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Εισαγωγή: Δαπάνες υγείας  

• Συνολικές δαπάνες για υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, 
$6.5 τρισεκατομμύρια (WHO, 2012) 

• Συνεχής τάσης αύξησης αυτού του ποσού λόγω: 

 

 Βελτίωση των τεχνολογιών υγείας 

 Συνεχής μείωση της θνησιμότητας 

 Μη ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων 

 

 

 



Πού δίνονται οι δαπάνες υγείας; 



Πώς κατανέμονται οι δαπάνες υγείας; 



Για ποιό σκοπό δίνονται οι δαπάνες υγείας; 



Συνολική δαπάνη για Υγεία - Τάσεις 



Τρέχουσα Δαπάνη Υγείας ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, 2015 (ή πλησιέστερο έτος) 



Ρυθμός ανάπτυξης των κατά κεφαλήν 
δαπανών για υγεία ανά κατηγορία στην Ε.Ε., 

2005-2014 



Δαπάνη Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 
συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2005-15 



Δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στις 
χώρες του Νότου, 2000-2016 



Κατά κεφαλήν δαπάνη για υγεία στις χώρες 
στην Ε.Ε, 2015  



Τάση Συνολικής Δαπάνης για υγεία στις Χώρες 
της Ε.Ε. 2000-2016  



Ανάλυση της Δαπάνης Υγείας ανά κατηγορία 
χρηματοδότησης, 2014  

Η Ελλάδα παρουσιάζει, 

• Υψηλές Ιδιωτικές Δαπάνες 

• Δημόσιες Δαπάνες σε ικανοποιητικά επίπεδα (Ιδιαίτερο μίγμα) 

• Χαμηλή ιδιωτική ασφάλιση 

• Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία άλλο μοντέλο από το ελληνικό 



Δαπάνη Υγείας ανά κατηγορία υγειονομικής 
περίθαλψης, 2014 



Δημόσια δαπάνη υγείας 



Δημόσια δαπάνη για υγεία ως ποσοστό του συνόλου 
του πρϋπολογισμού της κυβέρνησης, 2014 

• Και πως θα αυξηθούν άρα οι δαπάνες; 

 Μια λύση είναι να στραφούν οι ιδιωτικές δαπάνες σε ιδιωτική 

ασφάλιση  



Τάση δημόσιας δαπάνης για υγεία στις χώρες 
του ΟΟΣΑ (% επί του ΑΕΠ) 



Τάση δημόσιας δαπάνης για υγεία στις χώρες 
του Νότου (% επί του ΑΕΠ) 



Ιδιωτική δαπάνη για υγεία (out-of-pocket 
payments) 

• H εξάρτηση από την ιδιωτική δαπάνη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες οικονομικού ρίσκου (Feenberg & Skinner, 1994)  

• Η οικονομική προστασία από τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για υγεία αποτελέι 

πρωτεύων στόχο των συστημάτων υγείας (WHO 2000) 

• Δημιουργεί εμπόδια στην προσβασιμότητα (barriers to access), μη 

ικανοποιημένες ανάγκες (unmet needs), επιρεάζει το οικογενειακό εισόδημα 

κ.α. (Maldovsky et al.,2012) 



Τάση Ιδιωτικής δαπάνης για υγεία στις χώρες 
του ΟΟΣΑ 2000-2016 (% ΑΕΠ) 

• Αύξηση ιδιωτικών δαπανών από την αρχή της κρίσης  

• Επιρεάζονται τα μεσαία και χαμήλά οικονομικά στρώματα 

 



Τάση Ιδιωτικής Δαπάνης για υγεία στις Χώρες 
της Ε.Ε. 2000-2016 (% ΑΕΠ) 



Τάσεις Ιδιωτική Δαπάνης στις χώρες του 
Νότου, 2000-2016 (% ΑΕΠ) 



Ιδιωτική δαπάνη για υγεία - Παραπληρωμές 



Νοσοκομειακή δαπάνη ως ποσοστό της 
συνολικής δαπάνης για υγεία στην Ε.Ε. 



Έμποροι λιανικής και λοιποί πάροχοι αγαθών 
ή προϊόντων υγείας στην Ε.Ε. 

Τάση δαπάνης στην Ε.Ε. Τάση δαπάνης στην Ελλάδα 



Έμποροι λιανικής και λοιποί πάροχοι αγαθών 
ή προϊόντων υγείας στην Ε.Ε. 

Σύγκριση Ε.Ε. και Ελλάδας Δημόσια 

Δαπάνη 

Σύγκριση Ε.Ε. και Ελλάδας Ιδιωτική 

Δαπάνη 



Μέση ετήσια αύξηση της κατά κεφαλήν 
φαρμακευτικής δαπάνης (in real terms) 

2005-09 και 2009-14 



Κατά κεφαλήν δαπάνη για φάρμακο, 2014 / 
Δημόσια δαπάνη για φάρμακο σε σύγκριση με 

άλλες υπηρεσίες υγείας, 2014  



Ιδιωτικές δαπάνες για υγεία τον τελευταίο 
χρόνο ζωής σε χώρες της Ευρώπης 

• Μελέτη των Penders et al. 2017 για την χρήση ιδιωτικών 
δαπανών για υγεία 

• Υπάρχει έντονη διακύμανση ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρώπης. (από 21% έως 95%) 

• 95% Σουηδία, Βέλγιο και Τσεχία 

• 79%-90% Πολωνία, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία 

• 54%-68% Ιταλία, Δανία, Ολλανδία και Γαλλία 

• 21% Ισπανία 



Ιδιωτικές δαπάνες για υγεία τον τελευταίο 
χρόνο ζωής σε χώρες της Ευρώπης 

• Έντονη διαφοροποίηση και στο είδος της ιατρικής 
φροντίδας που λάμβάνει ο πληθυσμός μέσω της 
ιδιωτικής δαπάνης 

• 80% του πληθυσμού σε Σουηδία, Βέλγιο και Τσεχία 
δαπάνησας χρήματα για πρόσβαση σε GP. 

• 75% και κάτω σε Δανία και Ισπανία 

• Για νοσοκομειακή περίθαλψη 

• 80% σε Σουηδία και Τσεχία 

• 75% και κάτω σε Ιταλία, Δανία και Ισπανία 

 



Ιδιωτική δαπάνη τον τελευταίο χρόνο ζωής 
ανά κατηγορία σε επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε.  

Penders Y, Rietjens J, Albers G, Croezen S, Block L (2017). Differences in out of pocket 

costs of healthcare in the last year of life of older people in I3 European countries. Palliative 

medicine. 31(1):42-52 



Ποσοστιαία κατανομή δαπανών (αγορές) για 
αγαθά και υπηρεσίες. ΕΟΠ 2013-2014 



Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης μηνιαίας δαπάνης 
ανά νοικοκυριό. Υποκατηγορίες με τις μεγαλύτερες 

μεταβολές 2013-2014 



Ποσοστιαία κατανομή μέσης μηνιαίας 
δαπάνης (τρέχουσες τιμές) για αγαθά και 
υπηρεσίες σε χώρες της Ευρώπης (2014) 

 
H Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για υγεία, 
7,2% και 6,3 % του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, αντίστοιχα. 
Επιπλέον τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν για υγεία το 8,1% του μέσου 
προϋπολογισμού τους ενώ τα μη φτωχά το 7,6%. 



Ο καταμερισμός της δαπάνης είναι ένα 
σύνθετο παίγνιο όπως το σκάκι. 

• Ο αριθμός των πιθανών κινήσεων μετά την πρώτη κίνηση των Λευκών είναι 20.  

• Υπάρχουν 400 πιθανές κινήσεις μετά από δύο κινήσεις. 

• Υπάρχουν 71.852 πιθανές κινήσεις μετά από τέσσερις κινήσεις.  

• Υπάρχουν 809.896 πιθανές κινήσεις μετά από 5 κινήσεις.  

• Υπάρχουν 9.132.484 συνολικές κινήσεις μετά από 6 κινήσεις.  



Ανακατομή και Αναπροσαρμογή Δαπανών 




