ΜΕΣΡΗΕΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κπξηάθνο Σνπιηψηεο, Γηάλλεο Τνχληαο

ΕΙΑΓΩΓΗ
Η αλαγθαηφηεηα γηα κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αθνξνχλ ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο ζηελ Διιάδα, έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα φζν θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ωζηφζν, παξά ηηο φπνηεο
πξνζπάζεηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε απνπζία ελφο
εληαίνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ζε πξσηνγελέο επίπεδν, θαζηζηά ην έξγν ησλ
εξεπλεηψλ αηειέζθνξν.
Ωο απνηέιεζκα, νη επίζεκεο θαηαγξαθέο αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ρξνληθά αιιά
θαη πνηνηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη, έηζη, ε φπνηα παξαγσγή εθζέζεσλ θαη κειεηψλ
γηα ηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξνθχπηεη απφ ηηο κεκνλσκέλεο
πξσηνβνπιίεο παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Βεβαίσο, δεδνκέλεο ηεο
αδπλακίαο θάιπςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο ηνπ
θξάηνπο, νη πξσηνβνπιίεο απηέο αλαδεηθλχνληαη σο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο ζηελ
πξνζπάζεηα άζθεζεο κηαο πνιηηηθήο πγείαο βαζηζκέλεο ζε ηεθκήξηα.
Σην άξζξν απηφ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο
πξσηνβνπιίαο ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο κειέηεο: (Τνχληαο Γ. θαη
ζπλ.) Η Υγεία ηοσ Ελληνικού Πληθσζμού θαη Οι Υπηρεζίες Υγείας ζηην Ελλάδα, νη
νπνίεο απνηεινχλ ζπλέρεηα αληίζηνηρσλ κειεηψλ νη νπνίεο είραλ εθπνλεζεί ην 2000
θαη ην 2001 αληίζηνηρα απφ ην Κέληξν Μειεηψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν 1986-1996.
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ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ: Η ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ
ΠΛΗΘΤΜΟΤ
Η κειέηε1 έρεη σο αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ
πιεζπζκνύ, έηζη φπσο απηή θαηαγξάθεηαη κε βάζε ηνπο δεκνγξαθηθνχο δείθηεο,
ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηελ
πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία θαη πνπ εθθξάδεη ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή
θαη θνηλσληθή επεμία.
Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ηα εμήο:
Όιν θαη πην ρακειή ζέζε φζνλ αθνξά ην πξνζδόθηκν δωήο θαηαιακβάλεη ε Διιάδα
αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: ε ρψξα καο θαηαηάζζνληαλ ην 2004
ζηελ 11ε ζέζε (79,05 έηε) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ην 2001 θαηείρε ηελ 7ε ζέζε
θαη ην 1991 ηε 2ε (77,35 έηε). Τν πξνζδφθηκν δσήο απμήζεθε ζηελ Διιάδα ηελ
πεξίνδν 1990-2004 κφλν θαηά 1,7 ρξφληα, φηαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθνεπξσπατθέο
ρψξεο παξνπζίαζε δηπιάζηα αχμεζε. Τν δε θέξδνο ζην πξνζδφθηκν δσήο ησλ
ειιήλσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηεο ζρεηηθά πςειήο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο
θαη φρη ζηε βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ ελειίθσλ.
Σηνπο ελήιηθεο ε ζλεζηκόηεηα από θαξδηαγγεηαθά, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία
ζαλάηνπ (48%), κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά κε ξπζκνχο βξαδχηεξνπο
απ’ φ,ηη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Σε φ,ηη αθνξά ζηνπο θαξθίλνπο, πνπ απνηεινχλ ηε
δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ (25%), ε ζλεζηκφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία
20εηία, ελψ ζηελ ΔΔ κεηψλεηαη ζπλερψο.
Οη αξλεηηθέο απηέο δηαπηζηψζεηο νθείινληαη θπξίσο ζηελ αλεμέιεγθηε δξάζε ησλ
βαζηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη λενπιάζκαηα, ιφγσ
ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο πξφιεςεο ζηε ρψξα καο.
Οη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο θαπλίδνπλ ππεξβνιηθά, είλαη ππεξηαζηθνί, έρνπλ απμεκέλν
ζσκαηηθφ βάξνο, δελ αζθνχληαη θαη δελ θάλνπλ ηηο βαζηθέο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο.
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Η κειέηε εθπνλήζεθε απφ νκάδα απνηεινχκελε απφ ηνλ ηαηξφ Φίιηππν Φηιηππίδε, ηελ γηαηξφ
Δπαλζία Γθνπβέξε, ηελ ςπρνιφγν Έξεπλαο Φξηζηίλα Γεκεηξαθάθε θαη ηνπο ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο
Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Διέλε Κνχηξε θαη Βαζίιε Λσζηαξάθν, κε ζπληνληζηή ηνλ
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηάλλε Τνχληα.

2

Η Διιάδα θαηέρεη ζην θάπληζκα κία απφ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο δηεζλψο θαη 2ε ζηελ
ΔΔ κεηά ηελ Κχπξν. Τν 40% ησλ ελειίθσλ Διιήλσλ είλαη θαπληζηέο(49,9% ησλ
αλδξψλ θαη ην 30,8% ησλ γπλαηθψλ), κε απμεηηθέο ηάζεηο θαη ζηα δχν θχια ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Τν 24,6% ησλ καζεηψλ ειηθίαο 14-17 εηψλ θαπλίδεη θαζεκεξηλά,
ελψ ζηάζηκα παξακέλνπλ ηελ ηειεπηαία 5εηία ηα πνζνζηά ησλ λέσλ 18-34 εηψλ πνπ
θαπλίδνπλ. Σπλνιηθά, πάλσ απφ 20.000 Έιιελεο πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν εμαηηίαο ηνπ
θαπλίζκαηνο.
Τν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε απμεκέλν ζωκαηηθό βάξνο αλέξρεηαη ζηα 57,7%,
γεγνλφο πνπ καο θαηαηάζζεη ζηε 2ε ρεηξφηεξε ζέζε κεηά ην Ηλσκέλν Βαζίιεην,
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 15. Σε φ,ηη αθνξά ηε ζσκαηηθή άζθεζε ην 34,5%
ησλ αλδξψλ θαη ην 44,7% ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ, δειψλεη ζσκαηηθά
αδξαλή.
Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη:


Τα ηειεπηαία 10 ρξφληα (1996-2006) ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο
απμήζεθε θαηά 4,2%, θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο.



Η ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 65 εηψλ απμήζεθε απφ 13,3% ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ ην 1983, ζε 18,5% ην 2006, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ
δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.



Τν πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε δηακνξθψζεθε, ην 2004, ζηα 76,67 έηε
γηα ηνπο άληξεο θαη ζηα 81,46 έηε γηα ηηο γπλαίθεο, εκθαλίδνληαο κηθξή
απμεηηθή ηάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο πεξηγελλεηηθήο θαη βξεθηθήο
ζλεζηκφηεηαο.



Η εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκφηεηαο απ’ φιεο ηηο αηηίεο παξνπζηάδεη
κείσζε, αιιά ε κείσζε απηή είλαη βξαδχηεξε απ’ φηη ζηελ ΔΔ κε
απνηέιεζκα, ελψ ην 1996 είρακε θαιχηεξνπο δείθηεο γεληθήο ζλεζηκφηεηαο,
ην 2004 έρνπκε ρεηξφηεξνπο. Η ζλεζηκφηεηα ζηηο θξίζηκεο ειηθίεο 45-59 εηψλ
παξακέλεη ακεηάβιεηε.



Οη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Διιάδα είλαη ηα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ
ζπζηήκαηνο (48%), ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα (25%), ηα λνζήκαηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (7%) θαη ηα αηπρήκαηα (5%).
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Τα αηπρήκαηα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο ειηθίεο κέρξη 44 εηψλ, νη
θαθνήζεηο λενπιαζίεο ζηηο ειηθίεο 45-59 εηψλ θαη ηα λνζήκαηα ηνπ
θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 60 εηψλ.



Η ζλεζηκφηεηα απφ λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεη
κείσζε ζηελ Διιάδα, ν ξπζκφο φκσο κείσζεο είλαη βξαδχηεξνο απ’ φηη ζηηο
άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., κε απνηέιεζκα λα ππεξβαίλεη απηή ηεο Δ.Δ.



Απφ ηα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζπρλφηεξε αηηία
ζαλάηνπ απνηεινχλ νη παζήζεηο ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ θαη αθνινπζεί ε
ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, ελψ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε ηζραηκηθή
θαξδηνπάζεηα είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ.



Η ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθή θαξδηαθή λφζν ζηηο θξίζηκεο ειηθίεο 45-59
εηψλ παξνπζηάδεη αχμεζε, ελψ ζηελ ΔΔ παξνπζηάδεη κείσζε.



Η ζλεζηκφηεηα απφ θαθνήζε λενπιάζκαηα ζηελ Διιάδα είλαη κηθξφηεξε απφ
ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη παξακέλεη ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία 20εηία ελψ ζηελ
Δ.Δ. κεηψλεηαη ζην δηάζηεκα απηφ.



Η ζλεζηκφηεηα απφ θαθνήζε λενπιάζκαηα ζηνπο άληξεο είλαη ζρεδφλ
δηπιάζηα απ’ φηη ζηηο γπλαίθεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπρλφηεηαο ησλ
λενπιαζκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμ’ αηηίαο ηνπ θαπλίζκαηνο.



Σηηο γπλαίθεο, ηα λενπιάζκαηα ηνπ καζηνχ απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία
ζαλάηνπ

απφ

λενπιάζκαηα

θαη

αθνινπζνχλ

ηα

λενπιάζκαηα

ηνπ

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.


Η ζλεζηκφηεηα απφ θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο είλαη πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ., ελψ
ζηα ππφινηπα λενπιάζκαηα, ε ζλεζηκφηεηα είλαη ρακειφηεξε. Σεκεηψλεηαη
φηη θαη ηα δπν απηά λνζήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα.



Η ζλεζηκφηεηα απφ αηπρήκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηνπο άληξεο απ’ φηη
ζηηο γπλαίθεο θαη βξίζθεηαη άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ., παξά ην γεγνλφο
φηη αθνινπζεί πησηηθή ηάζε.



Τα αηπρήκαηα απνηεινχλ ηελ 1ε αηηία ρακέλσλ ρξφλσλ αλακελφκελεο δσήο
ζηνπο άληξεο θαη ηελ ηξίηε ζηηο γπλαίθεο.



Οη άληξεο ππεξηεξνχλ ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο 8 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, ελψ, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο, ππάξρεη κείσζε κε
ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο.
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Οη Έιιελεο εκθαλίδνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζηε δηάζηαζε ηεο γεληθήο πγείαο
θαη θπξίσο ζηε δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο φπσο ε
Γεξκαλία, ε Ιηαιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ππεξηεξνχλ ζηε δηάζηαζε
ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ.



Η πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ζηνπο Έιιελεο εθήβνπο πζηεξεί
άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, θπξίσο ζηελ ςπρηθή
επεμία θαη ππεξηεξεί κφλν ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.



Η ππέξηαζε επζχλεηαη γηα ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ, ην θάπληζκα
γηα ην 19,3%, ε πςειή ρνιεζηεξφιε γηα ην 11,6%, ν πςειφο Γείθηεο Μάδαο
Σψκαηνο γηα ην 8,3%, ε θαζηζηηθή δσή γηα ην 5% θαη ε ρακειή θαηαλάισζε
θξνχησλ θαη ιαραληθψλ γηα ην 3,9%.



Η δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεο ηνπ
50% απφ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο.



Καηά ηελ πεξίνδν 1997-2003, ν αξηζκφο ησλ εμειζφλησλ απφ λνζνθνκεία
αζζελψλ απμήζεθε ηφζν ζπλνιηθά (20%) φζν θαη αλά θαηεγνξία λνζεκάησλ.



Τν 35% ηνπ ελήιηθνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πάζρεη απφ έλα ρξφλην λφζεκα.
Πξνεγείηαη

ζε

ζπρλφηεηα

ε

ππέξηαζε

θαη

αθνινπζνχλ

ε

ππεξρνιεζηεξνιαηκία, νη αξζξίηηδεο, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη νη αγρψδεηο
δηαηαξαρέο.


Η πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα ειαηηψλεηαη ζηαζεξά ηα
ηειεπηαία 30 ρξφληα. Τν 2003 ήηαλ 6,26 αλά 1.000 γελλήζεηο, ελψ ν κέζνο
φξνο ζηελ Δ.Δ. ηελ ίδηα ρξνληά ήηαλ 6,54.



Μεγαιχηεξε κείσζε παξνπζηάδεη ν δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο. Απφ
29,6‰ ην 1970, έθηαζε ζην 4,06‰ ην 2004, πνπ είλαη ρακειφηεξνο ηνπ
κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. (5,27‰).



Σεκαληηθέο θνηλσληθέο αληζφηεηεο παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο πγείαο ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Τα ρξφληα λνζήκαηα είλαη πην ζπρλά ζηηο θαηψηεξεο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο (36,9%) ζε ζχγθξηζε κε ηηο αλψηεξεο (30,4%).



Αληζφηεηεο ζηελ πγεία παξαηεξνχληαη θαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, κε ηελ
Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, πνπ έρεη ην ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, λα
παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε γεληθήο ζλεζηκφηεηαο (768,3 αλά 100.000
θαηνίθνπο) θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.
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ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ: ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Η κειέηε2 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία
1997-2006 θαη θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ λνζνθνκεηαθψλ θαη
πξσηνβάζκησλ

ππεξεζηψλ

πγείαο

(ΔΣΥ,

Κνηλσληθή

Αζθάιηζε,

Τνπηθή

Απηνδηνίθεζε, Ιδησηηθφ Τνκέα).
Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ηα εμήο:


Η ζεκεξηλή ζχλζεζε ησλ θιηλψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαηά λνκηθή κνξθή
(ΝΠΓΓ 69%, Ιδησηηθά 28% θαη ΝΠΙΓ 3%), αληαλαθιά ηελ ηζρπξή παξνπζία
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα.



Τφζν νη θιίλεο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φζν θαη απηέο ησλ ηδησηηθψλ
ζεκείσζαλ θαηά ην δηάζηεκα 1996-2004 κείσζε (απφ 37.016 ζε 35.808 θαη
απφ 15.286 ζε 14.515 αληίζηνηρα), ε νπνία φκσο «αληηζηαζκίζηεθε» ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θιηλψλ ζηα ΝΠΙΓ (απφ 284 ζε
1.548).



Η πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκείσλ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο κε 101-300 θιίλεο
(29,7% ησλ λνζνθνκείσλ) θαη κε 41-100 θιίλεο (29,1% ησλ λνζνθνκείσλ).
Αληίζεηα, νη δηεζλείο ηάζεηο ζηξέθνληαη ζε κεγάια γεληθά λνζνθνκεία θαη
κηθξφηεξα εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία.



Σεκαληηθέο γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο παξνπζηάδεη ε θαηαλνκή ησλ θιηλψλ
ζηελ επηθξάηεηα.

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεπνχζεο (43%) θαη ηε Μαθεδνλία
(23%). Η πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο εκθαλίδεη ηνλ κεγαιχηεξν δείθηε
θιηλψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο (6), ελψ αθνινπζεί ε Μαθεδνλία (5), κε ηνλ κέζν
φξν ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο λα αλέξρεηαη ζε 4,7 θιίλεο αλά 1.000 θαηνίθνπο. Ο
δείθηεο ιακβάλεη ηηο πην ρακειέο ηνπ ηηκέο ζηελ Σηεξεά Διιάδα θαη Δχβνηα
(2,6) θαη ηελ Πεινπφλλεζν (2,9), γεγνλφο ην νπνίν νη εξεπλεηέο απέδσζαλ ελ
2

Η κειέηε εθπνλήζεθε απφ νκάδα απνηεινχκελε απφ ηελ ςπρνιφγν έξεπλαο Φξηζηίλα Γεκεηξαθάθε,
ηνλ ηαηξφ θαη ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νηθφιαν
Οηθνλφκνπ, ηελ ηαηξφ θαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Γεσξγία Παιιεθαξψλα θαη ηνλ Λέθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Κπξηάθν Σνπιηψηε, κε
ζπληνληζηή ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηάλλε ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Τνχληα.
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κέξεη ζηε γεηηλίαζε ησλ ελ ιφγσ πεξηθεξεηψλ κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο
πξσηεχνπζαο.


Αληίζηνηρεο ζεκαληηθέο γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο παξνπζηάδεη θαη ε θαηαλνκή
ησλ θιηλψλ θαηά ΠεΣΥΠ ην 2003.



Η Διιάδα βξίζθεηαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ
(12ε) κε θξηηήξην ην δείθηε ζπλνιηθψλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ αλά 1.000
θαηνίθνπο (4,7/1.000). Τν ρακειφηεξν δείθηε παξνπζηάδεη ην Μεμηθφ (1,9)
θαη ηνλ πςειφηεξν ε Ιαπσλία (14,4). Δλδεηθηηθά, επίζεο, αλαθέξεηαη φηη ζην
Ηλσκέλν Βαζίιεην ν δείθηεο αλέξρεηαη ζε 4,2 θιίλεο αλά 1.000 θαηνίθνπο,
ελψ ζηε Γεξκαλία ζε 8,9 θιίλεο αλά 1.000 θαηνίθνπο. Οη θιίλεο ζηε ρψξα καο
θξίλνληαη επαξθείο θαη ζην άκεζν κέιινλ ππεξεπαξθείο, ζην βαζκφ πνπ
δηεζλψο παξαηεξείηαη κία ζπλερήο κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα λνζειεία, θαζψο
θαη κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο.



Η Διιάδα ην 2000 παξνπζίαδε κία ζρεηηθά ρακειή κέζε δηάξθεηα λνζειείαο
(ΜΓΝ) 8,4 εκεξψλ (18ε απφ ηηο 26 ρψξεο ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ηνπ
ΟΟΣΑ). Δλψ φκσο ηα κεγάια ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα παξνπζηάδνπλ ΜΓΝ
3,27 εκέξεο, ηα κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία έρνπλ ππεξδηπιάζηα ΜΓΝ,
γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηνπο αδπλακίεο.



Η θάιπςε ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζε φια ηα
λνζνθνκεία νμέσλ πεξηζηαηηθψλ αλέξρεηαη ζε 70%. Σεκεηψλεηαη φηη ηα
θαξδηνινγηθά λνζνθνκεία παξνπζηάδνπλ απφιπηε θάιπςε θιηλψλ (100%),
ελψ, αληίζεηα, ηα νθζαικνινγηθά κφιηο 17%. Αμηνζεκείσην είλαη ην εχξεκα
αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε θιηλψλ ζηα Νεζηά ηνπ Ινλίνπ ε νπνία αλέξρεηαη ζε
100%, ε νπνία φκσο ζπλδέεηαη θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά. Σηελ
πξσηεχνπζα θαη ηε Μαθεδνλία ε θάιπςε είλαη 70% θαη 71% αληίζηνηρα, ελψ
ηε ρακειφηεξε θάιπςε παξνπζηάδνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο Λνηπήο Σηεξεάο
Διιάδαο θαη Δπβνίαο (47%), πεξηθέξεηα ε νπνία παξνπζηάδεη πςειέο
δηαπεξηθεξεηαθέο ξνέο.

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ππνδειψλνπλ ηελ αλάγθε

επαλαζρεδηαζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο
ρψξαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ελφο
λνζνθνκείνπ πξνυπνζέηεη πνζνζηά εηήζηαο θάιπςεο ηεο ηάμεο ηνπ 80%.


Όζνλ αθνξά ζηελ «πγεηνλνκηθή απηνδπλακία» ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, νη
πεξηθέξεηεο

ηεο

πξσηεχνπζαο,

ηεο

Μαθεδνλίαο

θαη

ηεο

Ηπείξνπ

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ησλ
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αζζελψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ελψ, αληίζεηα, νη πεξηθέξεηεο ηεο Λνηπήο
Σηεξεάο θαη Δπβνίαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Νήζσλ Αηγαίνπ, εμαξηψληαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ππεξεζίεο άιισλ πεξηθεξεηψλ.


Σην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε ρψξα καο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη έλαλ δείθηε
ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο ν νπνίνο ππεξβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ
αληίζηνηρν ησλ λνζειεπηψλ (3,8 έλαληη 2).

Σηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα ε

ζρέζε γηαηξψλ αλά θιίλε είλαη πεξίπνπ 1/2 θαη λνζειεπηψλ αλά θιίλε
πεξίπνπ 1/1. Ο δείθηεο επάξθεηαο ηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία θξίλεηαη επαξθήο,
ελψ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλεπαξθήο.


Σε φ,ηη αθνξά ην ΔΣΥ, ηφζν ε θαηαλνκή ησλ ηαηξψλ φζν θαη ησλ λνζειεπηψλ
παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληζνθαηαλνκή αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα.



Σε ζρέζε κε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, ε κειέηε αλαδεηθλχεη ηε
ζπλζεηφηεηα ηνπ πιέγκαηνο δηαλνκήο ησλ θξνληίδσλ ην νπνίν απνηεινχλ νη
ππεξεζίεο ηνπ ΔΣΥ, ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηνπ Ιδησηηθνχ Τνκέα.



Σηελ έθζεζε αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην 75% ησλ εξσηψκελσλ ζηελ
πξφζθαηε έξεπλα Hellas Health I πξνζθεχγεη αζξνηζηηθά ζε ηδηψηεο ηαηξνχο
ζπκβεβιεκέλνπο (26%) ε κε κε ηα ηακεία ηνπο (25,6%) θαη ζε ηαηξεία
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (24,5%) γηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο,
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ ΠΦΥ
παξά ηελ χπαξμε ηνπ ΔΣΥ, αθφκα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνπ κφλν ην
20% ησλ θαηνίθσλ πξνζθεχγεη ζηα Κέληξα Υγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά
Ιαηξεία.



Η αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε πξνζθεχγεη ζπρλφηεξα ζε κε ζπκβεβιεκέλνπο
ηδηψηεο γηαηξνχο, σζηφζν, αθφκα θαη ζηελ θαηψηεξε θνηλσληθή ηάμε νη κε
ζπκβεβιεκέλνη ηδηψηεο γηαηξνί απνηεινχλ ηελ πξψηε επηινγή (22,7%).



Δπηπιένλ, 3 πεξίπνπ ζηνπο 10 Έιιελεο δήισζαλ πσο είραλ θάπνηα επαθή κε
επαγγεικαηία πγείαο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Μεγαιχηεξν πνζνζηφ επαθψλ
εκθαλίδνπλ νη γπλαίθεο (33% έλαληη 25,5% γηα ηνπο άλδξεο), νη θάηνηθνη
αζηηθψλ πεξηνρψλ (31,1% έλαληη 25,1% ησλ αγξνηηθψλ), θαη νη ειηθησκέλνη.
Η θνηλσληθή ηάμε επηδξά ζηα πνζνζηά επαθψλ κε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη’
έηνο, κε ηελ αλψηεξε ηάμε λα εκθαλίδεη πνζνζηφ 78,9% θαη ηελ θαηψηεξε
64,3%.
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Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο (30,3%), ε νμεία ελφριεζε (24,6%) θαη ε ρξφληα
αζζέλεηα (18,5%) απνηεινχλ ηηο θχξηεο αηηίεο επαθήο κε επαγγεικαηίεο
πγείαο. Σηηο ρψξεο ηεο Γ. Δπξψπεο, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο σο αηηία επαθήο
ππεξβαίλεη ην 50%.



Σε φ,ηη αθνξά ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε κφλν 1 ζηνπο 2 έιιελεο έρεη
επηζθεθζεί ηνλ νδνληίαηξν ην ηειεπηαίν ρξφλν.



Τν 20% ησλ ηαηξψλ ησλ Κέληξσλ Υγείαο ηνπ ΔΣΥ είλαη γεληθνί ηαηξνί, ην
21,9% παζνιφγνη θαη ην 17,3% νδνληίαηξνη. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ
κε ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη λνζειεπηέο (55%) θαη αθνινπζνχλ νη καηεπηείο
(14%).



Η ζηειέρσζε ησλ ΚΥ είλαη ειιηπήο.

Η κέζε θάιπςε ησλ ζπζηεκέλσλ

ζέζεσλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ δελ μεπεξλά ην 47% θαη γηα ην ππφινηπν
πξνζσπηθφ ην 54%. Οη κεγαιχηεξεο ειιείςεηο κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο
ζέζεηο αθνξνχλ ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, επηζθέπηεο πγείαο θαη
θπζηνζεξαπεπηέο.


Αληζφηεηεο δηαπηζηψλνληαη θαη φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ Υγείαο ηνπ ΔΣΥ φπνπ ζηελ Αηηηθή θαη ηελ
Κεληξηθή Μαθεδνλία ην ζρεηηθφ πνζνζηφ αγγίδεη ην 74% θαη 71% αληίζηνηρα,
ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηα Ιφληα Νεζηά δελ ππεξβαίλεη ην 31%.



Αληζφηεηεο, αιιά κε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή, παξαηεξνχληαη θαη ζηελ θάιπςε
ησλ ζπζηεκέλσλ ζέζεσλ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.



Μεγάιν ηκήκα ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο ΠΦΥ θαιχπηνπλ νη δνκέο ηνπ ΙΚΑ,
νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ θάζκα παξνρψλ, ζηηο νπνίεο
απαζρνινχληαη 8.077 ηαηξνί, ελψ ηζρπξή παξνπζία έρεη θαη ν ηδησηηθφο
ηνκέαο πγείαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 25.000 ηαηξνχο, 12.000 νδνληηάηξνπο
θαη πεξηζζφηεξα απφ 400 δηαγλσζηηθά θέληξα.
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ΕΠΙΜΕΣΡΟ
Απφ ηηο δχν έξεπλεο αλαδεηθλχνληαη ηξεηο αλαγθαηφηεηεο – άμνλεο ηεο πνιηηηθήο
πγείαο ζηε ρψξα καο.
Καη’ αξράο, νη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζε κεγάιν βαζκφ ππνθαζηζηνχλ ην έξγν ησλ
επίζεκσλ πεγψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηνξζψζεη λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα
δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζε ηαθηηθή βάζε θαη κε ζηαζεξή
κεζνδνινγία. Σπλεπψο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ
ζπζηήκαηνο απνηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πγεία θαη ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ φζν
θαη γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο.
Γεχηεξνλ, ε κειέηε γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαηαδεηθλχεη κηα ζαθή
«ππνρψξεζε» ηεο ρψξαο καο ζε πνιινχο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο. Δπηπιένλ,
απνηππψλεη ηελ πηνζέηεζε βιαπηηθψλ πξνο ηελ πγεία ζπκπεξηθνξψλ, απφξξνηα, ζε
κεγάιν βαζκφ, ηεο πηνζέηεζεο ελφο λένπ πξνηχπνπ δσήο απφ ην νπνίν θαίλεηαη λα
απνπζηάδεη ε πξφιεςε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε νδεγεί ζηε «ζχζηαζε» γηα
ελδπλάκσζε ηεο πξφιεςεο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ
γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο.
Τέινο, απφ ηελ απνηχπσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο ζηε ρψξα καο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη, παξά ηελ απνπζία ζπζηεκαηηθήο
έξεπλαο γχξσ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο (επάξθεηα, ρξεκαηνδφηεζε, πνηφηεηα
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ) είλαη θαλεξή, ζχκθσλα θαη
κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο κειέηεο, ε χπαξμε θαηλνκέλσλ φπσο ην «παξάδνμν»
ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην, ε απνζπαζκαηηθή θαη αιιεινεπηθαιππηφκελε παξνρή
ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ ΠΦΥ, νη ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή
ππνδνκή, ε αλεπαξθήο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε αδπλακία
κεραλνγξάθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, ηειηθά, ε δηακφξθσζε ελφο «πγεηνλνκηθνχ
ηνπίνπ» ην νπνίν παξάγεη αθ’ ελφο εθηεηακέλεο αλεπάξθεηεο, αληζνθαηαλνκέο θαη
αληζφηεηεο θαη αθ’ εηέξνπ έληνλε δπζαξέζθεηα ηφζν ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ φζν θαη
ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε
ράξαμε κίαο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπλνιηθφ επαλαζρεδηαζκφ
θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα καο.
10

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ

Εμέιημε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε.
(1996-2004)

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από όιεο ηηο αηηίεο
ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε. (1996-2004)

11

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από λνζήκαηα ηνπ
θπθινθνξηθνύ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε. (1996-2004)

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από θαθνήζε
λενπιάζκαηα ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε. (1996-2004)

12

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από ηα θύξηα θαθνήζε
λενπιάζκαηα ζηνπο άλδξεο, ζηελ Ειιάδα (1996-2004)

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από ηα θύξηα θαθνήζε
λενπιάζκαηα ζηηο γπλαίθεο, ζηελ Ειιάδα (1996-2004)

13

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από αηπρήκαηα,
ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε. (1996-2004)

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ ειηθηαθή νκάδα
45-59 εηώλ, θαηά αηηία ζαλάηνπ, ζηελ Ειιάδα (1996-2004)

14

Εμέιημε ηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκόηεηαο από ηζραηκηθή θαξδηαθή λόζν
ζε άηνκα 45-59 εηώλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε (1996-2004)

Θάλαηνη
αλά
100.000
άηνκα

• Ειιάδα
• Ε.Ε πξν 2004
• Ε.Ε. κεηά 2004

WHO, 2005

Σεκαληηθόηεξεο αηηίεο ρακέλσλ ρξόλσλ αλακελόκελεο δσήο
ζηνλ αλδξηθό πιεζπζκό ηεο Ειιάδαο, αλά 100.000 άηνκα
ηνπ ίδηνπ θύινπ (2003)

15

16

Σεκαληηθόηεξεο αηηίεο ρακέλσλ ρξόλσλ αλακελόκελεο δσήο ζηνλ
γπλαηθείν πιεζπζκό ηεο Ειιάδαο, αλά 100.000 άηνκα
ηνπ ίδηνπ θύινπ (2003)

Πνζνζηηαία θαηαλνκή θύξησλ αηηίσλ ζαλάηνπ ζηελ Ειιάδα,
ζηηο ειηθίεο 5-14 εηώλ (2004)

17

Πνηόηεηα Ζσήο ζρεηηδόκελε κε ηελ Υγεία ζε 5 ρώξεο

Πνηόηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία,
θαηά θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ζηελ Ειιάδα (2006)

18

Καηαλνκή θιηλώλ θαηά λνκηθή κνξθή ζεξαπεπηεξίνπ
(2004)

28%

3%
69%

Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.Π.Ι.Δ.

Ιδιωηικές κλινικές

Ννζνθνκεηαθέο θιίλεο αλά 1.000
θαηνίθνπο ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ (2002)

Πεγή: ΟΟΣΑ 2006, ίδηνη ππνινγηζκνί
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Κιίλεο αλά 1.000 θαηνίθνπο (2004)

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ

4,7

ΚΡΗΣΗ

4.8

ΝΗΟΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

3.4

ΘΡΑΚΗ

3.3

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

5.0

ΘΔΑΛΙΑ

4.5

ΗΠΔΙΡΟ

4.3

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ

4.6

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

2.9

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΔΤΒΟΙΑ

2.6

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ

6.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2004, ίδιοι σπολογιζμοί

Εθαηνζηηαία θάιπψε θιηλώλ (1998)
Σύνολο τώρας

70

Κρήηη

70

Νήζοι Αιγαίοσ

95

Θράκη

68

Μακεδονία

71

Θεζζαλία

72

Ήπειρος

72

Ιόνιοι Νήζοι

100

Πελοπόννηζος

59

Λοιπή Σηερεά Ελλάδα & Εύβοια

47

Περιθέρεια Πρωηεσούζης

70

0

20

Πεγή: ΕΣΥΕ 2001, ίδηνη ππνινγηζκνί
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40ΕΣΥΕ 2001,
60ίδιοι υπολογισμοί
80
Πηγή:

100

Πνζνζηό θάιπςεο ησλ θιηλώλ νμέσλ
πεξηζηαηηθώλ (2002)

Πεγή: ΟΟΣΑ 2006, ίδηνη ππνινγηζκνί

Εμειζόληεο θαηά λνκηθή κνξθή ζεξαπεπηεξίνπ
(1998)
18.5%

0.5%

81.0%

Δημόζια νοζοκομεία

Ιδιωηικές κλινικές

Πεγή: ΕΣΥΕ 2001, ίδηνη ππνινγηζκνί
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Ν.Π.Ι.Δ.

Αλαινγία (%) ησλ ηδησηηθώλ θιηλώλ ζην
ζύλνιν ησλ θιηλώλ αλά πεξηθέξεηα (2004)
100%
80%
60%
40%

Ιδιωηικές κλίνες

Δημόζιες κλίνες

Κρήηη

Νήζοι Αιγαίοσ

Θράκη

Μακεδονία

Θεζζαλία

Ήπειρος

Ιόνιοι Νήζοι

Λοιπή Σηερεά
Ελλάς-Εύβοια

Περιθέρεια
Πρωηεσούζης

0%

Πελοπόννηζος

20%

Ν.Π.Ι.Δ.

Πηγή: ΕΣΥΕ 2004, ίδιοι υπολογισμοί

Δηαπεξηθεξεηαθέο ξνέο αζζελώλ (2004)
700.000

637.114
600.000
500.000

449.564
402.791

400.000

373.692

300.000

157.153

ΔΞΔΛΘΟΝΣΔ ΑΘΔΝΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ

78.387

ΝΗΟΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

65.291
53.681
48.506
48.082
ΘΡΑΚΗ

ΗΠΔΙΡΟ

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΙ ΔΤΒΟΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ

0

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ

31.389
24.773

68.594

110.579
109.715

95.283
55.450
63.912

ΚΡΗΣΗ

138.894
100.000

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

152.299

ΘΔΑΛΙΑ

200.000

ΔΞΔΛΘΟΝΣΔ ΑΘΔΝΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΘΔΡΑΠΔΤ ΣΗΡΙΟΤ

Πεγή: ΕΣΥΕ 2004, ίδηνη ππνινγηζκνί

22

Διανςκηέπεςζη νοζοκομείος ζηο έηο
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Δηαλπθηέξεπζε
λνζνθνκείν
ζην έηνο
(2006)
Ερ.:ζε«Καηά
ηε δηάρθεηα
ηφλ ηειεσηαίφλ
12 κελώ

περάζαηε ηοσιάτηζηολ κία λύθηα ζηο λοζο

Παπαπάνω
από μια
θοπά
3,0%
Μια θοπά
8,5%

ΔΑ
1,0%

Πεπίπος 1 ζη
έσει διανςκηεπ
ηελ

Ποηέ
Τύπορ νοζοκομείος87,5%
διανςκηέπεςζηρ
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ς

Ερ.: «Τη είδοσς λοζοθοκείο ήηαλ ηελ ηειεσηαία θορά π

Πεγή: Ι.Κ.Π.Ι. 2006

ζύνολο %] δηαλπθηέξεπζεο (2006)
Τύπνο [ποζοζηά
λνζνθνκείνπ

12% διανςκη
νοζοκομείο ένα

ΔΑ
6,1%
Ιδιωηικό
12,2%
Δημόζιο
81,7%

Πεγή: Ι.Κ.Π.Ι. 2006
[ποζοζηά όζων
διανυκηέρευζαν 115 άηομα %]
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Σημεία ιαηπικήρ θπονηίδαρ
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α
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Σεκεία ηαηξηθήο θξνληίδαο (2006)

Ερ.: «Όηαλ τρεηάδεζηε θάποηα ηαηρηθή θροληίδα ζσλήζφ
Σε ιδιώ ηη γιαηπό

26,0%
Σε ιδιώ ηη γιαηπό
ζςμβεβλημένο με ηαμείο

25,6%

Σε ιαηπεία αζθαλιζηικού
ηαμείος

24,5%

Σε εξω ηεπικά ιαηπεία
Δημοζίω ν Νοζοκομείω ν

12,7%

Σε κένηπα ςγείαρ

4,9%

Σε πεπιθεπειακά ιαηπεία

4,7%
0,3%

Σε εξω ηεπικά ιαηπεία
Ιδιω ηικώ ν Νοζοκομείω ν

1,4%

ΔΑ

[ποζοζηά
%] 2006
Πηγή: Ι.Κ.Π.Ι.
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Ιδιώηερ
αζθαλιζ
ιαηποί ζς
ηαμεία κα
ηων π

Επαθή με γιαηπό ή επαγγελμαηία
ςγείαρ ζηο έηορ
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π
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ς

Ερ.: «Καηά ηε δηάρθεηα ηφλ περαζκέλφλ 12 κελώλ είδαηε ή κ

Επαθή
κε γηαηξό ή επαγγεικαηία
κε θάποηολ γηαηρό ή άιιο επαγγεικαηία σγείας ζτεηηθά κε ηε
πγείαο
ζην έηνο (2006)
ζας;
(δελ περηιακβάλοληαη
οη επηζθέυεης ζηολ οδοληίαηρο ο
επαθές θαηά ηε δηάρθεηα λοζειείας);»

2 ζηοςρ 3 επωηώμενοςρ έ
επαθή με επαγγελμαηία
γιαηπό ηο ηελεςηαίο

ΔΑ
3,0%
Ναι
66,6%

Όσι
30,4%

Πηγή: Ι.Κ.Π.Ι.
2006 ζύνολο %]
[ποζοζηά

Ιαηξνί θαη λνζειεπηέο αλά 1.000 θαηνίθνπο
θαηά πεξηθέξεηα (ΠΕΣΥΠ) (2004)

Πεγή: Y.Y.K.A. 2005, ίδηνη ππνινγηζκνί
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