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Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματος: 

Η παροχή των κατάλληλων επιστημονικών (θεωρητικών αλλά και πρακτικών) εφοδίων 

στους φοιτητές για: 

- Την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας για τις ιδιαιτερότητες της αγοράς 
υπηρεσιών υγείας, οι οποίες  τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών (στη βάση της αναγνώρισης ότι η υγεία αποτελεί ύψιστο 
κοινωνικό αγαθό και το δικαίωμα σε αυτήν πάγια κοινωνική διεκδίκηση). 

- Την κατανόηση της λειτουργίας των οικονομικών εργαλείων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των «συμπεριφορών υγείας» (health 
behaviors) και για το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

- Την εφαρμογή των εργαλείων αυτών στην ανάλυση και επίλυση σύγχρονων 
προκλήσεων του τομέα της υγείας. 

- Την κατανόηση των αρχών της οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών και 
προϊόντων υγείας. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος :   

- Εισαγωγή στα οικονομικά της υγείας. 
Δομές αγοράς (market structures). 

- Αποτυχία της αγοράς υπηρεσιών υγείας (market failure). 
Ζήτηση - Ελαστικότητα ζήτησης. 

- Ζήτηση και προσφορά: προμηθευτές υπηρεσιών υγείας και κατανάλωση 
υπηρεσιών υγείας. 

- Προσφορά: διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών υγείας. 

- Δαπάνες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

- Δαπάνες υγείας στην Ελλάδα. 

- Κατανομή των πόρων και θέσπιση προτεραιοτήτων. 

- Προτιμήσεις και επιλογές των πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας. 



- Εισαγωγή στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των υπηρεσιών υγείας. 
Πηγές χρηματοδότησης και αναδιανεμητικότητα. 

- Χρηματοδότηση ανοικτής περίθαλψης. 

- Χρηματοδότηση νοσοκομειακής περίθαλψης. 

- Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών υγείας. 

- Εισαγωγή στην οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και τις θεωρητικές 
της βάσεις. 

- Μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας 

-  

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:  

Η παρούσα βιβλιογραφία είναι κοινή με την βιβλιογραφία του μαθήματος «MPH-404. 
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Διαλέξεις 

Μέθοδοι Αξιολόγησης / Βαθμολόγησης: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Διδάσκοντες: Υπεύθυνος Μαθήματος: Κ. Σουλιώτης  

Στη διδασκαλία του μαθήματος συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

άλλων Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού και ειδικοί 

επιστήμονες:  Γ. Φραγκιαδάκης, Β. Καπάκη, Λ. Μπορμπουδάκη και κατ’ανάθεση 


