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Γιάπκεια: 2
ν
 Δμάκελν 

Τπνρξεσηηθό κάζεκα  γηα ηελ Καηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο  Τπεξεζηώλ 

Τγείαο / 6 ECTS 

 

Τύπορ:  Παξάδνζε 

 

Ανηικειμενικοί Σηόσοι ηος μαθήμαηορ: 

Η παξνρή ησλ θαηάιιεισλ επηζηεκνληθώλ (ζεσξεηηθώλ αιιά θαη πξαθηηθώλ) 

εθνδίσλ ζηνπο θνηηεηέο γηα: 

- Σελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πγείαο 

- Σνλ ξόιν, ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 

ζηελ πνιηηηθή πγείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πνιηηηθή θαξκάθνπ. . 

- Σν ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο 

ζηελ πγεία (κειέηεο θόζηνπο/νθέινπο, κειέηεο 

θόζηνπο/απνηειεζκαηηθόηεηαο, θιπ.) 

- Σελ θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηώλ, εξεπλώλ θαη εθζέζεσλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. 

- Σελ πηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

- Σε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ηεθκεξίσζεο κε ηα δηεζλή δεδνκέλα. 

-  

 

Τι δεξιόηηηερ θα ππέπει να έσει αποκηήζει ο μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ ζηο ηέλορ 

ηος μαθήμαηορ: 

 Να απνθηήζεη εμνηθείσζε κε νξηζκνύο θαη έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηα νηθνλνκηθά 
ηεο πγείαο θαη ηεο δηαρείξηζεο πόξσλ 

 Να είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην θνξηίν ρξόλησλ λνζεκάησλ ή πγεηνλνκηθά 
επηηαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ κε όξνπο εθηίκεζεο θόζηνπο  

 Να θαηαλνεί πξνζδηνξηζηέο θαη κεηαβνιέο ζην πγεηνλνκηθό πεξηβάιινλ  πνπ 

κεηαβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ή ηε δήηεζε ππεξεζηώλ 

 Να εμνηθεησζεί κε ηε κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο ηεο νηθνλνκηθήο 
αμηνιόγεζεο 

 Να εμνηθεησζεί κε ηηο αξρέο ηεο Ιαηξηθήο βαζηζκέλεο ζηελ ηεθκεξίσζε κε 
όξνπο ρξεζηήο δηαρείξηζεο πόξσλ 

 Να απνθηήζεη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό εξεπλεηηθώλ πξσηνθόιισλ κε 

ππιώλεο ηελ θιηληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε 

 

 

 

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ:   

- Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηάο ηεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δεκόζηαο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

δεκόζησλ πόξσλ.  

- Η πηνζέηεζε/εθαξκνγή ηεο θνηλσληθν -νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ζηελ πγεία. 

Υπεύθςνορ:  πκβνπιάθεο Δκκαλνπήι



- Σερληθέο θαη κέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ηερλνινγία πγείαο. 

- πγθξηηηθή παξνπζίαζε ζεζκηθώλ νξγάλσλ, δηεζλώλ θαη εζληθώλ (ΗΣΑ 

bodies). 

- ρεδηαζκόο κειέηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

- Η ζθνπηκόηεηα ηεο θιηληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεθκεξίσζεο. 

- Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ πγείαο. 

- Βαζηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ θόζηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε 

- Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ηεο αβεβαηόηεηαο θαη δπλαηόηεηεο γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

- Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε θαη ηεθκεξίσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η εζληθή θαη 

δηεζλήο εκπεηξία.  

- Η ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ πνιηηηθή 

πγείαο. 

 

Γημοζιεςμένερ επγαζίερ πος θα σπηζιμοποιηθούν ωρ αζκήζειρ ζηη διδαζκαλία 

ζηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ: 

 

Stafyla E, Kerenidi T, Gerogianni I, Geitona M, Daniil Z, Gourgoulianis KI.The 

pharmacological cost of COPD during Greek economic crisis.Int J Chron Obstruct 

Pulmon Dis. 2017 Jan 31;12:461-466. 

 

Latsou D, Geitona M.The Effects of Unemployment and Economic Distress on 

Depression Symptoms.Mater Sociomed. 2018 Oct;30(3):180-184. 

 

Athanasakis K, Ollandezos M, Angeli A, Gregoriou A, Geitona M, Kyriopoulos 

J.Estimating the direct cost of Type 2 diabetes in Greece: the effects of blood glucose 

regulation on patient cost.Diabet Med. 2010 Jun;27(6):679-84. 

 

Kamekis A, Bertsias A, Moschandreas J, Petelos E, Papadakaki M, Tsiantou V, 

Saridaki A, Symvoulakis EK, Souliotis K, Papadakis N, Faresjö T, Faresjö A, 

Martinez L, Agius D, Uncu Y, Sengezer T, Samoutis G, Vlcek J, Abasaeed A, 

Merkouris B, Lionis C.Patients' intention to consume prescribed and non-prescribed 

medicines: A study based on the theory of planned behaviour in selected European 

countries.J Clin Pharm Ther. 2018 Feb;43(1):26-35. 
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