
Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

PHE600 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο  έτος/ 2ο εξάμηνο  

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
Τηλεσυναντήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δ/Ι 

Στόχοι Μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης γνώσης και 
κατανόησης του περιεχομένου, των στόχων και των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται στη Δημόσια Υγεία, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθώς και τις μεθόδους και τις δυνατότητες 
πρόληψης ασθενειών και προώθησης της υγείας του πληθυσμού. 
Εξετάζονται επίσης βασικές έννοιες όπως της προστασίας και προαγωγής 
της υγείας των πληθυσμών, η πρόληψη ασθενειών, η αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αναλύονται επίσης 
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημόσια Υγεία. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να 
είναι σε θέση να: 

 Αναλύει τις βασικές αρχές και τα διάφορα στοιχεία του συστήματος 
δημόσιας υγείας 

 Εφαρμόζει τις βασικές αρχές δημόσιας υγείας στη θεωρητική 
διαχείριση προβλημάτων δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης των ασθενειών, της προαγωγής της υγείας, της 
πολιτικής για την υγεία κλπ. 

 Περιγράφει πώς οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας 
(κοινωνικοοικονομικοί, συμπεριφορικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντικοί 
κ.λπ.) επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού καθ 'όλη τη διάρκεια της 
ζωής και μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 

 Εξετάζει με κριτικό πνεύμα τις σημαντικές ανάγκες και τις ανησυχίες 
των πληθυσμών σχετικά με την υγεία 

 Προσδιορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των συστημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων πρόσβασης, ποιότητας και 
κόστους 

 Περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις οργανωτικές δομές 
(συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών υγείας, των κανονισμών, της 
ηθικής και της οικονομίας) των συστημάτων υγείας που συμβάλλουν 
σε θέματα δημόσιας υγείας 

 Συζητεί με κριτικό πνεύμα τις στρατηγικές και τις πρακτικές για την 
υλοποίηση δράσεων στη δημόσια υγεία 

 Εφαρμόζει αρχές δημόσιας υγείας σε προβλήματα υγείας και 
αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων δημόσιας 
υγείας 



 Εξηγεί πώς τα διάφορα επαγγέλματα συμβάλλουν στην υλοποίηση 
των βασικών λειτουργιών και βασικών υπηρεσιών της δημόσιας 
υγείας 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Βασικές αρχές της δημόσιας υγείας 

Ιστορικό της δημόσιας υγείας, οργάνωση και πεδίο εφαρμογής 

Δημόσια μοντέλα υγείας για κατανόηση και δράση 

Δημόσια υγεία που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία 

Ιατρική περίθαλψη και δημόσια υγεία 

Αμφισβήτηση στη δημόσια υγεία 

Περιβαλλοντικές επιρροές στην υγεία 

Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας 

Λοιμώξεις και χρόνιες ασθένειες 

Δημόσια υγεία στην πράξη 

Μέθοδοι και στατιστικές έρευνας για τη δημόσια υγεία 

Παγκόσμια Θέματα Υγείας στη Δημόσια Υγεία 

Νόμος περί Υγείας, Πολιτική και Ηθική 

Ηθικές προκλήσεις στη δημόσια υγεία 

Το μέλλον της δημόσιας υγείας 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Διδακτικό Εγχειρίδιο: 

Riegelman R, Kirkwood B. Public Health 101: Healthy People—Healthy 
Populations 2nd edition). Sudbury, MA; Jones & Bartlett, 2015. ISBN: 978-1-
284-04084-5 
Beaglehole, R. and Bonita, R., 2004. Public health at the crossroads: 
achievements and prospects. Cambridge University Press. 

Προτεινόμενα Εγχειρίδια: 

Aschengrau, A. and Seage, G.R., 2013. Essentials of epidemiology in public 
health. Jones & Bartlett Publishers. 
Guest, C., Ricciardi, W., Kawachi, I. and Lang, I. eds., 2013. Oxford handbook 
of public health practice. OUP Oxford. 
 

Αξιολόγηση Εργασίες/Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης  

50% 

Τελική Εξέταση 50% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


