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Περιγραφή του μαθήματος και σκοπός
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στην οικονομική ανάλυση
όπως αυτή εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας ως εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και στην
κατανομή των πόρων στον τομέα της υγείας. Η ενότητα καλύπτει τη βασική θεωρία της
διαχείρισης του κινδύνου και της ασφάλισης, αναλύει συγκεκριμένα ζητήματα της παροχής
και της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και διερευνά τις προκλήσεις των
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας. Όλες οι έννοιες στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη
των θεμάτων της ενότητας θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και η
παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται χωρίς προαπαιτούμενα εκτός από τη γνώση βασικών
εννοιών μικροοικονομικής η οποία θεωρείται δεδομένη.
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση της υγείας και την
πολιτική υγείας. Αναλύονται τα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλιση και
την πληροφόρηση, τον ανταγωνισμό και την επιλογή, και με την ισότητα και την
αποτελεσματικότητα στην παροχή των υπηρεσιών υγείας. Γίνεται επίσης ανάλυση της
οργάνωσης του συστήματος υγείας και της επίδρασης των διάφορων μορφών οργάνωσης στα
ζητήματα αυτά όπως επίσης και ανάλυση των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης
τεχνολογιών υγείας. Τα θέματα της ενότητας θα συζητηθούν σε θεωρητικό επίπεδο και σε
επίπεδο εφαρμογών. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει βασική κατανόηση
των ζητημάτων που προκύπτουν στη μεταρρύθμιση και τη χρηματοδότηση του τομέα της
υγείας και την οργάνωση των συστημάτων υγείας.
Στόχοι του μαθήματος
1. Να παρέχει ένα τρόπο σκέψης με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού της παραγωγής
των υπηρεσιών υγείας, της ζήτησης και της παροχής της φροντίδας υγείας και της ασφάλισης
υγείας.
2. Να παρέχει κατανόηση των αρχών της οικονομικής που βρίσκουν εφαρμογή στη
διαμόρφωση της πολιτικής υγείας.
3. Να παρέχει έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης με στόχο την κριτική αξιολόγηση των
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας.
4. Να αναδείξει τη χρησιμότητα των αρχών οικονομικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
δεδομένων των προκλήσεων της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει δύο στοιχείων: μιας γραπτής εργασίας που αντιστοιχεί στο 30%
της τελικής βαθμολογίας και της γραπτής εξέτασης που αντιστοιχεί στο 70% της τελικής
βαθμολογίας.
Διδακτικό υλικό
Main Textbook: The Economics of Health and Health Care, Sherman Folland, Allen C.
Goodman, and Miron Stano, 7th Edition, 2013, Pearson Education, Inc., publishing as
Prentice Hall.

Further readings
Οι διδακτικές σημειώσεις του διδάσκοντα θα είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο e-class του
μαθήματος, ως συμπληρωματικό υλικό.
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