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Σκοπός:
Ο σκοπός αυτής της σειράς των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι να ενισχυθεί η δυνατότητά σας να
χρησιμοποιήσετε τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογήσετε
συστηματικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα πρότυπα χρησιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών, τους
εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και τις μεθόδους
οικονομικής αξιολόγησης της τεχνολογίας στην Υγεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι
αποδοτικότερες και αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής.
Αυτή η σειρά μαθημάτων εστιάζει στη εφαρμογή των οικονομικών σε μίκρο- και μάκρο-επίπεδο στον χώρο της
υγείας, και τις πληροφορίες και τη γνώση που απαιτείται για να λάβετε αποφάσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη
μελέτη της προσφοράς για και της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας στο Ελληνικό Ε.Σ.Υ. αλλά και άλλων χωρών
και στην κατανόηση πώς οι διάφοροι τύποι υπηρεσιών και αγαθών που παράγονται και αναλώνονται, αλλά και
οι οργανωτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, επηρεάζονται από τα συστήματα χρηματοδότησης και
πληρωμής-αποζημίωσης.
Τέλος, η δομή, η οργάνωση, οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, και τα προβλήματα της υγείας και της ιατρικής
φροντίδας εξετάζονται από ένα συγκεκριμένο σημείο άποψη-αυτό του οικονομολόγου της Υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους της οικονομικής αξιολόγησης ειδικά στο χώρο της υγείας, με
αναφορές, case-studies και εργασίες σε αναλύσεις Κόστους-Οφέλους. Κόστους-Αποτελεσματικότητας και
Κόστους-Χρησιμότητας στο χώρου του Φαρμάκου, του ιατρικού εξοπλισμού και των κλινικών παρεμβάσεων.
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ΑΘΗΝΑ





Μια σειρά από άρθρα και δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε τρέχοντα και σημαντικά
θέματα της Ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας στο χώρο της υγείας.
Συμπληρωματική ενδεικτική Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Αξιολόγηση:
Για την αξιολόγησή σας θα ληφθεί υπόψη η επίδοσή σας στα παρακάτω:
Σύντομες εργασίες + Ομαδικές/Ατομικές εργασίες :

≈ 70 %

Τελική γραπτή εξέταση:

≈ 30 %

