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Kakovost...

Kakovost


kakóvost -i ž (ọ́) 1. kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti:
predpisana kakovost surovin; oceniti kakovost mleka, sira / dobra, slaba
kakovost izdelka / te snovi so po kakovosti zelo različne 2. kar
opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti; kvaliteta: pri
izdelkih se zahteva tudi določena kakovost ♪



kakóvosten -tna -o prid. (ọ́) 1. nanašajoč se na kakovost:
kakovostna izenačenost izdelkov; kakovostne spremembe materiala /
visoka kakovostna raven pouka / določiti kakovostni razred lesa 2. redko
dober, kvaliteten: kakovostni proizvodi; prodajajo samo kakovostno sadje
/ skrbeti je treba za kakovostno zdravstvo ◊ lingv. kakovostni pridevnik;
kakovostni rodilnik kakóvostno prisl.: material kakovostno ustreza ♪



Zakaj kakovost...
Namen analize kakovosti procesa je ugotavljanje,
kako proces v resnici poteka, kaj gre narobe in
kako naj bi proces potekal.



Podatke, ki jih zbiramo nato primerjamo s
kontrolnimi mejami in s tem ugotovimo, ali je
proces stabilen ali ne.



S tem tudi nadziramo izvajajanje procesa in
odkrivamo posebna odstopanja, ki jih nato
odpravimo (izboljšave).
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Če hočemo izboljšati,
moramo tudi meriti

Diagrami trendov/ časovni diagram

Tabelarično zbiranje podatkov

Ishikawa diagram/ ribja kost diagram

Pareto diagram

Histogram
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Vsak kazalec samo po sebi mora
biti tudi izpostavljen PDCA-ju

Kontrolne karte



Kako merimo kazalec

Kako na njega ukrepamo, kaj naredimo z
specifično številko....





Če ga ne uporabljamo, ga ne bi več merili..

Predlogi za kazalce kakovosti


Idealen kazalec kakovosti....



Brez vsebinskih problemov



Numerična opredelitev dobrega napredka

Povprečno število opravljenih pregledov v delovni
enoti urgentnega odseka specializacije



Postopen prirastek številke glede na leto
specializacije...



Predlogi za kazalce kakovosti

Namen kakovosti...



Letno poročilo nacionalnih koordinatorjev



Pravočasno prepoznati probleme



Letni razgovor z glavnim mentorjem



Svetovanje v smislu kariere



Večje zadovoljstvo obeh strani...

Doseganje zastavljene vizije in ciljev
(kompetence...)



Nepredvideni dogodki (podaljšanje specializacije,
neuspešen specialistični izpit)





…..



…..
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Hvala za vašo pozornost...
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