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Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα της έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές τα κατάλληλα 

εργαλεία και γνώσεις για να αναλύσουν και να θέσουν στην πράξη την Ηγετική 

Διεύθυνση σε σχέση με την φροντίδα υγείας και την κοινωνική φροντίδα μέσα 

στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει 

τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της διοίκησης, οργάνωσης και ποιότητας 

στις υπηρεσίες υγείας, στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στην διοίκηση και 

οργάνωση, στις μεθόδους διασφάλισης ποιότητας και στην εφαρμογή των 

ανωτέρω στις υπηρεσίες υγείας.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

 Αναλύει τις έννοιες και το πεδίο δράσης της διοίκησης και της ηγετικής 

διεύθυνσης 

 Εξετάζει τις βασικές αρχές των θεωριών και των μοντέλων της 

διοίκησης και της ηγετικής διεύθυνσης 

 Εξετάζει κριτικά τις προκλήσεις στην διοίκηση και την ηγετική 

διεύθυνση 

 Εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία, τεχνικές, μεθόδους και δεξιότητες 

για την αποτελεσματική διοίκηση των υπηρεσιών υγείας 

 Περιγράφει και αναλύει τις βασικές αρχές της διοίκησης του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

 Περιγράφει και αναλύει την οργάνωση των συστημάτων υγείας και τον 

τρόπο λειτουργίας τους 

 Αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την διοίκηση και 
καθορίζει την κατάλληλη οργανωτική κουλτούρα για την επίτευξη 
αποδοτικής ηγετικής διεύθυνσης στις υπηρεσίες υγείας 

 Εφαρμόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους μηχανισμούς για τον 

έλεγχο, την διαχείριση και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας και  αναπτύσσει εξειδικευμένα σχέδια δράσης με 

στόχο την ποιότητα 



 Αξιολογεί τη διαδικασία της κλινικής διακυβέρνησης και τους πυλώνες 

της 

 Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προτύπων για σκοπούς 

διαπίστευσης 

 Αναλύει με κριτική προσέγγιση τα αποτελέσματα της έρευνας και των 

διαφόρων εξελίξεων στην διοίκηση και είναι σε θέση να εκτιμήσει την 

επίδραση τους στην πρακτική εφαρμογή στον χώρο της υγείας 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 
Διοίκηση – Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 

 Διοίκηση- Έννοια, θεωρίες και μοντέλα 

 Ηγεσία- Έννοια, θεωρίες και μοντέλα 

 Προκλήσεις διοίκησης/ηγεσίας 

 Αρχές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού 

 Εργαλεία διοίκησης με έμφαση στο χώρο της υγείας 

 Οργάνωση συστημάτων υγείας- Μοντέλα συστημάτων υγείας και 
τρόπος λειτουργίας τους. 

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 

 Έννοια – οι διαστάσεις της ποιότητας στην υγεία 

 Κόστη ποιότητας- οφέλη ποιότητας 

 Κύκλος ποιότητας, έλεγχος ποιότητας, διαχείριση ποιότητας 

 Τρόποι μέτρησης της ποιότητας – κλίμακες, εργαλεία, μοντέλα 

 Εφαρμογές ποιότητας στην κλινική πράξη  

 Κλινικός έλεγχος – πρότυπα και διαπίστευση στην υγεία 

 Η έννοια της κλινικής διακυβέρνησης – ολιστική ορθολογική διαχείριση 
της φροντίδας υγείας 
 

Μεθοδολογία 
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