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Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ «παλαιάς»
και «νέας» Δημόσιας Υγείας (ΔΥ)
Παλαιά Δημόσια Υγεία

Νέα Δημόσια Υγεία

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Εστίαση στη βελτίωση της φυσικής
υποδομής, ειδικά στην κατοικία, το νερό
και την υγιεινή.
Νομοθεσία και πολιτικές, ειδικά τον 19ο
αιώνα.
Το ιατρικό επάγγελμα έχει κεντρική θέση.
Τον 19ο αιώνα η ΔΥ ήταν ένα από τα
πολλά κοινωνικά κινήματα για τις
συνθήκες ζωής. Τον 20ο αιώνα
μετατράπηκε σε επιστημονικό πεδίο.
Η επιδημιολογία η κύρια ερευνητική
μέθοδος.
Εστίαση στην πρόληψη. Η υγεία ως
απουσία
νόσου.
Πρώτη προτεραιότητα η πρόληψη των
λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων.
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Εστίαση στη φυσική υποδομή αλλά και
την κοινωνική υποστήριξη, τη
συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής.
Νομοθεσία και πολιτική ως κρίσιμα
εργαλεία για τη ΔΥ.
Αναγνώριση της διατομεακής δράσης ως
κρίσιμης σημασίας. Η Ιατρική είναι μία
μόνο από τις πολλές επαγγελματικές
συνιστώσες.
Μεγαλύτερη έμφαση στην εμπλοκή της
κοινότητας,
αλλά σπάνια επιτυχής.
Πολλές μεθοδολογίες.
Εστίαση στην πρόληψη, την προαγωγή
υγείας και τον θετικό προσδιορισμό της
υγείας.
Επιπλέον, ενδιαφέρον για τα χρόνια
νοσήματα και την ψυχική υγεία, αλλά και
για τη βιωσιμότητα του φυσικού
περιβάλλοντος.

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»
έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα αδειοδότησης
•

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη,
Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες,
διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται
μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
– που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για
το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
– που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση
στο έργο
– που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος
(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

•
.

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί
το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντώνης Κούτης 2015. «Κοινωνία και Υγεία.
Υγεία – Πρόληψη – Προαγωγή υγείας: Παλιά και νέα δημόσια υγεία».
Έκδοση: 1.0. Ηράκλειο 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=360

Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνει:
 το Σημείωμα Αναφοράς
 το Σημείωμα Αδειοδότησης

 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

