμένων ερωτήσεων.



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κύρια Ευρήματα 



Θεωρείτε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει βελτιωθεί, έχει 
επιδεινωθεί ή έχει μείνει στο ίδιο επίπεδο τα τελευταία  χρόνια;

%



Θεωρείτε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει βελτιωθεί, 
έχει επιδεινωθεί ή έχει μείνει στο ίδιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια;
ανά ειδικότητα

%



Πιστεύετε ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
μπορεί να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας; 

%



Πιστεύετε ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
μπορεί να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας;  
ανά ειδικότητα

%



Θεωρείτε την καθιέρωση claw back για τις εξετάσεις, 
δίκαιο ή άδικο μέτρο;  

%



Θεωρείτε την καθιέρωση claw back για τις εξετάσεις, 
δίκαιο ή άδικο μέτρο; 
ανά ειδικότητα 

%



Θεωρείτε ότι το ποσοστό του claw back που ορίστηκε πρόσφατα από τον 
ΕΟΠΥ για τις εξετάσεις είναι αυτό που πρέπει, πολύ μεγαλύτερο από αυτό 
που πρέπει ή πολύ μικρότερο από αυτό που πρέπει;  

%



Θεωρείτε ότι το ποσοστό του claw back που ορίστηκε πρόσφατα από τον 
ΕΟΠΥ για τις εξετάσεις είναι αυτό που πρέπει, πολύ μεγαλύτερο, ή πολύ 
μικρότερο από αυτό που πρέπει;  ανά ειδικότητα

%



Εκτιμάτε ότι τα ποσοστά claw back για τις εξετάσεις δημιουργούν 
πολύ μεγάλο, μεγάλο, μικρό ή πολύ μικρό πρόβλημα επαγγελματικής 
βιωσιμότητας; 

%



Εκτιμάτε ότι τα ποσοστά claw back για τις εξετάσεις δημιουργούν 
πολύ μεγάλο, μεγάλο, μικρό ή πολύ μικρό πρόβλημα επαγγελματικής 
βιωσιμότητας; ανά ειδικότητα 

%



Πιστεύετε ότι το claw back για τις εξετάσεις πρέπει να καταργηθεί;  

%



Πιστεύετε ότι το claw back για τις εξετάσεις πρέπει να καταργηθεί;
ανά ειδικότητα

%



Τι από αυτά που θα σας διαβάσω θα επιλέγατε,
προκειμένου να καταργηθεί το claw back για τις εξετάσεις;  

%



Ποιος θεωρείται ότι είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την υπέρβαση 
του προϋπολογισμού για τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΟΠΥ,  
η υποχρηματοδότηση ή η υπερσυνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων; 

%


