
(EXISTING) 
 
Επωνυμία προγράμματος:  Δημόσια Υγεία  
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Ο βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  στη Δημόσια Υγεία (Master in Public 
Health) είναι  να συμπληρώσει το  κενό που υπάρχει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Το 
πρόγραμμα παρέχει  στους φοιτητές τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για  να 
μπορούν να αξιολογούν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας και με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, 
σχεδιασμό, προγραμματισμό, μέσα από τον τομέα στον οποίο εργάζεται ο κάθε λειτουργός 
της Δημόσιας Υγείας, να βελτιώνουν, προστατεύουν και να διατηρούν την δημόσια και 
ατομική υγεία.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός 
βασικού κορμού γνώσεων για τη Δημόσια Υγεία, τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς 
υγείας όσο και από άλλους σπουδαστές του σχετικού χώρου. Το μεταπτυχιακό αυτό 
πρόγραμμα, συνιστά ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει σήμερα τη Δημόσια Υγεία.  

 

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Υγεία είναι να εστιασθεί στα μείζονα 
προβλήματα Δημόσιας Υγείας, στο ρόλο που διαδραματίζουν και την καθοδήγηση που δίδουν 
οι Διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με τη Δημόσια Υγεία και στο ρόλο και στις 
αρμοδιότητες των λειτουργών Δημόσιας Υγείας. 

 
Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ασχολείται επίσης με τις στρατηγικές - πρακτικές 
για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. 
Και αυτό, διότι τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας αντιμετωπίζονται σήμερα με συστηματικό και 
σφαιρικό τρόπο, και  εμπλέκουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων το επιστημονικό 
ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, επιβεβαιώνοντας έτσι τον 
διεπιστημονικό χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας.  

 
Στα επί μέρους μαθήματα του προγράμματος αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της δημόσιας 
υγείας, της πρόληψης των νόσων και της προαγωγής της υγείας. Περιγράφονται οι δομές 
Δημόσιας Υγείας και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α). Προσεγγίζονται οι έννοιες της εκτίμησης 
της υγείας των πληθυσμών με τη χρήση των δεικτών υγείας. Αναλύονται τα μεταδοτικά και 
τα μη μεταδοτικά νοσήματα, η επιτήρησή τους καθώς οι στρατηγικές και οι πολιτικές πρόληψής 
τους. Προσεγγίζονται επίσης σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας  όπως η γήρανση του 
πληθυσμού, η ρύπανση τον περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, οι εκφυλιστικές ασθένειες, οι 
χρόνιες ασθένειες, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά.  

 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
Το Πρόγραμμα θα παράσχει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα 
με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα 
τη Δημόσια Υγεία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο διεθνές και 
τοπικό πλαίσιο Αναπτύσσει, επίσης στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή των 
δράσεων. της Δημόσιας Υγείας μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με τις γνώσεις που θα 
αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα καταστούν ικανοί να προσεγγίζουν όλα τα σύγχρονα 



προβλήματα δημόσιας υγείας, όπως τα χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, τη γήρανση του 
πληθυσμού, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των ασθενών 
κ.ά. Με την αποφοίτηση τους, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης 
της ανάπτυξης και εφαρμογής των πολιτικών υγείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και θα 
μπορούν να σχεδιάζουν και να προτείνουν στρατηγικές πρόληψης. Τέλος, θα είναι σε θέση 
να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη συμβολή που μπορούν 
να έχουν ως απόφοιτοι του υπό αναφορά προγράμματος στη ευρύτερη δημόσια υγεία του 
τόπου. 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:  
 
1. Επεξηγούν τις βασικές αρχές αλλά και να αναλύουν τα σύγχρονα προβλήματα της 

Δημόσιας Υγείας. 
2. Αναλύουν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας 

Υγείας και παράλληλα να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές δράσεις για τη συνεχή 
βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος υγείας. 

3. Αναλύουν και χρησιμοποιούν τις  μεθόδους της  επιστήμης της Δημόσιας Υγείας για την 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 

4. Εκτιμούν και παρακολουθούν τους δείκτες υγείας των πληθυσμών και σχεδιάζουν τις 
κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης. 

5. Προσεγγίζουν με επαγγελματισμό τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τη Δημόσια 
Υγεία. 

6. Περιγράφουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που σχετίζονται με την επιστήμη της Δημόσιας 
Υγείας σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς 

7. Προσδιορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία της Δημόσιας Υγείας. 
8. Περιγράφουν τις κύριες επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στη σύγχρονη προσέγγιση 

της Δημόσιας Υγείας.  
9. Σχεδιάζουν και διενεργούν επιδημιολογικές μελέτες, αναλύουν δεδομένα και εντοπίζουν 

προσδιοριστικούς παράγοντες ασθενειών 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
 
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας όπως 
Διευθυντές Νοσοκομείων, (Δημόσιων και Ιδιωτικών), Διοικητικοί Λειτουργοί σε Νοσοκομεία, 
Λειτουργοί Υγείας στο Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη 
Δημόσια Υγεία αναγνωρίζεται ως προσόν για να διεκδικήσει ο κάτοχός του μια σειρά από 
προαγωγές, όπως στο ιατρικό επάγγελμα τη θέση ανώτερου και πρώτου ιατρικού λειτουργού, 
Διευθυντή Νοσοκομείου και Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των οδοντιάτρων σε αντίστοιχες θέσεις, των 
φαρμακοποιών, των κλινικών εργαστηριακών, των νοσηλευτών, των υγειονομικών 
επιθεωρητών, των λειτουργών ψυχικής υγείας. Θα μπορούν επίσης να εργαστούν ως 
ανεξάρτητοι σύμβουλοι στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
 

 
ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ECTS 

Οι φοιτητές του προγράμματος “Δημόσια Υγεία” πρέπει να 
συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες ECTS για την 
απόκτηση του πτυχίου: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 60 

Μάθημα Επιλογής 10 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 

Σύνολο ECTS 90 

 



 
 
 
 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 60 ECTS 

MPH601 Επιδημιολογία I 10 

MPH609 Οικονομικά της Υγείας 7 

MPH610 Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία 10 

MPH612 Βιοστατιστική 10 

MPH608 Επιδημιολογία II 9 

MPH624 Διοίκηση, Οργάνωση και Ποιότητα 
Υπηρεσιών Υγείας 

7 

MPH625 Περιβαλλοντική Υγεία 7 

   

Μάθημα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα) 10 ECTS 

MPH613 Προαγωγή της Υγείας 10 

MPH614 Διατροφή στη Δημόσια Υγεία και 
Ασφάλεια Τροφίμων 10 

MPH616 Επιδημιολογία των Λοιμωδών Νόσων και 
των Χρόνιων Παθήσεων 10 

   

MPH695 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 ECTS 
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