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Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματοσ: 
     Το μάκθμα αυτό παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ μια ευρεία ειςαγωγι ςτο πεδίο τθσ 
δθμόςιασ και τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, ςτισ βαςικζσ μεκόδουσ και 
προςεγγίςεισ που τθν ςυναποτελοφν και ςτο διεπιςτθμονικό χαρακτιρα των 
μεκόδων αυτϊν. 
     Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ: 

 Τθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ εκτίμθςθσ των αναγκϊν υγείασ του 
πλθκυςμοφ και πλθκυςμιακϊν ομάδων με ιδιαίτερα προβλιματα. 

 Τθν διαςφνδεςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ με τθν ΠΦΥ 

 Τουσ κφριουσ κοινωνικοφσ, ςυμπεριφορικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ  
που προςδιορίηουν το επίπεδο υγείασ ςτον πλθκυςμό. 

  Τισ μεκόδουσ παρζμβαςθσ και τθ ςυμβολι διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν 
προςεγγίςεων για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ. 

 Τισ βαςικζσ αρχζσ προαγωγισ υγείασ και πρόλθψθσ 

 Τθν αξία τθσ διεπαγγελματικισ και διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ  

 Τισ προτεραιότθτεσ για τθ δθμόςια υγεία ςτθν Ελλάδα/ για τον Παγκόςμιο 
Οργανιςμό Υγείασ, τθν περιβαλλοντικι υγεία, και τθν υγειονομικι αςφάλεια.  

 
Τι δεξιότητεσ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ ςτο τζλοσ 
του μαθήματοσ: 
 
-Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν 
δθμόςια υγεία και τθν ΠΦΥ.  
 
-Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηει ι να αξιολογεί/ςχεδιάηει προγράμματα 
προαγωγισ υγείασ και πρόλθψθσ χρονίων και μθ νοςθμάτων.  
 
-Θα πρζπει να εφαρμόηει πρακτικζσ προαγωγισ τθσ διαςφνδεςθσ τθσ ΔΥ με τθν ΠΦΥ 
κακϊσ και τθσ διατομεακισ/διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ.  
 
-Θα πρζπει να κατανοεί ζννοιεσ όπωσ θ ‘μια υγεία’,  τισ επιπτϊςεισ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ διατροφισ ςτθν ΔΥ κακϊσ και να προτείνει μζτρα και 
παρεμβάςεισ.  
 
-Θα πρζπει να μπορεί να αξιολογιςει τα χαρακτθριςτικά και να αναγνωρίηει 
παρεμβάςεισ που διαςφαλίηουν ζννοιεσ όπωσ θ υγιειονομικι αςφάλεια.    



 
 
Περιεχόμενο του μαθήματοσ :   

- Βαςικζσ αρχζσ Δθμόςιασ Υγείασ. 
- Βαςικζσ αρχζσ ΠΦΥ 
- Πρόλθψθ-προαγωγι υγείασ 
- Διαςφνδεςθ δθμόςιασ υγείασ και ΠΦΥ 
- Κοινωνικοί Προςδιοριςτζσ. 
- Διατομεακι/διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία 
- Υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Υγείασ και ςχεδιαςμόσ δράςεων  
- Υγιειονομικι αςφάλεια  
- Ανιςότθτεσ ςτθν υγεία  
- Ειςαγωγι ςτθν περιβαλλοντικι υγεία  
- Η ςθμαςία τθσ διατροφισ  
- Προτεραιότθτεσ πολιτικισ για τθ δθμόςια υγεία ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ  
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Η βιβλιογραφία επικαιροποιείται και αναπροςαρμόηεται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 
Διδακτικζσ και μαθηςιακζσ μζθοδοι:  Διαλζξεισ, υποχρεωτικι εργαςία  

 
Μζθοδοι Αξιολόγηςησ / Βαθμολόγηςησ:  Μεικτοφ τφπου εξζταςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ/μικρϊν κεμάτων ανάπτυξθσ 
 
Γλώςςα διδαςκαλίασ: Ελλθνικι 
 
Διδάςκοντεσ: Στθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςυμμετζχουν μζλθ ΔΕΠ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και άλλων Πανεπιςτθμίων και Ιδρυμάτων τθσ Ελλάδασ και 
του Εξωτερικοφ και ειδικοί επιςτιμονεσ: Ι. Τςιλιγιάννθ, Ε. Συμβουλάκθσ, Χ. Λιονισ, 
Α. Φιλαλικθσ Α. Ψαρουλάκθ, Α. Καφάτοσ, Αναςταςίου Φ.,   και κατ’ ανάκεςθ. 
 
 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Mary%20Jane%20Schneider

