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Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ
Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) αλαπηύρζεθε ζηηο ΗΠΑ σο μερσξηζηόο θιάδνο ηεο
Γηνηεηηθήο Δπηζηήκεο κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, κε εκπλεπζηή ηνλ Edward
Deming. Θεκειηώδεηο αξρέο ηεο ΓΟΠ απνηεινύλ ε αγαζηή ζπλεξγαζία όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζε κία επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ε βειηίζσε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε
ζπλερήο βειηίσζε ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ θηι.
Ιδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο πγείαο, ε αλάγθε γηα αλώηεξε πνηόηεηα είλαη πςειήο πξνηεξαηόηεηαο.
Οη κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ε ζπλερήο
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ζπλερή επίζεο κεηαβνιή θαη πξνζαξκνγή ηεο
πνηόηεηαο όζνλ αθνξά ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
Τν παξόλ κάζεκα ζηνρεύεη λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα, ηηο αξρέο αιιά θαη ηε κέηξεζε ηεο ΓΟΠ
γεληθά θαη λα εζηηαζηεί πεξαηηέξσ ζην ρώξν ηεο πγείαο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ε ΓΟΠ εκπιέθεηαη
ζηηο κνλάδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:


Να γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ζε βάζνο ηελ έλλνηα θαη ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, εηδηθά ζε
ζρέζε κε ην ρώξν ηεο πγείαο



Να γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ΓΟΠ



ηελ ζεκαζία θαη ζπνπδαηόηεηα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ζην ρώξν ηεο πγείαο



ηελ εμειηθηηθήο πνξεία ηεο πνηόηεηαο.



ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη ηάζεηο ζηελ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ζην ρώξν ηεο
πγείαο.



ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓΟΠ ζε κνλάδεο ππεξεζηώλ Υγείαο.



ην πιαίζην εθαξκνγήο ΓΟΠ ζε κνλάδεο ππεξεζηώλ πγείαο ζηε Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν



ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζηηο κνλάδεο πγείαο



ηνλ ξόιν ησλ Βξαβείσλ Πνηόηεηαο ζηηο κνλάδεο πγείαο



ηε δεηξεύλεζε κειινληηθώλ ηάζεσλ θαη πξνθιήζεσλ ζηελ Διιάδα
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Αξιολόγηζη Μαθήμαηορ
Οη θνηηεηέο αλακέλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα είηε δηαδξαζηηθά είηε κε κειέηεο
πεξηπηώζεσλ.
Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ καζήκαηνο ζα πξνθύςεη από ηειηθή γξαπηή εμέηαζε θαη παξνπζίαζε
αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο
Σελικόρ Βαθμόρ
Γίλνληαη νη παξαθάησ ελαιιαθηηθέο:
1. Τειηθή Δμέηαζε: 50% (απαξαίηεην λα είλαη πξνβηβάζηκνο) & Αηνκηθή Τειηθή
Δξγαζία: 50%
2. Τειηθή Δμέηαζε: 60% (απαξαίηεην λα είλαη πξνβηβάζηκνο) & Οκαδηθή (2 αηόκσλ)
Τειηθή Δξγαζία: 40%
3. Τειηθή Δμέηαζε 100%
Η ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα επηβξαβεύεηαη κε bonus βαζκνινγίαο (δειαδή
επηπιένλ βαζκόο).

