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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ4-ΔΜΥΠ7 Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ4-ΔΜΥΠ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές στο πεδίο της κοινωνιολογίας των 
υπηρεσιών υγείας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της 
κοινωνιολογίας των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα στην οργάνωση της εργασίας στο πλαίσιο των αρχών του 
σύγχρονου μάνατζμεντ, στην οργάνωση του ιατρικού φακέλου και του φακέλου φροντίδας υγείας, στην ποιότητα 
της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων και του ασθενή, στην κοινωνιολογική 
προσέγγιση των εργασιακών σχέσεων και ρόλων, στην ανάλυση της  ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς του 
ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, στην προσωπική ποιότητα σε συνδυασμό με την 
ποιότητα της εργασίας, στην κοινωνιολογία της θεραπευτικής σχέσης, στους κοινωνικούς ρόλους στη 
θεραπευτική σχέση των επαγγελματιών υγείας με τον ασθενή κατά τη θεραπευτική διεργασία, στη θεραπευτική 
αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα, στην ικανοποίηση του ασθενή και κατ’ επέκταση στην ποιότητα 
φροντίδας υγείας, στα γενικά και ειδικά θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας (ενημέρωση και συναίνεση του 
ασθενή στις ιατρικές πράξεις, το ιατρικό απόρρητο κ.ά.).  
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση  της συνολικής εικόνας των  θεμελιωδών συνιστωσών που 
συνθέτουν το επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογίας των υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία 
συνολική αντίληψη των προσδιοριστικών παραμέτρων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε 
μίκρο επίπεδο. Το μάθημα στοχεύει στη βελτίωση των αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων των φοιτητών στην 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης ανθρώπινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ψυχοκοινωνικές συμπεριφορές του ανθρώπινου δυναμικού και των ασθενών που αναπτύσσονται στις 
υπηρεσίες υγείας καθώς και των αρχών της βιοηθικής και δεοντολογίας, βάσει των οποίων επιλύονται σήμερα 
περίπλοκα ζητήματα στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.  
Επιπλέον το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές των μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης των 
ποικίλλων ψυχοκοινωνικών και κοινωνικό-πολιτισμικών παραγόντων που επιδρούν στην οργάνωση και 
διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Με αυτήν την έννοια οι φοιτητές θα κατέχουν τις απαραίτητες  γνώσεις στα 
επιμέρους πεδία εξειδίκευσης της κοινωνιολογίας των υπηρεσιών υγείας και θα είναι σε θέση να ασκήσουν 
σύγχρονους και αποτελεσματικούς ρόλους στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας με τη διαμόρφωση και άσκηση 
κριτικού πνεύματος σε ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
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▪ Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της κοινωνιολογίας των υπηρεσιών υγείας  
▪ Διακρίνει τη σύνδεση της θεραπευτικής σχέσης με τους γενικότερους παράγοντες οργάνωσης και διοίκησης 

των υπηρεσιών υγείας 
▪ Έχει κατανοήσει το οργανωτικό επίκεντρο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε μίκρο επίπεδο, τη χρήση του 

φακέλου φροντίδας υγείας, τη ροή της πληροφορίας, την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας 

▪ Έχει γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των τεχνικών ανάλυσης των εργασιακών σχέσεων και 
ρόλων του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας 

▪ Γνωρίζει τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης των μηχανισμών  αντιμετώπισης της 
αρρώστιας 

▪ Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης της ποιότητας της φροντίδας υγείας 
σε συνδυασμό με τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα, τη χρησιμότητα και την ικανοποίηση του ασθενή   

▪ Διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε μία μελέτη περίπτωσης διαδραστικής επικοινωνίας και συνέργειας και 
να αξιολογεί τους επιμέρους ρόλους καθώς και την αμφίδρομη δυναμικής της ομάδας που αναπτύσσεται 

▪ 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 των 
υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός κύκλου ποιότητας που  περιλαμβάνει την 
ανάλυση περιβάλλοντος, τους στόχους, την ανάλυση επιμέρους δράσεων και ενεργειών και το 
χρονοπρογραμματισμό 

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 
▪ Άσκηση κριτικής προσέγγισης κοινωνικών φαινομένων  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Κοινωνιολογία των υπηρεσιών υγείας, εκσυγχρονισμός – νεωτερικότητα των υπηρεσιών υγείας 
2. Το νοσοκομείο-επιχείρηση, οργάνωση της εργασίας στις υπηρεσίες υγείας  
3. Κοινωνιολογική προσέγγιση των εργασιακών σχέσεων και ρόλων στις υπηρεσίες υγείας  
4. Κοινωνιόγραμμα των εργασιακών σχέσεων 
5. Η κατανομή ρόλων και η ψυχο-κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των 

υπηρεσιών υγείας, η προσωπική ποιότητα και η ποιότητα εργασίας.  
6. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, η επαγγελματική ικανοποίηση και η παρακίνηση του 

προσωπικού υγείας 
7. Κοινωνιολογία της θεραπευτικής σχέσης, επικοινωνία και ποιότητα φροντίδας υγείας  
8. Ιατρικός φάκελος και φάκελος φροντίδας υγείας 
9. Κοινωνικοί ρόλοι στη θεραπευτική σχέση ιατρού-ασθενή, η επικοινωνία στη θεραπευτική διεργασία 
10. θεραπευτική αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα, ικανοποίηση ασθενή 
11. Γενικές αρχές και ειδικά θέματα της κοινωνιολογικής προσέγγισης της βιο-ηθικής. Ηθικά και δεοντολογικά 

διλήμματα στο πεδίο της πολιτικής και οικονομίας της υγείας. Ηθικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό των 
συστημάτων και υπηρεσιών υγείας 

12. Εργαστηριακές ασκήσεις στις μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης των ρόλων του προσωπικού υγείας που 
επηρεάζουν τη θεραπευτική σχέση, τεχνικές μέτρησης και εκτίμησης της θεραπευτικής 
αποτελεσματικότητας και χρησιμότητας  

13. Εργαστηριακές ασκήσεις στις τεχνικές ανάλυσης των πρακτικών που αφορούν στις ηθικές και 
δεοντολογικές διαστάσεις της ιατρικής πράξης και τα δεοντολογικά διλήμματα που ανακύπτουν κατά τη 
λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και τη διαχείριση ζητημάτων των ασθενών 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων και ομάδων 
εμβάθυνσης. 

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 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, Ανάλυση ρόλων των 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 & Ποιότητας Ζωής, εκδ. Παπαζήσης  
▪ Μητροσύλη Μ. (1999): Ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις της υγείας σελ. 185-242 στο Μ. Θεοδώρου και 

Μ. Μητροσύλη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 
▪ Pilgrim D., Rogers A., (2004): Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 
▪ Παπαγούνος Γ. (1999): Κείμενα Ηθικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 
▪ Adam Ph., Herzlich Cl., (1999): Κοινωνιολογία της Ασθένειας και της Ιατρικής, εκδ. Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 
▪ Labiris G., (2004): Disease management. Principles and perspective, International Journal of Medical 

Marketing 
▪ Levine R.J., Gorovitz S., Gallagher J., (2000): Biomedical Reasearch Ethics: Updating International 

Guideline, ed. W.H.O., Geneva 
 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 
▪ Νοσηλευτική 
▪ Ιατρική 
▪ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
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▪ Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 
▪ Κοινωνική Εργασία 
▪ Social Science and Medicine 
▪ Transplantation Proceedings 
▪ World Health and Population 
▪ Qualitative Health Research 
▪ Palliative & Supportive Care 
▪ 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 

 


