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Χωρίς καθαρό όραμα 
 για το που θέλεις να πας 
  και πως σκοπεύεις να φτάσεις . . . . .  

Δεν είναι δυνατόν να ξέρεις  
  αν πας στη σωστή κατεύθυνση, 
   ούτε  να μετράς μέχρι που έχεις φτάσει, 
    και να αξιολογείς μήπως χρειάζεται  
     κάποια αλλαγή τακτικής  



   οι ανισότητες στην υγεία επιμένουν 

   γρήγορες αλλαγές στο κοινωνικό/πολιτικό  
                                         και περιβαλλοντικό πλαίσιο  

   η σημερινή κρίση εγκυμονεί χειρότερα προβλήματα 

   καινούρια έρευνα για την υποστήριξη της πολιτικής 



   οι ανισότητες στην υγεία επιμένουν 

       μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, 

        μεταξύ διαφορετικών περιοχών  

         στην ίδια χώρα,  και μεταξύ  

          διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 



Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (άνδρες )    
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Switzerland   80 

Turkmenistan  62.5 

78,6 

17,5  χρόνια διαφορά 



Βρεφική θνησιμότητα 
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Malmo 

Σουηδία,  πόλεις των πάρκων 

Προσδόκιμο ζωής – 8 χρόνια διαφορά  
μεταξύ της καλύτερης και της χειρότερης 
περιφέρειας 

Ένας άνδρας που κατοικεί σε πλούσια περιοχή  
   μπορεί να ζήσει μέχρι 88 χρόνια ενώ 
      στη πιο φτωχή περιοχή μόνο μέχρι 71. 
 

Λονδίνο 

Ανισότητες σε πόλεις 





   οι ανισότητες μαζεύονται στις μη 

       προνομιούχες ομάδες και κατά την  

        διάρκεια της ζωής 

       



Είναι πιο πιθανόν π.χ. ότι παιδιά σε 

    φτωχιές οικογένειες : 

 

   Θα γεννηθούν με χαμηλό βάρος 

  Θα υποφέρουν από παθητικό καπνό 

 
  θα έχουν λιγότερο θρεπτική τροφή 

 
  θα είναι λιγότερο επιτυχημένοι στο σχολείο 

 
  θα ζουν σε περιφέρεια με πιο πολύ ατμοσφαιρική μόλυνση και  

     επικίνδυνη κυκλοφορία στους δρόμους 

 
  ένα γονείς θα είναι άνεργος 

 
  θα έχουν μικρότερη επιλογή όταν ψάχνουν για δουλειά οι ίδιοι 

 
         . . . . Τα προβλήματα μαζεύονται κατά την διάρκεια 
                                                                                           της ζωής 



   το κοινωνικό/πολιτικό/οικονομικό 

                    πλαίσιο έχει αλλάξει 
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Γαλλία    104   έτη 
Γερμανία   101 
Μεγ. Βρετανία  102 

Γήρανση του πληθυσμού 

Τελείως διαφορετική κοινωνία 

50% των παιδιών που γεννηθήκαν το 2005  

                                  είναι πιθανών να ζήσουν μέχρι - 



Οι κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας είναι τα χρόνια 

   νοσήματα, αλλά οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι  

    οργανωμένες να αντιμετωπίζουν τις παθήσεις αυτές.   

Χρειάζονται μακροχρόνια προγράμματα 
 
o    για την πρόληψη των παθήσεων αυτών  

o   για την επιμόρφωση και υποστήριξη του ασθενή για αυτοφροντιδα  
 

o   για την περίθαλψη, αποκατάσταση και φροντίδα του ασθενή 
 

o   για ξεκάθαρα δικαιώματα του ασθενή 
 

o   νέα ισορροπία δυνάμεων 

      μεταξύ του ασθενή, της οικογένειάς του  

      και του υγειονομικού προσωπικού.  

“patient centered care” 



   η σημερινή κρίση  

          εγκυμονεί χειρότερα προβλήματα 



Φόβος ότι οι ανισότητες θα μεγαλώνουν  

 

    Οικονομική κρίση 

  Αλλαγή του κλίματος  
      και γρήγορη εξάντληση των φυσικών πόρων,  
       με καταστροφικές συνέπειες    
                                         (ειδικά για τους αδύναμους) 

 



•   αύξηση της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών κλπ  

•  κόβουν την χρηματοδότηση σημαντικών 
               υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών 

•   57%  ανεργία στους νέους,  

       -  μακροχρόνιες επιπτώσεις στη υγεία  



   καινούρια έρευνα υποδεικνύει 

       πιο αποτελεσματική πολιτική 

                                 για τη υγεία 



“social injustice kills and causes unnecessary   
                                                                 suffering”    
 
“The cost of health inequities to health services, 
    lost productivity and lost government revenue 
           is such that no society can afford inaction.” 

«Η κοινωνική αδικία σκοτώνει 
    και δημιουργεί  πόνο που  
                   δεν είναι αναγκαίος» 

                                        «Το κόστος των ανισοτήτων της υγείας  
για την υγειονομική περίθαλψη, σε χαμένη παραγωγικότητα 
 και σε χαμένα κυβερνητικά έσοδα είναι σε τέτοιο επίπεδο  
  ώστε καμιά κοινωνία δεν μπορεί να μην αντιδρά» 



Γενικά η δια-τομεακή συνεργασία δεν πέτυχε 

Εξουσία – διοίκηση για την υγεία 



Ευρύτερη αντιμετώπιση της υγείας 

•   όχι τομεακό, ιεραρχικό, βασισμένο σε ιατρικό μοντέλο 

•   «whole-of-government approach» – όλη η κυβέρνηση 

•   «whole-of-society» -   όλη η κοινωνία 

•   νέα επιστημολογία βασισμένη σε κοινωνικούς  
                       παράγοντες της υγείας και όχι σε νόσους 

• πληθώρα παιχτών σε πολλούς τομείς  

                                                        και σε όλα τα επίπεδα 
 



•   μοίρασμα εξουσίας με τον κόσμο,  

            «συν-παραγωγή υγείας»   (co-production of health)  
 

•  όχι μόνο νόμοι και κανονισμοί, αλλά διάλογοι, 
    «σκούντημα», συνεταιρισμοί και εθελοντική δράση   

•  καινούρια μορφή δημοκρατίας  (web-base, 

     διάλογοι, σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης κλπ) 
 

•   χρήση ειδικών  (independent expert advice)  

•  ενδυνάμωση του ατόμου για να αντιμετωπίζει 
                                                                την υγεία του  



2  Στρατηγικοί στόχοι 

  βελτίωση της υγείας για όλους 
           και μείωση των ανισοτήτων  
                                             της υγείας 

  Βελτίωση της ηγεσίας για την υγεία και συμμετοχική 
       διοίκηση-εξουσία  (participatory governance) 



 βελτίωση της υγείας για όλους και μείωση  
                                                      των ανισοτήτων της υγείας 

Βελτίωση της ηγεσίας για την υγεία και συμμετοχική 
                                              διοίκηση-εξουσία  (participatory governance) 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των πολιτικών  άλλων τομέων  
                                                                 της οικονομίας  (health impact  assessment) 

   προ-σχολική εκπαίδευση 

 απόδοση στην εκπαίδευση 
 
  απασχόληση και συνθήκες εργασίας 
 
  κοινωνική προστασία 
 
μείωση της φτώχειας 

 

καθαρούς σκοπούς και στόχους για τη βελτίωση της υγείας και την μείωση των 
                                                                                                                           ανισοτήτων  





“Assets based approach” 

Αντί τα προβλήματα να είναι το κέντρο της προσοχής μας,  

  να συγκεντρωθούμε  στα ατού μας, στην ικανότητα, επιδεξιότητα,  

   στους κοινωνικούς και άλλους πόρους  με τους οποίους  

    διάφορες ομάδες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους       
 

     





“ Health is a value in itself   
It is also a precondition for economic prosperity.  People’s health 
influences economic outcomes in terms of productivity, labour supply, 
human capital and public spending”   

“Health expenditure is recognised as a growth-friendly expenditure.   
Cost-effective and efficient health expenditure can increase the quantity 
and the productivity  of labour by increasing healthy life expectancy.” 

Social Investment Package 
Investing in Health   2013 



Η υγεία και ευημερία πρέπει να είναι γενικός 

κοινωνικός στόχος,  

συνδεμένος με τα ανθρώπινα δικαιώματα  

και την ισότητα,  

 

και ο στόχος αυτός πρέπει να θεωρείται  

κύριο χαρακτηριστικό μίας πετυχημένης  

κοινωνίας στο 21ο αιώνα 


