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 Σην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο αλάθηεζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ρώξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ν ηνκέαο ηεο πγείαο απνηέιεζε έλαλ 

από ηνπο βαζηθνύο ηνκείο πνπ ππεβιήζε ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζε 

κείσζε ησλ επελδπόκελσλ πόξσλ  

 Σην πιαίζην απηό ε εκπεηξία θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα απνδεηθλύνπλ όηη  

παξεκβάζεηο θαη πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη 

ηελ αζθάιηζε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζε βάξνο ησλ αζζελώλ θαη ησλ λνηθνθπξηώλ  

Εισαγωγή 



-23,6% 

-25,3% 

-20% 

Δαπάνη για υγεία 

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, 2012 



ΑΕΠ 25% 

Αλεξγία 162,3% 

Φηώρεηα 8,6% 

Καηά θεθαιήλ 

δηαζέζηκν εηζόδεκα  

35% 

 Μείσζε ηεο 

δπλαηόηεηαο ησλ 

λνηθνθπξηώλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ 

ηελ πγεία ηνπο 

Οικονομικό περιβάλλον 



Κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας 

Source: Health at a glance 2013 cited in IOBE, 2014 



Φαρμακευτική δαπάνη 

Source: IOBE, 2014 



Φαρμακευτική δαπάνη 

Source: IOBE, 2014 



Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη 

υγείας 2009-2012 

Source: ΔΛΣΤΑΤ, 2014 



Σύνθεση δαπάνης υγείας 

Source: ΔΛΣΤΑΤ, 2014 



Έξεπλα ζε1600 άηνκα: 

  Πάζρνληεο απφ Υπέξηαζε ή Σαθραξψδε Γηαβήηε Τχπνπ ΙΙ ή Φξφληα Απνθξαθηηθή 

Πλεπκνλνπάζεηα (ΦΑΠ) ή απφ Άλνηα ηχπνπ Alzheimer, ζε ήπην ή κέηξην ζηάδην (θαηαλνκή ππφ 

πξνυπνζέζεηο), 

  Άλδξεο & Γπλαίθεο νπνηαδήπνηε ειηθηαθήο νκάδαο (ηπραία δηαζπνξά), 

  Όισλ ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ & κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (ηπραία δηαζπνξά), 

  Μφληκνη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Λάξηζαο, Ηξαθιείνπ, Ισαλλίλσλ, 

Αιεμαλδξνχπνιεο, Λακίαο, Τξίπνιεο, Βφινπ & Κνδάλεο (θαηαλνκή ππφ πξνυπνζέζεηο). 

  Έξεπλα ζε 113 πάζρνληεο απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ  

  Άλδξεο & Γπλαίθεο νπνηαδήπνηε ειηθηαθήο νκάδαο (ηπραία δηαζπνξά) 

  Αηκνθαζαηξφκελνη ζηηο κνλάδεο ηερλεηνχ λεθξνχ ηνπ Λατθνχ Ννζνθνκείνπ, Γεληθνχ Κξαηηθνχ 

Νίθαηαο θαη Αγίαο Βαξβάξαο 
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Μεθοδολογία 



Επίπεδο υγείας 
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 Μέζε εηήζηα κείσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαηά 6% 

 Η κείσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ αζζελψλ 

 Αςηοναθεπόμενο 

επίπεδο ςγείαρ  
Σύνολο  Υπέπηαζη Διαβήηηρ ΧΑΠ Alzheimer 

2013 58.5 64.3 61.9 60.4 47.2 

2012 62.2 67.4 63.8 63.4 54 



Χρήση υπηρεσιών υγείας 
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  Σύνολο  Υπέπηαζη Διαβήηηρ ΧΑΠ Alzheimer 

Επιζκέτειρ ΠΦΥ (6 

μήνερ) 
          

για ηη σπόνια πάθηζη 2.62 2.35 2.26 2.87 2.98 

Για άλλο ππόβλημα 

ςγείαρ 
0.98 0.94 0.86 0.99 1.13 

Για όλοςρ ηος λόγοςρ 3.60 3.29 3.13 3.87 4.11 

Ειζαγυγέρ (6 μήνερ)           

για ηη σπόνια πάθηζη 0.49 0.31 0.44 0.63 0.56 

για άλλο ππόβλημα 

ςγείαρ 
0.33 0.33 0.27 0.31 0.40 

για όλοςρ ηος λόγοςρ 0.82 0.64 0.72 0.94 0.96 

• Σηαηηζηηθά πςειφηεξε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ΠΦΥ γηα ην ρξφλην πξφβιεκα 

νη πάζρνληεο απφ Alzheimer θαη ΦΑΠ 

• Ο αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ παζήζεσλ 

 

 



Ανάγκη για υπηρεσίες υγείας 
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• Σηαηηζηηθά πςειφηεξε αλάγθε γηα ππεξεζίεο ΠΦΥ γηα ην ρξφλην πξφβιεκα 

νη πάζρνληεο απφ Alzheimer θαη ΦΑΠ 

 

 

  Σύνολο  Υπέπηαζη Διαβήηηρ ΧΑΠ Alzheimer 

Αςηοαναθεπόμενη 

ανάγκη για επιζκέτειρ 

ΠΦΥ (6 μήνερ) 

          

για ηη σπόνια πάθηζη 2.44 2.01 1.90 2.93 2.86 

για άλλο ππόβλημα 

ςγείαρ 
1.17 1.05 1.05 1.16 1.42 

για όλοςρ ηος λόγοςρ 3.61 3.06 2.95 4.09 4.28 



Ανικανοποίητη ανάγκη 
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• Ιθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα επηζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ρξφλην πξφβιεκα  

• Αληίζεηα απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά επηζθέςεηο γηα άιιν πξφβιεκα πγείαο 

• Δλ ηνχηνηο, 23,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ εκθαλίδνληαη λα κελ 

ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο 

 

 

Αιηία επίζκετηρ 

ΠΦΥ 

Σύνολο  Υπέπηαζη Διαβήηηρ ΧΑΠ Alzheimer 

Αλάγθε VS 

ρξήζε 

Αλάγθε VS 

ρξήζε 

Αλάγθε VS 

ρξήζε 

Αλάγθε VS 

ρξήζε 

Αλάγθε VS 

ρξήζε 

για ηη σπόνια 

πάθηζη 

Αλάγθε = 

Φξήζε  

Ανάγκη < 

Χπήζη  

Ανάγκη < 

Χπήζη  
Αλάγθε = Φξήζε  

Αλάγθε = 

Φξήζε  

για άλλο 

ππόβλημα ςγείαρ 

Ανάγκη > 

Χπήζη  
Αλάγθε = Φξήζε  

Ανάγκη > 

Χπήζη  

Ανάγκη > 

Χπήζη  

Αλάγθε = 

Φξήζε  

για όλοςρ ηος 

λόγοςρ 

Αλάγθε = 

Φξήζε  
Αλάγθε = Φξήζε  Αλάγθε = Φξήζε  Αλάγθε = Φξήζε  

Αλάγθε = 

Φξήζε  



Ανάγκη και χρήση υπηρεσιών υγείας 

 Υπηπεζίερ ςγείαρ Mean P-value 95% CI 

Επιζκέτειρ ζε ιαηπούρ μηνιαία  0,96 0,00 0,48 1,43 

Νοζηλεία εηηζίυρ (ημέπερ) 6,95 0,01 3,03 10,87 

Αςηοαναθεπόμενη ανάγκη για 

επιζκέτειρ ΠΦΥ  
2,31 0,002 0,91 3,71 

Ανάγκη VS Χπήζη 1,28 0,081 -0,16 2,74 

Νεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ 

Αλάγθε = Φξήζε 



Εισόδημα και ιδιωτικές δαπάνες 
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  Σύνολο  Υπέπηαζη Διαβήηηρ ΧΑΠ Alzheimer 

Οικογενειακό ειζόδημα 2013 (€) 1099.2 1061.3 1061.9 1126.9 1147.3 

Μείυζη οικογενειακού 
ειζοδήμαηορ 2010 -2013 (€) 

524.4 567.8 614.9 596.4 312.6 

Ιδιυηική δαπάνη για ιαηπούρ ΠΦΥ 
(6 μήνερ) 

98.5 77.1 56.7 94.9 162.2 

Ιδιυηική δαπάνη για νοζηλεία  
(6 μήνερ) 

25.5 6.8 * 21.4* 14.5* 58.4 

Μηνιαία θαπμακεςηική δαπάνη(€) 43.9 24 39.5 51 62.7 

Αζθενείρ (%) πος δηλώνοςν 
μείυζη δαπανών για  : 

Πνιύ/Πάξα 
πνιύ 

Πνιύ/ 
Πάξα 
πνιύ 

 

Πνιύ/ Πάξα 
πνιύ 

 

Πνιύ/ 
Πάξα 
πνιύ 

 

Πνιύ 
/Πάξα 
πνιύ 

 
Επιζκέτειρ ζε ιαηπούρ 16.6% 17.9% 19.6% 17.5% 11.5% 

εξεηάζειρ 14.9% 17% 17.8% 14.7% 10.3% 

Φάπμακα για ηο σπόνιο νόζημα 6.1% 6.9% 7.5% 5.8% 4.4% 

Φάπμακα ζςμπληπυμαηικά 11.1% 12.4% 12.6% 11.3% 8.3% 

Καη’ οίκον θπονηίδα 34.5% 30.6% 29.4% 40.6% 35.3% 

 Τν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεηψζεθε θαηά 32,3% 

 Μέζε εηήζηα δαπάλε γηα πγεία 777 € 



Περικοπές δαπανών 

 Άλσ ηνπ 70% ησλ αζζελψλ 

δειψλνπλ φηη έρνπλ κεηψζεη 

ηε δαπάλε γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δαπαλψλ 

 Παξφηη ε κεηνλφηεηα 

δειψλεη κείσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα πγεία ησλ 1/5 

ησλ αζζελψλ ππνζηεξίδνπλ 

φηη έρνπλ αλαγθαζηεί λα 

πξνβνχλ ζε πεξηθνπέο 

Καηηγοπία δαπανών  % αζθενών 

εθδξνκέο 94.5% 

δηαζθέδαζε/ ςπραγσγία 94.3% 

πξνζσπηθή έλδπζε 94.0% 

πξνζσπηθή ππόδεζε 92.2% 

δώξα/ θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο 92.0% 

θαιισπηζκό/  91.6% 

ζηέγαζε/ αλάγθεο ζπηηηνύ 88.4% 

ηειεπηθνηλσλίεο 77.4% 

θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο 77.2% 

εθπαίδεπζε 54.2% 

θαγεηό/ δηαηξνθή 45.3% 

πγεία 19.6% 



Εισόδημα και ιδιωτικές δαπάνες 

 Καηηγοπία δαπάνηρ Mean P-value 95% CI 

Επιζκέτειρ ζε ιαηπούρ εηηζίυρ  454,97 0,01 108,04 801,90 

Φαπμακεςηική αγυγή για ηο σπόνιο 

νόζημα και επιπλοκέρ μηνιαίυρ 
36,35 0,00 20,94 51,77 

Φαπμακεςηική αγυγή για  άλλα 

νοζήμαηα μηνιαίυρ 
22,47 0,02 3.45 41.49 

Νοζηλεία εηηζίυρ 135,121 0,05 0,53 270,77 

 Καηηγοπία δαπάνηρ Mean P-value 95% CI 

Σπλνιηθή εηήζηα δαπάλε 1548,45 0,008 
462,7 2634,18 

Φαξκαθεπηηθή εηήζηα 

δαπάλε 

748,33 0,001 
330,37 1166,28 

Νεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ 



Ανικανοποίητη ανάγκη 
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• Σε κεγάιν βαζκφ ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο πγείαο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηείηαη 

ελ ηνχηνηο απηφ επηηπγράλεηαη απφ πςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο θαη πεξηθνπέο 

δαπαλψλ γηα βαζηθέο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ φπσο ζηέγαζε, έλδπζε 

αθφκα θαη δηαηξνθή 

• Τν κέζν θφζηνο επίζθεςεο ππνινγίδεηαη πεξί ησλ 27 επξψ (δηαβήηεο, 

Alzheimer, XAΠ, ππέξηαζε)  θαη 39 (λεθξηθή αλεπάξθεηα) γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη νη ρξφληνη πάζρνληεο θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ή ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο ηδησηηθά 
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Εμπόδια στην πρόσβαση: Χρόνιοι πάσχοντες 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

γεσγξαθηθά 
εκπόδηα 

νηθνλνκηθά 
εκπόδηα 

εκπόδηα ρξόλνπ 

47,8% 

14,5% 
17,8% 

15,3% 

9,2% 

10,5% 

12,1% 

13,6% 

12,5% 

13,2% 

29,5% 21,5% 

11,6% 

33,3% 
36,6% 

Πνιύ δύζθνιε 

Δύζθνιε 

Μέηξηα 

Λίγν δύζθνιε 

Καζόινπ δύζθνιε 

24,8% 

62,8% 55,1% 



Οικονομικά εμπόδια Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

εηζόδεκα -.1984309 .0358767 -5.53 0.000 -.268748 -.1281139 

εθπαίδεπζε -.0396079 .0201168 -1.97 0.049 -.0790362 -.0001797 

Μηζζσηόο / Ηκεξνκίζζηνο .2424426 .1802004 1.35 0.178 -.1107438 .595629 

Εξγαδόκελνο/ε ρσξίο ακνηβή νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο, ή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
.6742507 .5773237 1.17 0.243 -.457283 1.805.784 

Άλεξγνο / πξνζσξηλά εθηόο δνπιεηάο .5498011 .2291684 2.40 0.016 .1006394 .9989629 

Σπληαμηνύρνο .1742843 .1760551 0.99 0.322 -.1707774 .5193459 

Ννηθνθπξά .1300299 .2060317 0.63 0.528 -.2737848 .5338445 

Φνηηεηήο / Μαζεηήο / Σπνπδαζηήο / 

Φαληάξνο 
-.8657745 .8130689 -1.06 0.287 -245.936 .7278114 

Άιιν (Πρ. Εηζνδεκαηίαο) .7341379 .5300914 1.38 0.166 -.3048221 1.773.098 

Άλεξγνη θαη άηνκα ρακειόηεξσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζηξσκάησλ εκθαλίδνπλ 

κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα βξεζνύλ πξν 

νηθνλνκηθώλ εκπνδίσλ ζηελ πξόζβαζε   

Πιθανότητα αντιμετώπισης εμποδίων στην 

πρόσβαση 



Εμπόδια σπόνος Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

Εηζόδεκα -.0853979 .0355166 -2.40 0.016 -.1550092 -.0157867 

εθπαίδεπζε -.0107776 .0199878 -0.54 0.590 -.049953 .0283979 

Μηζζσηόο / Ηκεξνκίζζηνο .4526068 .1822867 2.48 0.013 .0953314 .8098822 

Εξγαδόκελνο/ε ρσξίο ακνηβή νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο, ή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
.6709916 .6188767 1.08 0.278 -.5419843 1.883.968 

Άλεξγνο / πξνζσξηλά εθηόο δνπιεηάο .5103705 .2317392 2.20 0.028 .05617 .9645709 

Σπληαμηνύρνο .2413292 .1782204 1.35 0.176 -.1079763 .5906347 

Ννηθνθπξά .2738953 .2088085 1.31 0.190 -.1353619 .6831525 

Φνηηεηήο / Μαζεηήο / Σπνπδαζηήο / Φαληάξνο -.0837785 .8411857 -0.10 0.921 -1.732.472 1.564.915 

Άιιν (Πρ. Εηζνδεκαηίαο) -.2733722 .47087 -0.58 0.562 -1.196.261 .6495161 

Άηνκα ρακειόηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ 

ζηξσκάησλ, κηζζσηνί θαη άλεξγνη εκθαλίδνπλ 

κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα αληηκεησπίζνπλ  ην 

θόζηνο ηνπ ρξόλνπ   

Πιθανότητα αντιμετώπισης εμποδίων στην πρόσβαση 



Γευγπαθικά εμπόδια Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

εηζόδεκα -.1268887 .035233 -3.60 0.000 -.1959442 -.0578332 

Μηζζσηόο / Ηκεξνκίζζηνο .6737725 .208723 3.23 0.001 .264683 1.082.862 

Εξγαδόκελνο/ε ρσξίο ακνηβή νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο, ή γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
1.456.924 .5531165 2.63 0.008 .3728353 2.541.012 

Άλεξγνο / πξνζσξηλά εθηόο δνπιεηάο .6263905 .2479354 2.53 0.012 .140446 1.112.335 

Σπληαμηνύρνο .6259654 .1986751 3.15 0.002 .2365694 1.015.361 

Ννηθνθπξά .6245784 .2307863 2.71 0.007 .1722456 1.076.911 

Φνηηεηήο / Μαζεηήο / Σπνπδαζηήο / 

Φαληάξνο 
2.041.436 .8611638 2.37 0.018 .3535859 3.729.286 

Άιιν (Πρ. Εηζνδεκαηίαο) 1.004.519 .5507777 1.82 0.068 -.0749853 2.084.024 

θύιν .2226011 .1028076 2.17 0.030 .0211018 .4241003 

επίπεδν πγείαο -.0160966 .0022882 -7.03 0.000 -.0205814 -.0116117 

Άηνκα ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ρακεινύ επηπέδνπ 

πγείαο θαη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα λα βξεζνύλ πξν γεσγξαθηθώλ 

εκπνδίσλ  

Πιθανότητα αντιμετώπισης εμποδίων στην πρόσβαση 



Καταστροφικές δαπάνες 
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• Γαπάλεο γηα πγεία > 20% νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 

 

 

Καηαζηποθικέρ 

δαπάνερ  

 

% νοικοκςπιών  

2010 2013 % κεηαβνιή 

Σύλνιν δαπαλώλ γηα πγεία 3.6% 7.8% 116.7% 

 

Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 

 

1.6% 

 

4.6% 

 

187.5% 
 

 

Berki SE. A look at catastrophic medical expenses and the poor. Health Affairs1986; 5:139–45 



 Παξά ηελ απώιεηα ηνπ 1/3 ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο είλαη 

εκθαλήο ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ δαπαλώλ γηα ηελ 

πξόζβαζε θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηώλ πγείαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πάζεζεο 

 Ταπηόρξνλα ε κείσζε ηεο δαπάλεο πγείαο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ή πνπ δελ ιακβάλνπλ ρώξα νδεγνύλ ζε αύμεζε 

ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο ε νπνία επηβαξύλεη άληζα ηα ρακειόηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα θαη ηα άηνκα κε ρακειόηεξν 

επίπεδν πγείαο 

 Η ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηδίσλ 

πιεξσκώλ γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ππεξεζίεο 

πγείαο ηνπιάρηζηνλ ΠΦΥ έρνπλ de facto απναζθαιηζηεί 
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 Ο ππεξδηπιαζηαζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε 

θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο ππνδεηθλύεη όηη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο νδεγνύληαη ζε 

θαηάιπζε  

 Σην πιαίζην απηό θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηνπ κεραληζκνύ 

ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηξόπν ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηζόηεηα ζηελ πξόζβαζε θαη λα απνηξέπεηαη ε 

πηώρεπζε ησλ λνηθνθπξηώλ ιόγσ ησλ αλαγθαίσλ δαπαλώλ γηα 

πγεία 
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Επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξνζνρή ζαο… 

 

 

 

 

 


