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Αγωγή», «Εργοθεραπεία»
6 για το πρόγραμμα «Φυσικοθεραπεία»
8 για τα προγράμματα: «Αθλητική Επιστήμη και Φυσική
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Αριθμός ECTS:

4

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:
 Αναλύει το αντικείμενο και το ρόλο των οικονομικών στο πεδίο της υγείας και της
φροντίδας υγείας,
 Καταγράφει και επεξηγεί τις οικονομικές θεωρίες σε σχέση με τη υγεία και την
φροντίδα υγείας και να παίρνει αποφάσεις που να βασίζονται στους περιορισμένους
πόρους που παρέχονται στον τομέα της υγείας,
 Επεξηγεί τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν, τη ζήτηση
για την φροντίδα υγείας και συσχετίζει την προσφορά με το κόστος υπηρεσιών υγείας
και να αναλύει και εφαρμόζει τη θεωρία της παραγωγικότητας,
 Περιγράφει και επεξηγεί τις αγορές στον τομέα της υγείας, το ρόλο του κράτους, των
ασφαλιστικών εταιρειών και συσχετίζει τους τρόπους χρηματοδότησης των
υπηρεσιών υγείας,
 Επιχειρηματολογεί και επεξηγεί την ανάγκη της ισότητας και την κατανομή πόρων
στον τομέα της υγείας,
 Αναλύει και εκτιμά το οικονομικό κόστος στα πλαίσια της λήψης αποφάσεων για την
εφαρμογή πολιτικής υγείας λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση και προαγωγή της
Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας,


Συμμετέχει στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διεργασιών,



Αναγνωρίζει και εφαρμόζει τεχνικές του Marketing στον τομέα της Υγείας
Ενδυνάμωση Υπηρεσιών Υγείας.

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:

∆ιδασκαλία στην τάξη με τη χρήση ποικιλίας διδακτικών
μεθόδων

Προαπαιτούμενο(α) και
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):

Κανένα

Προτεινόμενα/προαιρετικά
Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Το μάθημα θα βοηθήσει στην ορθολογική λήψη αποφάσεων που να βασίζονται στους
περιορισμένους πόρους που παρέχονται στον τομέα της υγείας. Θα αναλύσει τη ζήτηση
υπηρεσιών υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τη φροντίδα υγείας.
Θα αναλύει και συγκρίνει τη προσφορά και το κόστος υπηρεσιών υγείας. Θα επεξηγεί τη
θεωρία της παραγωγικότητας, τις αγορές στον τομέα της υγείας. Θα αναλύσει το ρόλο
του κράτους, των ασφαλιστικών εταιρειών, την ισότητα στην υγεία, τη χρηματοδότηση και
κατανομή των πόρων. Επίσης θα βοηθήσει στην κατανόηση των θεωρείων του Marketing
και της εφαρμογής τους σε θέματα υγείας, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών
διεργασιών και στην συμμετοχή στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός:
Το μάθημα «Οικονομικά της Υγείας και Επιχειρηματικότητα» έχει σκοπό να εισαγάγει
τους φοιτητές στις οικονομικές θεωρίες σε σχέση με τη υγεία και την φροντίδα υγείας.
Περιγραφή:
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή και περιεχόμενο των οικονομικών της υγείας, ανάλυση του βασικού
οικονομικού προβλήματος, το πρόβλημα της επιλογής και το κόστος ευκαιρίας, η ατελής
αγορά και το κόστος των συστημάτων υγείας, αρχές και στόχοι των υγειονομικών
συστημάτων, το αγαθό «Φροντίδα Υγείας» και η δημόσια παρέμβαση, τα χαρακτηριστικά
του αγαθού «Φροντίδα Υγείας», μορφές δημόσιας παρέμβασης προκλητή ζήτηση
υπηρεσιών υγείας, ο ιατρός ως εκπρόσωπος του ασθενούς, χρηματοδότηση υπηρεσιών
υγείας, ο ρόλος του κράτους και των ασφαλιστικών εταιρειών στα συστήματα υγείας, η
ισότητα στην υγεία, το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα: εισροές – εκροές – κόστος –
ποιότητα, οικονομικοί στόχοι της λειτουργίας των νοσοκομείων, μέθοδοι αποζημίωση των
προμηθευτών - αποζημίωση του ιατρικού σώματος, αποζημίωση των παραγωγών
νοσοκομειακών υπηρεσιών: κλειστό – ευλύγιστο – ανοικτό νοσήλιο- πληρωμή κατά
πράξη- σφαιρικός προϋπολογισμός- ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες, διαχείριση
πόρων και οργανωτική ανάπτυξη, ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών, ποιότητα
στις υπηρεσίες υγείας, προβλήματα στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
ενδυνάμωση υπηρεσιών υγείας και τέλος, το marketing στις υπηρεσίες υγείας.
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