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Τα ρξόληα λνζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από: 

• Σύλζεηε θαη πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία 

• Σπλήζσο, ζηαδηαθή εκθάληζε, αλ θαη μαθληθή εκθάληζε θαη νμέα ζηάδηα 

παξαηεξνύληαη 

• Δκθάληζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο δσήο, αιιά πην ζπρλά ζηε 

κεγαιύηεξε ειηθία  

• Μεηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο κέζσ ζσκαηηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη 

αλαπεξίαο   

• Φξνληόηεηα θαη επηκνλή, θαηαιήγνληαο ζε επηδείλσζε  ηεο πγείαο 

• Γελ απεηινύλ άκεζα ηε δσή, αιιά είλαη ε πην θνηλή θαη θύξηα αηηία 

πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο 



Κύξηα πξνιακβαλόκελα ρξόληα, παξάγνληεο θηλδύλνπ 
θαη πξνζδηνξηζηέο 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 

Βηνινγηθνί παξάγνληεο 
θηλδύλνπ/δείθηεο 

Φξόληα, 
πξνιακβαλόκελα 

Σπκπεξηθνξηθνί  
•δίαηηα 
•θπζηθή άζθεζε 
•θάπληζκα 
•αιθνόι 
 
Χπρνθνηλσληθνί 
•έιεγρνο 
•θνηλσληθή ππνζηήξημε/απνθιεηζκόο 
•ζπλαηζζεκαηηθή επεμία 
 
Παξάγνληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
δσήο 
•πγεία κεηέξαο 
•ρακειό βάξνο γέλλεζεο 
•παηδηθέο ινηκώμεηο 
•παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε 

• Παρπζαξθία 

• Υπέξηαζε 

• Γπζιηπηδαηκία 

(ππεξρνιεζηεξνιαηκία) 

• Μεησκέλε αλνρή γιπθόδεο 

• Πξσηετλνπξία 
 
 

• Καξδηαγγεηαθά 

• Δγθεθαιηθό 

• Γηαβήηεο  η2 

• Νεθξηθή λόζνο 

• Φξόληα αλαπλεπζηηθά 

(άζζκα, ΦΑΠ) 

• Οξηζκέλνη θαξθίλνη 

• Χπρηθέο δηαηαξαρέο 

(θαηάζιηςε) 
 
Πηζαλόλ  

• Μπνζθειεηηθά 

• Σηνκαηηθή πγεία 
 

Με ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο: ειηθία, θύιν, εζληθόηεηα, γελεηηθή πξνδηάζεζε, νηθνγελεηαθό 
ηζηνξηθό 

Κνηλσληθν-πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά θνηλόηεηαο, 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, πεξηβαιινληηθή πγεία 



Κύξηα πξνιακβαλόκελα ρξόληα, παξάγνληεο θηλδύλνπ 
θαη πξνζδηνξηζηέο 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 

Βηνινγηθνί παξάγνληεο 
θηλδύλνπ/δείθηεο 

Φξόληα, 
πξνιακβαλόκελα 

Σπκπεξηθνξηθνί  
•δίαηηα 
•θπζηθή άζθεζε 
•θάπληζκα 
•αιθνόι 
 
Χπρνθνηλσληθνί 
•έιεγρνο 
•θνηλσληθή ππνζηήξημε/απνθιεηζκόο 
•ζπλαηζζεκαηηθή επεμία 
 
Παξάγνληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
δσήο 
•πγεία κεηέξαο 
•ρακειό βάξνο γέλλεζεο 
•παηδηθέο ινηκώμεηο 
•παξακέιεζε θαη θαθνπνίεζε 

• Παρπζαξθία 

• Υπέξηαζε 

• Γπζιηπηδαηκία 

(ππεξρνιεζηεξνιαηκία) 

• Μεησκέλε αλνρή γιπθόδεο 

• Πξσηετλνπξία 
 
 

• Καξδηαγγεηαθά 

• Δγθεθαιηθό 

• Γηαβήηεο  η2 

• Νεθξηθή λόζνο 

• Φξόληα αλαπλεπζηηθά 

(άζζκα, ΦΑΠ) 

• Οξηζκέλνη θαξθίλνη 

• Χπρηθέο δηαηαξαρέο 

(θαηάζιηςε) 
 
Πηζαλόλ  

• Μπνζθειεηηθά 

• Σηνκαηηθή πγεία 
 

Με ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο: ειηθία, θύιν, εζληθόηεηα, γελεηηθή πξνδηάζεζε, νηθνγελεηαθό 
ηζηνξηθό 

Κνηλσληθν-πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά θνηλόηεηαο, 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, πεξηβαιινληηθή πγεία 



Οξηνζέηεζε πξόιεςεο 
Πιεζπζκόο, θαηά ζηάδηα εμέιημεο ηεο λόζνπ 

Υγηείο Σε θίλδπλν Δγθαηεζηεκέλε 
λόζνο 

Διεγρόκελε 
λόζνο 

Πξσηνγελήο 
πξόιεςε  

Γεπηεξνγελήο 
πξόιεςε  

Γηαρείξηζε λόζνπ θαη Τξηηνγελήο πξόιεςε  

Πξναγσγή πγηώλ 
ζπκπεξηθνξώλ θαη 
πεξηβάιινληνο (ζε 
δηάξθεηα δσήο) 

Σπλνιηθέο θαη 
ζηνρεπκέλεο 
παξεκβάζεηο 

Γεκόζηα Υγεία 

ΠΦΥ 
Άιινη ηνκείο 

Πξναγσγή πγείαο Πξναγσγή πγείαο Πξναγσγή πγείαο Πξναγσγή πγείαο 

• Screening 

• Πεξηνδηθόο έιεγρνο 

• Έγθαηξε παξέκβαζε 

• Έιεγρνο 

παξαγόλησλ 

θηλδύλνπ – 

ζπκπεξηθνξέο & 

θάξκαθα 

ΠΦΥ 

Γεκόζηα Υγεία 

•Θεξαπεία θαη νμεία 
θάζε 

 

•Γηαρείξηζε 
επηπινθώλ 

•Σπλερήο 

θξνληίδα 

•Σπληήξεζε 

•Απνθαηάζηαζε 

•Απηό-έιεγρνο, 

απηό-δηαρείξηζε 

Δηδηθνί 

Ννζνθνκείν 

ΠΦΥ 

ΠΦΥ 

Φξνληίδα ζηελ 
θνηλόηεηα 

Πξόιεςε κεηαθίλεζεο ζηελ 
νκάδα «θηλδύλνπ» 

Πξόιεςε κεηαθίλεζεο ζηελ 
εγθαηεζηεκέλε λόζν θαη 
εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν 

Πξόιεςε/θαζπζηέξεζε 
εμέιημεο ζε επηπινθέο θαη 

επαλεηζαγσγέο 



Απνηειεζκαηηθόηεηα - Απνδνηηθόηεηα 

Απνηειεζκαηηθόηεηα: 

Ιθαλόηεηα επίηεςξηρ ζπγθεθξηκέλνπ αποηελέζμαηορ ή άζθεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο μεηπήζιμηρ επίδπαζηρ. 

(π.ρ. πόζν θαιά απνδίδεη κηα παξέκβαζε/ζεξαπεία ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή) 

 

Απνδνηηθόηεηα: 

Επίπεδν απόδνζεο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ελάσιζηη δςναηή πνζόηεηα ειζποών (π.ρ. πόξνη/θόζηνο) 

θαη δεκηνπξγεί ηε μέγιζηη δςναηή πνζόηεηα εκποών (π.ρ. κείσζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο, κείσζε επηπινθώλ, βειηίσζε έγθαηξεο δηάγλσζεο, 

βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο, θιπ). 



Λήςε απόθαζεο γηα πηνζέηεζε παξεκβάζεσλ: 

Κόζηνο επθαηξίαο (άιια πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο;) 

 

Άκεζν θόζηνο ρξνλίσλ λνζεκάησλ:  

θαηαλάισζε ππεξεζηώλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο 

 

Έκκεζν θόζηνο ρξνλίσλ λνζεκάησλ:  

απώιεηα  - ιεηηνπξγηθόηεηαο 

                - παξαγσγηθόηεηαο  (0 €- ζπλνιηθό θόζηνο αληηθαηάζηαζεο) 

                  (είδνο δξαζηεξηόηεηαο , ζπλζήθεο αγνξάο εξγαζίαο,  

                    αηνκηθέο δεμηόηεηεο) 

 κείσζε πξνζθνξάο εξγαζίαο  

Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 



Δπέλδπζε ζε παξεκβάζεηο : 

 

Σελάξηα: 

 

• Ίδηεο  δαπάλεο            θαιύηεξα απνηειέζκαηα / εθβάζεηο 

 

• Μηθξόηεξεο δαπάλεο    ίδηα απνηειέζκαηα 

 

• Μεγαιύηεξεο δαπάλεο  θαιύηεξν απνηέιεζκα 

                                                          πνπ αμίδεη ην παξαπάλσ θόζηνο ηνπ 

Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 
Παξεκβάζεηο ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν 
 

Τεθκήξηα από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο έξεπλεο όηη επέλδπζε ζηελ πξόιεςε ζε 

πιεζπζκηαθό επίπεδν απνδίδεη αμία, αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο (Benson, Storey et al. 2008) 

 

Πνιιέο ηαπηόρξνλεο παξεκβάζεηο ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξν 

θέξδνο πγείαο απ’ όηη νη παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν (Cecchini, Sassi et al., 2010) 

Carneiro and Heckman, 
2003 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 

Παξεκβάζεηο ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν 

 

Μεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα θαηαγξάθεηαη ζε καθξνρξόληα, πνιπηνκεαθά 

πξνγξάκκαηα όπνπ ζπλεξγάδνληαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο 

(εηδηθά ν δεκόζηνο θαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο καδί ) θαη εληζρύνπλ ηα κελύκαηα 

κέζα από πνιιαπιέο πεγέο. 

 

Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη πην απνδνηηθέο από εζεινληηθά κέηξα 

 

Ο ζπλδπαζκόο θαλνληζηηθώλ κέηξσλ θαη εθζηξαηεηώλ ελεκέξσζεο κέζσ 

ΜΜΔ επηηπγράλνπλ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο πγείαο  (γηα ηνπο εθάζηνηε 

δηαζέζηκνπο πόξνπο)  



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 

Παξεκβάζεηο ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν 

Η ζρέζε θόζηνπο – απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζην 

πόζνο είλαη ν θίλδπλνο ζλεζηκόηεηαο θαη πόζνο είλαη ν πιεζπζκόο πνπ 

δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν. 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 

Απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο 

(Benson, Storey et al. 2008) 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 

Suhrcke M., Nugent R.A., Stuckler D., Rocco L. (2006). Chronic disease. An economic 
perspective 
London: Oxford Health Alliance  

Παξεκβάζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν 

 

Αγσγή πγείαο θαη ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο: 

•δηαθνπή θαπλίζκαηνο  

•βειηίσζε δηαηξνθήο 

•αύμεζε θπζηθήο άζθεζεο  

 

Σθεπάζκαηα ληθνηίλεο 

•δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

 

Αγσγή πγείαο γηα δηαρείξηζε από ην ίδην ην άηνκν 

•δηαβήηεο 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 



Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 

Vos T, Carter R, Barendregt J, Mihalopoulos C, Veerman JL, Magnus A, Cobiac L, Bertram MY, Wallace AL, 
ACE–Prevention Team (2010). Assessing Cost-Effectiveness in Prevention (ACE–Prevention): 
Final Report. 
University of Queensland, Brisbane and Deakin University, Melbourne. 

Παξεκβάζεηο κε κεγάιν ζπλνιηθό αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ 
πιεζπζκνύ (>100.000 DALYs αλά παξέκβαζε) 
 

•Φνξνιόγεζε θαπλνύ, νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη αλζπγηεηλώλ ηξνθώλ 

•Υπνρξεσηηθό όξην άιαηνο ζην ςσκί, δεκεηξηαθά θαη καξγαξίλε 

•Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ αληηππεξηαζηθώλ θαη  

αληηιηπηδαηκηθώλ θαξκάθσλ πηνζεηώληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απόιπηνπ 

θηλδύλνπ θαη ην γελόζεκν κε ηελ πην θαιή ζρέζε θόζηνπο-

απνηειεζκαηηθόηεηαο 

•Γαζηξηθόο δαθηύιηνο γηα ζνβαξή παρπζαξθία (λνζνγόλν) 

•Δληαηηθή θακπάληα γηα ηελ πξνζηαζία από ηνλ ήιην. 

 



Παξεκβάζεηο κε κέηξην ζπλνιηθό αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνύ  (10.000  έσο 100.000 DALYs αλά παξέκβαζε) 

 

•Screening γηα     -  πξνδηαβήηε,  

                           -  ρξόληα λεθξνπάζεηα,  

                           -  νζηενπόξσζε ζε γπλαίθεο ππεξήιηθεο, 

   θαη ζεξαπεία κε θάξκαθα θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ 

 

•Βνεζήκαηα γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο 

•Μεηξεηήο θπζηθήο άζθεζεο 

•Κακπάληεο από ηα ΜΜΔ γηα θπζηθή άζθεζε 

Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 



Παξεκβάζεηο κε κηθξό ζπλνιηθό αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνύ (<10.000  DALYs αλά παξέκβαζε) 

 

•Πξόιεςε ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ 

•Δκβνιηαζκόο γηα επαηίηηδα Β θαη HPV γηα πξόιεςε θίξξσζεο ήπαηνο θαη 

θαξθίλσλ 

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα – Απνδνηηθόηεηα ηεο πξόιεςεο 



ΕΠΠΕ για ενηλίκουσ ςτην Ελλάδα 
Εθνικό Πρόγραμμα Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου 



Κξαηηθή παξέκβαζε γηα πξόιεςε; 

Με δεδνκέλν ην θνξηίν ησλ ρξνλίσλ λνζεκάησλ, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε 

θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο (από ηελ πιεπξά ηεο 

θηιειεύζεξεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαηαλαισηή); 

Πξνζέγγηζε Γεκόζηαο Υγείαο:  

θξαηηθή παξέκβαζε όηαλ κπνξεί λα βειηησζεί ε πγεία ηνπ πιεζπζκνύ 

 

Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε: 

Η πγεία, έλα κόλνλ από όια ηα άιια ζηνηρεία πνπ κεγηζηνπνηνύλ 

ρξεζηκόηεηα, ζπλεπώο παξέκβαζε κόλνλ αλ ε αγνξά έρεη 

ζηξέβισζε/απνηπρίεο 



Κξαηηθή παξέκβαζε γηα πξόιεςε; 

Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε: 

Κξαηηθή παξέκβαζε όηαλ: 

- ε ειεύζεξε αγνξά απνηπγράλεη σο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα, ή 

- ν ζηόρνο γηα ηζνηηκία ζηελ πξόζβαζε ή ζηηο εθβάζεηο πγείαο, δελ 

θαίλεηαη λα κπνξεί λα επηηεπρζεί 

 

αξλεηηθή επίδξαζε θνξηίνπ ρξνλίσλ λνζεκάησλ 

αληζνθαηαλνκή ζηνπο θησρνύο 



1. αγνξά πιήξεο: θόζηνο θαη όθεινο «εζσηεξηθά» (’ηδησηηθά’) 

2. Καηαλαισηήο νξζνινγηθόο (κεγηζηνπνίεζε ρξεζηκόηεηαο) 

3. Πιεξνθόξεζε (θπξίαξρνο θαηαλαισηήο) 

4. Οη πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή είλαη ζηαζεξέο ζην ρξόλν 

 

Η θξαηηθή παξέκβαζε δηθαηνινγείηαη αλ: 

ππάξρεη απνηπρία ηεο αγνξάο, θαη 

ππάξρνπλ παξεκβάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο απνηπρίεο ρσξίο λα 

επηβάιινπλ θόζηνο ζηελ θνηλσλία ην νπνίν ππεξβαίλεη ην όθεινο 

Κξαηηθή παξέκβαζε γηα πξόιεςε; 



1. Δμσηεξηθόηεηεο: π.ρ. παζεηηθό θάπληζκα παηδηώλ, κείσζε/απώιεηα  

εξγαζίαο ζπδύγνπ ιόγσ ξόινπ θξνληηζηή, κείσζε παξαγσγηθόηεηα, 

επαγγεικαηηθά ή ηξνραία αηπρήκαηα ιόγσ αιθνόι, θιπ. 

2. Με νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά: αλεμάξηεηα ηεο επίγλσζεο ησλ  

κειινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηελ πγεία ηνπο, 

ηα άηνκα (θπξίσο παηδηά θαη έθεβνη) δξνπλ κπσπηθά. 

3. Αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε θαη αλεπαξθήο: αλεπαξθήο γλώζε ησλ 

θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία από ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο, θαη γηα ηελ 

πηζαλή εμάξηεζε πνπ πξνθαινύλ θάπνηα αλζπγηεηλά 

πξντόληα/ζπκπεξηθνξέο 

4. Πξνηηκήζεηο θαηαλαισηή κε ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ: 

ε απόθαζε λα δηαθόςεη ην θάπληζκα ζε έλα ρξόλν, αιιάδεη όηαλ 

έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ. 

Κξαηηθή παξέκβαζε γηα πξόιεςε ρξνλίσλ; 



Κξαηηθή παξέκβαζε γηα πξόιεςε ρξνλίσλ; 

Κπαηική παπέμβαζη: 

 

1. Φνξνινγία ηζηγάξσλ / θαπλνύ 

 

2. Παξεκβάζεηο γηα αληηκεηώπηζε αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ησλ 

ζπλνκειίθσλ 

 

3. Βειηίσζε ηεο πιεξνθόξεζεο κέζσ ελεκεξσηηθώλ παξεκβάζεσλ 

 

4. Υπνζηήξημε θαη εξγαιεία ηήξεζε ηεο δέζκεπζεο γηα αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. δηαθνπή θαπλίζκαηνο, θιπ) 



Δλ θαηαθιείδη … 

Υπάξρνπλ θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δεκόζηεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξόιεςε 

ησλ ρξνλίσλ λνζεκάησλ κπνξνύλ λα δηθαηνινγεζνύλ από ηελ πιεπξά 

ηεο απνδνηηθόηεηαο: 

• Οη άλζξσπνη δξνπλ αλνξζνινγηθά, αθόκε θαη αληίζεηα από ηηο ίδηεο ηνπο 

ηηο επηζπκίεο γηα ηνλ κειινληηθό εαπηό ηνπο,  

• ζπρλά έρνπλ αηειή πιεξνθόξεζε γηα ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο 

από ηηο επηινγέο ηνπο, θαη  

• νη πξάμεηο ηνπο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε 

άιινπο ή ζηελ θνηλσλία.  

Όηαλ ηέηνηεο απνηπρίεο ππάξρνπλ, νη δεκόζηεο πνιηηηθέο θέξλνπλ ηα 

άηνκα πην θνληά  ζην θνηλσληθά επηζπκεηό ζεκείν  κε ηξόπν απνδνηηθό 
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Σαρ εςσαπιζηώ ! 


