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ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ   
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Δαπάνη Υγείας και ΑΕΠ  

 



Εισόδημα -  Υγεία  

 



Δαπάνες Υγείας -  Υγεία  

 



Υγεία - Απασχόληση  



 

Υγεία – Απασχόληση  



Υγεία – Παραγωγικότητα  

 



Υγεία – Εισόδημα  

 

SOURCE: The contribution of health to the economy in the European Union”, Suhrcke, McKee for the European Commission, DG Sanco (2005) 



Υγεία και ΑΕΠ 



 



Οικονομική κρίση & δαπάνες υγείας 

• Η οικονομική κρίση προκαλεί μια άμεση μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών για υπηρεσίες 
υγείας, μέσα από την μείωση της απασχόλησης, την μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, και την μείωση στην 
δημόσια χρηματοδότηση για υπηρεσίες που προκαλεί η δημοσιοοικονομική στενότητα  

• Τα άνω έχουν ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού από την 
μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, την αύξηση της ανικανοποίητης υγειονομικής ανάγκης, την 
αύξηση των ψυχικών  παθήσεων και την ολίσθηση σε ανθυγιεινά πρότυπα ζωής  

• Η χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμούς έχει αρνητική επίπτωση στην απασχόληση, 
στην παραγωγικότητα, στο παραγόμενο προϊόν, στο εισόδημα και συνεπακόλουθα στις δαπάνες υγείας  

• Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά  παράλληλος μηχανισμός συνεχούς ανατροφοδότησης της οικονομικής και 
υγειονομικής κρίσης; όσο κρατά η ύφεση ο μηχανισμός είναι συνεχής και συμβάλει σε αυτήν; απαιτείται 
εφαρμογή μηχανισμού βίαιης ανακοπής αυτού φαύλου κύκλου  



Απαιτείται μηχανικό σοκ για την επαναφορά   

 



ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   



 



 



 



 



 



Ημερήσια νοσηλεία 

Πρόληψη & Δημόσια υγεία 

Φάρμακα  

Εξω-νοσοκομειακή  

Ενδο-νοσοκομειακή  











Πολιτικές  
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Value based health care  













Value based health care is emerging  



Real World Outcomes defining  reimbursement 
and the level of patient 

 



Many thanks for your attention  


