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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό πεδίο των οικονομικών που εμπεριέχει τις βασικές έννοιες 
χρηματοδότησης των συστημάτων  υγείας, των μεθόδων αμοιβής των παραγωγών –προμηθευτών του τομέα 
υγείας και της αξιολόγησης προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας. 
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει μέσω της ανάλυσης τους να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο γνωσιακό πεδίο 
για τους φοιτητές ώστε να κατανοηθούν πλήρως,  τόσο οι σύγχρονες οικονομικό-διαχειριστικές μέθοδοι 
ανάπτυξης των επιχειρησιακών μονάδων σε μίκρο επίπεδο όσο και οι μέθοδοι αξιολόγησης, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το συμπληρωματικό εννοιολογικό πεδίο των σύγχρονων 
μεθοδολογικών χρηματοδοτικών τεχνικών, των μεθόδων αποζημίωσης, των δεικτών αξιολόγησης και της 
συγκριτικής ανάλυσης του κόστους-ωφέλους, του κόστους –αποτελεσματικότητας, του κόστους χρησιμότητας 
και της ελαχιστοποίησης κόστους,  διευκολύνουν τους φοιτητές να εντρυφήσουν στην εξειδικευμένη οικονομική 
ανάλυση χρηματοδότησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών του τομέα υγείας. Το συνολικό μεθοδολογικό 
πλαίσιο του μαθήματος, στοχεύει  να διαμορφώσει την οικονομική σκέψη των φοιτητών ώστε να: 
  
▪ Κατανοούν τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και υγείας,  
▪ Ελέγχουν και να εφαρμόζουν σύνθετες οικονομικό-διαχειριστικές  διαδικασίες και πράξεις,  
▪ Συνθέτουν και να προάγουν μέσω σύγχρονων οικονομικών θεωρητικών μίκρο -αναλύσεων νέες  μορφές 

αποζημίωσης των προμηθευτών των επιχειρησιακών δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας,  
▪ Αναπτύσουν  μεθόδους  ορθολογικοποίησης  των δημοσίων οικονομικών του τομέα υγείας μέσω 

σύγχρονων χρηματοδοτικών μοντέλων, 
▪ Εφαρμόζουν και να αναπτύσσουν σύνθετες μεθόδους αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 
▪ Αξιολογούν τα οικονομικά πεπραγμένα προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας,  
▪ Προσλαμβάνουν γνώσεις  που αφορούν την οικονομική βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των 

προτεινόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας – 
πρόνοιας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους – ωφέλειας 
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Με τη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Κατανοούν το δημοσιονομικό πλαίσιο σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το  χρηματοδοτικό πλαίσιο του 

υποσυστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των ασφαλιστικών ταμείων 
▪ Αντιλαμβάνονται τις έννοιες της διαμόρφωσης των νοσηλίων και των εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης των Νοσοκομειακών Μονάδων και των ιατρικών πράξεων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο 
▪ Αναλύουν τη συσχέτιση, του κόστους των οικονομικών πράξεων στο σύστημα υγείας και να διατυπώνουν 

το εφαρμοσμένο πλαίσιο  για την εξασφάλιση ικανής χρηματοδότησης των μονάδων υγείας 
▪ Αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό των μονάδων υγείας υπό τα 

κοστολογικά δεδομένα και τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων ευθύνης κόστους 
▪ Γνωρίζουν και να διαχειρίζονται Α, τους δείκτες εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας Β. 

να προτείνουν αλλαγές σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής λειτουργίας των μονάδων υγείας Γ. να 
εξασφαλίζουν με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων μέτρων τους οικονομικούς πόρους των προτεινόμενων 
οικονομικό-διαχειριστικών αλλαγών και Δ.  να σχεδιάζουν και να προτείνουν στοχευμένες αλλαγές ως προς 
την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μέσω της αξιολόγησης τους 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών 

εργαλείων  
▪ Αυτόνομη εργασία  
▪ Ομαδική εργασία  
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
▪ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγικές έννοιες περί αναγκαιότητας μελέτης της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας.  
2. Τα Οικονομικά του ασφαλιστικού κλάδου υγείας. 
3. Μορφές Χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
4. Συγκριτική ανάλυση της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, 
5. Πηγές Χρηματοδότησης των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, 
6. Μέθοδοι Χρηματοδότησης των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, 
7. Η Χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Η Χρηματοδότηση της Νοσοκομειακής 

περίθαλψης, 
8. Οι Μέθοδοι αποζημίωσης & αμοιβής των παραγωγών- προμηθευτών. 
9. Η Χρηματοδότηση των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 
10. Ο Εννοιολογικός προσδιορισμός της αξιολόγησης, Η Διάκριση των αξιολογικών διαδικασιών στις 

υπηρεσίες υγείας, 
11. Αξιολόγηση και ποιότητα ζωής, 
12. Οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας μέσω των θεμελιωδών  προσεγγίσεων: ΄΄ελαχιστοποίηση-

κόστους΄΄, ΄΄κόστος-αποτελεσματικότητα΄΄,  ΄΄κόστος-χρησιμότητα΄΄, ΄΄κόστος- αποδοτικότητα΄΄. 
13. Δείκτες αξιολόγησης, δείκτες  επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας 

 

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. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία που 
εστιάζει στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες φοιτητών 

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 
κρίσης, Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα 
χρηματοδότησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και υπηρεσιών 
υγείας 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. 
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▪ Σούλης Σ., Γρίβας Θ., Γούλα Α., (1999): Οι δείκτες εκροών-αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία 

στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, 
ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 3.1.δ.2., εκδόσεις ΤΕΙ-Αθήνας. 

▪ Drumond M., et al., (1997): Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Υγείας, εκδόσεις Κριτική. 
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