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Περιγραφή Μαθήματος 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ ως ξεχωριστός κλάδος της 

Διοιητικής Επιστήμης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με εμπνευστή τον Edward 

Deming. Θεμελιώδεις αρχές της ΔΟΠ αποτελούν η αγαστή συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων σε μία επιχειρηματική μονάδα, η βελτίσωη της απόδοσης των εργαζομένων, η 

συνεχής βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού κτλ.  

Ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, η ανάγκη για ανώτερη ποιότητα είναι υψηλής προτεραιότητας. 

Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και η συνεχής 

εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επίσης μεταβολή και προσαρμογή της 

ποιότητας όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη. 

Το παρόν μάθημα στοχεύει να περιγράψει την έννοια, τις αρχές αλλά και τη μέτρηση της ΔΟΠ 

γενικά και να εστιαστεί περαιτέρω στο χώρο της υγείας και τον τρόπο που η ΔΟΠ εμπλέκεται 

στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

▪ την έννοια και τις αρχές της ΔΟΠ, ειδικά σε σχέση με το χώρο της υγείας 

▪ τη σημασία και σπουδαιότητα της βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο της υγείας  

▪ την εξελικτική πορεία της ποιότητας.  

▪ τις διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις στην βελτίωσης της ποιότητας στο χώρο της 

υγείας.  

▪ την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ σε μονάδες υπηρεσιών Υγείας.  

▪ το πλαίσιο εφαρμογής ΔΟΠ σε μονάδες υπηρεσιών υγείας στη Ελλάδα και στον κόσμο  

▪ την εφαρμογή συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις μονάδες υγείας 

  

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

mailto:kottarid@unipi.gr


▪ τον ρόλο των Βραβείων Ποιότητας στις μονάδες υγείας 

▪ τη δειρεύνηση μελλοντικών τάσεων και προκλήσεων στην Ελλάδα 
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