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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υγεία αποτελεί ένα βασικό κοινωνικό αγαθό για τους πολίτες και η διασφάλισή της οφείλει να αποτελεί
βασική προτεραιότητα για τα κράτη. Προς τούτο, η διερεύνηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης
μιας χώρας στηρίζεται πέρα των άλλων και στη μελέτη του επιπέδου υγείας του πληθυσμού της. Το επίπεδο
υγείας διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τους δείκτες υγείας.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι σε πρώτο επίπεδο να παρουσιαστούν βασικοί δείκτες υγείας της
Ελλάδας και της Γερμανίας τις τελευταίες δεκαετίες. Σε δεύτερο επίπεδο, σκοπός τίθεται η παρουσίαση
συγκλίσεων και αποκλίσεων των εν λόγω δεικτών υπό την οπτική της οικονομικής κρίσης.
Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε βασίστηκε στη βιβλιογραφική αναζήτηση και μελέτη ανασκοπικών και
ερευνητικών μελετών, οι οποίες σχετίζονται με του δείκτες υγείες των δύο χωρών. Οι μελέτες αντλήθηκαν
από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων Medline, Pubmed, Cinahl, Springer link,Cambridge Journal Online,
Oxford Journal, Science Direct Google Scholar, καθώς και από την ελληνική βάση δεδομένων Iatrotek, ενώ
τα στοιχεία των δεικτών υγείας αντλήθηκαν από το Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας
(ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.
Από τη σύγκριση των δεικτών υγείας δεν προκύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις στο προσδόκιμο ζωής,
στους δείκτες της παιδικής (κάτω από 5 έτη) και της βρεφικής (κάτω του 1 έτους) θνησιμότητας μεταξύ
Ελλάδας και Γερμανίας. Σημαντική διαφορά όμως, παρατηρείται τόσο στις συνολικές δαπάνες, όσο και
στην κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία, με την Ελλάδα να παρουσιάζει πολύ χαμηλές δαπάνες σε
σύγκριση με τη Γερμανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας που
εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, καθώς και το συνολικό επίπεδο της υγείας του πληθυσμού της
χώρας.
Κάποιοι δείκτες από αυτούς που μελετήθηκαν, όπως το προσδόκιμο ζωής, η βρεφική και παιδική
θνησιμότητα, η πρόσβαση και ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για τις δύο χώρες συγκλίνουν. Όμως,
παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, τόσο στις συνολικές δαπάνες,
όσο και στην κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία, με την Ελλάδα να παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές
δαπάνες συγκριτικά με τη Γερμανία.
Λέξεις ευρετηρίου: δείκτες υγείας, δαπάνες υγείας, Ελλάδα, Γερμανία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε περιόδους ταχείας οικονομικής μεταβολής
η υγεία βρίσκεται σε κίνδυνο. Η έκταση των
συνεπειών της οικονομικής αλλαγής στην
υγεία, εξαρτάται και από το βαθμό
προστασίας των ανθρώπων. Επομένως, είναι
σημαντικό να εξεταστεί η κοινωνική
προστασία, η οποία αναφέρεται επίσημα ως
πρόνοια [1].
Οι ανισότητες στο χώρο της υγείας έχουν
παρατηρηθεί σε όλες τις χώρες παγκοσμίως
[2]. Αυτές αφορούν κυρίως το επίπεδο υγείας
του πληθυσμού, που εκφράζεται
με
διάφορους
δείκτες,
όπως
οι
δείκτες
θνησιμότητας και θνητότητας, τα προσδόκιμα
χρόνια ζωής καθώς και μέσω του τρόπου
παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας [3]. Οι
παράμετροι
που
προσδιορίζουν
τις
ανισότητες
στον
τομέα
της
υγείας
διακρίνονται σε οικονομικούς, κοινωνικούς,
δημογραφικούς και γεωγραφικούς. Μάλιστα,
αξίζει να αναφερθεί, ότι ως ο σημαντικότερος
οικονομικός παράγοντας θεωρείται το
εισόδημα [2]. Επίσης, άλλοι παράγοντες που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το εισόδημα
και μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο
υγείας είναι το μορφωτικό επίπεδο, το
επάγγελμα, η εργασιακή απασχόληση, η
οικογενειακή κατάσταση των πολιτών κ.α. [4].
Η παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και το
επίπεδο υγείας γενικότερα, βασίζεται τόσο σε
ατομικές, όσο και συλλογικές δράσεις [5].
Ειδικότερα, όσον αφορά την επιρροή από

τους κινδύνους που προκαλούνται από τα
ίδια τα άτομα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται
στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, ενώ ως
συλλογικοί κίνδυνοι αναφέρονται η μόλυνση
του περιβάλλοντος, η διάθεση επικίνδυνων
προϊόντων, καθώς και οι μολυσματικές
ασθένειες [6]. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές
επικεντρώνονται στην ανάγκη για οργάνωση
και λειτουργία ενός συστήματος παροχής
φροντίδας υγείας, που καθορίζει, παρέχει και
εξασφαλίζει την πρόσβαση και την ποιότητα
των υπηρεσιών ισότιμα σε όλους τους πολίτες
[5,7,8].

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στόχος κάθε αναπτυγμένου κράτους αποτελεί
η εξασφάλιση κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών για τους πολίτες του.
Για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, οφείλεται
αρχικά να μελετηθεί, να αποτυπωθεί το
επίπεδο της υγείας των πολιτών μέσω των
δεικτών υγείας προκειμένου τα κράτη να
προσδιορίσουν τις ανάγκες του πληθυσμού
τους [3]. Πολλοί είναι οι παράγοντες που
επηρεάζουν το επίπεδο υγείας των πολιτών
μιας χώρας. Τέτοιοι παράγοντες είναι η
οικογένεια, η εκπαίδευση και το μορφωτικό
επίπεδο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας
υγείας, η ποιότητα της νοσοκομειακής
περίθαλψης, τα ήθη και τα έθιμα, ο τρόπος
ζωής, καθώς και συνήθειες και τάσεις
απέναντι στην υγεία. Ακόμη, συμπεριφορές
όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση του αλκοόλ,
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ο ύπνος και οι διατροφικές συνήθειες
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη
διαμόρφωση του επιπέδου υγείας [9]. Επίσης,
ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι
πολιτικοί (σύστημα υγείας και ασφάλισης),
περιβαλλοντικοί (κλιματολογικές συνθήκες,
ρύπανση
της
ατμόσφαιρας
και
του
περιβάλλοντος), δημογραφικοί (γήρανση
πληθυσμού,
εσωτερική
και
εξωτερική
μετανάστευση), υγειονομικοί, αλλά και
ιατρικοί (πρόοδος ιατρικής επιστήμης και
τεχνολογίας) παράγοντες, προσφέροντας
χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη του
επιπέδου υγείας [9].
Ως δείκτης υγείας (health indicator) ορίζεται
ένα σύνολο πληροφοριών από στατιστικά
δεδομένα για την υγεία. Ειδικότερα, τα
δεδομένα αυτά προκύπτουν από την
εφαρμογή μιας ειδικής μεθοδολογίας, με
σκοπό τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας
των αποτελεσμάτων για την υγεία [10-12].
Επιπλέον, το περιεχόμενο των πληροφοριών
αυτών, που λαμβάνονται μια δεδομένη
χρονική περίοδο, αποτελεί βασικό παράγοντα
για τον προσδιορισμό του επιπέδου υγείας
ενός πληθυσμού [10-12].
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δεικτών
υγείας είναι:
•

Η ποιότητα

•

Η ποσότητα

•

Ο χρόνος

Η χρήση των δεικτών υγείας αποσκοπεί τόσο
στην άμεση, όσο και στην έμμεση αποτίμηση
των αλλαγών αναφορικά με την υγεία [10, 12,
13, 14]. Παράλληλα, η μελέτη αυτών των
δεικτών εξασφαλίζει τις βάσεις για την

οργάνωση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
την
αξιολόγηση
προγραμμάτων,
που
στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών
υγείας [12-14]. Επιπλέον, οι δείκτες υγείας
αποβλέπουν στην παρακολούθηση των
συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης ενός
πληθυσμού, ώστε να γίνονται κατανοητές οι
μεταβολές που σημειώνονται διαχρονικά
στην ποιότητα της υγείας των ατόμων [3, 10,
12, 14]. Μάλιστα, απώτερος σκοπός της
μελέτης των δεικτών υγείας είναι η ανάπτυξη
και εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων
υγείας, αλλά και η ποσοτική και ποιοτική
απεικόνιση της βελτίωσής τους, η οποία
συνεπάγεται με τη βελτίωση του επιπέδου
υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού που
εξετάζεται [3, 10, 12, 14].
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το επίπεδο
υγείας ενός πληθυσμού δύναται να
αποτυπωθεί μέσα από τους δείκτες υγείας [3,
9,
13].
Ο
Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ)
υποστηρίζει ότι το επίπεδο υγείας ενός
πληθυσμού αποτυπώνεται σε σημαντικό
βαθμό μέσα από τους δείκτες της
θνησιμότητας, της νοσηρότητας και του
προσδόκιμου ζωής [3, 11].
Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει τη
σημαντική σχέση ανάμεσα στην οικονομική
κατάσταση των πολιτών και του επιπέδου της
υγείας
τους
[13-16].
Ειδικότερα,
παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό
εισόδημα προτιμούν το φθηνό φαγητό λόγω
του χαμηλού κόστους, με αποτέλεσμα
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους [13-16].
Άλλωστε, η οικονομική κρίση έφερε αλλαγές
στην υγεία, αλλά κυρίως επιδείνωσε τις
ανισότητες ανάμεσα στα άτομα. Η ισότητα
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διαφαίνεται από τις ίσες ευκαιρίες διανομής
και προσπέλασης υπηρεσιών υγείας σε όλα τα
άτομα του πληθυσμού, ενώ αντίθετα, οι
υγειονομικές
ανισότητες
έχουν
άμεση
σύνδεση με τους κοινωνικούς δείκτες [2, 13,
14, 17, 18].
Στην Ελλάδα, η παρατεταμένη περίοδος
οικονομικής κρίσης και η συνεχής επιβολή
μνημονίων επέφερε σημαντική αύξηση στις
ανισότητες στο χώρο της υγείας. Το γεγονός
αυτό ήταν το άμεσο αποτέλεσμα κυρίως
οικονομικών
(εισοδηματικών
και
χρηματοδοτικών)
και
κοινωνικών
περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις
διεθνείς συμβάσεις [7, 13, 17-19], εφόσον η
μείωση του κρατικού προϋπολογισμού μια
χώρας οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση των
δαπανών για την υγεία. Άλλωστε, η δυσχερής
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα
τελευταία χρόνια η οικονομία της χώρας,
αποτυπώνεται
από
την
πτώση
του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρουσίασε
στατιστικά δεδομένα, που επισημαίνουν ότι
οι περισσότεροι δείκτες υγείας επηρεάζονται
από το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας,
όπως επίσης και από τα έξοδα για τις
υπηρεσίες υγείας [20].
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση του επιπέδου
υγείας ενός ατόμου με το εισόδημα είναι
θετική, με αποτέλεσμα όσο φτωχότερο είναι το
άτομο, τόσο λιγότερα χρήματα δύναται να
δαπανήσει για την υγεία του [4, 16].
Εντούτοις, το μέγεθος της επιρροής των
δαπανών στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού
μιας χώρας, που βρίσκεται σε οικονομική
ύφεση, δε φαίνεται να παρουσιάζει
αντίστοιχη ποσοτική συσχέτιση με τη μείωση

του ΑΕΠ [3, 18, 19, 21]. Ειδικότερα, η μελέτη
των συνεπειών της οικονομικής κρίσης
κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της
παραπάνω
ποσοτικής
συσχέτισης.
Συγκεκριμένα,
πρέπει
να
εξεταστούν
κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες, ώστε
να γίνουν εμφανείς οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης τόσο στις δημόσιες, όσο
και στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία [18,
19, 21].
Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη
διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής
ύφεσης
και
την
εξαγωγή
χρήσιμων
συμπερασμάτων μέσω των δεικτών υγείας για
το επίπεδο υγείας των Ελλήνων πολιτών
έναντι άλλων πολιτών που διαβιούν σε μια
χώρα η οποία δεν αντιμετωπίζει οικονομικές
δυσχέρειες. Προς τούτο παρουσιάζονται
κάποιοι δείκτες υγείας και αποτυπώνεται η
επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτούς
τις τελευταίες δεκαετίες. Για το λόγο αυτό
έχουν επιλεγεί η Ελλάδα και η Γερμανία. Η
Ελλάδα, η οποία ως χώρα έχει πληγεί έντονα
από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα
τελευταία χρόνια και η Γερμανία, ως χώρα
που δεν έχει επηρεαστεί από την ευρύτερη
οικονομική κρίση, αλλά κατέχει εξέχοντα
ρόλο στον καθορισμό των δημοσιονομικών
μέτρων και πολιτικών στην ευρωπαϊκή ζώνη
[14]. Επιδιώκεται, συνάμα, μια συγκριτική
αποτίμηση μεταξύ της Ελλάδας και της
Γερμανίας, ώστε να δοθεί μια σαφής εικόνα
της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στους
δείκτες υγείας και στο επίπεδο υγείας των
πολιτών.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε βασίστηκε
στη βιβλιογραφική αναζήτηση και μελέτη
ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, οι
οποίες σχετίζονται με τους δείκτες υγείες των
δύο χωρών. Οι μελέτες αντλήθηκαν από τις
διεθνείς βάσεις δεδομένων Medline, Pubmed,
Cinahl, Springerlink, Cambridge Journal
Online, Oxford Journal, Science Direct Google
Scholar, καθώς και από την ελληνική βάση
δεδομένων Iatrotek Medline. Αντίστοιχα, τα
στοιχεία των δεικτών υγείας αντλήθηκαν από
το Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης
της Υγείας (Institute for Health Metrics and
Evaluation, ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον (University of Washington) και
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στη σελίδα
www.healthdata.org.
Το
συγκεκριμένο
Ινστιτούτο Μετρήσεων επιλέχθηκε μεταξύ
άλλων, διότι αποτελεί ένα ανεξάρτητο
παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο για την υγεία,
που εδράζει στο Σιάτλ (Seattle), τη
μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της
Ουάσιγκτον (Washington) των ΗΠΑ.
Τα στοιχεία που παρατίθενται, προκύπτουν
από δεδομένα του ΙΗΜΕ, σύμφωνα με τη
Μελέτη για την Παγκόσμια Βαρύτητα Νόσου
για το 2017 (Global Burden of Disease Study
2017, GBD 2017) και αποτελούν τη βάση για
την εξαγωγή συμπερασμάτων της παρούσας
ανασκόπησης, σχετικά με τους δείκτες υγείας
της Ελλάδας και της Γερμανίας, καθώς και
την επίδραση της οικονομικής κρίσης σε
αυτούς σε βάθος χρόνου. Ακόμη, αξίζει να
σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα μελέτη
θεωρείται από το επιστημονικό περιοδικό
Lancet 2018, ως η πιο ολοκληρωμένη

παγκόσμια επιδημιολογική
σήμερα [22].

μελέτη

μέχρι

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Στο παρόν μέρος της εργασίας παρατίθενται
γραφήματα και πίνακες των δεικτών υγείας
για τις δύο αυτές χώρες, που λήφθηκαν από
το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης
της Υγείας (Institute for Health Metrics and
Evaluation, ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον (University of Washington) και
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στη σελίδα
www.healthdata.org.
Συγκεκριμένα, μέσω της μελέτης αυτής
περιγράφονται και αναλύονται δείκτες υγείας
όπως η θνησιμότητα και η νοσηρότητα από
σοβαρές ασθένειες, καθώς και τραυματισμοί
και άλλοι παράγοντες κινδύνου για την υγεία
τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο. Ακόμη, παρέχεται στους
μελετητές η δυνατότητα της εξέτασης των
τάσεων από το 1990 έως και σήμερα, όπως
επίσης και η πραγματοποίηση συγκρίσεων
μεταξύ των πληθυσμών. Επομένως, γίνεται
δυνατή η κατανόηση των μεταβολών στον
τομέα της υγείας, αλλά και των προκλήσεων
που οφείλουν να αντιμετωπίσουν οι
άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο, τον 21ο
αιώνα.
Σύμφωνα με το ECHI Data Tool (European
Core Health Indicators) ένας βασικός δείκτης
υγείας για την κατανόηση του επιπέδου
υγείας μιας χώρας, είναι το προσδόκιμο ζωής
των κατοίκων της [23, 24]. Ειδικότερα, το
προσδόκιμο ζωής αναφέρεται στα έτη που
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αναμένεται να ζήσει ένας μέσος άνθρωπος,
μιας
δεδομένης
ηλικίας.
Όπως
προαναφέρθηκε λεπτομερώς, πολλοί είναι οι
παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο
δείκτη υγείας. Συνοπτικά αναφέρονται οι
εξής: περιβαλλοντικοί και δημογραφικοί
παράγοντες, συγκεκριμένες συνήθειες όπως

για παράδειγμα το κάπνισμα, η κατανάλωση
αλκοόλ κ.α., χρόνιες νόσοι (π.χ. καρκίνος,
αναπνευστικά, καρδιαγγειακά νοσήματα,
σακχαρώδης διαβήτης κ.α.), το φύλο, αλλά
και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
ατόμων [3, 9,11].

Γράφημα 1. Προσδόκιμο ζωής των πολιτών της Ελλάδας (IHME, 2017).

Γράφημα 2. Προσδόκιμο ζωής των πολιτών της Γερμανίας (IHME, 2017).
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Προσδόκιμο ζωής
Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
και στα δύο γραφήματα, όπως δημοσιεύονται
από το Ινστιτούτου Μετρήσεων και
Αξιολόγησης της Υγείας (ΙΗΜΕ) του
Πανεπιστημίου
της
Ουάσιγκτον,
παρουσιάζεται αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στο προσδόκιμο ζωής των
ανδρών και των γυναικών. Στην Ελλάδα,
όπως παρατηρείται στο Γράφημα 1, καθώς και
στον Πίνακα 1, οι γυναίκες μέχρι το 2017
έχουν 83,6 έτη προσδόκιμου ζωής, ενώ οι
άνδρες έχουν 78,4 έτη, σημειώνοντας μια
διαφορά των 5,2 ετών. Αντίστοιχα, με βάση
τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη
για τους πολίτες της Γερμανίας (Γράφημα 2,
Πίνακας 2) έως το 2017 το προσδόκιμο ζωής
των γυναικών είναι 83 και των ανδρών 78,3
έτη, έχοντας διαφορά 4,7 έτη. Εντούτοις, δεν
σημειώνεται σημαντική απόκλιση ανάμεσα
στους κατοίκους των δυο χωρών, εφόσον
παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση της τάξης
των 0,6 ετών στις Ελληνίδες και των 0,1 ετών
στους Έλληνες, συγκριτικά με τις Γερμανίδες
και τους Γερμανούς.
Επιπλέον, όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη
του προσδόκιμου ζωής από το 1990 έως και το
2017, παρατηρείται αύξηση μεγαλύτερη των 3
ετών και στις δύο χώρες. Ειδικότερα, στην
Ελλάδα το 1990 ο δείκτης του προσδόκιμου
ζωής των γυναικών ήταν 80,4 έτη και των
ανδρών 74,7, ενώ το 2017 αυξήθηκε ο δείκτης
για τις γυναίκες στα 83,6 έτη και για τους
άνδρες στα 78,4. Επομένως, παρουσιάστηκε
μια αύξηση των 3,2 ετών στις γυναίκες και
αντιστοίχως, των 3,7 ετών για τους άνδρες.
Παράλληλα,
η
Γερμανία
παρουσίασε
περισσότερο σημαντικές διαφοροποιήσεις στη

διαχρονική εξέλιξη του δείκτη, καθώς το 1990
οι γυναίκες έφταναν τα 78,6 έτη και οι άνδρες
τα 72,1 έτη. Με την πάροδο των χρόνων και
συγκεκριμένα το 2017, τα προσδόκιμα έτη
ζωής για τις γυναίκες στη Γερμανία
αυξήθηκαν στα 83, ενώ για τους άνδρες στα
78,3. Συνεπώς, σημειώνεται αύξηση των 4,2
ετών στο προσδόκιμο ζωής των γυναικών και
6,2 έτη για το προσδόκιμο ζωής των ανδρών.

Πίνακας 1. Σύγκριση προσδόκιμου ζωής
Ελλάδος 1990-2017 (IHME, 2017)

Πίνακας 2. Σύγκριση προσδόκιμου ζωής
Γερμανίας 1990-2017 (IHME, 2017)

Παιδική και βρεφική θνησιμότητα
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους δείκτες
της παιδικής και της βρεφικής θνησιμότητας.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται ομάδες παιδιών
με ηλικίες κάτω από τα 5 έτη και κάτω του 1
έτους. Ο όρος θνησιμότητα αφορά τη
συχνότητα των θανάτων σε έναν πληθυσμό
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και παρουσιάζει το ποσοστό των θανάτων για
τον αναφερόμενο πληθυσμό, σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην οποία
αναφέρεται. Ο δείκτης της βρεφικής
θνησιμότητας αποτελεί έναν ιδιαίτερα
σημαντικό κοινωνικό δείκτη, αντανακλώντας
τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, κάτω

από τις οποίες τα έμβρυα κυοφορήθηκαν και
γεννήθηκαν [3, 26]. Μάλιστα, ο δείκτης αυτός
αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του
υγειονομικού συστήματος να επέμβει και να
διορθώσει εγκαίρως προβλήματα σε όλη την
πορεία του εμβρύου μέχρι τη συμπλήρωση
ενός χρόνου ζωής [25-27].

Γράφημα 3. Δείκτης θνησιμότητας στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 5 ετών και κάτω του 1 έτους,
στα παιδιά της Ελλάδας, ανά 1000 γεννήσεις (IHME, 2017).

Γράφημα 4. Δείκτης θνησιμότητας στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 5 ετών και κάτω των 1 ετών,
των παιδιών της Γερμανίας ανά 1000 γεννήσεις (IHME, 2017).
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Σύμφωνα με τα Γραφήματα και τους Πίνακες
3 και 4, σημειώνεται μια αρκετά μεγάλη
μείωση του δείκτη θνησιμότητας στα παιδιών
κάτω των 5 και κάτω του 1 έτους και στις δύο
χώρες. Ειδικότερα στην περίπτωση της
Ελλάδας
(Γράφημα
3,
Πίνακας
3)
παρατηρείται ότι για τα παιδιά κάτω των 5
ετών το 1990 σημειώθηκαν 10,6 θάνατοι ανά
1000 γεννήσεις, ενώ το 2017 οι θάνατοι
ανέρχονταν στους 4,5 ανά 1000 γεννήσεις.
Αντίστοιχα, για τα αυτά κάτω του 1 έτους το
1990 καταγράφηκαν 9,3 θάνατοι, ενώ το 2017
ο αριθμός αυτός μειώθηκε στο 3,8. Επομένως,
σημειώθηκαν μειώσεις της τάξης του 6,1 και
5,5 ανά 1000 γεννήσεις στις ηλικιακές ομάδες
των παιδιών κάτω από 5 και κάτω από 1
έτους, αντίστοιχα.
Συνεχίζοντας την ανάλυση, αντίστοιχες
μειώσεις
στο
δείκτη
της
παιδικής
θνησιμότητας παρατηρούνται και στη
Γερμανία. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται
στο Γράφημα 4, το 1990 οι θάνατοι των
παιδιών κάτω των 5 ετών ανέρχονταν στους
8,7, ενώ το 2017 μειώθηκαν στους 3,6. Επίσης,
η θνησιμότητα για τα παιδιά κάτω του ενός
έτους ήταν στους 7,1 θανάτους ανά 1000
γεννήσεις και το 2017 μειώθηκε στους 3
θανάτους ανά 1000 γεννήσεις. Συνεπώς,
σημειώνεται μείωση κατά 5,1 θανάτους ανά
1000 γεννήσεις στην περίπτωση των παιδιών
κάτω των 5 ετών και κατά 4,1 θανάτους ανά
1000 γεννήσεις για τα παιδιά κάτω τους ενός
έτους.
Συγκριτικά, ο δείκτης θνησιμότητας των
παιδιών κάτω των 5 ετών και κάτω του ενός
έτους δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις στις
δύο χώρες. Ειδικότερα, το 2017 παρατηρείται
ότι στην Ελλάδα σημειώνονται 4,5 και 3,8

θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις για τα παιδιά
κάτω των 5 ετών και κάτω του ενός έτους, ενώ
στην Γερμανία αριθμούνται 3,6 και 3 θάνατοι
στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες.

Πίνακας 3. Σύγκριση δείκτη θνησιμότητας
στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 5 ετών και
κάτω του 1 έτους, στα παιδιά της Ελλάδας,
ανά 1000 γεννήσεις, τα έτη 1990 και 2017
(IHME, 2017)

Πίνακας 4. Σύγκριση δείκτη θνησιμότητας
στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 5 ετών και
κάτω του 1 έτους, στα παιδιά της Γερμανίας,
ανά 1000 γεννήσεις, τα έτη 1990 και 2017
(IHME, 2017).

Επομένως, υπάρχει μια απόκλιση της τάξεως
των 0,9 θανάτων στα παιδιά κάτω των 5 ετών
και 0,8 για τα παιδιά κάτω του ενός έτους.
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι για το έτος
1990 η Ελλάδα είχε 10,6 και 9,3 θανάτους ανά
1000 γεννήσεις για τα παιδιά κάτω των 5 ετών
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και κάτω του ενός, ενώ αντίστοιχα η Γερμανία
είχε 8,7 και 7,1. Επομένως, συμπεραίνουμε για
το 1990, ότι αρχικά οι δύο χώρες είχαν μια
διαφορά κατά 1,9 και 2,2 θανάτους ανά 1000
γεννήσεις που όμως υπέστη διαχρονικά
σημαντική μείωση.

Δείκτης Πρόσβασης και Ποιότητας της
Υγειονομικής Περίθαλψης
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δείκτης
Πρόσβασης και Ποιότητας της Υγειονομικής
Περίθαλψης (ΗAQ: Ηealthcare Access and
Quality). Ο δείκτης αυτός συνιστά ένα

συνοπτικό μέτρο για την παρουσίαση της
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας αναφορικά
με την ατομική υγεία, καθώς και για την
αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών
υγείας για την εκάστοτε χώρα που μελετάται.
Ο δείκτης Πρόσβασης και Ποιότητας
βασίζεται
σε
τυποποιημένα
ποσοστά
θνησιμότητας, που αφορούν τον κίνδυνο
θανάτου ή αλλιώς τη θνησιμότητα προς το
δείκτη της επίπτωσής της. Επίσης, λαμβάνεται
υπόψη η παρουσία της ποιοτικής ατομικής
φροντίδας, η οποία δεν οδηγεί σε θάνατο και
αναφέρεται ως υποτιθέμενη θνησιμότητα
(amenable mortality).

Γράφημα 5. Δείκτης Πρόσβασης και Ποιότητας της Υγειονομικής Περίθαλψης, για τους πολίτες
της Ελλάδας (IHME, 2017).

Στο παραπάνω γράφημα (Γράφημα 5)
παρουσιάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας και η ποιότητα της ατομικής
φροντίδας για τους πολίτες της Ελλάδας, τη
χρονική περίοδο 1990-2016. Συγκεκριμένα,
παρατηρείται ότι για το έτος 1990, ο δείκτης
ήταν στις 79,5 μονάδες, ενώ το έτος 2000
αυξήθηκε στις 85,3 μονάδες, με μέσο όρο
αύξησης 0,7% ανά χρόνο. Επιπλέον,

σημειώθηκε αύξηση το 2016 κατά 5,1 μονάδες,
δηλαδή συνολικά ο δείκτης έφτασε τις 90,4
μονάδες, με ετήσιο μέσο όρο αύξησης 0,4%.
Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αστερίσκοι
που υπάρχουν στο Γράφημα 5 υποδηλώνουν
το μέσο ρυθμό μεταβολής, που αποδείχθηκε
στατιστικά σημαντικός για τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο που μελετήθηκε.
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Γράφημα 6. Δείκτης Πρόσβασης και Ποιότητας της Υγειονομικής Περίθαλψης, για τους πολίτες
της Γερμανίας (IHME, 2017).

Ο δείκτης Πρόσβασης και Ποιότητας της
Υγειονομικής Περίθαλψης στη Γερμανία
φαίνεται να παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια
ελάχιστα μεγαλύτερη αύξηση από αυτόν της
Ελλάδας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το
Γράφημα 6, για το έτος 1990 ο δείκτης ήταν
78,9 μονάδες και δέκα χρόνια μετά αυξήθηκε
στις 86,1 μονάδες, παρουσιάζοντας 0,9%
αύξηση. Ακόμη, το 2016 ο δείκτης αγγίζει τις
92 μονάδες, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση
κατά 0,4%. Επιπλέον, αντιστοίχως με το
Γράφημα 5, οι αστερίσκοι αποτυπώνουν το
μέσο ρυθμό μεταβολής, ο οποίος και σε αυτή
την περίπτωση αποδείχθηκε στατιστικά
σημαντικός για τη συγκεκριμένη περίοδο
μελέτης.
Συγκριτικά, ο δείκτης Πρόσβασης και
Ποιότητας της Υγειονομικής Περίθαλψης δεν
παρουσίασε μεγάλη διαφορά στις δύο χώρες.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι στην
περίπτωση της Ελλάδας το έτος 1990 ο δείκτης
ήταν 79,5 μονάδες, ενώ για τη Γερμανία ήταν

78,9, σημειώνοντας διαφορά 0,6 μονάδων.
Αντίστοιχα, για το έτος 2016 ο ίδιος δείκτης
στην Ελλάδα αυξήθηκε στις 90,4 μονάδες, ενώ
στη Γερμανία έφτασε τις 92,0 μονάδες,
δημιουργώντας μια διαφορά της τάξης των
1,6 μονάδων. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα
τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια μικρή
διαφοροποίηση στο δείκτη Πρόσβασης και
Ποιότητας της Υγειονομικής Περίθαλψης
ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, με
αυτόν της Γερμανίας να ξεπερνά τον
αντίστοιχο της Ελλάδας. Ωστόσο, πρέπει να
σημειωθεί ότι για το έτος 2016 και οι δύο
χώρες παρουσίασαν το ίδιο ποσοστό αύξησης
του δείκτη κατά 0,4%.

Δαπάνες για την υγεία
Επιπλέον, ένας σημαντικός δείκτης που
χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για
την
ανάδειξη
των
επιπτώσεων
της
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οικονομικής κρίσης στο επίπεδο της υγείας
των πολιτών μιας χώρας, αφορά το συνολικό
ποσό των δαπανών για την υγεία κατ’ άτομο
και τις πηγές εσόδων από τις οποίες
προέρχεται η χρηματοδότηση για τις
συγκεκριμένες δαπάνες [28, 29]. Άλλωστε, οι
συνολικές δαπάνες για την υγεία αφορούν
την τελική κατανάλωση των αγαθών και των
υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνοντας ακόμη,
το σύνολο των επενδύσεων από τα κεφάλαια
(ιδιωτικά και δημόσια) σε υποδομές
υγειονομικής
περίθαλψης,
καθώς
και
προγράμματα δημόσιας υγείας και πρόληψης
[3, 13, 14].
Τα παρακάτω γραφήματα (Γράφημα 7 και 8)
του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης
της Υγείας (ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον
αποκαλύπτουν
το
πώς

διαμορφώθηκαν οι δαπάνες για την υγεία
στην Ελλάδα και τη Γερμανία με την πάροδο
του χρόνου, ενώ υποδεικνύονται και δαπάνες
που
πιθανόν
μελλοντικά
να
πραγματοποιηθούν.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακάτω
ανάλυση για το έτος 2018 βασίζεται, σύμφωνα
με την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για τα
Οικονομικά της Υγείας (Financing Global
Health Database, 2018), σε 4 κατηγορίες
πληρωμών αναφορικά με τις δαπάνες υγείας.
Συγκεκριμένα, αυτές περιλαμβάνουν τις
ιδιωτικές ασφάλειες (prepaid privates
pending), τις ιδιωτικές πληρωμές των
πολιτών (out-of-pocket spending), τις
κρατικές δαπάνες (government health
spending) και τις επενδύσεις για την υγεία
(development assistance for health).

Γράφημα 7. Ποσό δαπάνης για την υγεία, στο παρόν και στο μέλλον και από ποιες πηγές – Ελλάδα
(IHME, 2017).
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, παρατηρείται
ότι το ποσό των δαπανών για την υγεία είναι
ιδιαίτερα χαμηλό. Σύμφωνα με τις μετρήσεις
που έλαβαν χώρα για το έτος 2016, στην
Ελλάδα παρουσιάζεται ένα συνολικό κόστος
δαπάνης για την υγεία της τάξης των 1.693$
ανά άτομο. Αναλυτικότερα, το ποσό αυτό
βασίζεται σε 4 επίπεδα, στα οποία
εμφανίζονται 1.010$ από κρατικές δαπάνες,
602$ μέσω ιδιωτικών πληρωμών και 81$ από

τις ιδιωτικές ασφαλίσεις ανά πολίτη, ενώ δεν
έχει δαπανηθεί κάποιο ποσό από τις
επενδύσεις για την υγεία. Μελλοντικά,
εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που θα
δαπανάται για την υγεία το 2050 στην
Ελλάδα θα αντιστοιχεί σε 1.902$ ανά άτομο
και αυτό θα προέρχεται από 1.243$ κρατικών
δαπανών, 559$ ιδιωτικών πληρωμών και 100$
ιδιωτικών ασφαλίσεων.

Γράφημα 8. Ποσό δαπάνης για την υγεία, στο παρόν και στο μέλλον και από ποιες πηγές –
Γερμανία (IHME, 2017).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Γερμανίας
σημειώνεται μια μεγάλη διαφοροποίηση σε
σχέση με την Ελλάδα, αναφορικά με το ποσό
των κρατικών δαπανών. Ειδικότερα, η έρευνα
που διενεργήθηκε το έτος 2016 έδειξε ότι το
συνολικό ποσό της δαπάνης για την υγεία
των Γερμανών πολιτών έφτανε τα 5.263$ ανά
άτομο. Το ποσό αυτό βασίστηκε σε 4
κατηγορίες δαπανών και συγκεκριμένα,

4.454$ προέρχονταν από τις κρατικές
δαπάνες, 653$ μέσω των ιδιωτικών δαπανών
και 156$ από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις ανά
άτομο, ενώ δεν έλαβε χώρα κάποια επένδυση
για τις δαπάνες στον τομέα της υγείας.
Μελλοντικά, φαίνεται ότι το κόστος της
συνολικής δαπάνης για την υγεία θα αυξηθεί
στα 7.606$ ανά άτομο, ενώ ταυτόχρονα θα
αυξηθούν και οι κρατικές δαπάνες στα 6.512$,
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όπως και οι ιδιωτικές πληρωμές στα 838$,
καθώς και οι δαπάνες από ιδιωτικές
ασφάλειες στα 255$.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα ανασκόπηση εστίασε σε πρώτο
επίπεδο στην παρουσίαση δεικτών υγείας της
Ελλάδας και της Γερμανίας και σε δεύτερο
επίπεδο στην αποτύπωση συγκλίσεων και
αποκλίσεων των εν λόγω δεικτών υπό την
επίδραση της οικονομικής κρίσης. Ως χώρες δείγματα χρησιμοποιήθηκαν η Ελλάδα, που
υφίσταται
έντονα
τις
συνέπειες
της
οικονομικής κρίσης και η Γερμανία, η οποία
δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί από αυτή, ενώ
ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στον
καθορισμό των δημοσιονομικών μέτρων και
πολιτικών στην ευρωπαϊκή ζώνη [14].
Με βάση τα προαναφερθέντα έλαβε χώρα η
παρουσίαση των δεικτών υγείας της Ελλάδας
και της Γερμανίας, με τη χρήση δεδομένων
του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης
της Υγείας (ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον. Από τη σύγκριση που έλαβε
χώρα, δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές
διακυμάνσεις στο προσδόκιμο ζωής των
κατοίκων της Ελλάδας και της Γερμανίας
(Γράφημα 1 και 2, Πίνακας 1 και 2) και στους
δείκτες της παιδικής (κάτω από 5 έτη) και της
βρεφικής (κάτω του 1 έτους) θνησιμότητας
(Γράφημα 3 και 4, Πίνακας 3 και 4), καθώς
και στο δείκτη Πρόσβασης και Ποιότητας της
Υγειονομικής Περίθαλψης (Γράφημα 5 και 6)
των δύο χωρών. Μάλιστα, αξίζει να
αναφερθεί ότι από τις μελέτες αυτές
προκύπτει σταδιακή βελτίωση των δεικτών
και στις δύο χώρες με την πρόοδο της

ιατρικής επιστήμης και
τεχνολογιών [12, 25, 29].

των

σύγχρονων

Ωστόσο, παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική
διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας,
τόσο στις συνολικές δαπάνες, όσο και στην
κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία
(Γράφημα 7 και 8). Συγκεκριμένα, το 2016 οι
κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα έφθαναν στα
1.010$ ανά άτομο (Γράφημα 7), ενώ την ίδια
χρονιά
στη
Γερμανία
(Γράφημα
8)
ανέρχονταν
στα
4.454$
ανά
άτομο,
παρουσιάζοντας μια διαφορά της τάξης των
3.444$ κατ’ άτομο. Επιπλέον, το ποσό των
δαπανών από τις ιδιωτικές ασφάλειες στην
Ελλάδα φαίνεται να είναι σημαντικά
μικρότερο, και μάλιστα σχεδόν το μισό σε
σχέση με αντίστοιχο ποσό στη Γερμανία,
καθώς για το έτος 2016 δαπανούνται στην
Ελλάδα 81$ κατ’ άτομο, ενώ στη Γερμανία το
ύψος της δαπάνης φτάνει τα 156$ ανά άτομο.
Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και
στο κομμάτι των ιδιωτικών πληρωμών
εμφανίζεται μια μικρή διαφορά, καθώς για το
έτος 2016 στην Ελλάδα οι δαπάνες των
πολιτών ήταν 602$ ανά πολίτη, ενώ στη
Γερμανία για την ίδια χρονική περίοδο, αυτές
ανέρχονταν στα 653$ κατ’ άτομο.
Επομένως, η δημοσιονομική πολιτική και η
λιτότητα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
επηρέασε αρνητικά το επίπεδο υγείας του
πληθυσμού της χώρας [6, 7, 18, 28, 29]. Επίσης,
παρατηρείται ότι η οικονομική κρίση
αντιτίθεται στις αρχές της πρόσβασης, της
ισότητας και της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας [6, 13, 18, 30-33].
Ταυτόχρονα, η άγνοια των ασθενών για τα
δικαιώματά τους, καθώς και το υψηλό κόστος
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των νομικών υπηρεσιών, δε δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών
υγείας για άσκηση πιέσεων στα αρμόδια
όργανα [31, 33, 34].
Συνοψίζοντας, από τη σύγκριση των κατά
κεφαλήν συνολικών δαπανών για την υγεία
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, προκύπτει ότι
η κατάσταση για τη συνολική δαπάνη στην
υγεία είναι σαφώς καλύτερη στη Γερμανία
απ’ ότι στην Ελλάδα. Άλλωστε, η
δημοσιονομική πολιτική της λιτότητας και
των περικοπών που εφαρμόστηκε ευρέως στον
τομέα της υγείας στην Ελλάδα για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,
επηρέασε αρνητικά το επίπεδο υγείας του
πληθυσμού [6, 7, 13, 18, 29]. Μάλιστα, για το
λόγο αυτό ασκήθηκε έντονη κριτική για το
κατά πόσον τα μέτρα που εφαρμόστηκαν
στον τομέα της υγείας ήταν ορθολογικά [13,
28].
Οι πολιτικές λιτότητας και περικοπών των
κατά κεφαλήν δαπανών, που εφαρμόζονται
ευρύτατα στον τομέα της υγείας, όπως επίσης
και η παρατεταμένη ανεργία με τις συνέπειές
της, χρήζουν άμεσου επανασχεδιασμού των
κρατικών
μέτρων
και
κατάλληλης
προετοιμασίας, με σκοπό την προάσπιση των
δικαιωμάτων των ασθενών και τη γενικότερη
βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών [3,
7, 13, 14, 28, 29, 35]. Συγκεκριμένα για την
Ελλάδα, θεωρείται απαραίτητη η ορθή
διαχείριση των περιορισμένων πόρων για την

υγεία, με σκοπό την προώθηση των
μηχανισμών πρόληψης, την ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη
δημιουργία ενός ενιαίου και οργανωμένου
δικτύου κοινωνικής προστασίας [13, 14, 35].
Μολαταύτα, για την ασφαλή αποτίμηση του
επιπέδου της υγείας μιας χώρας πρέπει να
μελετηθούν όλοι οι δείκτες που δύνανται να
επηρεάσουν το επίπεδο της υγείας των
πολιτών και όχι μόνο αυτοί που είναι
κοινόχρηστοι και προφανείς. Άλλωστε, τα
δεδομένα
που
μέχρι
στιγμής
έχουν
παρουσιαστεί είναι λίγα και σχετικά
περιορισμένα [3, 13, 14]. Επομένως, κρίνεται
απαραίτητη η μελέτη περισσότερων δεικτών
υγείας και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
έτσι ώστε να προκύψουν ασφαλέστερα
αποτελέσματα για την επίδραση της
οικονομικής κρίσης στο επίπεδο υγείας μιας
χώρας ή μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής
ομάδας [3, 13, 14].
Τα δεδομένα της παρούσας ανασκόπησης,
που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των
δεικτών υγείας μεταξύ της Ελλάδας και της
Γερμανίας, δεν απεικονίζουν απαραίτητα την
πλέον πρόσφατη κατάσταση του επιπέδου
υγείας των δύο χωρών. Μολαταύτα οι δείκτες
έχουν διττή χρησιμότητα καθώς από τη μια
χρησιμεύουν τόσο σε θέματα χάραξης
πολιτικής, όσο και στην παροχή δεδομένων
που μπορούν να αξιολογηθούν προς όφελος
των πολιτών.

669

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 4, 2020
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises and
alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. The Lancet. 2009; 374(9686):315-323.
2. Σαρρής Μ, Χρυσάκης Μ, Σούλης Σ. Ανισότητες στην υγεία. Μια κριτική προσέγγιση. Αρχεία Ελληνικής
Ιατρικής. 2002;19(6):672-687.
3. Ναούμ Σ. Ανάλυση επιπέδου και δεικτών υγείας Ελλάδας και Ισπανίας στα χρόνια πριν και μετά την
οικονομική κρίση. Επιστημονικά Χρονικά. 2018; 23(1): 89-104.
4. Χλέτσος Μ. Ασφαλιστικοί Φορείς – Δομές Υποστήριξης. Σημειώσεις στο πλαίσιο της Θεματικής
Ενότητας: «Ασφαλιστικοί Φορείς – Δομές Υποστήριξης» του ΜΠΣ: «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων
Νοσημάτων», Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 2017.
5. Χαραλάμπους Α, Τσίτη Θ. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας και η ανάπτυξη
ενός υπερεθνικού ρυθμιστικού πλαισίου. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.2010; 27(1):106-112.
6. Μπελετσιώτη Χ, Παπαδόπουλος Α, Νιάκας Δ. Η επίδραση της κρίσης στην υγεία και στη φροντίδα
υγείας των κατοίκων της Ελλάδας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. 2018; 35(5):686-697.
7. Μπισκανάκη Ε, Χαραλάμπους Γ. Η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Το Βήμα του Ασκληπιού 2017; 16(4):258-270.
8. Οικονόμου Χ. Η λιτότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Foreign Affairs, Αθήνα. 2013.
9. Θεοδώρου Μ, Σαρρής Μ, Σούλης Σ. Συστήματα υγείας. Παπαζήση, Αθήνα. 2001:31-58.
10. Ιωαννίδη Ε, Λοπατατζίδης Α, Μάντη Π. Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο, Ιδιοτυπίες και προκλήσεις.
Τόμος Α΄, Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές. ΕΑΠ, Πάτρα, 1999:79-117.
11. Πετρέλης Μ, Δομάγερ Φ-Ρ. Η «ΥΓΕΙΑ 2010» και η Ελλάδα. Η συμβολή του μαζικού προσυμπτωματικού
ελέγχου. Το Βήμα του Ασκληπιού 2016; 15:223-236.
12. Unger R. Trends in active life expectancy in Germany between 1984 and 2003 - a cohort analysis with
different health indicators. Journal of Public Health 2006; 14: 155-163. Available at:
https://doi.org/10.1007/s10389-006-0037-5
13. Mitropoulos P. Production and quality performance of healthcare services in EU countries during the
economic crisis. Operational Research 2019. Available at: https://doi.org/10.1007/s12351-019-00483-3
14. Giovanella L, Stegmüller K. The financial crisis and health care systems in Europe: universal care under
threat? Trends in health sector reforms in Germany, United Kingdom and Spain. Cad. Saúde Pública
2014; 30(11): 2263-2281. Available at: https://doi.org/10.1590/0102-311X00021314
15. Mackenbach JP. Health Inequalities: Europe in profile. Expert report. UK Presidency of the EU. 2005.
16. Wagstaff A. Poverty and health sector inequalities. Bulletin of the World Health Organization, 2002; 80:
97-105.
17. Πετρέλης Μ, Δομάγερ Φ-Ρ. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη στα
χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το βήμα του Ασκληπιού 2016; 15(4): 365-379.
18. Κυριόπουλος Γ, Τσιάντου Β. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ιατρική
περίθαλψη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2010; 27(5):834-840.
19. McKee M, Suhrcke M, Nolte E, Lessof S, Figueras J, Duran A, Menabde N. Health systems, health, and
wealth: a European perspective. The Lancet 2009; 373(9660): 349-351.
20. WHO. Spending on health: A global overview. Fact sheet, N° 319 April 2012. Available at:
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/
21. Fuchs R. The Gross Domestic Product and Health Care Spending. N Engl J Med 2013;369:107-109.

670

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 4, 2020
22. GBD 2017. Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national
incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and
territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018;
392: 1789–858.
23. ECHI
Data
Tool.
Public
Health
Indicators.
Available
at:
https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en
24. ECHI
Data
Tool.
Healthy
Life
Years
(HLY).
Available
at:
https://ec.europa.eu/health/indicators/health_life_years/hly_en.htm.
25. Χαλκιά Β, Βαρακλιώτη Α, Σαράφης Π, Μπαμίδης Π. Συγκριτική μελέτη της κατάστασης υγείας του
ελληνικού πληθυσμού με την υγεία των 28 χωρών της Ευρώπης. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2015;
7:151-164.
26. Δρόσου - Αγακίδου Β. Διαχρονικές τάσεις και αιτίες περιγεννητικής, νεογνικής και βρεφικής
θνησιμότητας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2005; 22:459-466.
27. Gary K, Langche Z. Improving forecasts of state failure. World Politics 2001;53:623-658.
28. Simou E, Koutsogeorgou E. Effects of the economic crisis on health and healthcare in Greece in literature
from 2009 to 2013: a systematic review. Health Policy 2014; 115: 111-119.
29. Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, Mackenbach J, McKee M.
Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet 2013; 381:323-331.
30. Μπελετσιώτη Χ, Παπαδόπουλος Α, Νιάκας Δ. Η επίδραση της κρίσης στην υγεία και στη φροντίδα
υγείας των κατοίκων της Ελλάδας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2018; 35(5):686-697.
31. Μπισκανάκη Ε, Χαραλάμπους Γ. Τα δικαιώματα των ασθενών. Το Βήμα του Ασκληπιού2018; 17(2):102117.
32. Kentikelenis A, Karanikolos M, Reeves A, McKee M, Stuckler D. Greece΄s health crisis: from austerity to
denialism. Health Policy 2014; 383: 748-753.
33. Schmidtke C, Spahn J, Lambrecht C. Informiert und selbstbestimmt. Ratgeber für Patientenrechte.
Available
at:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Br
oschueren/Ratgeber_Patientenrechte_10-2019.pdf.
34. Böcker J, Braun B, Landmann J. Gesundheits monitor 2010. Bürgerorientierung im Gesundheitswesen.
Verlag Bertelsmann Stiftung, 2011.
35. Μαλλιαρού Μ, Σαράφης Π. Οικονομική κρίση: τρόπος επίδρασης στην υγεία των πολιτών και στα
συστήματα υγείας. Το Βήμα του Ασκληπιού 2012; 11: 202-212.

671

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 4, 2020
REVIEW

Defining health indicators of Greece and Germany
G. Pachoundakis1, Ch. Pitsou2
1

Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Germany and 2 University of Patras, Hellenic Open University, Greece

ABSTRACT
Health care constitutes a basic social right for all citizens and its protection must be a basic priority for the
states. For this reason the investigation of the social and economic development of a country is based,
among other things, on the study of the level of health of its population. The level of health is shaped by
many factors related to health indicators.
The purpose of this review study is at the first level to present the basic health indicators of Greece and
Germany in recent decades. At the second level, the aim is to present convergences and divergences of these
indicators from the perspective of the economic crisis.
The methodology followed was based on the bibliographical research and study of reviews and research
studies related to the health indicators of the two countries. The studies were carried out by international
databases Medline, Pub med, Cinahl, Springer link, Cambridge Journal Online, Oxford Journal, Science
Direct Google Scholar, the Greek database Iatrotek, and the database on health indicators from the Institute
for Health Metrics and Evaluation (IHME) of the University of Washington.
The comparison of health indicators does not show significant variations in life expectancy, indicators of
childhood (under 5 years) and infant (less than 1 year) mortality between Greece and Germany. However,
there was a significant difference both in total health expenditure, as well as in health expenditure per
person, with Greece presenting very low costs compared to Germany. This is due to the fact that the Greek
financial policies of austerity applied at the time of the economic crisis, have negatively affected the quality
of health care services, as well as the overall health level of Greek population.
Some of health indicators of those was studied, such as life expectancy, infant and child mortality, access,
and quality of healthcare for the two countries converge. However, there is a particularly significant
difference between Greece and Germany, both in total expenditure as well as in health expenditure per
person, with Greece presenting very low costs compared to Germany.
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