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Δηδηθεπφκελνη Κπηηαξνινγίαο 



Δίλαη δπλαηόλ λα βειηηώζεηο 

ηελ πνηόηεηα θαη λα κεηώζεηο 

ην θόζηνο;  

 



7,000 aircraft in the air over the United 

States at any given time.  

Τι είναι ποιότητα στις πτήσεις; 



• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ ΔΕΝ είναι 
πολςηέλεια 
 

• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ αζσολείηαι 
με ηα ζημανηικά 

 

• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ είναι 
νοοηποπία 



• Υπάξρνπλ/παξέρνληαη κε αλαγθαίεο ππεξεζίεο;  

– $210 δηζεθ. 

Υπάξρνπλ δηαρεηξηζηηθά/δηνηθεηηθά θόζηε πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είραλ 
απνθεπρζεί?  

– $190 δηζεθ. 

• Υπάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κε κε απνδνηηθό ηξόπν; 

– $130 δηζεθ. 

• Υπάξρνπλ ηηκέο ζε είδε /ππεξεζίεο πνιύ πςειέο; 

– $105 δηζεθ. 

• Υπάξρεη δηαθζνξά; 

– $75 δηζεθ. 

• Υπάξρνπλ ρακέλεο επθαηξίεο πξόιεςεο ηεο αζζέλεηαο; 

– $55 δηζεθ. 

 

Institute of Medicine of National Academies/2012 



Λάθορ ζε αεποποπική πηήζη  
VS  

λάθορ ζε σειποςπγική 
επέμβαζη  

 
Ποια η διαθοπά; 



Το παλιό 
ηπίποδο ηος 
Donabedian 

 1. Τεσνικό μέπορ  
        technical, science of 

medicine 
 
2. Διαπποζωπικό 

μέπορ  
         interpersonal,  art  

of medicine 
 
3. Ξενοδοσειακή 

ςποδομή   
        amenities 



Οι νέοι πςλώνερ ηηρ  
Ποιόηηηαρ ζηιρ ΔΥΥ 
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Φνξείο βειηίσζεο πνηόηεηαο ζηελ 
πγεία ζηηο ΗΠΑ 

Αλάπηπμεο  

Γεηθηψλ  

Πνηφηεηαο  

& Δπίδνζεο 

NCQA, AQA,  

HQA, CAHPS 

Πνιινί Γεκφζηνη θαη Ηδησηηθνί Φνξείο: Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο, Αζζελψλ, 

Πξνκεζεπηψλ……. 

Πηζηνπνίεζε  

ησλ  

εξγαιείσλ  

Δθαξκνγή  

ησλ εξγαιείσλ 

NQF JCAHO, 

CMS, Plans 



• ΔΚΑΠΤΥ πξώελ ΔΚΔΒΥΛ 

• ΔΠΥ 

• ΚΔΔΛΠΝΟ 

• …………….. 

Φνξείο βειηίσζεο πνηόηεηαο 
ζηελ πγεία ζηελ Διιάδα 

Κόζηορ 
Λειηοςπγίαρ 

ηοςρ ;;;;; 

Αποδοηικόηηηα 
& 

Αποηελεζμαηικό
ηηηα ηοςρ ;;;;; 



Ιδηαηηεξόηεηεο Πα. Γ. Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ 

• χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 

• Έλαξμε απφ κεδεληθή νξγαλσηηθή βάζε 

• Μηθξφο κέζνο φξνο ειηθίαο πξνζσπηθνχ 

• χλζεζε θνπιηνχξαο εξγαζίαο απφ 

δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία 

• Γεκφζην – Παλεπηζηεκηαθφ 

• Σειεί ππφ ζπλερή αλάπηπμε – δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

• Τςειέο πξνζδνθίεο 

 



Τπνπξγείν Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

Γεχηεξε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 
Πεηξαηψο & Αηγαίνπ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 
ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΗΑΣΡΗΚΖ  

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ  

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ &  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  

& ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 



Σκήκα «Βειηίσζεο» Πνηόηεηαο 

θαη όρη κόλν «ειέγρνπ» 

• 2003-2004 

• 2004-2006 

• 2007-ζήκεξα 

• Πξνζδνθίεο απφ ΤΤ&ΚΑ  

• Πξνβιήκαηα 



Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Πνηφηεηαο  

(www.attikonhospital.gr) 
• Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαηά ην δπλαηφλ 

• Σππνπνίεζε εγγξάθσλ 

• Γηαζθάιηζε ηεθκεξίσζεο πιεξνθνξίαο (έγθπξε, 

αμηφπηζηε, επίθαηξε)   

• πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

• Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ θαη αζζελψλ 

• Δπηβεβαίσζε απνδνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ 

• πλεξγαζία κε φιεο ηηο Τπεξεζίεο/Σκήκαηα 

• πλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Πνιίηε 

• Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ζηελ πγεία 

• Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο (θιηληθέο – επηρεηξεζηαθέο) 

• χζηεκα Γεηθηψλ (Πνηφηεηαο, Απνδνηηθφηεηαο)  

• Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ  

 



Δπζύλε ρσξίο εμνπζία 

Δμνπζία ρσξίο επζύλε 

Γξαθεηνθξαηηθό ηκήκα κε πνιύπινθνπο 

θαλόλεο 



Πξνυπνζέζεηο Απνδνηηθήο Λεηηνπξγίαο 

Σκήκαηνο Πνηφηεηαο 

• Τπνζηήξημε απφ ζεζκηθφ πιαίζην  

 (ππάξρεη Ν.3868/2010 ) 

• Γέζκεπζε Γηνίθεζεο – Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

• Δλεξγή εκπινθή φισλ 

• Γηάζεζε γηα αιιαγή θνπιηνχξαο εξγαζίαο 

• Blame free 

• πζηεκηθή πξνζέγγηζε 

• Αμηφπηζηε πιεξνθνξία θαη ηερλνινγία  

• ηειέρσζε 



Αληίζηαζε Ιαηξηθνύ Χώξνπ ζηηο νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο βειηίσζεο πνηόηεηαο……. 

…..ζα ππάξρεη έσο φηνπ νη δξάζεηο πνηφηεηαο ιεηηνπξγήζνπλ 

φπσο πξέπεη θαη παξνπζηάζνπλ επηβεβαησκέλε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο 

 

…..ζα κεησζεί φηαλ ν γηαηξφο πάςεη λα δίλεη κάρε γηα λα δψζεη 

ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο πνπ ζέιεη θαη γηα ηελ νπνία έρεη 

εθπαηδεπηεί θαη εθπαηδεχεηαη δηαξθψο 



Γηαηί νη δξάζεηο πνηφηεηαο κπνξεί λα απνηχρνπλ; 

ε θξνληίδα πγείαο δελ είλαη κηα δηκεξήο πξάμε  

κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαη ηνπ αζζελή κφλν 

αιιά κηα αζξνηζηηθή δηαδηθαζία κέζα ζε έλα  

επίζεκν θαη αλεπίζεκν χζηεκα Τγείαο 

 

ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο είλαη απφηνθνο  

αηειψλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη αηνκηθήο αδπλακίαο 

 

νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπλ  

ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο είλαη πνιππαξαγνληηθά 

Berwick, D., Godfrey, A., & Roessner, J. (1990).  

Curing health care. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers  



Γηαηί νη δξάζεηο πνηφηεηαο κπνξεί λα απνηχρνπλ; 

Λάζνο πξνζδνθίεο 

Με ελεξγή ζπκκεηνρή θιηληθψλ  

Άξλεζε απφ απζεληίεο 

Ασθεντίες ηεο πνηφηεηαο 

Έλδεηα κεηξήζεσλ (φ, ηη αμίδεη φρη φηη είλαη εχθνιν λα κεηξεζεί) 

Απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο 

Κίλδπλνο απφ αληηγξαθέο κε πξνζαξκνζκέλεο ζε ειιεληθά δεδνκέλα 

 



ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ 

 

ΔΚΑΠΣΤ 



 



 



Πξνζδνθίεο απφ ΓΗΠΑ ΤΤ (1) 

• Άιιν ρηίδεηο ζπίηη γηα λα κείλεη,  άιιν ρηίδεηο ζπίηη γηα λα 

θαλεί (εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο- ζσζηά εξγαιεία!) 

• Αλ ζέισ λα αλέβσ ςειά πξέπεη λα θαηέβσ ρακειά ( γηα λα 

βάισ ηα ζεκέιηα) (ε πεξηβφεηε εθπαίδεπζε;) 

• Μηα κάρε πνπ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλε είλαη ρακέλε 

• Ζ πξνεηνηκαζία εδάθνπο δελ είλαη ράζηκν ρξφλνπ 

• ΌΥΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΑ ‘ΝΑΗ ΚΑΗ Ο,ΣΗ ΝΑ ‘ΝΑΗ (980 ρηιηάδεο 

επξψ απφ ΔΠΑ γηα πνηεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. εμσηεξηθψλ 

θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (ΦΝΑ;) Όηαλ ςάρλνπκε 

ρξήκαηα γηα λα δηαθξηβψζνπκε κηα πηπέηα;;;;) 



Πξνζδνθίεο απφ ΓΗΠΑ ΤΤ (2) 

• Αλαζθφπεζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ζηείιακε πξηλ έλα ρξφλν; 

Μπνξεί λα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε; 

• Γηαδηθαζίεο: γηαηί δελ ηεξνχληαη; – Ση είδνπο 

Γηαπίζηεπζε….. ρεδηάδεηαη; 



Οη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ πγεία 

• Σν ζέινπκε ή φρη, είκαζηε έηνηκνη ή 

φρη….είλαη εδψ 

• Απμεκέλεο αλάγθεο  

• Απμεκέλεο πξνζδνθίεο απφ αζζελείο 

• Απαίηεζε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο 

• ΓΔΝ ΞΟΓΔΤΟΤΜΔ ΑΝ ΓΔΝ ΑΞΗΕΔΗ 

• ΔΗΜΑΣΔ ΤΠΟΛΟΓΟΗ ΓΗΑ Ο, ΣΗ ΛΔΜΔ 

ΟΣΗ ΓΗΑΘΔΣΟΤΜΔ 

 



Βαζηθέο αξρέο πινπνίεζεο ISO 
• Ο ρξφλνο αξρηθήο πινπνίεζεο (γηαηί 

μεθηλάκε ISO) 

• Γέζκεπζε δηεπζπληή θαη πξντζηάκελνπ 
λνζειεπηή 

• Αλάιπζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζε 

• πλαληήζεηο πξνζσπηθνχ 

• Ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ 

• Δκπινθή πξνζσπηθνχ ζε φια ηα ζηάδηα 
θαη ζπλερψο (θαη κεηά ηελ επηζεψξεζε) 

• Δζεινληηθή εθαξκνγή απφ φινπο θαη 
ζπλαίλεζε  

• Δθπαίδεπζε 

• πλερηδφκελε εθπαίδεπζε 

 



Βήκαηα 

1. Γηαγλσζηηθή κειέηε – απνηύπσζε 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

2. ρεδηαζκόο πζηήκαηνο 

3. Σεθκεξίσζε-θαηαγξαθή Γηεξγαζηώλ, 

δηαδηθαζηώλ, νδεγηώλ εξγαζίαο 

4. Δθαξκνγή ΓΠ- Δθπαίδεπζε 

5. Δζσηεξηθή επηζεώξεζε- Αλαζθόπεζε 

6. Πηζηνπνίεζε 

 



Αξρηθή δηεξεύλεζε 

 Πξνθίι αζζελώλ ηεο Μνλάδαο (θύιν, ειηθία, εζληθόηεηα….) 

 Εύξνο ηωλ δηαγλώζεωλ θαη ηωλ εηδηθώλ πεξηπηώζεωλ 

 Εύξνο ηωλ δξάζεωλ πξνο ηνπο αζζελείο (όρη κόλν 

θξνληίδαο)  

 Τν πξνθίι ηνπ πξνζωπηθνύ 

 Ο πιεζπζκόο επζύλεο 

 Οη δηαζέζηκεο ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 Κνζηνβόξεο δηαδηθαζίεο 

 Σπρλέο δηαδηθαζίεο 

 



Αξθεί ε επηζπκία ηνπ 

Γηεπζπληή/Γηνηθεηή; 

 Φξεηάδεηαη λα θαηαλνήζεη ν ίδηνο ν 

Δηεπζπληήο/Δηνηθεηήο  ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ISO γηα λα δεηά λα ην ππνζηεξίμνπλ όια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο 

 Αλ δελ πεηζζεί όιε ε νκάδα γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, δελ αξθεί 

 

 



Αξθεί ε βνήζεηα ηνπ ζπκβνύινπ; 

Γλσξίδεη ην ρψξν ηεο πγείαο; 

Γλσξίδεη ηo ρψξν ησλ ΤΤ; 

Γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο δεκφζηνπ – 

ηδησηηθνχ ηνκέα; 

Απνθεχγεη ηηο αληηγξαθέο; 

Ξέξεη κε πνηνπο θαη πφζν λα 

αζρνιεζεί; 

Γελ είλαη πάληα αλαγθαίνη 

 

 



Αξθεί ε ζπκκεηνρή όισλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ISO; 
Δγθαηαζηάζεηο- αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ 

(ηερληθή ππεξεζία) 

ηειέρσζε (ΝΤ, ΗΤ, Γηνίθεζε, Γξ. πξνζσπηθνχ, 

Γξ. Δθπαίδεπζεο)  

Δμνπιηζκφο (ηκήκα ΒΗΣ, ΣΤ) 

Πξνδηαγξαθέο λεξνχ (ΣΤ, ΒΗΣ, Μηθξoβηνιφγνη ) 

Τγηεηλή – Λνηκψμεηο (ΝΛ, ΔΝΛ, Δπφπηεο ΓΤ, 

γηαηξφο εξγαζίαο) 

Δκπινθή αζζελψλ θαη νηθνγελεηψλ ηνπο 

πιιφγσλ αζζελψλ  

…………………… 



Πιεγέο (1) 
• άκεζε θαη ζπζηεκαηηθή εκπινθή όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε κηα ππεξεζία 

• εθαξκνγή κηαο δξάζεο πνηόηεηαο αιιά θαη ζηελ 

αμηνιόγεζή ηεο εθ ησλ πζηέξσλ 

• Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκόζηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη θαη΄ επέθηαζε θάζε ππεξεζίαο κέζα ζε απηό δε 

βαζίδεηαη ζε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ θξαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό βάζεη ζηαζκηζκέλεο απνδνηηθόηεηαο θαη 

βειηίσζεο πνηόηεηαο αιιά κόλν κε ην θξηηήξην ηεο 

θάιπςεο αλαγθώλ 

• ε ελνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πνηόηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηα ηκήκαηα ελόο νξγαληζκνύ 

ζε κηα δηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηόηεηαο  



Πιεγέο (2) 
• 7 Ννζνθνκεία, 8 ηκήκαηα αλά λνζνθνκείν, από ΔΠΑ 

ζε ΣΔΙ, ην ΣΔΙ ζε ηδησηηθή εηαηξεία ζπκβνύισλ…….. 

• Δλεζηώζα θαηάζηαζε…. 

• Πξνϋπνινγηζκόο Σκήκαηνο- Πξνγξακκαηηζκόο 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ_ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ_Ιαν_2014.xlsx
ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ_ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ_Ιαν_2014.xlsx
ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ_ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ_Ιαν_2014.xlsx
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

• Γηεπζπληέο ππεξεζηώλ 

• Δδξαίσζε ζεζκνύ 

• Πξνϋπνζέζεηο 

• Απνηειέζκαηα 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΧΟ 



Eκπφδηα ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθήο 

πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο Τγείαο (1) 

Ζ πνηφηεηα θνζηίδεη ζηα πξψηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο (ρξήκα θαη 

εξγαζηνψξεο)  

Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, θφβνο ειέγρνπ, άξλεζε πηνζέηεζεο θαηλνχξηνπ  

Ζ αλάιεςε επζχλεο ζπγρέεηαη  κε ηελ απφδνζε θαηεγνξεηεξίνπ 

Έιιεηςε δέζκεπζεο απφ ηε δηνίθεζε (φισλ ησλ επηπέδσλ θαη φισλ 

ησλ εηδψλ θαη ηελ πνιηηηθή πγείαο) 

Απφ ην μεθίλεκά ηεο ρξεηάδεηαη ε εκπινθή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηε βάζε δηαθνξεηηθά δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θηήκα απηφ πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ηηο εηαηξίεο ζπκβνχισλ 



Eκπφδηα ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθήο 

πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο Τγείαο (2) 

Γελ ππάξρεη ππνκνλή γηα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηά 

ηεο 

Οπνηαδήπνηε απνηπρία ηνπ νξγαληζκνχ απνδίδεηαη ζε 

απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο πνηφηεηαο 

Έιιεηςε καγηάο εηδηθψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ζηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο 

Σν ηαηξνθεληξηθφ ζχζηεκά καο δελ απνδέρεηαη 

πξαθηηθέο πνπ μεθίλεζαλ λα εθαξκφδνληαη ζε ρψξνπο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη απφ επηζηήκνλεο πνπ δελ είλαη 

γηαηξνί  



Παλειιήληα Eκπόδηα γηα ηελ πνηόηεηα ζηηο ΔΥΥ 

• Γξαθεηνθξαηία 

• Αλαμηνθξαηία 

• Αλαμηόπηζηε Γηνίθεζε όισλ ησλ επηπέδσλ (όρη όισλ ησλ 
αηόκσλ)  

• Δπαγγεικαηηθή αλεζηθόηεηα (όρη όισλ ησλ 
επαγγεικαηηώλ)  

• Γηαθζνξά 

• Παληειήο έιιεηςε θηλήηξσλ 

• Άζρεηνη άλζξσπνη ζε άζρεηεο ζέζεηο 

• Λνγηθή ηεο πξνο ην κέιινλ/ή ζε άιινπο αλάζεζεο 
πξνβιεκάησλ….. 

• ΚΑΝΔΝΑΣ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΚΑ ΤΟΥ 
ΛΑΘΗ Ή ΑΒΛΔΨΙΔΣ 



Πξνϋπνζέζεηο γηα πνηόηεηα ζηηο ΔΥΥ 

• Δπαξθείο θαη θαηάιιεινη πόξνη 

• Οξζή θαη ζπλερήο θαηάξηηζε/εθπαίδεπζε 

• Πξνζηαζία αζζελώλ θαη εξγαδνκέλσλ 

• Πνηόηεηα ηεο πνηόηεηαο ζηηο ΥΥ (θαη ησλ 

εξγαιείσλ ηεο) 

• Ηζηθή ηεο πνηόηεηαο (θαη ησλ εξγαιείσλ 

ηεο) 



 



• Δείκηερ ποιόηηηαρ / επίδοζηρ πανηού ζηα πεδία με 
ηην μεγαλύηεπη επίδπαζη 

 

• Εκθέζειρ ποιόηηηαρ δημόζια  

 

• Αμοιβή όλων με βάζη ηην επίδοζη ξεκινώνηαρ από 
ηην ανώηαηη Διοίκηζη 

 

 

 

Εζληθή Πνιηηηθή γηα πνηόηεηα ζηηο ΔΥΥ 



Υξήκαηα & ρξφλνο δελ ππάξρνπλ…… 

ην λα πηάλνπλ ηφπν ηα ρξήκαηα &  

ν θφπνο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο  

γηα ηελ πγεία ζήκεξα  

θαη γηα ηελ …..πγηή πνηφηεηα 



πλερήο Βειηίσζε 



• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ ΔΕΝ είναι 
πολςηέλεια 
 

• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ αζσολείηαι 
με ηα ζημανηικά 

 

• Η ποιόηηηα ζηιρ ΔΥΥ είναι 
νοοηποπία 



Μπνξώ 

γηαηί ζέισ 

όηαλ πξέπεη 

(Δκκ. Καλη) 



αο επραξηζηώ  

γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Δρ Παναγιώτα  Ν.Τ. Λαζάροσ 



 



Γξ Παλαγηώηα Ν.Τ.Λαδάξνπ 

 

Τκήκα Διέγρνπ Πνηόηεηαο & Έξεπλαο θαη 
Σπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο  

 

Πα.Γ.Ν. «Αηηηθόλ»  

 

Τηλ. 210 5831693 

 

qualitydept@attikonhospital.gr 


