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 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Σκοπός του Μαθήματος είναι η ανάλυση του ζητήματος της οικονομικής 

αξιολόγησης στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με εμπειρία από την 

πράξη, η οποία επιβεβαιώνει τη θεωρία. Η οικονομική αξιολόγηση των 

προγραμμάτων υγείας αποβλέπει στη συστηματική ανάλυση του κόστους 

και των συνεπειών για την υγεία των υπό σύγκριση προγραμμάτων και 

μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο 

μιας ορθολογικής πολιτικής υγείας.  

 

Συγκεκριμένα οι στόχοι του Μαθήματος είναι: 
 

 Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση των κριτηρίων με τα οποία θα 

πρέπει να γίνεται η οικονομική αξιολόγηση στον τομέα της υγείας. 
 

 Να κατανοήσουν τη διάκριση ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους ή 

τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας. 
 

 Να είναι σε θέση να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των διαφόρων μεθόδων. 
 

 Να γνωρίσουν πώς γίνεται η απαρίθμηση και αποτίμηση των πόρων 

που δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος υγείας. 
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 Να εξετάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής 

ορισμένων από τις σχετικές τεχνικές. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις τρίωρης διάρκειας, 

παρουσιάσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχετικό έγγραφο υλικό, πρακτικές 

εφαρμογές και μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 

Η βαθμολογία των συμμετεχόντων θα προκύψει από μία τρίωρη γραπτή 

εξέταση στο τέλος της διδακτικής περιόδου. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Εισαγωγή στην Οικονομική της Υγείας. Οικονομική Αξιολόγηση 

Προγραμμάτων Υγείας. Κριτήρια Οικονομικής Αξιολόγησης. Ευρύτερη 

Εθνική και Κοινωνική Αξιολόγηση. Ανάλυση Κινδύνου. Ειδικά Θέματα. 

Ποσοτικές Τεχνικές σε Θέματα Επενδύσεων.  
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