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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η οικονοµική κρίση συνοδεύεται από φαινόµενα όπωσ η ανεργία, η οικονοµική εξαθλίωση του πληθυσµού, η αποδυνάµωση του συστήµατοσ υγείασ, η αύξηση του επιπολασµού συγκεκριµένων ασθενειών και η
γενικότερη κατάπτωση του οικοδοµήµατοσ τησ υγείασ σε µια κοινωνία.
Αποτελέσµατα ανασκόπησησ: Η ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα και η ανέχεια έχουν ωσ αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών για την υγεία, την καθυστέρηση τησ θεραπείασ και συχνά τη µη προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Επιπρόσθετα, η οικονοµική ύφεση και τα συνοδά φαινόµενα αυτήσ συνεπάγονται σοβαρέσ επιπτώσεισ τόσο στην ψυχική όσο και στην σωµατική υγεία των πολιτών. Προβλήµατα εθισµού, εξαρτήσεισ, υιοθέτηση
µη υγιεινού τρόπου ζωήσ µε αυξανόµενη κατανάλωση τροφίµων χαµηλήσ διατροφικήσ αξίασ, καπνού και οινοπνεύµατοσ, καθώσ επίσησ και η πληµµελήσ διαχείριση των νοσηµάτων από τισ επιβαρυµένεσ υπηρεσίεσ υγείασ είναι κάποιεσ από τισ αρνητικέσ συνέπειεσ τησ οικονοµικήσ κρίσησ στην υγεία.
Συµπεράσµατα -Προτάσεισ: Οι ιθύνοντεσ οφείλουν να προστατέψουν και να υπερασπιστούν το αγαθό τησ υγείασ θέτοντάσ το σε βασική προτεραιότητα ανεξάρτητα από τισ δύσκολεσ οικονοµικέσ συνθήκεσ. Η αποτελεσµατική και έγκαιρη λήψη µέτρων, οι αναδιαρθρώσεισ και η εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησησ µπορούν να αποτρέψουν φαινόµενα, όπωσ η εξαθλίωση και η καταρράκωση του συστήµατοσ υγείασ. Η ανάπτυξη
προγραµµάτων οικονοµικήσ ανάπτυξησ, η καταπολέµηση τησ ανεργίασ, η ενίσχυση των φορέων δηµόσιασ υγείασ και η στήριξη των ευπαθών οµάδων, όπωσ οι άνεργοι, θα πρέπει να αποτελέσουν βασικέσ προτεραιότητεσ
τησ πολιτείασ σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ.
Λέξεισ κλειδιά: ανεργία, ασθένεια, θνησιµότητα, οικονοµική κρίση, υγεία

1. Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (1946) η υγεία
είναι η κατάσταση τησ πλήρουσ σωµατικήσ, ψυχικήσ και
κοινωνικήσ ευεξίασ και όχι µόνο η απουσία ασθένειασ ή
αναπηρίασ. Παράγοντεσ γενετικοί, περιβαλλοντικοί, ο τρόποσ ζωήσ, καθώσ επίσησ και οι κοινωνικοί προσδιοριστέσ
όπωσ η εκπαίδευση, η ανεργία και το οικονοµικό επίπεδο επηρεάζουν την υγεία των ατόµων, αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου υγείασ-ασθένειασ.
Η οικονοµική κρίση συνεπάγεται µείωση του εισοδήµατοσ, αύξηση του ποσοστού ανεργίασ, περικοπέσ
µισθών, αύξηση των τιµών των φαρµάκων και των ιατρι-

κών νοσηλίων, ενώ από την άλλη µεριά περιορίζονται
σηµαντικά οι κρατικέσ δαπάνεσ και τα κονδύλια για τη
δηµόσια υγεία (Πίνακασ 1). Αφενόσ λοιπόν ο τοµέασ τησ
δηµόσιασ υγείασ αποδυναµώνεται και υπολειτουργεί,
χωρίσ πολλέσ φορέσ να µπορεί να ανταπεξέλθει στισ
ανάγκεσ του πληθυσµού, και αφετέρου περιορίζεται η
πρόσβαση του πολίτη στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλέον πολυτέλεια, δεδοµένησ τησ
οικονοµικήσ στενότητασ, ενώ οι φορείσ δηµόσιασ υγείασ είναι ανεπαρκείσ. Αποτέλεσµα αυτήσ τησ ανεπάρκειασ είναι η αύξηση του επιπολασµού συγκεκριµένων
ασθενειών και η γενικότερη κατάπτωση του οικοδοµήµατοσ τησ υγείασ σε µια κοινωνία (Yang, 2001).
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Πίνακασ 1. Παγκόσµια τάση αύξησησ του ποσοστού τησ ανεργίασ
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Ιnternational Labour Organization (2010) Available at http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09332/09332%282010-January%29.pdf
*2009 are preliminary estimates.

3. Επιπτώσεισ οικονοµικήσ κρίσησ

Σύγχρονα δεδοµένα από καταγραφέσ δείχνουν τη
σχέση του ΑΕΠ ενόσ κράτουσ µε το προσδόκιµο επιβίωσησ και τισ δαπάνεσ για την υγεία. Πιο συγκεκριµένα,
όσο αυξάνεται το ΑΕΠ µιασ χώρασ τόσο µεγαλώνει το
προσδόκιµο επιβίωσησ και όσο µεγαλώνουν τα έσοδα
ενόσ κράτουσ αυξάνονται οι κατά κεφαλήν δαπάνεσ για
την υγεία. Από τον Πινάκα 2 φαίνεται η σχέση προσδόκιµου επιβίωσησ και κατά κεφαλήν δαπανών για την
υγεία. Όσο περισσότερο επενδύει στον τοµέα τησ υγείασ ένα κράτοσ, τόσο µεγαλώνει το προσδόκιµο επιβίωσησ των πολιτών του.
Σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ περιορίζονται
σηµαντικά τα περιθώρια για επένδυση στον τοµέα τησ
υγείασ, ενώ παράλληλα ανακύπτουν σηµαντικά προβλήµατα υγείασ στον πληθυσµό ωσ αρνητικά αποτελέσµατα τησ οικονοµικήσ δυσχέρειασ.

3.1. Σωµατική και ψυχική υγεία
Η ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα και η ανέχεια έχουν ωσ
αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών για την υγεία,
την καθυστέρηση τησ θεραπείασ και συχνά τη µη προσβασιµότητα στισ υπηρεσίεσ υγείασ. Συν τοισ άλλοισ, η
οικονοµική ύφεση και τα συνοδά φαινόµενα αυτήσ συνεπάγονται σοβαρέσ επιπτώσεισ τόσο στην ψυχική όσο και
στην σωµατική υγεία των πολιτών. Τα προβλήµατα εθισµού, οι εξαρτήσεισ, η υιοθέτηση µη υγιεινού τρόπου
ζωήσ µε αυξανόµενη την κατανάλωση τροφών χαµηλήσ
διατροφικήσ αξίασ, καπνού και οινοπνεύµατοσ, καθώσ
επίσησ πληµµελήσ διαχείριση των νοσηµάτων από τισ
επιβαρυµένεσ υπηρεσίεσ υγείασ είναι κάποιεσ από τισ
αρνητικέσ συνέπειεσ στην υγεία (Stuckler et al. 2009).

2. Σκοπόσ
Σκοπό τησ παρούσασ ανασκόπησησ αποτελεί η παρουσίαση των επιπτώσεων τησ οικονοµικήσ κρίσησ στην
σωµατική και ψυχική υγεία βάσει σύγχρονων επιδηµιολογικών δεδοµένων και η παράθεση προτάσεων για
τη θωράκιση και προαγωγή τησ υγείασ των πολιτών ακόµη και σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ.

3.1.1. ∆ιατροφή και φυσική άσκηση
Οι αλλαγέσ στισ διατροφικέσ συνήθειεσ είναι διαδεδοµένεσ σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, δεδοµένησ
τησ µείωσησ των εσόδων του νοικοκυριού, γεγονόσ που
κατ’ επέκταση επηρεάζει τον τρόπο που οι πολίτεσ δαπανούν τα χρήµατά τουσ σε είδη διατροφήσ.
Ορισµένοι συγγραφείσ παρατηρούν ότι οι πολίτεσ
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Πίνακασ 2. Προσδόκιµο επιβίωσης και
κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία, 2007

Πηγή: OECD(2008), OECD Health Data.

επιλέγουν φθηνότερα, επεξεργασµένα τρόφιµα, ενώ από
την άλλη µεριά άλλοι έχουν δείξει µέτριεσ µειώσεισ στον
επιπολασµό τησ παχυσαρκίασ λόγω λιγότερησ κατανάλωσησ ποσότητασ φαγητού έξω από το σπίτι, καθώσ επίσησ, λόγω περισσότερου ελεύθερου χρόνου για φυσική
δραστηριότητα (Ludwig & Pollack 2009, Ruhm 2005,
Ruhm 2009). Στην πραγµατικότητα, και οι δύο τάσεισ
παρατηρούνται. Συγκεκριµένα, στισ ΗΠΑ παρατηρείται
σηµαντική πτώση σε πωλήσεισ γλυκών, πουλερικών και
κόκκινου κρέατοσ, ενώ αντίθετα παρατηρήθηκαν αυξήσεισ στισ πωλήσεισ αυγών, λαχανικών, και γαλακτοκοµικών προϊόντων (Lahart et al., 2009). Αντίθετα, δεδοµένα για τισ συνήθειεσ άσκησησ κατά τη διάρκεια µιασ
οικονοµικήσ ύφεσησ δεν διατίθενται σε επάρκεια ώστε
να µασ οδηγήσουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.
3.1.2. Κάπνισµα
Πολλέσ µελέτεσ έχουν δείξει την ύπαρξη συσχέτισησ
ανάµεσα στον επιπολασµό καπνίσµατοσ και των ποσοστών ανεργίασ. Έχει φανεί µέσα από επιδηµιολογικέσ
µελέτεσ ότι οι άνεργοι είναι βαρύτεροι καπνιστέσ από
τουσ µισθωτούσ (Lee et al. , 1991), ενώ οι καπνιστέσ
έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να µείνουν άνεργοι (Waldron
et al, 1989). Αυτή η διαφορά µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει
από φαινόµενα, όπωσ η συσχέτιση µεταξύ καπνίσµατοσ και χαµηλού επιπέδου εκπαίδευσησ, καθώσ επίσησ µέσω τησ σχέσησ καπνίσµατοσ και χαµηλήσ κοινωνικοοικονοµικήσ τάξησ. Άλλεσ µελέτεσ υποστηρίζουν
την υπόθεση ότι η ανεργία αυξάνει τον επιπολασµό του
καπνίσµατοσ µεταξύ νεότερων ηλικιακά τάξεων
(Hammarstrom A. et al., 1995) ενώ, τέλοσ, µελέτεσ στη
Βρετανία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ ανεργίασ και τησ χρήσησ ναρκωτικών
ουσιών και κυρίωσ κάνναβησ (Peck & Plant 1986,
Hammer 1992, Hammarstrom 1994).

3.1.3. Κατανάλωση αλκοόλ
Όσον αφορά τη σχέση αλκοόλ και οικονοµικήσ κρίσησ
επικρατούν δύο απόψεισ: Πρώτον, ότι η ανεργία ωσ φαινόµενο που βρίσκεται σε έξαρση σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ οδηγεί σε αυξανόµενο άγχοσ και κατ’ επέκταση σε αύξηση τησ κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ
ιδιαίτερα σε νεαρά άνεργα άτοµα (Janlert & Hammarstrom,
1992). ∆εύτερον, σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η κατανάλωση αλκοόλ περιορίζεται σε περιόδουσ ανεργίασ
λόγω έλλειψησ χρηµάτων. Μια µακροχρόνια µελέτη, στην
οποία νέα άτοµα παρακολουθήθηκαν για πέντε χρόνια
µετά την ολοκλήρωση τησ υποχρεωτικήσ τουσ εκπαίδευσησ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όσοι από αυτούσ
υπήρξαν άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρουσίαζαν σηµαντικά µεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, σε
σχέση µε αυτούσ που εργάζονταν ή ήταν άνεργοι για
µικρή χρονική περίοδο (Πίνακασ 3). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταναλωτέσ αλκοόλ που εργάζονται καταφέρνουν να µην ξεπερνούν τα επιτρεπόµενα όρια κατανάλωσησ, ενώ τα ίδια άτοµα όταν µείνουν άνεργα συχνά
γίνονται αλκοολικοί ξεπερνώντασ τα επιτρεπτά όρια.
Συνεπώσ, η απασχόληση µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική µέθοδοσ βελτίωσησ τησ ποιότητασ τησ ζωήσ και τησ
προαγωγήσ τησ υγείασ ενόσ ατόµου.
3.1.4. Ψυχική υγεία - ∆είκτεσ ψυχικήσ υγείασ
Η ψυχική υγεία είναι ένασ από τουσ περισσότερο µελετηµένουσ παράγοντεσ που επηρεάζονται σε περιόδουσ
οικονοµικήσ κρίσησ (Winefiel, 1995). Κατά τη διεξαγωγή αντίστοιχων µελετών τα άτοµα συχνά δίνουν ψευδείσ
απαντήσεισ στα ερωτηµατολόγια, οδηγώντασ έτσι τουσ
µελετητέσ σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Στην προκειµένη περίπτωση δεδοµένου ότι η ανεργία και η οικονο-
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Σουηδία, ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο (Martikainen 1990,
Stefansson, 1991, Sorlie& Rogot, 1990, Iversen et al.,
1987, Junankar 1991).
Η µειωµένη χρήση των υπηρεσιών υγειονοµικήσ
περίθαλψησ είναι ένασ παράγοντασ που µπορεί να συµβάλει στην αύξηση τησ θνησιµότητασ σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, ιδίωσ αν αυτό συνδέεται µε τισ προσωπικέσ δαπάνεσ (Yang et al., 2001). Αυξηµένο κίνδυνο
για πρόωρη θνησιµότητα έχουν άτοµα τα οποία ανήκουν
σε µειονότητεσ, όπωσ οι µετανάστεσ και οι χρονίωσ
πάσχοντεσ από ψυχικά ή σωµατικά νοσήµατα (Van
Dooslaer et al., 1997, Wilkinson et al., 1996). Παροµοίωσ, τα άτοµα και οι οικογένειεσ χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου διατρέχουν δυο φορέσ περισσότερο τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυξηµένησ
νοσηρότητασ (Bartley et al. 1997, Blane et al. 1997)
εξαιτίασ τησ αθροιστικήσ δράσησ ενόσ αριθµού παραγόντων όπωσ το χαµηλό εισόδηµα, το χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσησ, τη µειωµένη πρόσβασησ στην ιατρική
περίθαλψη και τισ κακέσ συνθήκεσ διαβίωσησ οι οποίοι δρουν αθροιστικά.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορα ευρήµατα
τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα ότι στισ βιοµηχανικέσ χώρεσ η οικονοµική κρίση µικρήσ διάρκειασ έχει
ωσ αποτέλεσµα την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων προσ την υιοθέτηση ενόσ περισσότερο υγιεινού τρόπου ζωήσ και κατά συνέπεια τη µείωση τησ θνησιµότητασ (Κυριόπουλοσ & Τσιάντου, 2010). Επιπρόσθετα,
αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ η θνησιµότητα µειώνεται, µε εξαίρεση
τισ αυτοκτονίεσ, οι οποίεσ φαίνεται να αυξάνονται (Ruhm,
2000,Gerdtham et al., 2006).
3.1.6. Xρόνια νοσήµατα
Ψυχολογικέσ παράµετροι όπωσ το άγχοσ και η κατάθλιψη που αυξάνονται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ
θεωρείται ότι αποτελούν παράγοντεσ για αύξηση τησ
καρδιαγγειακήσ νοσηρότητασ και θνησιµότητασ (Greenwood
et al., 1996, Gump et al., 2005). Η ανεργία που αυξάνεται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ συνδέεται, επίσησ, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση του επιπέδου υγείασ και
παράγοντεσ κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα
(Bethune 1997, Burchell 1994). Σύµφωνα µε µελέτεσ,
αύξηση έχει παρατηρηθεί στην καρδιαγγειακή θνησιµότητα σε χρονική συσχέτιση µε την περίοδο οικονοµικήσ κρίσησ (Waltisperger et al., 2005, Kim et al., 2004,
Men et al.,2003, Shkolnikov et al., 2001, Notzon et al.,
1998, Leon et al., 1997). Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει
και η µελέτη των Economou et al, που πραγµατοποιήθηκε σε 13 ευρωπαϊκέσ χώρεσ και κατέδειξε τη θετική
συσχέτιση τησ ανεργίασ µε τη θνησιµότητα από ισχαιµική καρδιοπάθεια.
Τα αναπνευστικά προβλήµατα σύµφωνα µε ερευνητέσ αυξάνονται σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ. Συγκεκριµένα, σε µελέτεσ αναφέρεται ότι αυξήθηκε η θνησιµότητα λόγω τησ πνευµονίασ ή γρίπησ σε περιόδουσ

οικονοµικήσ κρίσησ (Khang et al., 2005, Men et al.,
2003, Shkolnikov et al., 2001, Gavrilova et al., 2000,
Leon et al., 1997).Επίσησ, ασθένειεσ που σχετίζονται
µε το αλκοόλ, ηπατικά νοσήµατα και κυρίωσ κίρρωση
ήπατοσ έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένα ποσοστά θνησιµότητασ κατά τη διάρκεια οικονοµικών κρίσεων σύµφωνα µε µελέτεσ (Men et al., 2003, Shkolnikov et al.,
2001, Khang et al., 2005, Notzon et al., 1998, Gavrilova
et al., 2000, Leon et al., 1997).
3.1.7 Τροχαία ατυχήµατα
Ευρήµατα µελετών υποστηρίζουν την µείωση τησ θνησιµότητασ από τροχαία ατυχήµατα σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ (Khang et al., 2005, Men et al., 2003,
Shkolnikov et al., 2001, Notzon et al., 1998). Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την µελέτη των
Stuckler et al που ανέδειξε µείωση τησ θνησιµότητασ
από τροχαία ατυχήµατα κατά 1,39%, γεγονόσ που µπορεί να εξηγηθεί λόγω τησ µειωµένησ χρήσησ οχηµάτων και των µετακινήσεων σε περίοδο οικονοµικών
δυσκολιών (Stuckler et al., 2009). Όσον αφορά την Ελλάδα µείωση στα τροχαία ατυχήµατα και τα θύµατά τουσ
κατά το ένα τρίτο στο πρώτο εξάµηνο του 2011 σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2010 καταγράφεται στα
στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από το αρχηγείο τησ ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, όπωσ αναφέρεται, ενδιαφέρον
θα ήταν να εξεταστεί κατά πόσο αυτή η µείωση οφείλεται και στη µείωση των µετακινήσεων εξαιτίασ τησ
οικονοµικήσ κρίσησ (Hellenic driving Instructors, 2011).
3.1.8 Αυτοκτονίεσ
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 26 χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ έδειξε πωσ η αύξηση τησ ανεργίασ κατά
1% συνδέεται µε παράλληλη αύξηση των αυτοκτονιών
κατά 0,79% (Stuckler et al., 2009). Σύµφωνα µε την ίδια
έρευνα σε περίπτωση κατά την οποία ο δείκτησ ανεργίασ αυξάνεται >3% για µακρά περίοδο, η επίπτωση στη
θνησιµότητα από αυτοκτονίεσ ανέρχεται σε 4-4,5%. Την
αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ επιβεβαιώνουν και άλλεσ µελέτεσ (Khang
et al., 2005, Kim et al., 2004, Men et al., 2003, Shkolnikov
et al., 2001, Gavrilova et al., 2000, Notzon et al., 1998,
Ruhm, 2000, Gerdtham et al., 2006). Στην Νότιο Κορέα
επίσησ, µελέτεσ υποστηρίζουν την αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών λόγω οικονοµικήσ κρίσησ (Watts et
al., 1998, Park et al., 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και το οικονοµικό κραχ στισ Η.Π.Α. στισ
αρχέσ του 1930, που χαρακτηρίστηκε από µείωση τησ
θνησιµότητασ από όλεσ τισ αιτίεσ κατά 10%, και από
αύξηση των αυτοκτονιών κατά 40%, όταν το εισόδηµα
µειώθηκε κατά 30% (Stuckler et al., 2009).
3.1.9 Βρεφική θνησιµότητα
Η βρεφική θνησιµότητα έχει αποδειχθεί να αυξάνεται
σε περιόδουσ οικονοµική κρίσησ (Paxson et al., 2004,
Waltisperger et al., 2005, Carlson et al., 2000). H µεί-
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ωση των κρατικών χρηµατοδοτικών πόρων είναι ένασ
παράγοντασ που µπορεί να επηρεάσει το βαθµό τησ κοινωνικήσ πρόνοιασ, καθώσ και τη λειτουργία του συστήµατοσ υγειονοµικήσ περίθαλψησ, γεγονόσ που οδηγεί
σε αύξηση τησ βρεφικήσ θνησιµότητασ (Bokhari et al.,
2007, Schell et al., 2007). Αυτό υποστηρίζει και η µελέτη των Falagas et al, σύµφωνα µε την οποία η δυσλειτουργία του υγειονοµικού συστήµατοσ εξαιτίασ τησ µείωσησ των δηµόσιων δαπανών στον τοµέα τησ υγείασ
οδηγεί στην αύξηση τησ βρεφικήσ θνησιµότητασ (Falagas
et al., 2009). Ειδικότερα στισ χώρεσ µε χαµηλή και µέση
ανάπτυξη, ο περιορισµόσ στουσ προϋπολογισµούσ υγείασ απειλεί βασικέσ παροχέσ όπωσ είναι οι εµβολιασµοί,
η µείωση των οποίων συνδέεται µε αυξηµένη βρεφική
θνησιµότητα (WHO, 2009). Σύµφωνα µε εκτιµήσεισ τησ
Παγκόσµιασ Τράπεζασ κατά τη διάρκεια τησ οικονοµικήσ κρίσησ είναι πιθανό να παρατηρηθούν 400.000 επιπλέον θάνατοι σε ετήσια βάση λόγω τησ µείωσησ τησ
εµβολιαστικήσ κάλυψησ (Buvinik, 2009).

στρέφονται σε υπηρεσίεσ οι οποίεσ έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

3.2. Υπηρεσίεσ υγείασ
∆εδοµένου ότι µε την παγκόσµια οικονοµία σε κρίση
παρατηρείται συνολική αρνητική επίπτωση στην υγεία
του πληθυσµού, απαιτείται η δέσµευση τουλάχιστον
1,1 τρισ δολαρίων σε δανειοδοτήσεισ για την εξυπηρέτηση τµήµατοσ τησ θεραπευτικήσ δραστηριότητασ.
Λόγω τησ αύξησησ τησ ανεργίασ οι κυβερνήσεισ, οι
καταναλωτέσ και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί βρίσκονται υπό πίεση, καθώσ η ανεργία αυξάνεται και η
απώλεια των θέσεων εργασίασ οδηγεί σε µείωση τησ
ασφαλιστικήσ κάλυψησ (Stuckler et al., 2009).Οι αρνητικέσ επιπτώσεισ στην υγεία λόγω τησ οικονοµικήσ
κρίσησ δηµιουργούν επιπλέον ζήτηση στισ υπηρεσίεσ
υγείασ. Κυρίωσ επιβαρύνονται οι δηµόσιεσ µονάδεσ
παροχήσ υγείασ, καθώσ έχει φανεί ότι οι ασθενείσ
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3.2.1. ∆ηµόσια υγεία
Σε έρευνεσ που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση τησ χρήσησ υπηρεσιών υγείασ και τησ αυτοαξιολόγησησ του επιπέδου
τησ υγείασ µε το εισόδηµα. Τα ελλείµµατα των δηµοσίων
νοσοκοµείων και των ασφαλιστικών οργανισµών θα αυξηθούν και θα υπάρξουν δυσκολίεσ στην κάλυψη τουσ. Προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί στην αποτελεσµατική διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων, ειδικά των ατόµων που
βρίσκονται στισ ασθενέστερεσ κοινωνικέσ οµάδεσ. Εδώ
αναδεικνύεται και η ανάγκη στήριξησ των νοικοκυριών,
που ξοδεύουν το 40% του εισοδήµατοσ τουσ για την υγεία,
είτε λόγω δαπανηρού χρόνιου νοσήµατοσ, είτε λόγω αιφνίδιου συµβάντοσ (Κυριόπουλοσ & Τσιάντου, 2010).Σύµφωνα µε µελέτη του “Εργαστηριού Υγιεινήσ και Επιδηµιολογίασ” τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
όταν τα δηµοσιά έξοδα µειώνονται παρατηρείται και µείωση των δαπανών για τη δηµόσια υγεία και παράλληλα
µείωση τησ επάρκειασ και τησ ποιότητασ των υπηρεσιών
δηµόσιασ υγείασ, ενώ αυξητικά κινείται η παραοικονοµία στην υγεία λόγω τησ µείωσησ τησ κοινωνικήσ πρόνοιασ και του εισοδήµατοσ του κάθε νοικοκυριού.
3.2.2 Ιδιωτική υγεία
Σύµφωνα µε µελέτη του “Εργαστηριού Υγιεινήσ και Επιδηµιολογίασ” τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε σχέση µε τισ δαπάνεσ για την υγεία, παράµετροι
όπωσ η ετησία αµοιβή, η απασχόληση, οι δείκτεσ αγοραστικήσ δύναµησ, οι τιµέσ των ακίνητων και χρήµατα που
δίνονται ωσ δάνεια από τράπεζεσ προσ τα νοικοκυριά, σχετίζονται ισχυρά µε την ιδιωτική δαπάνη υγείασ.
Τα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν την ιδιωτι-
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κή υγεία, µε αποτέλεσµα τη µείωση τησ ζήτησησ για
σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείασ
λόγω τησ µείωσησ του διαθέσιµου εισοδήµατοσ (ΕΣΥΕ,
2009). Παράλληλα, οι ιδιωτικέσ ασφαλιστικέσ εταιρείεσ, σε περιόδουσ οικονοµικήσ ύφεσησ, αντιµετωπίζουν
δυσχέρειεσ στη χρηµατοδότηση τουσ. Έχει παρατηρηθεί ότι χρηµατοδότεσ ασφαλειών υγείασ που περιορίζονται από τα οικονοµικά µέτρα, εφαρµόζουν µέτρα µείωσησ κόστουσ, επαναδιαπραγµατεύονται τιµέσ και
πληρωµέσ, ενώ επιβάλουν πρόστιµα σε ασθενείσ που
δεν τηρούν θεραπείεσ και προληπτικέσ συστάσεισ.
4. Συζήτηση- Παρεµβάσεισ
Σε περιόδουσ οικονοµικήσ κρίσησ, η ανάγκη για έγκαιρεσ παρεµβάσεισ µε στόχο τη θωράκιση του πολύτιµου
αγαθού τησ υγείασ των πολιτών κρίνεται σκόπιµη. Αποτελεσµατικέσ ενέργειεσ για την άρση των προβληµάτων
που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσµού ενδέχεται
να αποτελέσουν οι παρακάτω:
! προγράµµατα οικονοµικήσ ανάπτυξησ
! προσφορά άµεσησ βοήθειασ σε ευάλωτα άτοµα που
χάνουν την εργασία και επανεκπαίδευση των απολυµένων µε σκοπό την επανένταξή τουσ στη νέα αγορά
εργασίασ.
! προαγωγή διαχείρισησ του στρεσ στισ οµάδεσ υψηλού
κινδύνου, όπωσ για παράδειγµα συµβουλευτικά προγράµµατα οικονοµικήσ διαχείρισησ, ψυχολογική υποστήριξη και οικονοµικέσ διευκολύνσεισ ή φοροελαφρύνσεισ.
! ενίσχυση αντιµετώπισησ των συνήθων ψυχιατρικών
διαταραχών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ
! αποκατάσταση τησ οικονοµικήσ υγείασ των πληγέντων,
µε επιδόµατα ανεργίασ ή µε ενεργά προγράµµατα στήριξησ τησ αγοράσ εργασίασ. Κάθε αύξηση 10 δολαρίων
ανά άτοµο στισ επενδύσεισ για προγράµµατα στήριξησ
τησ αγοράσ εργασίασ µειώνει την επίπτωση τησ ανεργίασ στισ αυτοκτονίεσ κατά 0,04%. (Γιωτάκοσ Ο., 2011).
Oι Park et al. µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των δηµόσιων κοινωνικών δαπανών και των αυτοκτονιών στισ 27
χώρεσ του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία
και Ανάπτυξη (OECD) από το 1980 έωσ το 2003. Τα ευρήµατά τουσ δείχνουν ότι τα προγράµµατα κοινωνικήσ πρόνοιασ µπορούν να αποτελέσουν ζωτικό παράγοντα για την
πρόληψη των αυτοκτονιών και ειδικά σε χώρεσ που βιώνουν κοινωνικοοικονοµική κρίση (Park et al, 2009). Σύµφωνα µε τουσ Benatar, Gill, και Bakker, η παγκόσµια
υγεία θα µπορούσε να βελτιωθεί µε τα εξήσ βήµατα:
! διεύρυνση τησ ανησυχίασ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα: Οµοίωσ, η ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει περιλαµβάνεται στην εκτίµηση των κοινωνικών, οικονοµικών, και πολιτιστικών δικαιωµάτων και η
απαίτηση να µπορούν περισσότεροι άνθρωποι να προαχθούν µέσα από τισ ικανότητεσ τουσ.
! άµεση κοινωνική και οικονοµική πολιτική: Αυτέσ οι
πολιτικέσ θα περιελάµβαναν την προώθηση των νέων
µέσα από την κοινωνικά βιώσιµη οικονοµική αποκατά-

σταση και την κοινωνική συνοχή, χρηµατοδοτώντασ µηχανισµούσ για την υγεία ώστε παρέχει την πιο δίκαιη διανοµή των οφελών, και τη µακροοικονοµική σταθεροποίηση που θα µπορούσε να παρέχουν τη µεγαλύτερη
κοινωνική προστασία για τουσ φτωχούσ.
! αναθεώρηση φορολογικήσ βάση σε έναν περισσότερο ικανό τρόπο εξασφαλίζοντασ ώστε η µελλοντική διανοµή των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι δίκαιη και
βιώσιµη
! ανάπτυξη των περιεκτικών µέτρων που εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική και σχολαστική ρύθµιση τησ οικονοµίασ
! ανάπτυξη πολιτικών προσ αναζωογόνηση των δηµόσιων και συλλογικών υπηρεσιών όπωσ τα συστήµατα
δηµόσιασ υγείασ, καθώσ επίσησ και την υποδοµή για το
δηµόσια µέσα µεταφοράσ, δηµόσια συστήµατα πληροφόρησησ, και συστήµατα επικοινωνιών
! εξέταση των δηµογραφικών µετατοπίσεων (π.χ., ζητήµατα υγείασ που συνδέονται µε τη γηράσκουσα Ευρώπη και την Ιαπωνία)
! άρση των διακρίσεων, όπωσ «παραγωγικά» και «µη
παραγωγικά» µέλη τησ κοινωνίασ
! αναθεώρηση πολιτικών και αλλαγή τησ λογικήσ τησ
αφθονίασ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η υπερκατανάλωση,
και η παραγωγή απορριµµάτων (και να προαχθούν ένασ
πιο υγιεινόσ τρόποσ ζωήσ, συντηρώντασ την ανεκτικότητα και την ποικιλοµορφία των κοινωνικών επιλογών.
! µεταβολή νοοτροπίασ ώστε να παραµείνει το µακροπρόθεσµο όφελοσ
! βαρύτητα στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και τον
πολιτισµό.
5. Συµπεράσµατα
Η οικονοµική κρίση αποτελεί µια δύσκολη περίοδο για
το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο µιασ κοινωνίασ και για
τοµείσ µείζονοσ σηµασίασ, όπωσ είναι ο τοµέασ τησ υγείασ. Ωστόσο η αποτελεσµατική και έγκαιρη λήψη µέτρων,
οι στοχευµένεσ αναδιαρθρώσεισ και η εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησησ µπορούν να αποτρέψουν
φαινόµενα, όπωσ η εξαθλίωση και η καταρράκωση του
συστήµατοσ υγείασ, θωρακίζοντασ έτσι την υγεία των
πολιτών. Οι ιθύνοντεσ οφείλουν να προστατέψουν και
να υπερασπιστούν το αγαθό τησ υγείασ, θέτοντάσ το σε
βασική προτεραιότητα ανεξάρτητα από τισ δύσκολεσ
οικονοµικέσ συνθήκεσ.
Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
1. Allan, EA, Steffensmeier, DJ. (1989). Youth, underemployment,
and property crime: differential effects of job availability and
job quality on juvenile and young adult arrest rates. Am. Sociol.
Rev. 5 4 ,107-23.
2. Benatar, R.S., Gill, S., Bakker, I., (2011). Global Health and the
Global Economic Crisis
3. Bethune, A. (1997). Unemployment and mortality in: Drever F

Τόµος 4 - Τεύχος 3

[59]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ABSTRACT
REVIEW
TH E ECO N OMI CAL C RISIS AN D CO NSEQU EN CES TO HEALTH . SUGG ESTIO NS
Athina Pa tela ro u, A nna Manida ki, A ndo nio s Mpa lola kis, Eva -Orf ano u, Ev ridik i P ate laro u.
Introduction: The economical crisis is accompanied by phenomena such as the unemployment, the economical
misery of the population, the weakening of the health care system, the increase of specific diseases’
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