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Μθ μεταδιδόμενα νοςιματα & 
επιβάρυνςθ αςκενειϊν  

Καρδιαγγειακϋσ παθόςεισ (48%)  

Καρκύνοσ (21%) 

Φρόνιεσ αναπνευςτικϋσ αςθϋνειεσ (12%)  

ακχαρώδησ Διαβότησ (3,5%)  

Κϊπνιςμα (12,2%) 

Αρτηριακό Τπϋρταςη (10,9%) 

Αλκοόλ (9,2%) 

Φοληςτερόλη 7,6%) 

Παχυςαρκύα (7,4%) 
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Μθ μεταδιδόμενα νοςιματα! 
 Οι Μεγαλφτεροι Φονιάδεσ!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Σκοτώνουν 36.000.000 ανθρώπουσ τον 
χρόνο! 

• Αποτελούν την αιτύα για το 60% των 
θανϊτων παγκοςμύωσ. 

• Το 80% των θανϊτων (29 εκατ.) αφορϊ 
ϊτομα με χαμηλό ό μϋτριο οικονομικό 
επύπεδο. 
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Πρόωρθ κνθςιμότθτα  
θλικίεσ < 70 ετϊν  

• Χώρεσ 
χαμηλού και 
μεςαύου 
ειςοδόματοσ  

Το 48% 
θανϊτων 

• Εύπορεσ 
χώρεσ  26% 

θανϊτων 
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Και αν τα αγνοιςουμε; 

 Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγεύασ 
προβλϋπει: 

 

⇧ 17% μέςα ςτα επόμενα 10 χρόνια 
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Εκτιμώμενη αλλαγό ςτουσ  
ετόςιουσ θανϊτουσ από Μ.Μ.Ν.  

2008 - 2030 
Αςθϋνεια  Ετόςιοι θϊνατοι το 

2008 
Εκτιμώμενοι ετόςιοι 
θϊνατοι το 2030 

Μ.Μ.Ν. 36 εκατ. 55 εκατ. 

Καρδιαγγειακϊ  17 εκατ. 
 

25 εκατ. 

Καρκύνοσ  7,6 εκατ. 13 εκατ. 

Source: WHO. Global Status Report on Noncommunicable Diseases, 2010 
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Κϊπνιςμα  

84% καρκύνοσ 
(πνεύμονα, 
τραχεύασ, 
βρόγχων) 

73%  
ΧΑΠ 

23% 
ιςχαιμικό 

καρδιοπϊθεια  

21% 
εγκεφαλικϊ 
επειςόδια  
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Φαμηλό 
κατανϊλωςη 

φρούτων 
λαχανικών  

9% καρκύνοσ 
(πνεύμονα, 
τραχεύασ, 
βρόγχων) 

19% 
ιςχαιμικό 

καρδιοπϊθεια  

9% 
εγκεφαλικϊ 
επειςόδια 
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Παχυςαρκύα  

76% 
ςακχαρώδη 

διαβότη  

20% 
οςτεοαρθρύτιδα 

27%  
ιςχαιμικό 

καρδιοπϊθεια  

20% 
εγκεφαλικϊ 
επειςόδια  
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Μ.Μ.Ν. και Συμπεριφορέσ Υγείασ 

Μη Μεταδιδόμενα 

νοςόματα 

 

Παρϊγοντεσ κινδύνου που τα προκαλούν 

Κϊπνιςμα  Ανθυγιεινό 
διατροφό 

Έλληψη φυςικόσ 
δραςτηριότητασ 

Κατϊχρηςη 
αλκοόλ 

Καρδιαγγειακϊ -
εγκεφαλικό 

√ √ 
 

√ 
 

√ 
 

Διαβότησ  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Καρκύνοσ  √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

Χρόνια 
αναπνευςτικϊ 

√ 
 

Source: WHO, NCD facts 10 



 

Οικονομικό ανϊπτυξη 
(υπερκαταναλωτιςμόσ/παχυςαρκύα)  

Εκςυγχρονιςμόσ (βιομηχανύα τροφύμων, χρόςη 
ηλεκτρονικών μϋςων, ςωματικό αδρϊνεια)  

Απρογραμμϊτιςτη αςτικοπούηςη (αγχωτικόσ 
τρόποσ ζωόσ /ανθυγιεινϋσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ) 
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Ναι! 
Αλλϊζοντασ τουσ τροποποιόςιμουσ παρϊγοντεσ  

 

Αντιμετωπίηονται; 

Global Alliance against Chronic Respiratory 

Diseases www.who.int/gard 

Διαβότησ, 
καρκύνοσ, 

καρδιαγγειακϊ, 
χρόνια 

αναπνευςτικϊ 
νοςόματα, ϊλλα 

Μ.Μ.Ν. 

Κϊπνιςμα 

Παχυςαρκύα 

Έλλειψη 
φυςικόσ 

δραςτηριό-
τητασ 

Ανθυγιεινό 
διατροφό 

Διαχεύριςη 
του ςτρεσ  

Κατϊχρηςη 
αλκοόλ 
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Φιλοςοφία (Π.Ο.Τ.) 

Έγκαιρη 
ανύχνευςη 

 
  

Πρόληψη / 
παρϋμβαςη

  

Μεύωςη τησ 
εξϋλιξησ ςε 
δαπανηρό 
αςθϋνεια  
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Πολφ αποδοτικό 

Πρωταρχική πρόληψη για ολόκληρο 
τον πληθυςμό 

Αποδοτικό 
Δευτερογενήσ 

πρόληψη 

Πρωταρχικι 
πρόλθψθ 

ςτοχευμζνη  
ςε άτομα 
υψηλοφ  
κινδφνου 

Κατθγορίεσ παρεμβάςεων πρόλθψθσ  



6 Στρατηγικοί ςτόχοι  

1. Να αυξηθεύ το ενδιαφϋρον των κυβερνόςεων.  
2. Να ενιςχυθεύ η χϊραξη εθνικών ολοκληρωμϋνων 

πολιτικών. 
3. Να ενιςχυθεύ η διεξαγωγό επιςτημονικών μελετών. 
4. Να ενιςχυθούν οι ςυνεργαςύεσ μεταξύ των χώρων. 
5. Παρακολούθηςη και εποπτεύα των νοςημϊτων και των 

παραγόντων κινδύνου ςε τοπικό, διεθνϋσ και παγκόςμιο 
επύπεδο. 

6. Ενύςχυςη παρεμβατικών προγραμμϊτων πρόληψησ & 
προαγωγόσ υγεύασ. 
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τόχοσ 1  
Ρόλοσ των κυβερνιςεων  

 Ενύςχυςη επενδύςεων ςε προγρϊμματα 
προαγωγόσ υγεύασ  

  Δημιουργύα υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ για 
την υιοθϋτηςη ςυμπεριφορών υγεύασ: 

 -ϊτομα 
 -οικογϋνεια 
 -τοπικό κοινωνύα (μαζικά παρεμβατικά προγράμματα 

προαγωγήσ υγείασ) 

 Ενςωμϊτωςη τησ «πρόληψησ» ςε όλουσ τουσ 
πολιτικούσ τομεύσ και εκτόσ υγεύασ (υπουργεία 
Μεταφορών, Αθλητιςμού, Παιδείασ, τοπική 
αυτοδιοίκηςη) 
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τόχοσ 2 
Δθμιουργία εκνικϊν πολιτικϊν  

• Ενςωμϊτωςη τησ πρόληψησ των μη μεταδιδόμενων 
νόςων ςτο ςχεδιαςμό του εθνικού ςυςτόματοσ 
υγεύασ. 

• Προςανατολιςμόσ ςτην πρωτοβϊθμια φροντύδα 
υγεύασ: ϋλεγχοσ και διαχεύριςη των αςθενειών από 
τα πρώτα ςτϊδια εμφϊνιςησ τησ νόςου. 

• Ενδυνϊμωςη και επιμόρφωςη των παρόχων υγεύασ, 
εφαρμόζοντασ cost effective παρεμβϊςεισ με ϋμφαςη 
ςτα καρδιαγγειακϊ, καρκύνο, διαβότη και χρόνιεσ 
αναπνευςτικϋσ παθόςεισ.  

• Ανϊπτυξη υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ για 
πολύτεσ χαμηλού ειςοδόματοσ και ευπαθεύσ 
κοινωνικϋσ ομϊδεσ. 
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τόχοσ 3 
Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ  

 Χαρτογρϊφηςη του επιπϋδου τησ επιδημύασ 
των Μ.Μ.Ν. και ανϊλυςη των κοινωνικών, 
οικονομικών, πολιτικών και ςυμπεριφορικών 
καθοριςτικών παραγόντων. 

• Αξιολόγηςη ,κόςτουσ- αποτελεςματικότητασ 

των παρεμβϊςεων. 
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τόχοσ 4 

υνεργαςίεσ  

 • Εμπλοκό όλων των ακαδημαώκών και 
ερευνητικών ιδρυμϊτων, για κοινό ατζϋντα 
με βϊςη τισ εθνικϋσ προτεραιότητεσ. 

• Ενθϊρρυνςη δημιουργύασ εθνικών κϋντρων 
αναφορϊσ και ςυνεργαςύα για παγκόςμια και 
περιφερειακό δικτύωςη. 

• Ανϊπτυξη δικτύων ςυνεργαςύασ και 
ανϊληψη πρωτοβουλιών με κοινωνικούσ 
εταύρουσ και Ευρωπαώκούσ φορεύσ για 
κοινούσ ςκοπούσ (π.χ. Ευρωπαώκό δύκτυο για 
υγιό ςχολεύα). 
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τόχοσ 5 
Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ  

• Ελεγκτικού μηχανιςμού και παρακολούθηςη του 
κόςτουσ ϋγκαιρησ διϊγνωςησ εκφυλιςτικών 
αςθενειών και παραγόντων κινδύνου. 

• Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ πληροφοριών  

  για τη ςυλλογό, ανϊλυςη και διϊδοςη 
πληροφοριών: 

 - παρϊγοντεσ κινδύνου - βαρύτητα τησ νόςου  

 - κατηγοριοπούηςη νοςημϊτων  

 - δεύκτεσ θνηςιμότητασ  

 - πολιτικϋσ που ϋχουν εφαρμοςτεύ διαχρονικϊ 
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τόχοσ 6 
Παρεμβατικά προγράμματα  

«Προαγωγισ Τγείασ» 
 

  

 

 

 

Ανθυγιεινϋσ 
ςυμπεριφορϋσ 

Συμπεριφορϋσ 
Υγεύασ  
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1. Νζο διατροφικό μοντζλο:  
    αλλαγή διατροφικήσ ςυμπεριφοράσ 
2. Αφξθςθ ςωματικισ δραςτθριότθτασ 
3. Ενίςχυςθ του περιβάλλοντοσ  

 
Χϊροι κλειδιά όπου μποροφν τζτοιεσ ςτρατηγικζσ να 
εφαρμοςτοφν, ςφμφωνα με οδηγίεσ του Π.Ο.Υ. είναι: 

 
• χολεία 

 
• Σοπικι κοινωνία 

 
• Τπθρεςίεσ υγείασ  

 
• Χϊροι εργαςίασ 

 
 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ WHO 
Ανάπτυξθ Παρεμβατικϊν Προγραμμάτων 

  

- European action plan for Food and Nutrition Policy 2007-2012  
- Global strategy on Diet, Physical Activity and Health 2004  
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ 
ΤΓΕΙΑ  

• Νοςοκομεύα 
Προαγωγόσ 
Υγεύασ 

Νοςοκομεύα 
διαχεύριςησ 
αςθϋνειασ  

• Κϋντρα 
Προαγωγόσ 
Υγεύασ 

Κϋντρα 
διαχεύριςησ 

αςθενών  

7/24/2013 Free template from www.brainybetty.com 25 



 
Δομζσ  

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ  

 Μαζικού χώροι διϊχυςησ και ενημϋρωςησ και 
παρϋμβαςησ για μεγϊλουσ πληθυςμούσ με 
διαφορετικό επύπεδο εκπαύδευςησ. 

 Εκπαύδευςη, κύνητρα και παροχό εργαλεύων 
αυτοδιαχεύριςησ ςτουσ αςθενεύσ με χρόνιεσ 
αςθϋνειεσ. 

• Μπορούν να αποτελϋςουν το Εθνικό ςύςτημα 
επιτόρηςησ και παρακολούθηςησ τησ πορεύασ 
των νοςημϊτων ςτο πληθυςμό, με ταυτόχρονη 
καταγραφό του κόςτουσ ϋγκαιρησ διϊγνωςησ. 
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ΚΟΣΟ 



Κατά προςζγγιςη κόςτοσ επενδφςεων για τισ Μ.Μ.Α. ωσ 
ποςοςτό των ςυνολικών εξόδων για την υγεία  

εκτίμηςη: 2011 – 2025  

Φώρεσ χαμηλού 
ειςοδόματοσ 

Φώρεσ μεςαύου 
ειςοδόματοσ 

Φώρεσ 
υψηλότερου 
ειςοδόματοσ 

Κατϊ κεφαλόν 
ϋξοδα υγεύασ 

$ 22 $ 74 $ 412 

Κόςτοσ 
επϋνδυςησ τησ 
παρϋμβαςησ/ 
ϊτομο 

$ 0.88 $ 1.45 $ 2.91 

Κόςτοσ 
επϋνδυςησ ωσ 
ποςοςτό του 
ςυνολικού 
κόςτουσ για την 
υγεύα 

4.0% 2.0% 0.7% 

Harvard 2011 28 



υμπεράςματα 
 

1. Ολοκληρωμϋνη ςτρατηγικό από κϊθε χώρα για: 
- Εθνικό Διατροφικό Πολιτικό  
- Εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για τη Σωματικό ϊςκηςη και τη ςύνδεςη των 

προγραμμϊτων με την υγεύα  
- Εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για τον ϋλεγχο του αλκοόλ  
- Εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για τη μεύωςη του καπνύςματοσ  
 
2. Δημιουργύα υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ: 
- Στόριξη του υγιεινού τρόπου ζωόσ, μϋςα από παρεμβατικϊ προγρϊμματα 
- Ύπαρξη ενόσ πιο υγιεινού περιβϊλλοντοσ 
- Έγκυρη πληροφόρηςη του κοινού  
- Επιμόρφωςη των επαγγελματιών Υγεύασ  
- Υποςτόριξη και προώθηςη των καλών υπηρεςιών υγεύασ που ενιςχύουν 
 την υγεύα των πολιτών με το χαμηλότερο κόςτοσ και τη μεγαλύτερη  
 διϊρκεια. 
 
3. Δϋςμευςη-ςυνεργαςύα και ςυνϋργεια όλων των ςχετικών 

επαγγελμϊτων και όλων των ενδιαφερομϋνων φορϋων, δημόςιου και 
ιδιωτικού φορϋα. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΠΡΟΛΗΧΗ  

1. ΜΕΙΨΗ 
ΣΨΝ ΜΜΝ 

4. ΑΤΞΗΗ ΘΕΕΨΝ 
ΕΡΓΑΙΑ 

6. ΑΤΞΗΗ ΣΗ 
ΥΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΖΨΗ 

2. ΜΕΙΨΗ 
ΔΑΠΑΝΨΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ 

7. ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 
ΣΨΝ ΠΟΛΙΣΨΝ  

3. ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΔΟΚΙΜΟΤ ΖΨΗ  
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 Helsinki, Finland 10-14 June 2013  
 

Dr Margaret Chan, Director General, World Health Organization 31 



 

 

Σασ ευχαριςτώ  


