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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές στο πεδίο της κοινωνιολογίας της 
ασθένειας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της 
κοινωνιολογίας της ασθένειας και ειδικότερα στις εννοιολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ασθένειας, 
στις ατομικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις της ασθένειας, της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς 
υγείας, της κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης, των στάσεων και αντιλήψεων για την υγεία και τον τρόπο ζωής, 
στην προαγωγή και διατήρηση της υγείας καθώς και στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τόσο στο 
επίπεδο του σύγχρονου κοινωνικού ατόμου όσο και στο επίπεδο της κοινότητας, των ευπαθών / ευάλωτων 
ομάδων ή του γενικού πληθυσμού.  Επίσης στις ερμηνευτικές θεωρίες των ανισοτήτων και διαφορών στην 
ασθένεια και την υγεία, στις συσχετίσεις της κοινωνικό-οικονομικής θέσης και του εισοδήματος με την ασθένεια, 
το προσδόκιμο ζωής και την υγεία, στις ανισότητες και διαφοροποιήσεις στην προσφορά και ζήτηση των 
υπηρεσιών υγείας.  
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του πλαισίου των θεμελιωδών συνιστωσών που συνθέτουν 
το επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογίας της ασθένειας, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη 
των προσδιοριστικών παραμέτρων του κοινωνικού φαινομένου της ασθένειας. Βασικός σκοπός του μαθήματος 
είναι η κατανόηση  της συνολικής εικόνας των  θεμελιωδών συνιστωσών που συνθέτουν το σύμπλοκο ̈ κοινωνία 
- υγεία - άτομο - ποιότητα ζωής¨, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των προσδιοριστικών 
παραμέτρων του. 
Επιπλέον το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές των μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης των 
ποικίλων παραγόντων που επιδρούν στην εκδήλωση και εμφάνιση της ασθένειας καθώς και στην αναζήτηση 
της φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο του συστήματος υγείας. Με αυτήν την έννοια 
οι φοιτητές θα κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της ασθένειας και θα είναι 
επίσης σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν την κατανομή των πόρων στην υγεία σε μίκρο και μάκρο 
επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της κοινωνιολογίας της ασθένειας.   
▪ Διακρίνει τη σύνδεση της ασθένειας με τους γενικότερους κοινωνικό-οικονομικούς και κοινωνικό-

πολιτισμικούς παράγοντες.  



 

2 | Σ ε λ ί δ α  

▪ Κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής.   
▪ Διακρίνει τη σύνδεση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και 

τις παραμέτρους εκείνες που συνθέτουν το πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό σύμπλεγμα ¨κοινωνία, 
υγεία, άτομο, ποιότητα ζωής¨.  

▪ Γνωρίζει τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων που επιδρούν 
στην εκδήλωση και εμφάνιση της ασθένειας, των στάσεων και συμπεριφορών υγείας και πως αυτά 
χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της ασθένειας ως βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο.  

▪ Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης της κατανομής των πόρων στο 
σύστημα υγείας, της προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.  

▪ Διακρίνει τους βασικούς συντελεστές σε ένα πολυπαραγοντικό κοινωνικό πλαίσιο ή μία μελέτη περίπτωσης 
και να εκτιμήσει το ρόλο των επιμέρους παραγόντων στην ανάπτυξη δράσεων προαγωγής της σχετιζόμενης 
με την υγεία ποιότητας ζωής. 

▪ Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια 
μελέτη περίπτωσης επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στο πεδίο της κοινωνιολογίας της 
ασθένειας, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός κύκλου ποιότητας σε ένα εικονικό περιβάλλον 
εργασίας.    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
▪ Άσκηση κριτικής προσέγγισης κοινωνικών φαινομένων  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Η κοινωνιολογία ως επιστήμη της κοινωνίας, κοινωνικές θεωρίες, κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικοποίηση, 
κοινωνική συμπεριφορά 

2. Νοοτροπία, κουλτούρα, προσωπικότητα, στάση, γνώμες, ανομία, αποκλίνουσα συμπεριφορά 
3. Ανισότητες και διαφορές στην υγεία, ερμηνευτικές θεωρίες 
4. Κοινωνικό-οικονομική θέση, εισόδημα και προσδόκιμο ζωής  
5. Ανισότητες στην προσφορά και ζήτηση των υπηρεσιών υγείας  
6. Εννοιολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ασθένειας 
7. Ατομικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της αρρώστιας 
8. Τρόπος ζωής, άγχος και αρρώστια, αρρώστιες πολιτισμού 
9. Χρόνιες παθήσεις, κοινωνική ένταξη και μακροχρόνια φροντίδα υγείας 
10. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις  
11. Κοινωνικοί και ατομικοί δείκτες, υποκειμενικές και αντικειμενικές διαστάσεις της ποιότητας ζωής  
12. Μηχανισμοί επίδρασης της αρρώστιας στην ποιότητα ζωής  
13. Μεθοδολογία εκτίμησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 
14. Ηθικά ζητήματα αναδιανομής των πόρων στην υγεία  
15. Οι μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης των ερμηνευτικών προσεγγίσεων 

της ασθένειας, των ατομικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων της ασθένειας, των στάσεων και 
συμπεριφορών υγείας, μεθοδολογικούς οδηγούς ανάλυσης των ανισοτήτων και διαφορών στην υγεία, της 
κατανομής των πόρων στο σύστημα υγείας, της προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, εκτίμησης της 
σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων και ομάδων 
εμβάθυνσης. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία με 
μελέτες περίπτωσης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και τεχνικών 
ανάλυσης 

11 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
100 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών 
σε σύντομη μελέτη περίπτωσης, Επίλυση προβλημάτων σχετικών 
με ποσοτικά δεδομένα και Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Σαρρής Μ. (2001): Κοινωνιολογία της Υγείας & Ποιότητα Ζωής, εκδ. Παπαζήσης  
▪ Pilgrim D., Rogers A., (2004): Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 
▪ Nettleton S., (2002): Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 
▪ Adam Ph., Herzlich Cl., (1999): Κοινωνιολογία της Ασθένειας και της Ιατρικής, εκδ. Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Πάτρα 
▪ Μάντη Π., Τσελέπη Χ., (2000): Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών 

Υγείας Κοινωνικές – Πολιτιστικές Πτυχές της Υγείας και της Αρρώστιας, Τόμος Α., εκδ. Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

▪ Κουλιεράκης Γ., Μεταλληνού Ο., Πάντζου Π., (2000): Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των 
Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας, Συμπεριφορές Υγείας. Πρότυπα και Μεταβολές, Τόμος Β., εκδ. Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 

▪ World Health Organization: The World Health Report,  ed. W.H.O., Geneva 
▪ Labiris G., (2004): Disease management. Principles and perspective, International Journal of Medical 

Marketing 
▪ Wilkinson R., Marmot M., (2003): Social Determinants of Health: The Solid Facts, ed. W.H.O. EURO 

Nonserial Publication 
▪ W.H.O., (2003): Pauverté et santé, W.H.O. Publication occasionnelle 
▪ W.H.O., (2003): Les systémes de santé s’attaquent à la paverté, W.H.O. EURO Nonserial Publication 
▪ W.H.O., (2001): Equity and Health, ed. W.H.O., Geneva 

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
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▪ Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 
▪ Νοσηλευτική 
▪ Ιατρική 
▪ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
▪ Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 
▪ Κοινωνική Εργασία 
▪ Social Science and Medicine 
▪ Transplantation Proceedings 
▪ World Health and Population 
▪ Qualitative Health Research 
▪ Palliative & Supportive Care 
▪ British Medical Journal 
▪ Group & Organization Management 
▪ Health Care Management 
▪ Health Management 
▪ Health Policy 
▪ Health Policy, Economics and Management 
▪ Journal of Nursing Management 
▪ Journal of Organizational Change Management 
▪ Medical Care Research and Review 
▪ Organization Science 
▪ Organizational Development Journal 
▪ Quality in Health Care 
▪ Quality Management in Health Care 
▪ The Academy of Management Review 
▪ The Lancet 

 


