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Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ
Το μάκθμα αυτό ζχει ςκοπό να παράςχει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Οργάνωςθσ
και Διοίκθςθσ ςτισ μονάδεσ υγείασ. Περιγράφει τόςο τθ κεωρία τθσ Οργάνωςθσ και
τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν αλλά και τθν πρακτικι ςτο χϊρο τθσ
υγείασ. Στο ςφγχρονο περιβάλλον οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ,
επιςτθμονικζσ και ρυκμιςτικζσ μεταβολζσ που λαμβάνουν χϊρα, δθμιουργοφν
μεγάλεσ προκλιςεισ ςτισ οποίεσ οι μονάδεσ υγείασ οφείλουν να προςαρμόηονται
γριγορα. Ταυτόχρονα, οι περιοριςμζνοι πόροι του δθμοςίου τομζα εγείρουν
ςοβαροφσ περιοριςμοφσ, κατά ςυνζπεια, κακίςταται απολφτωσ αναγκαία θ
ςτελζχωςθ των μονάδων υγείασ με ανκρϊπουσ με δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.
Παράλλθλα αναπτφςςονται ραγδαία οι ιδιωτικζσ μονάδεσ οι οποίεσ αναμορφϊνουν
τον χϊρο τθσ υγείασ.
Το μάκθμα απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ αλλά και ςε
εν δυνάμει επαγγελματίεσ ςε αυτό το χϊρο, παρεχοντάσ τουσ τισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ
αποτελεςματικισ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ.
Επιπρόςκετα, οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται (α) να αναπτφξουν γραπτζσ και
προφορικζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (π.χ. μζςω μελετϊν περίπτωςθσ) και (β) να
να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ μζςω μίασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ όςον αφορά ςτθν
οργάνωςθ και διοίκθςθ ςτο χϊρο τθσ υγείασ.
Σρόποσ διδαςκαλίασ
Το μάκθμα κα διεξαχκεί μζςω διαλζξεων και μελετϊν περίπτωςθσ. Το
μάκθμα κα πλαιςιωκεί από 2 προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ – επαγγελματίεσ ςτο χϊρο
τθσ υγείασ και τθσ διοίκθςθσ.
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Στισ διαλζξεισ, και ανάλογα με τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ, κα παρουςιάηονται
ςχετικά άρκρα και μελζτεσ περιπτϊςεων για περαιτζρω ςυηιτθςθ.

Αξιολόγθςθ μακιματοσ
Η τελικι βακμολογία κα διαμορφωκεί ωσ εξισ:
50% ενδιάμεςθ εξζταςθ
50% ομαδικζσ εργαςίεσ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα κα καλφψει τισ παρακάτω ενότθτεσ:

Βαςικζσ κεωρίεσ διοικθτικισ ςκζψθσ
Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ μονάδων υγείασ
Λιψθ αποφάςεων ςτισ μονάδεσ υγείασ
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Πλθροφορικι και δείκτεσ υγείασ
Επικοινωνία, δθμόςιεσ ςχζςεισ και προϊκθςθ μονάδων υγείασ
Συγκροφςεισ και διαπραγμάτευςθ ςτισ μονάδεσ υγείασ
Διοίκθςθ αλλαγισ, οργανωςιακι ανάπτυξθ και κουλτοφρα ςτισ μονάδεσ υγείασ
Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ ςτισ μονάδεσ υγείασ
Ποιότθτα και διαςφάλιςθ ςτισ μονάδεσ υγείασ

Μακαίνουμε. . .
10% αυτών που διαβάηουμε
20% αυτών που ακοφμε
30% αυτών που βλζπουμε
50% αυτών που βλζπουμε και ακοφμε
70% αυτών που ςυηθτοφμε
80% αυτών που βιώνουμε
95% αυτών που διδάςκουμε ςτουσ άλλουσ.
William Glasser, υστοθεραπεστής

