
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος έχουν 
όλοι οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ανώτερων σχολών διετούς κύκλου 

σπουδών, ανεξαρτήτως αντικειμένου. 

 Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή 

ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, 
ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα 

Πανεπιστημίου. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Οι αιτήσεις, για συμμετοχή στις εξετάσεις για το Τμήμα Δημόσιας και 
Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνοδευόμενες από το 
αντίγραφο του πτυχίου, θα υποβληθούν για το τρέχον έτος το διάστημα από 

1 έως 15 Νοεμβρίου του 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ 
οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 09, 11 και 13 Δεκεμβρίου του 

2019.  
 
Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τρία: 

1. Φυσιολογία 
2. Πληροφορική της Υγείας 

3. Συστήματα Υγείας 
 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μαθήματα αντιστοιχούνται με εξαμηνιαία 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, επομένως οι υποψήφιοι 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης αυτών μετά από την 
εγγραφή τους στο Τμήμα.  

 

Η εξεταστέα ύλη για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα έχει ως 
ακολούθως:  
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Φυσιολογία 

1. Φυσιολογία των θηλαστικών, ειδικότερα του ανθρώπου και των 

κατοικίδιων ζώων 
2. Βασικές αρχές φυσιολογικής λειτουργίας των οργανισμών  

3. Μελέτη της Φυσιολογίας (λεπτομερείς μηχανισμοί, θεωρίες, αλλά και 
ορισμένες ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές που υπάρχουν ως προς τη 
λειτουργία του οργανισμού των διαφόρων θηλαστικών) 

4. Γενική εικόνα της φυσιολογικής λειτουργίας των βασικότερων 
συστημάτων του οργανισμού (νευρικό σύστημα, μυϊκό σύστημα, 
κυκλοφορικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, 
πεπτικό σύστημα και ενδοκρινικό σύστημα) 

Κεφάλαια: όλα 
Βιβλίο: «Βασικές αρχές φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού», 
συγγραφέας Αθ. Σμοκοβίτης, Εκδόσεις University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη, 1η έκδοση, έτος 2008  

 
 
 



ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Πληροφορική της Υγείας 

1. Οι υπολογιστές συναντούν την ιατρική και την βιολογία: η ανάδειξη ενός 

νέου επιστημονικού κλάδου 
2. Βιοϊατρικά δεδομένα: η λήψη, αποθήκευση και χρήση τους 

3. Λήψη αποφάσεων στην βιοϊατρική: πιθανολογική κλινική αιτιολόγηση 
4. Γνωσιακή επιστήμη και βιοϊατρική πληροφορική 
5. Βασικές έννοιες βιοϊατρικής πληροφορικής 

6. Σχεδιασμός και μηχανική συστημάτων στη φροντίδα υγείας 
7. Πρότυπα στη βιοϊατρική πληροφορική 
8. Φυσική γλώσσα και επεξεργασία κειμένου στη βιοϊατρική  

Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Βιβλίο: «Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και 

τη Βιοϊατρική» 1η εκδ, συγγραφέας Cimino J., Shortlife, Εκδόσεις BROKEN 
HILL PUBLISHERS LTD, έτος 2013 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Συστήματα Υγείας  

1. Βασικές έννοιες (κανονιστικές και θετικές αρχές, ορθολογικότητα, 
χρησιμότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, κοινωνική συνοχή, 
οικονομική οργάνωση) 

2. Τυπολογία συστημάτων υγείας και βασικές αρχές ανάπτυξης των 
3. Η αρχή της ισοτιμίας σε ένα σύστημα υγείας (ισοτιμία στην πρόσβαση, 

ισοτιμία στην οικονομική επιβάρυνση, κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες 
στην υγεία) 
4. Η αρχή της αποδοτικότητας (μικροοικονομική και μακροοικονομική 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα) 
5.  Ασφαλιστική κάλυψη (ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη 
των ασθενών, δημόσια χρηματοδότηση) 

6. Ποιότητα (ποιότητα υπηρεσιών, ασφάλεια, χρόνος αναμονής) 
7. Αξιολόγηση και προοπτικές των συστημάτων υγείας (αξιολόγηση της 

απόδοσης, προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, προοπτικές βάσει των σύγχρονων 
προκλήσεων) 
8. Η ελληνική περίπτωση (το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αξιολόγηση, 

προοπτικές, μεταρρυθμίσεις, σύγχρονες προκλήσεις) 
Κεφάλαια: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 

Βιβλίο: «Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας - Διεθνή Συστήματα 
Υγείας», Λ. Λιαρόπουλος, Εκδόσεις ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ, 
έτος 2010 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

Συστήματα Υγείας Δευτέρα 9/12/2019 11:00 

Φυσιολογία Τετάρτη 11/12/2019 11:00 

Πληροφορική της Υγείας Παρασκευή 13/12/2019 11:00 
 

 

Καρδίτσα, 23/07/2019 
Η ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΓΚΟΡΙΛΑ ΟΛΓΑ 


