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ΠΜΣ Βιοηθικής (2004-2005) 

 
Μάθηµα:  ∆ηµόσια Υγεία 
 
Υπεύθυνος:  Τάσος Φιλαλήθης, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. 
 
∆ιάρκεια:  1 Εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα. (1 ∆. Μ.) 
 
Στόχος:  Η κατανόηση των βασικών εννοιών της δηµόσιας υγείας και της 

οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και η εξοικείωση µε τα θέµατα 
βιοηθικής που προκύπτουν κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
µέτρων προαγωγής της υγείας και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας. 

 
 
Περιεχόµενο:   
 
18 Απριλίου 2005 
Α. Οι βασικές έννοιες της ∆ηµόσιας Υγείας και η αλληλεπίδραση της υγείας, της 

κοινωνίας και της ιατρικής επιστήµης: 
• Στοιχεία από την εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης  
• Η επίδραση των κοινωνικών συνθηκών στη υγεία 
• Οι επιδηµίες των λοιµωδών νόσων και τα (σύγχρονα) νοσήµατα φθοράς 
• Η εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας 
• Το Κράτος Πρόνοιας, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλιση υγείας 
• Οι αρχές της προαγωγής της υγείας και πρόληψης, της περίθαλψης και της 

αποκατάστασης 
 
9 Μαΐου 2005 
Β. Οι προσδιοριστές της υγείας και η στρατηγική της προαγωγής της υγείας: 

• ∆είκτες υγείας του Ελληνικού πληθυσµού, συγκριτικά µε άλλους πληθυσµούς 
• Το προσδόκιµο επιβίωσης των Ελλήνων 
• Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία (health determinants)  
• Μέτρα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας 
• Η σύγχρονη αντίληψη για τις υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

 
16 Μαΐου 2005 
Γ.  Η εκτίµηση των αναγκών υγείας και οι υπηρεσίες φροντίδα της υγείας: 

• Οι ανάγκες υγείας, η ζήτηση και η χρήση υπηρεσιών  υγείας 
• Μέθοδοι εκτίµησης των αναγκών υγείας (health needs assessment) 
• Η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας 

και Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 



• Ο ρόλος της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής και των επαγγελµάτων υγείας 
• Η οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας. 
 

23 Μαΐου 2005 
∆. Οι υπηρεσίες ∆ηµόσιες Υγείας και η οργάνωση δράσεων για την προαγωγή της 

υγείας: 
•  Ο ορισµός των στόχων 
• Η συµµετοχή της κοινότητας και των τοπικών φορέων 
• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων παρέµβασης 
• Η αξιολόγηση του αποτελέσµατος  

 
30 Μαΐου 2005 
Ε. Τα συστήµατα υγείας και η χρηµατοδότηση των υπηρεσιών υγείας: 

• ∆ιαφορετικά µοντέλα οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας: Εθνικά Συστήµατα 
Υγείας, Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπηρεσίες Πρόνοιας, Ιδιωτικές 
υπηρεσίες 

• Η διοικητική και λειτουργική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας 
• Οι πηγές χρηµατοδότησης των δαπανών υγείας: ∆ηµόσιες δαπάνες (φόροι, 

εισφορές σε ταµεία υγείας) και ιδιωτικές δαπάνες (ασφάλιστρα, άµεση 
συµµετοχή του ασθενή) 

• Η κατανοµή των πόρων στην υγεία 
 
6 Μαΐου 2005 
Στ. Οι ανισότητες στην υγεία: 

• Οι κοινωνικές διαφορές στη υγεία: συνθήκες διαβίωσης, τρόπος ζωής, 
περιβάλλον 

• Ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι ειδικές οµάδες πληθυσµού 
• Το εργασιακό και επαγγελµατικό περιβάλλον, το στρες, η ανεργία 
• Η προσπελασιµότητα των υπηρεσιών υγείας και τα γεωγραφικά, διοικητικά, 

οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά εµπόδια που εµφανίζονται. 
 

∆ιδασκαλία:  
 
Η διάρθρωση του µαθήµατος περιλαµβάνει µια εισαγωγική ενότητα και πέντε 3ωρες 
ενότητες που θα πραγµατοποιηθούν µε την µέθοδο του workshop: Εισαγωγή – 
συζήτηση σε οµάδες – παρουσιάσεις οµάδων – συζήτηση και συµπεράσµατα.  
 
Εξετάσεις:  Παράδοση γραπτής εργασίας 
 
 


