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Δθηίκεζε ηνπ θνξηίνπ ηεο 
λνζεξόηεηαο ηωλ ρξνλίωλ 
λνζεκάηωλ 

 Ννζεξόηεηα (επίπησζε θαη επηπνιαζκόο) 

 Θλεζηκόηεηα 

 Οηθνλνκηθό θόζηνο 

 Άιια κέηξα 
– Πξνζαξκνζκέλα ζηελ αληθαλόηεηα έηε δωήο 

(DALYs, Disability Adjusted Life Years) 

– Χακέλα Έηε δσήο ιόγσ πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο 
(YLLs, Years of Lost Life ) 

– Χακέλα Έηε Ζσήο ιόγσ αληθαλόηεηαο/αλαπεξίαο   
(YLDs, Years Lost due to Disability) 

 



GLOBAL BURDEN OF DISEASES, 
INJURIES, AND RISK FACTORS 
STUDY 2010* 

 Εθηίκεζε  ηνπ θνξηίνπ  λνζεξόηεηαο κέζσ 

– YLLs (Χακέλα Έηε δσήο ιόγσ πξόσξεο 
ζλεζηκόηεηαο) 

– YLDs (Χακέλα Έηε Ζσήο ιόγσ αληθαλόηεηαο) 

– DALYs (Πξνζαξκνζκέλα ζηελ Αληθαλόηεηα Έηε 
Ζσήο) 

 Δείθηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ηεο 
ζλεζηκόηεηαο θαη ηεο λνζεξόηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
αηηίαο 

 Εθηίκεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο 

 
 

   

 

*Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington 
  





Ση είλαη ην DALY, ην YLD, ην YLL 

 1 DALY =  1 ρακέλνο ρξόλνο «πγηήο» δσήο 

 Άζξνηζκα όισλ ησλ DALYs  ζηνλ πιεζπζκό = θνξηίν λνζεξόηεηαο = κέηξν ηνπ «ράζκαηνο»  
κεηαμύ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη κηαο ηδαληθήο θαηάζηαζεο πγείαο, όπνπ ν ζπλνιηθόο 
πιεζπζκόο ζα δνύζε κέρξη κηα αλακελόκελε ειηθία, ειεύζεξνο από αζζέλεηεο θαη αληθαλόηεηεο.  

 Υπνινγίδνληαη σο ην άζξνηζκα ησλ «Χακέλσλ Εηώλ Ζσήο» (YLL, Years of Life Lost) ιόγσ 
πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο από κηα ζπγθξηκέλε αηηία ζαλάηνπ ζηνλ πιεζπζκό θαη ησλ «Χακέλσλ 
Εηώλ Ζσήο ιόγσ αληθαλόηεηαο» (YLD, Years Lost due to Disability) 

 DALY=YLL+YLD 

 

 

Χακέλα Έηε Ζσήο ιόγσ 
 πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο  

Χακέλα Έηε Ζσήο  
Λόγσ αληθαλόηεηαο 

Πξνζαξκνζκέλα ζηελ  
αληθαλόηεηα έηε δσήο 



Κύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ  

 Ννζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ 
ζπζηήκαηνο 

 Καθνήζε λενπιάζκαηα 

 Παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο 

 Αηπρήκαηα 



Κύξηεο αηηίεο ζλεζηκόηεηαο 
ζηελ Διιάδα, 2010 
 Ιζραηκηθή θαξδηνπάζεηα     28000 

 Αγγεηαθή εγθεθαιηθή λόζνο  25000 

 Καξθίλνο ηνπ πλεύκνλα     7000 

 Λνηκώμεηο θαηωηέξνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο       6000 

 ΥΑΠ        5000 

 Λνηπά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα    3600 

 Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ    3300 

 Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα    2900 

 Καξθίλνο ηνπ καζηνύ     2400 

 Τπεξηαζηθή θαξδηαθή λόζνο    2200 

 



ύγθξηζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηηο 
ρώξεο ηεο Γ. Δπξώπεο, 2010 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ζλεζηκόηεηαο 
θαη ε κεηαβνιή ηνπο 



Πνζνζηηαία κείωζε  ηεο ζλεζηκόηεηαο 
ζηελ Διιάδα, αλά ειηθία θαη θύιν, 

1990-2010 



Κπξηόηεξεο αηηίεο πξόωξεο 
ζλεζηκόηεηαο θαη ε κεηαβνιή ηνπο 
- «Υακέλα έηε δωήο» (YLLs) 

http://www.healthmetricsandevaluation.org 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ YLDs 
(«Υακέλωλ εηώλ δωήο ιόγω 
αληθαλόηεηαο»), 2010 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ DALYs 
(«Πξνζαξκνζκέλα ζηελ 
αληθαλόηεηα έηε δωήο»), 2010 



Κπξηόηεξεο νκάδεο αηηηώλ ηωλ 
DALYs αλά θύιν, 2010 



Κπξηόηεξεο αηηίεο  ηωλ DALYs 2010 -
Καηάηαμε ζηελ Διιάδα θαη ζύγθξηζε κε 
άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

Πεγή: http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap 

http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap


Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ DALYs θαη 
ε κεηαβνιή ηνπο 1990-2010 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ DALYs 2010 

Cerebro-
vascular 
disease 
Percent:  
7.82% of 
total DALYs 

Trachea, bronchus, 
and lung cancers 
Percent: 3.96% of 
total DALYs 

Communicable, 
maternal, 
neonatal, and 
nutritional 
disorders 

Non-
communicable 
diseases 

Injuries 
 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ DALYs 
αλά θύιν, 2010 

Unipolar 
depressive 
disorders 
Percent: 
6.19% of 
total DALYs 

Unipolar 
3.29% 
of total 
DALYs 

2.09% 
1.2% 

Ischemic 
heart 
disease 
Percent:  
13.26%  
of total 

Ischemic 
heart 
disease 
Percent:  
9.59%  
of total 

Cerebro
vascular 
disease 
Percent:
 6.75% 
of total 
DALYs 

Cerebro
vascular 
disease 
Percent:
9.05% 
of total 
DALYs 

Trachea, bronchus, 
and lung cancers 
Percent: 6.23%  
of total DALYs 

1.37%  

Άλδξεο Γπλαίθεο 



Κπξηόηεξεο αηηίεο ηωλ DALYs αλά ειηθία, 2010 

5-
14 

15-
49 

50-
69 

70 
+ 

Cardiovascular and 
circulatory diseases 

Percent: 37.73%  

of total DALYs 

Cardiovascular and 
circulatory diseases 
Percent:  

19.59%  
of total DALYs 

Neoplasms 
Percent:  

18.19% 
of total DALYs 

Neoplasms 
Percent:  

23.49% 

of total DALYs 

Musculoskeletal 
disorders 
Percent: 16.93% 
of total DALYs 

Musculoskeletal 
disorders 
Percent: 8.04% of 
total DALYs 

Musculoskeletal 
disorders 
Percent: 21.81% 
of total DALYs 

Musculoskeletal 
disorders 
Percent: 14.85% 
of total DALYs 

Diabetes, 
urogenital, 
blood, and 
endocrine 
diseases 
Percent:  
10.58% of 
total DALYs 

Diabetes 
etc. 
5.84% 

Diabetes 
etc. 
4.47% 

Diabetes 
etc. 
5.74% 

Mental and 
behavioral disorders 
Percent:  23.5%  

of total DALY 

Mental and behavioral 
disorders 
Percent: 26.18%  
of total DALY 

Mental 
etc. 
8.49% 

Mental 
etc. 
2.54% 

Neoplasms 
7.11% 

Neoplasms 
3.66% 

Cardio-
vascular  
etc. 
7.31%  

Other non-communicable 
diseases (congenital, skin) 
Percent: 15.36% of total 
DALYs 

Other NCDs 5.59% 

Other NCDs 4.9% Other NCDs  4% 

Chronic respiratory 
diseases 
Percent: 7.58% of 
total DALYs 

COPD 
etc. 
 4.91% 

COPD 
etc. 
 3.6% 

Asthma 
etc. 
 7.67% 

Alzheimer etc.  4.73% 
Migraine,Alz. 
3.33% 

Migraine, Epilepsy 
4.75% 

Migraine, 
Epilepsy 
5.07% 



Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηωλ DALYs 
αλά αηηίεο, θύιν θαη ειηθία 

Πεγή: http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-heatmap
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/gbd-cause-patterns


Βαζηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ 
ρξόληωλ λνζεκάηωλ, 2010 

 Κάπληζκα 

 Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 Δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 Παρπζαξθία 

 Απμεκέλα επίπεδα ζαθράξνπ 

 Καηαλάισζε αιθνόι 

 Υςειή ρνιεζηεξόιε 

 Έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο 

 Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

 



Κπξηόηεξνη παξάγνληεο 
θηλδύλνπ ρξόληωλ λνζεκάηωλ 



Κπξηόηεξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 
αλά θύιν, 2010 

Άλδξεο Γπλαίθεο 



Κπξηόηεξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ αλά ειηθία, 2010 
5-14 

50-69 

15-49 

70 + 

Scale Max 17.000/100.000 DALYs  

Scale Max 7.000/100.000 DALYs  

Scale Max 1.100/100.000 DALYs  

Scale Max 27/100.000 DALYs  



Σύγκριζε ηες επιβάρσνζες ηων 

νοζεμάηων ζε διάθορες τώρες 



«Προζδόκιμο δωής» και 

«Προζαρμοζμένο ζηεν σγεία 

προζδόκιμο δωής» 

Άλδξεο Γπλαίθεο 



Σύγκριζε ηες επιβάρσνζες ηων 

νοζεμάηων ζε διάθορες τώρες, 1990 



Σύγκριζε ηες επιβάρσνζες ηων 

νοζεμάηων ζε διάθορες τώρες, 2010 



ΤΝΟΦΗ 
Απνηύπωζε ηνπ θνξηίνπ ηωλ ρξνλίωλ 
λνζεκάηωλ ζηελ Διιάδα 

 YLLs (Χακέλα έηε δσήο ιόγσ 
πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο) 

1. Ιζταιμική καρδιοπάθεια 

2. Αγγειακή εγκεθαλική νόζος 

3. Καρκίνος ηοσ πνεύμονα 

 42% όλφν ηφν  YLLs  

 YLDs (Χακέλα έηε δσήο 
ιόγσ αληθαλόηεηαο) 

1. Πόνος ζηην μέζη 

2. Καηάθλιυη 

3. Πηώζεις 

4. Πόνος ζηον αστένα 

5. Άλλες μσοζκελεηικές παθήζεις 

 41% όλφν ηφν  YLDs  

 

 

 

 DALYs (Πξνζαξκνζκέλα 
ζηελ αληθαλόηεηα έηε δσήο) 

1. Ιζταιμική καρδιοπάθεια 

2. Πόνος ζηην μέζη 

3. Αγγειακή εγκεθαλική νόζος 

4. Καρκίνος ηοσ πνεύμονα  

5. Καηάθλιυη 

 35,3% όλφν ηφν DALYs  

 Κύξηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

1. Διαηροθικές ζσνήθειες 

2. Κάπνιζμα 

3. Αρηηριακή σπέρηαζη 

4. Πατσζαρκία 

 50% όλφν ηφν DALYs  

 



 Εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο 
ελόο πιεζπζκνύ 

 Πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πγεία 

 Σπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο 

 Πξόιεςε θαη πξναγσγή πγείαο 

 Αμηνιόγεζε πξσηνγελνύο θαη 
δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   
Υξήζε θαη ρξεζηκόηεηα ηωλ δεηθηώλ 
ηνπ θνξηίνπ ηεο λνζεξόηεηαο 



 Γηα ηελ αλάδεημε πξνβιεκάησλ θαη ζηόρσλ 

 Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηεο Δεκόζηαο 
Υγείαο 

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ δξάζεο 

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 
γηα ηε δεκόζηα πγεία  

 Γηα ηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε ιήςε κέηξσλ 
δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο  πγείαο 

 Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ νξζνινγηθήο θαηαλνκήο 
ησλ πόξσλ 

 Γηα ηε ζσζηή ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο  

 

 

 

 

Ήξζε ε ζεηξά καο, λα αμηνπνηήζνπκε 
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 




