
Συνοπτικός οδηγός σπουδών 

Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Α’ εξάμηνο 

• Στρατηγικός σχεδιασμός και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (6 ECTS) 

Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του τομέα της υγείας με 

τη χρήση εργαλείων όπως της ανάλυσης SWOT (Ανάλυση Δυνατών/ Αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και 

Απειλών). Αναλύονται οι έννοιες των στρατηγικών διαμόρφωσης και των εφαρμοστικών στρατηγικών, 

ο τρόπος εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και η χρήση μοντέλων στρατηγικού σχεδιασμού. 

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων (benchmarking), μαθαίνουν τα 

βασικά κριτήρια απόδοσης ενός οργανισμού υγείας και τους ανάλογους δείκτες και τη μέτρηση της 

απόδοσης με την μέθοδο της Data Envelopment Analysis (DEA). 

• Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (5 ECTS) 

 

Γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε θεωρητικής σχολής και σκέψης που σχετίζονται με την 

Διοίκηση. Παρουσιάζονται ο Προγραμματισμός στον τομέα υγείας, η σημασία της οργάνωσης, της 

αποτελεσματικής διεύθυνσης, του ελέγχου και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο οργάνωσης 

και παροχής των υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη οργανογράμματος, στα 

διάφορα είδη τμηματοποίησης, στην ορθή ανάθεση καθηκόντων, στη διοίκηση αλλαγών καθώς και στις 

γενικές στρατηγικές της αλλαγής αλλά και των θεωρητικών μοντέλων εισαγωγής αλλαγών (πχ Kotter). 

Τέλος εισάγεται η έννοια και οι εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. 

 

• Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας (5 ECTS) 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται στα βασικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία των αναπτυγμένων 

συστημάτων υγείας, στη συγκριτική κριτική ανάλυση αυτών και στα μοντέλα οργάνωσης της παροχής 

και χρηματοδότησης της φροντίδας υγείας. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην επίδραση της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, της οικονομικής κρίσης και της παγκοσμιοποίησης στη διαμόρφωση των 

εθνικών πολιτικών υγείας. Αναλύονται οι βασικές αρχές και ο τρόπος διαμόρφωσης και άσκησης της 

πολιτικής υγείας. Γίνεται συζήτηση για την ισότητα και προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας, στην 

κατανομή των περιορισμένων πόρων, στην οργάνωση και διοίκηση των συστημάτων υγείας, καθώς και 

στην ανάπτυξη πολιτικών διαχρονικής αξιολόγησης της απόδοσης των συστημάτων υγείας με όρους 

ποιότητας και κόστους.  

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-Ηγεσία (6 ECTS)  

Περιγράφονται οι βασικές πολιτικές διοίκησης και τα βασικά ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως ο 

προγραμματισμός, η επιλογή και στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, η εκπαίδευση τους, οι 

εργασιακές σχέσεις, η παρακίνηση και οι συναφείς θεωρίες καθώς και η σημασία της δυναμικής 

ομάδων. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, στα συστήματα ανταμοιβών 

καθώς και στη διοίκηση μέσω στόχων. Τέλος αναλύονται οι βασικές έννοιες και οι κλασσικές 

προσεγγίσεις της ηγεσίας αλλά και οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις συμπεριλαμβανομένης της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. 



 

• Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας (4 ECTS) 

Παρουσιάζονται οι σταθμοί της επιστημονικής εξέλιξης που επηρέασαν την βιοϊατρική τεχνολογία, τα 

βασικά χαρακτηριστικά και οι αρχές λειτουργίας των μεγάλων απεικονιστικών μηχανημάτων και τα 

οικονομικά μεγέθη σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συζητούνται θέματα ασφάλειας και 

επίδοσης των προϊόντων και αναλύεται πρακτικά το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Εισάγεται 

η έννοια της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, αναλύεται ο στρατηγικός επενδυτικός σχεδιασμός σε 

επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νοσοκομείου και εντοπίζονται τα απαραίτητα εργαλεία (συστήματα 

πληροφορικής, κωδικοποιήσεις, δεδομένα). Τέλος αναλύεται το κόστος κύκλου ζωής του εξοπλισμού 

και παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μοντέλα χρηματοδότησης. 

• Εισαγωγή στην Βιοστατιστική (4 ECTS) 

 Παρουσιάζεται η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών στο χώρο των επιστημών υγείας η ανάλυση 

δεδομένων και η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο Περιγραφικό Μέρος της 

Βιοστατιστικής/ Παρουσίαση Δεδομένων, στην Αριθμητική Περιγραφή Δεδομένων, στη Θεωρία 

Πιθανοτήτων. Περιγράφονται οι  θεωρητικές Κατανομές Πιθανοτήτων, η Δειγματική Κατανομή του 

Μέσου, το Διαστήματα Εμπιστοσύνης, ο έλεγχος Υποθέσεων, η σύγκριση Δύο Μέσων, η ανάλυση 

Διασποράς, οι μη Παραμετρικές Μέθοδοι, οι Πίνακες Συνάφειας, οι Πολλαπλοί 2X2 Πίνακες, η 

Συσχέτιση και τέλος η απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. 

Β’ εξάμηνο 

 

• Εισαγωγή στα οικονομικά της υγείας και οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας (7 ECTS) 

Παρουσιάζεται ο βασικός νόμος της οικονομικής επιστήμης που αναφέρεται στην ανεπάρκεια των 

πόρων σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και συνακόλουθα η αναγκαιότητα θέσπισης 

προτεραιοτήτων και επιλογών. Αναλύονται το φαινόμενο της Προκλητής Ζήτησης, του Ηθικού Κινδύνου 

και της Αντίστροφης Επιλογής και τα μέτρα περιορισμού των δυσμενών συνεπειών τους. 

Παρουσιάζονται ο τρόπος πρόβλεψης της εκδήλωσης της ζήτησης, οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης 

των συστημάτων υγείας, οι προϋποθέσεις εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας και αέναης 

ανάπτυξης των συστημάτων υγείας, η οικονομική αξιολόγηση και τέλος ο τρόπος αξιοποίησης 

αποτελεσμάτων μελετών φαρμακοοικονομίας. 

• Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία-Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων (7 ECTS)  

Περιγράφεται ο τρόπος διατύπωσης κατάλληλης ερευνητικής υπόθεσης, συστηματικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, σχεδιασμού και διεξαγωγής μελέτης. Τέλος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάλυσης 

των δεδομένων που συλλέγονται στις μελέτες, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα και έγκυρα 

συμπεράσματα , και η σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών. 

• Εφαρμογές eHealth και Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (6 ECTS) 

Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, η Κινητή Υγεία, οι 

Τεχνολογίες Έξυπνων Καρτών, τα Δίκτυα Αισθητήρων για Τηλεπαρακολούθηση και Τηλεμετρία και οι 

Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο της υγείας. 



 

• Δημόσια υγεία και κοινωνικοί προσδιοριστές της Υγείας (5 ECTS) 

Παρουσιάζεται οι βασικές αρχές και μέθοδοι της δημόσιας υγείας, ο τρόπος πρόληψης των 

νοσημάτων, της διατήρησης και προαγωγής της υγείας, εκτίμησης και ανάλυσης της κατάστασης 

υγείας ενός πληθυσμού, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 

στους κοινωνικούς προσδιοριστές που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία όπως η οικονομική κατάσταση, το 

κοινωνικό περιβάλλον, η ανεργία, οι κοινωνικές σχέσεις, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 

εκπαίδευση, η στέγαση, η εργασία και η διατροφή. 

• Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης (5 ECTS) 

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή των βασικών εννοιών διαχείρισης γνώσης μέσω των 

τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα 

εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών στον τομέα της Υγείας, η μεθοδολογία μοντελοποίησης και 

διαχείρισης της γνώσης στο σημασιολογικό ιστό, οι γλώσσες RDF/RDFS και η γλώσσα επερωτήσεων 

SPARQL για την ανάκτηση γνώσης από τον σημασιολογικό ιστό, η οικογένεια γλωσσών της OWL, το 

εργαλείο ανάπτυξης οντολογιών Protege και τέλος οι εφαρμογές και τα ιατρικά συστήματα που  

βασίζονται σε τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού. 

• Φαρμακευτική πολιτική και Φαρμακοοικονομία (5 ECTS) 

Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις αρχές της φαρμακευτικής πολιτικής και της φαρμακοοικονομίας, 

το οικονομικό περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς και των σχετικών πολιτικών που επηρεάζουν τις 

εθνικές και διεθνείς αγορές γενικότερα. Επισημαίνεται η συμβολή της φαρμακοοικονομικής ανάλυσης 

στη βελτίωση του σχεδιασμού και της παραγωγής, της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των 

φαρμάκων. Θέτονται οι έννοιες της τεχνικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, ποιότητας 

ζωής, κόστους-οφέλους, κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Τέλος περιγράφεται η 

ερευνητική διαδικασία και οι μεθόδοι συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων στη 

φαρμακοοικονομική έρευνα. 

 


