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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΜΟΝΑΔΩΝΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(ΔΜΥΠ) 

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MDYP 1.3. 6 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2η 
Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔ
ΕΣ 

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία 4 6 
 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΘΕΩΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4-0 

ΦΟΡΤΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 156 

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 
Εξειδίκευσης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑΜΑΘΗΜΑΤ
ΟΣ (URL) 

https://healthcare-
management.uniwa.gr/courses/b-examino/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  



 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες 

και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στις μεθόδους διαχείρισης 

και διασφάλισης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Βαικοί στόχοι του μαθήματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

φοιτητών στην οργάνωση προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της 

ποιότητας στους εν λόγω τομείς καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού 

ελέγχου. 

Η αντίληψη των απαιτήσεων της ποιότητας από το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας αφορά ένα σύστημα 

δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της ποιότητας του αγαθού/υπηρεσίας που 

παρέχεται στον πελάτη/χρήστη.Στις υπηρεσίες αυτές ειδικότερα οι πολιτικές 

διασφάλισης της ποιότητας αφορούν υλοποιούμενες δραστηριότητες με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια όπως οργάνωση και στελέχωση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, 

τεκμηρίωση, σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο στηρίζεται σε ένα  

ανατροφοδοτούμενο σύστημα καταγραφής και παραγωγής δεδομένων, αποτύπωσης 

των σφαλμάτων και προϋποθέσεων διόρθωσης τυχόν λαθών. 

H έννοια του Ελέγχου Ποιότητας (QualityControl) και της Διαχείρισης Ποιότητας 

(QualityManagement) είναι άρρηκτα μεταξύ τους συνδεδεμένες. Ο Έλεγχος 

Ποιότητας αφορά ένα σύστημα δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της ποιότητας. 

Η Διαχείριση Ποιότητας αφορά αντίστοιχα ένα σύστημα α) διοίκησης και ελέγχου 

των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα (σχεδιασμός αγαθού/υπηρεσίας, παραγωγή, 

διανομή και εξυπηρέτηση), β) πρόληψης προβλημάτων ποιότητας και γ) διασφάλισης 

της τήρησης των προδιαγραφών για τα αγαθά και υπηρεσίες που καταλήγουν στους 

πελάτες/χρήστες. Τα συστήματα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας 

περιγράφονται επίσης ως συστήματα διαπίστευσης των εν λόγω υπηρεσιών και 

αφορούν κατά βάση στην: θεραπευτική αποτελεσματικότητα, διαγνωστική 

αξιοπιστία, τήρηση πρωτοκόλλων, στη διαχείριση του ασθενή, διαχείριση του 

προσωπικού (πρότυπα στελέχωσης, εκπαίδευσης και κατανομής αρμοδιοτήτων) και 

διοικητικές λειτουργίες.   

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε 

θέση να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω: 

 μια νέα αντίληψη και κουλτούρα μάνατζμεντστη βάση της υπευθυνότητας 

όλων των παραγόντων απέναντι στον χρήστη και την ποιότητα φροντίδας 

αλλά και της επιχειρησιακής νοοτροπίας στη διαχείριση των πόρων και στη 

λήψη αποφάσεων.   

 μεθόδους και τεχνικέςγια την αποτελεσματικότερη απόδοση των τεχνικό-

οικονομικών λειτουργιών και της διαχείρισης των πόρων με τη χρήση 

εργαλείων που μπορούν να εφαρμοσθούν σε επιμέρους πεδία της διοίκησης-



διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας (π.χ. στις 

προμήθειες, στην κίνηση των ασθενών και κατανομή των κλινών, στον 

προγραμματισμό του προσωπικού, στη μέτρηση της οικονομικής απόδοσης, 

στην αξιολόγηση της θεραπευτικής  αποδοτικότητας κ.λπ.). 

 τεχνικές διασφάλισης και ελέγχου της ποιότηταςτων παρεχομένων υπηρεσιών 

σε όλα τα στάδια διανομής των υπηρεσιών με τη χρήση νέων μεθόδων και 

πρακτικών  που οδηγούν στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών 

(qualityassurance, audit, κλπ).  

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την 

ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείωνγια την επίλυση προβλημάτων 

σε εξειδικευμένες εφαρμογές 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων 

 Σχεδιασμός  και πρωτοτυπία στην ανάπτυξηπρογραμμάτων και έργων  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και 

ερευνητικού έργουγια τη διεύρυνση των ανθρωπίνων πόρων που θα 

εφαρμόζουν τη νέα προστιθέμενη επιστημονική αξία. 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται και αναλύονται θεμελιώδεις και ειδικές 

στο χώρο της υγείας και κοινωνικής φροντίδας έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές όπως 

αυτές που ακολουθούν:  

 Οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας ως κοινωνικό-τεχνικά 

συστήματα και η αναγκαιότητα εισαγωγής μεθόδων και τεχνικών του 

μάνατζμεντ.  

 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διοίκησης-διαχείρισης ολικής ποιότητας.  

 Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας(qualityassurance), διαρκής βελτίωση της 

ποιότητας (CQI), κόστος και ποιότητα, στατιστικός έλεγχος της διεργασίας 

(SPC), βραβεία ποιότητας στον τομέα υγείας.  

 Διαχείριση της γνώσης, προσέγγιση της κουλτούρας των οργανισμών υγείας 

και πρόνοιας, μάνατζμεντ παραμέτρων λειτουργικής ικανότητας και 

αξιολόγησης, ασφάλεια του ασθενή (patientsafety), συνολικό μάνατζμεντ 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.  

 Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη της διοίκησης υπηρεσιών 

υγείας – πρόνοιας, πληροφορική και ποιότητα, σύγχρονες τάσεις στη δομή και 

λειτουργία του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας.  

 Προτυποποίηση υπηρεσιών υγείας. ανάλυση περιπτώσεων μέσω των ειδικών 

τεχνικών ελέγχου ποιότητας. 

Ειδικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά τις ακόλουθες θεματικές-διδακτικές 
ενότητες: 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις: Οι έννοιες και η φιλοσοφία της ποιότητας   

 Συστήματα διαχείρισης - διασφάλισης ποιότητας  

 Εργαλεία και τεχνικές ποιότητας 

 Εργαλεία ελέγχου ποιότητας  

 Κόστος ποιότητας 

 Πρότυπα ISO 

 ΕυρωπαϊκόΊδρυμαΠοιοτικήςΔιοίκησης 

(EuropeanFoundationforQualityEFQM) 

 Πολιτικές διαπίστευσης  

 Κλινική διακυβέρνηση  

 Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης χρηστών υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας  

 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 



Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών και 
ερευνητική εργασία 
 

13 

Άσκηση Πεδίου, 
Παρουσίαση ειδικών 
ασκήσεων με 
πραγματικά δεδομένα 
σχετικά με την 
ανάπτυξη των 
διαδικασιών ποιότητας 
στις υπηρεσίες υγείας 
και κοινωνικής 
φροντίδας 

 

13 

Διαδραστική 
διδασκαλία, 
παρουσίαση ειδικών 
θεμάτων μέσω της 
επαγωγικής και 
απαγωγικής 
προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση 
πιθανών ζητημάτων 
εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα. 

13 

Ατομική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

39 
 

Αυτοτελής Μελέτη 39 
Σύνολο Μαθήματος  
(26 ώρες φόρτου   
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

156 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  
ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κρίσης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με 
την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης, 
βελτίωσης, αξιολόγησης, πιστοποίησης 
ποιότητας μίας υπηρεσίας υγείας, κοινωνικής 
φροντίδας 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας 
ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής ή   
     Ομαδικής  Ερευνητικής Εργασίας (40%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 



 Β. Παπανικολάου ΗΠοιότητα στις ΥπηρεσίεςΥγείαςΑρχές- 

Μέθοδοι&Εφαρμογέςεκδ. Παπαζήση 2007 

 Β. ΚέφηςΔιοίκησηΟλικήςΠοιότηταςεκδ. Κριτική 2014 

 D. L. Goetsch, S.B. DavisΔιαχείρισηΠοιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία 

Εισαγωγή στην Ολική Ποιότητα Εκδ. Τζιόλα 2013  
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