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Από τον
Διευθυντή Έκδοσης

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) ξεκινά µία προσπάθεια 
µεταφοράς επιστηµονικών γνώσεων στα ελληνικά που, κυρίως, πραγµατοποιούνται στην 
αγγλική γλώσσα. Το περιοδικό Οικονοµία & Υγεία εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Κατά κύριο 
λόγο θα δηµοσιεύονται επιστηµονικά άρθρα που παρουσιάζονται στα διεθνή επιστηµονικά 
συνέδρια του ΑΘΙΝΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου συνεδρίου Οικονοµικών, 
Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας. Βέβαια, δεν αποκλείονται και άλλες δηµοσιεύσεις. Στο παρόν 
τεύχος, και τα τρία επιστηµονικά άρθρα παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα συνέδρια του 
ΑΘΙΝΕΕ. Στην ενότητα των Βιβλιοπαρουσιάσεων, παρουσιάζεται ένα πολύ σηµαντικό 
εγχειρίδιο για την απάτη στον χώρο της υγείας της Rebecca S. Busch. Healthcare Fraud: 
Auditing and Detection Guide. 2012 New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Το πρώτο επιστηµονικό άρθρο προσπαθεί να αναδείξει τα οικονοµικά οφέλη που 
µπορεί να προκύψουν από µια πολιτική για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α) όσον αφορά 
την παραγωγή πιο υγιεινών τροφίµων στον Καναδά. Χρησιµοποιείται το παράδειγµα του 
γάλακτος µε υψηλά επίπεδα Συζευγµένου Λινελαϊκού Οξέος (ΣΛΟ) που αποτελεί µια πολλά 
υποσχόµενη κατηγορία τροφίµων µε θεραπευτικές ιδιότητες που έχει αποδειχτεί και µε 
κλινικές έρευνες ότι τα συστατικά αυτών των τροφίµων µπορεί να αναστείλουν νόσους, 
συµπεριλαµβανοµένου και του καρκίνου. Το άρθρο αξιολογεί το δυνητικό µέγεθος 
οικονοµικού οφέλους στην υγειονοµική περίθαλψη και τις κοινωνικές παροχές που 
συσχετίζεται µε την ανάπτυξη υγιεινών τροφίµων. Επίσης, το άρθρο αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα της πολιτικής ενδυνάµωσης Ε&Α σε υγιεινά τρόφιµα. Το αυξανόµενο κόστος 
της υγειονοµικής περίθαλψης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανησυχίας σε πολλές 
ανεπτυγµένες χώρες µε δηµόσια χρηµατοδοτούµενα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. 
Με τη χρήση της ανάλυσης Κόστους Ασθένειας και µε την ανάπτυξη διαφορετικών σεναρίων, 
οι συγγραφείς του άρθρου καταλήγουν ότι το εύρος της δυνητικής οικονοµίας στο κόστος 
φροντίδας υγείας από την αυξηµένη κατανάλωση προϊόντων εµπλουτισµένων µε ΣΛΟ στον 
Καναδά κυµαίνεται µεταξύ 103 και 2.278 εκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως για το σύνολο των 
τεσσάρων τύπων καρκίκων που µελετήθηκαν (καρκίνος του µαστού, παχέος εντέρου, 
µελανώµατος και στοµάχου). Τέλος, συµπεραίνεται ότι η παραγωγή και η κατανάλωση πιο 
υγιεινών τροφίµων θα έχει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Εποµένως, η κάθε πολιτεία θα 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην έρευνα και την παραγωγή τέτοιων τροφίµων.

Σκοπός του δεύτερου επιστηµονικού άρθρο είναι η διερεύνηση του βαθµού εργασιακής 
ικανοποίησης και ποιότητας ζωής των νοσηλευτριών και µαιών που εργάζονται στο 
Γυναικολογικό Νοσοκοµείο και Ερευνητικό Κέντρο Zekai Tahir Burak (ZTB) στην πόλη 
Άγκυρα της Τουρκίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα Μαḯου-Ιουνίου 2009 
σε δείγµα 289 εργαζοµένων µαιών και νοσηλευτριών. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας 
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης της Μινεσσότα µε 20 συνολικά 
ερωτήσεις που µετράνε τόσο εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες όσο και γενικούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης. Από τις αναλύσεις των 
δεδοµένων προκύπτει ότι οι µαίες και οι νοσηλέυτριες που συµµετείχαν στην έρευνα 
παρουσιάζουν µέτρια επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης στο χώρο του ΖΤΒ νοσοκοµείου 
στην Άγκυρα. Πιο συγκεκριµένα, στους εξωτερικούς παράγοντες οι βαθµολογίες τους 
βρίσκονται αρκετά κάτω της διάµεσης τιµής 3, στους εσωτερικούς παράγοντες ικανοποίησης 
οι βαθµολογίες τους βρίσκονται πάνω από την τιµή 3, ενώ στους γενικούς παράγοντες 
ικανοποίησης παρουσιάζουν βαθµολογίες λίγο κάτω από την διαµεση τιµή. Τα επίπεδα 
γενικής εργασιακής ικανοποίησης των µαιών και των νοσηλευτριών δεν θεωρούνται ούτε 
υψηλά ούτε χαµηλά, αλλά παρουσιάζουν µια τάση ύφεσης. Στην Τουρκία, παρόµοιες µελέτες 
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για την εργασιακή ικανοποίηση βρίσκουν σχεδόν ίδια αποτελέσµατα όπως αυτά που 
βρέθηκαν στην περίπτωση του ΖΤΒ νοσοκοµείου στην Άγκυρα. Άλλες µελέτες εκτός Τουρκίας 
βρίσκουν όµοια αποτελέσµατα εργασιακής ικανοποίησης, άρα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Οι συγγραφείς της έρευνας προτείνουν µερικούς 
τρόπους βελτίωσης των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης, ως εξής: αναδιοργάνωση του 
ωραρίου εργασίας, ανάπτυξη κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων µεταξύ των 
εργαζοµένων, βελτίωση των οικονοµικών απολαβών, σύµφωνα µε την ποιότητα και το φόρτο 
εργασίας, αναγνώριση της προσφοράς των εργαζοµένων µέσα στη δουλειά τους, ανάπτυξη 
προοπτικών εξέλιξης των εργαζοµένων µε δίκαια και αντικειµενικά κριτήρια, παροχή 
προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού, επιβράβευση και 
παροχή βραβείων και επαίνων στους νοσηλευτές για σηµαντικά επιτεύγµατα πάνω στη 
δουλειά τους, ύπαρξη καθηκοντολογίου του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και πιστή τήρησή 
του από όλους, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και συµµετοχή των νοσηλευτών στις 
αποφάσεις της διοίκησης.

Το τρίτο επιστηµονικό άρθρο συζητάει το θέµα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ινδία και 
τις επιπτώσεις στην υγειονοµική περίθαλψη των Ινδών πολιτών. Τα 2/3 του εργατικού 
δυναµικού στην Ινδία ασχολούνται µε τη γεωργία. Ωστόσο, η συνεισφορά της στο ΑΕΠ της 
χώρας µειώθηκε από 25% το 2000-2001 σε 19% το 2006-2007. Παρόλα αυτά, η γεωργία 
αποτελεί τον µεγαλύτερο οικονοµικό παραγωγικό τοµέα και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της Ινδίας, µιας από τις 10 πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες στον κόσµο, τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα µε τη γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας και τη µείωση της φτώχειας υπάρχει αξιόλογη βελτίωση σε αρκετούς δείκτες 
ανθρώπινης ανάπτυξης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι οποίοι είναι είτε σε επίπεδο 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών είτε σε επίπεδο δεικτών κοινωνικής ανάπτυξης. Στην 
παρούσα µελέτη οι συγγραφείς δίνουν έµφαση στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 
µεταξύ των φτωχώτερων και πιο πλούσιων περιφερειών της Ινδίας. Ο οικονοµικός αναλυτής 
Ashish Bose επινόησε το ακρωνύµιο BIMARΟU που προκύπτει από τα αρχικά γράµµατα 
πέντε Ινδικών πολιτειών: Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh και Orissa. Το 
ακρωνύµιο BIMARΟU µοιάζει µε τη λέξη «Bimar» της επίσηµης γλώσσας «Hindi» της Ινδίας 
και σηµαίνει άρρωστος. Ο Ashish Bose χρησιµοποίησε αυτό τον όρο για να αποτυπώσει την 
«άρρωστη» οικονοµική κατάσταση στις συγκεκριµένες Ινδικές πολιτείες. Από τα στοιχεία 
προκύπτει ότι ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) αυξήθηκε από 0,530 το 1996 και 
0,605 το 2006. Όλες οι πολιτείες της BIMARΟU εντάσσονται στην 3η οµάδα (HDI: 
0,501-0,600) παρουσιάζοντας µια απογοητευτική κατάσταση του πληθυσµού σε σχέση µε το 
προσδόκιµο ζωής, τα επίπεδα αλφαβητισµού και τα επίπεδα φτώχειας. Επίσης, ο 
υποσιτισµός σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ινδία είναι ένα σοβαρό προβληµα. Περίπου 
τα µισά παιδιά αυτής της κατηγορίας (45,9%) υποσιτίζονται. Η αναιµία είναι ένα σοβαρό 
πρόβληµα υγείας διότι οδηγεί σε µια σειρά προβληµάτων. Μία από τις πιο ευάλωτες 
κατηγορίες παιδιών είναι αυτή της ηλικιακής οµάδας 6-23 µηνών. Παρόλο που υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των παιδιών που πάσχουν από αναιµία µεταξύ των 
διαφορετικών περιοχών της Ινδίας, ωστόσο τα ποσοστά θεωρούνται αρκετά υψηλά και 
κυµαίνονται από περίπου 38%, το χαµηλότερο έως 78% το υψηλότερο. Η αναιµία 
εµφανίζεται πιο έντονα στις πολιτείες της BIMARΟU. Τέλος, οι δείκτες της βρεφικής και 
παιδικής θνησιµότητας συνδέονται µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, µε το 
επίπεδο κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς και µε την ποιότητα ζωής στην 
Ινδία. Γεωγραφικά, οι νότιες και δυτικές περιοχές της Ινδίας παρουσιάζουν τους 
χαµηλότερους δείκτες βρεφικής και παιδικής θνησιµότητας, ενώ οι πολιτείες της BIMARΟU 
τους υψηλότερους δείκτες πρώιµης παιδικής θνησιµότητας. 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Κείµενο Θέσης και Αντίθεσης 

Πρέπει οι Ασθενείς να Συµµετέχουν στο Κόστος της Υγείας τους;

Η απάντηση είναι, όχι οι φτωχοί και ναι οι πλούσιοι. Η κατανάλωση υπηρεσιών 
υγείας πρέπει να είναι αποδοτική και αποτελεσµατική. Δηλαδή, η παραγωγή 
υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να γίνεται µέχρι το σηµείο όπου το οριακό κόστος 
παραγωγής µιας επιπλέον µονάδας υγείας θα πρέπει να ισούται µε το οριακό κόστος 
παραγωγής της. Αν το οριακό κόστος παραγωγής δεν το πληρώνει ο ασθενής, τότε η 
ατοµική του κατανάλωση θα είναι µεγαλύτερη και µέχρι το σηµείο όπου το οριακό 
όφελος από µια επιπλέον µονάδα είναι ίσο µε το µηδέν. Αυτός είναι και ο λόγος που 
πολλοί προτείνουν ένα σύστηµα µεικτών πληρωµών: µέρος από το ασφαλιστικό φορέα 
και µέρος από τον ιδιώτη καταναλωτή. Αν η ζήτηση είναι πλήρως ανελαστική, το 
σύστηµα αυτό δεν είναι αποτελεσµατικό διότι ο φτωχός δεν θα καταναλώσει το άριστο 
µέγεθος υγείας, δηλαδή δεν θα έχει την επιθυµητή ποσότητα αποτελέσµατος. Αν η 
ζήτηση είναι ελαστική, ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) είναι µεγάλος για 
υπερκατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Η εφαρµογή ενός συστήµατος πληρωµής 
νοσηλίων για την κάλυψη µέρους τους κόστους υγείας και για περιορισµό της 
υπερκατανάλωσης έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της κατανάλωσης κάτω του 
αρίστου (υποκατανάλωση), η οποία είναι και κοινωνικά άδικη, διότι αυτή επηρεάζει 
περισσότερα τα φτωχότερα νοικοκυριά. 

Γιατί τότε πολλοί υιοθετούν το µεικτό σύστηµα; Ο λόγος είναι απλός. 
Αποδεδειγµένα, σε ένα µεικτό σύστηµα πληρωµών, το συνολικό κόστος για το δηµόσιο 
ταµείο µειώνεται. Και αυτό το συµπέρασµα είναι ανεξάρτητο της ύπαρξης ηθικού 
κινδύνου ή όχι. Ανεξάρτητα, δηλαδή, αν υπάρχει απάτη ή όχι. Αλλά έχει ενδιαφέρον να 
δούµε ποιοί είναι οι απατεώνες σε ένα σύστηµα 100% κάλυψης της δαπάνης υγείας 
από έναν κοινό (δηµόσιο) φορέα. Σίγουρα δεν είναι οι ασθενείς µε χαµηλά εισοδήµατα 
ή τουλάχιστον δεν µπορεί να είναι χωρίς τη συµµετοχή κάποιων άλλων που 
εµπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η πιο σηµαντική κατηγορία αυτών είναι 
όσοι έχουν το δικαίωµα να παραγγέλλουν ιατρικές εξετάσεις, νοσοκοµειακές εισαγωγές 
και φαρµακευτικές αγωγές. Με άλλα λόγια οι γιατροί. Καµία απάτη στο χώρο της 
υγείας δεν µπορεί να γίνει χωρίς τους γιατρούς. 

Η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας είναι προκλητή ζήτηση λόγω της ασυµµετρίας 
στην πληροφόρηση µεταξύ των καταναλωτών (ασθενών) και των παραγωγών (π.χ. 
γιατρών). Η ασυµµετρία αυτή είναι µεγαλύτερη όσο µικρότερο είναι το εισόδηµα και ο 
πλούτος του ασθενούς. Εγείρονται δύο ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα αφορά γιατί 
ένας γιατρός, ανεξαρτήτου συστήµατος, προτείνει σε έναν ασθενή την 
υπερκατανάλωση υπηρεσιών υγείας; Η απάντηση είναι απλή. Έχει όφελος από αυτή 
την υπερκατανάλωση, νόµιµο ή παράνοµο, δεν έχει καµία σηµασία. 

Το δεύτερο ερώτηµα είναι γιατί ο γιατρός προτείνει υπερκατανάλωση υγείας 
περισσότερη σε ένα σύστηµα 100% κάλυψης από ότι σε ένα σύστηµα µερικής 
κάλυψης; Η απάντηση είναι πάλι απλή. Σε ένα σύστηµα 100% κάλυψης δεν υπάρχει 
καµία αντίδραση από τον ασθενή, τουλάχιστον από τον φτωχό ασθενή. Σε ένα µεικτό 
σύστηµα, ο ασθενής θα αντιδράσει και θα το σκεφθεί πιο προσεκτικά αν θα πρέπει να 
προβεί στην κατανάλωση διότι του στοιχίζει. Φυσικά, ακόµη και σε ένα σύστηµα 100% 
κάλυψης, η υποβολή σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση, νοσηλεία και φαρµακευτική 
αγωγή δηµιουργεί δυσαρέσκεια που όλοι οι ασθενείς επιθυµούν να αποφύγουν. 
Περισσότερο, όµως, οι πλούσιοι. 
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Ποιά είναι η λύση στο πρόβληµα; Η απάντηση πάλι είναι απλή αν και η εφαρµογή 
της µπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό που καθιστά απάτη δεν είναι το συστηµατικό λάθος 
των γιατρών για υποκατανάλωση, αλλά η συστηµατική υπερκατανάλωση. Ο 
απατεώνας γιατρός είναι αυτός που συστηµατικά προτείνει υπερκαταναλώσεις 
ιατρικών υπηρεσιών. 

Υπάρχει σύστηµα αποτελεσµατικού ελέγχου; Η τεχνολογία σήµερα επιτρέπει τον 
πλήρη έλεγχο, ανά γιατρό, της προτεινόµενης υπερκατανάλωσης ιατρικών εξετάσεων, 
εισαγωγών και χειρουργείων, και φαρµακευτικών αγωγών. Επίσης, η τεχνολογία 
επιτρέπει και τον έλεγχο της απόκλισης ανά γιατρό της προτεινόµενης κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας. Και αυτό για τον «φόβο των Ιουδαίων», διότι µπορεί να υπάρχει 
από τον ίδιο γιατρό προτεινόµενη υπερκατανάλωση για έναν ασθενή και ταυτόχρονη 
υποκατανάλωση για έναν άλλον ασθενή. Με αυτό τον τρόπο δεν θα γίνει στόχος µέσου 
όρου (παραµένει σε αποδεκτά επίπεδα), αλλά χτυπάει το καµπανάκι της τυπικής 
απόκλισης της κατανάλωσης που γίνεται πολύ µεγάλη και έξω από τα αποδεκτά όρια. 

Υπάρχει σύστηµα αποδοτικού ελέγχου; Φυσικά και υπάρχει. Ένας-δύο υπάλληλοι 
και ένα καλό σύστηµα πληροφοριακών συστηµάτων θα διαπιστώσουν αµέσως τις 
ακραίες τιµές τόσο στην συνιστώµενη µέση κατανάλωση υπηρεσιών υγείας όσο και στη 
διακύµανση αυτών. Ένα τέτοιο σύστηµα θα έχει και τις παράπλευρες ωφέλειες, διότι θα 
δηµιουργήσει µία σηµαντική έγκυρη και έγκαιρη βάση δεδοµένων που µπορούν να 
αξιοποιηθούν από τον οποιοδήποτε τόσο για έρευνα όσο και για άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής και πολιτικής υγείας. Όσο για τους απατεώνες του συστήµατος, αν υπάρχει 
πολιτική βούληση, τότε υπάρχει και τρόπος, τόσο της πρόληψης όσο και της 
καταστολής οικονοµικών ατασθαλιών (βλέπε και την βιβλιοπαρουσίαση στο παρόν 
τεύχος). Αυτές οι απάτες στο χώρο της υγείας δεν είναι ελληνικό φαινόµενο. Είναι 
παγκόσµιο φαινόµενο.

Τέλος, από µόνο του ένα σύστηµα δεν είναι καλό και κακό. Το κάθε σύστηµα 
απαιτεί αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση. Στην περίπτωση της Ελλάδος και µε 
δεδοµένη τα προβλήµατα αποτελεσµατικής και αποδοτικής διοίκησης οποιοδήποτε 
σύστηµα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά απλό. Η απλοποίηση του συστήµατος 
διασφαλίζεται σήµερα µόνο µε την πλήρη εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στη 
διαχείριση πληροφοριών που επιτρέπει τις άµεσες διασταυρώσεις. Ένα τέτοιο σύστηµα 
πρέπει να βρίσκεται εκτός του συστήµατος της δηµόσιας διοίκησης. Όχι µόνο διότι η 
τελευταία δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση των νέων τεχνολογιών αλλά, 
κυρίως, διότι είναι µέρος του προβλήµατος που αφορά την απάτη στο χώρο της υγείας.

Η νέα τεχνολογία σηµαίνει διαφάνεια στην διάθεση των σπάνιων πόρων. Όλες οι 
γνωµατεύσεις των γιατρών και οι προτεινόµενες θεραπείες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Με 
ένα σύστηµα αυτόµατου και άµεσου ελέγχου θα γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος. Ο 
φόβος του τυχαίου και από οποιονδήποτε το επιθυµεί να κάνει έλεγχο, θα αποτελεί 
φόβητρο για συνειδητές υπερκαταναλώσεις του συστήµατος. Είναι εύκολο, και αν γίνει, 
οι φτωχοί θα µπορούν να καταναλώνουν το αγαθό της υγείας µε 100% δηµόσια 
κάλυψη. Δεν χρησιµοποιείται ο όρος «δωρεάν», διότι δεν είναι δωρεάν. Την υγεία την 
έχουν πληρώσει τα εκατοµµύρια ελλήνων φορολογούµενων και ασφαλισµένων. 
Απλώς, µερικοί νοµίζουν ότι µπορούν να την κλέβουν επειδή είναι δηµόσια. Δεν παύει, 
όµως, να είναι κλοπή και ως τέτοια πρέπει να τιµωρείται αυστηρά. Δυστυχώς, το 
σύστηµα αντί να είναι αµείλικτο απέναντι στους απατεώνες του δηµόσιου συστήµατος 
υγείας, προτιµά να τιµωρήσει τους φτωχούς αναγκάζοντάς τους να πληρώνουν µέρος 
του κόστους υγείας τους από την τσέπη τους.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Επιστηµονικό Άρθρο

Τρόφιµα µε Θεραπευτικές Ιδιότητες και Εξοικονόµηση Κόστους 
Υγειονοµικής Περίθαλψης: Η Περίπτωση Γάλακτος Εµπλουτισµένου 

µε Συζευγµένο Λινελαϊκό Οξύ (ΣΛΟ)
Τζιλλ Ε. Χόµπς, Πανεπιστήµιο Σασκάτσουα, Καναδάς 

Σταυρούλα Μαλλά, Πανεπιστήµιο του Λέδµπριτζ, Καναδάς 
Τοµάζ Συµπρούκ, Πανεπιστήµιο του Λέδµπριτζ, Καναδάς

Εισαγωγή
Μια στενή σχέση συνδέει την υγεία µε την έρευνα στην αγροτική παραγωγή, 

καθώς η παρουσία και η σοβαρότητα πολλών σηµαντικών νοσηµάτων, όπως ο 
διαβήτης, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος επηρεάζονται από τη 
διατροφή. Στην αυξανόµενη κατανόηση της σχέσης µεταξύ διατροφής και υγείας και 
στις ιδιότητες των τροφίµων που σχετίζονται µε την υγεία έχει στραφεί τα τελευταία 
χρόνια η προσοχή της βιοµηχανίας τροφίµων, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και 
των καταναλωτών. Για τη βιοµηχανία τροφίµων δυνητικά υπάρχουν ευκαιρίες 
διαφοροποίησης των προϊόντων, ενώ οι ρυθµιστικές αρχές αντιµετωπίζουν την 
πρόκληση διευθέτησης ζητηµάτων υγείας και έχουν να λάβουν την απόφαση για το 
κατά πόσον και πώς να επέµβουν ρυθµιστικά στη διάθεση τροφίµων µη κατάλληλων 
για την υγεία. Σαν αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος αυτού, η αγροτική έρευνα έχει 
ξεκινήσει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των ιδιοτήτων των τροφίµων που αφορούν 
την υγεία, καθώς και των συστατικών τους, οδηγώντας στην ανάπτυξη των 
αποκαλούµενων τροφίµων µε θεραπευτικές ιδιότητες και προϊόντων φυσικής υγείας1. 
Ποτέ στο παρελθόν, ωστόσο, δεν είχε υποστηριχθεί ότι συστατικά των τροφίµων 
µπορεί να αναστέλλουν νόσους, συµπεριλαµβανοµένου και του καρκίνου. Τρόφιµα 
µε αυξηµένα επίπεδα Συζευγµένου Λινελαϊκού Οξέος (Conjugated Linoleic Acid ή 
CLA, στο εξής ΣΛΟ) ελκύουν την προσοχή ως µια πολλά υποσχόµενη κατηγορία 
τροφίµων µε θεραπευτικές ιδιότητες.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να αναδείξει τα οικονοµικά οφέλη που µπορεί να 
προκύψουν από µια πολιτική για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α) όσον αφορά 
την παραγωγή πιο υγιεινών τροφίµων. Χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο 
παράδειγµα γάλακτος µε υψηλά επίπεδα ΣΛΟ, το άρθρο αξιολογεί το δυνητικό 
µέγεθος οικονοµικού οφέλους στην υγειονοµική περίθαλψη και τις κοινωνικές 
παροχές (όπως υπολογίζονται από άµεση και έµµεση εξοικονόµηση στο κόστος 
υγειονοµικής περίθαλψης, αντίστοιχα) που συσχετίζεται µε την ανάπτυξη υγιεινών 
τροφίµων. Τέλος, το άρθρο αξιολογεί τα αποτελέσµατα της πολιτικής ενδυνάµωσης 
Ε&Α σε υγιεινά τρόφιµα. Το αυξανόµενο κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανησυχίας σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες µε 
δηµόσια χρηµατοδοτούµενα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Οι δυνητικές 
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1 Η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία του  Καναδά Health Canada ορίζει  τα τρόφιµα µε θεραπευτικές ιδιότητες 
ως εξής: «ένα τρόφιµο µε θεραπευτικές ιδιότητες είναι ή µπορεί να είναι όµοιο στην εµφάνιση µε ένα 
συµβατικό τρόφιµο, το οποίο καταναλώνεται  ως µέρος µιας συνηθισµένης διατροφής, ενώ επιδεικνύει 
φυσιολογικά οφέλη ή/και µειώνει τον κίνδυνο χρόνιων νοσηµάτων πέραν από τις βασικές του 
διατροφικές λειτουργίες» (Health Canada 1998: 3). Τα φυσικά σκευάσµατα µε  θεραπευτικές ιδιότητες 
είναι αποµονωµένες ή επεξεργασµένες θρεπτικές ουσίες που  πωλούνται σε φαρµακευτική µορφή (σε 
µορφή χαπιού, ή ευρύτερα σε δόσεις) και  έχουν επίδραση στην υγεία (Health Canada 1998: 3). Τα 
προϊόντα φυσικής υγείας αποτελούν µια οµάδα προϊόντων, η οποία περιλαµβάνει  κυρίως σκευάσµατα 
µε θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά επίσης µπορεί  να είναι  οµοιοπαθητικά και παραδοσιακά φάρµακα 
(Walji & Boon, 2008).



επιπτώσεις στο δηµόσιο κόστος υγειονοµικής περίθαλψης από την αυξηµένη 
κατανάλωση πιο υγιεινών τροφίµων στη διατροφή των ατόµων έχει µεγάλη σηµασία 
για τις πολιτικές αποφάσεις.

Το παρόν άρθρο εξετάζει την περίπτωση του γάλακτος µε υψηλά ποσοστά ΣΛΟ, 
το οποίο θεωρείται ότι έχει αντι-καρκινικές ιδιότητες. Σύµφωνα µε έρευνες, το ΣΛΟ 
έχει ένα ευρύ φάσµα δυνητικών ωφελειών για την υγεία. Έχει αναφερθεί ότι εµποδίζει 
την αρτηριοσκλήρυνση και την υπέρταση, ότι ενδυναµώνει το ανοσοποιητικό 
σύστηµα, αλλά και ότι έχει ανασταλτικές ιδιότητες ως προς τον καρκίνο (Cook et al. 
1993, Lee et al. 1994, Nicolosi et al. 1997, Houseknecht et al. 1998, Hayek et al. 
1999, Dhiman 2000, Bhattacharya et al. 2006). Αν και η έρευνα µε κλινικές δοκιµές 
είναι ίσως απαραίτητη για την επιβεβαίωση αυτών των ωφελειών, τα τρόφιµα µε 
υψηλά επίπεδα ΣΛΟ µπορούν να θεωρηθούν «τρόφιµα µε θεραπευτικές 
ιδιότητες» (Maynard & Franklin 2003, Fitzpatrick 2004, Peng et al. 2006).

Ζητήµατα Οικονοµίας και Υγείας όσον αφορά την Κατανάλωση ΣΛΟ
Στην περίπτωση της αγοράς πιο υγιεινών τροφίµων, αποτυχία της αγοράς 

µπορεί δυνητικά να προέλθει από δύο αιτίες. Πρώτον, από αρνητικές εξωτερικές 
επιδράσεις που οφείλονται στο κόστος κακής υγείας, το οποίο δεν επιβαρύνει εξ 
ολοκλήρου το άτοµο όταν υπάρχει δηµόσια χρηµατοδοτούµενο σύστηµα υγείας. 
Συνεπώς, τα άτοµα µπορεί να επενδύουν λιγότερο σε υγιεινό τρόπο ζωής. Για  
παράδειγµα υπερκαταναλώνοτας ανθυγιεινά προϊόντα, (π.χ. τρόφιµα µε υψηλά 
λιπαρά, τσιγάρα, οινοπνευµατώδη ποτά), υποκαταναλώνοντας υγιεινά τρόφιµα (π.χ. 
γάλα πλούσιο σε ΣΛΟ) ή διατηρώντας µη βέλτιστη σωµατική κατάσταση εξαιτίας 
ελλιπούς άσκησης.

Η δεύτερη αποτυχία της αγοράς προκύπτει από ασυµµετρία στην 
πληροφόρηση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε το όφελος 
για την υγεία που προκύπτει από τα τρόφιµα µε θεραπευτικές ιδιότητες. Το δυνητικό 
όφελος για την υγεία από ένα τέτοιο τρόφιµο, όπως είναι το γάλα µε υψηλά επίπεδα 
ΣΛΟ, είναι µια διαπίστωση η οποία δεν µπορεί να αναγνωριστεί από τους 
καταναλωτές χωρίς επισήµανση. Συνεπώς, οι καταναλωτές πιθανόν να 
υποκαναταλώνουν προϊόντα µε οφέλη για την υγεία εάν δεν υπάρχει η διακριτική 
σήµανση. Η παροχή πληροφόρησης (µε σήµανση) θα αύξανε λογικά την 
κατανάλωση ΣΛΟ και εποµένως, θα µείωνε τον κίνδυνο καρκίνου και τελικά θα 
αύξανε την οικονοµική ευηµερία. Δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος του κόστους της κακής 
υγείας δεν καλύπτεται πλήρως από τα άτοµα, αλλά από τρίτους, η σήµανση θα 
επηρέαζε τα πρότυπα κατανάλωσης, αλλά δεν θα οδηγούσε σε κοινωνικά βέλτιστα 
επίπεδα κατανάλωσης. Αυτές οι δύο αποτυχίες της αγοράς αποδυναµώνουν το 
κίνητρο της αγοράς να παρέχει υγιεινά τρόφιµα, ενώ δηµιουργούν ένα επιχείρηµα 
υπέρ δηµόσιας χρηµατοδοτούµενης Ε&Α σε πιο υγιεινά τρόφιµα ώστε να µειωθεί το 
µέγεθος των εξωτερικών αρνητικών επιδράσεων.

 Ένας αριθµός µελετών έχει εξετάσει την περιεκτικότητα των λιπαρών γάλακτος 
σε ΣΛΟ, ενώ άλλες εργαστηριακές µελέτες, οι οποίες µέχρι τώρα είναι ελάχιστες, 
έχουν εξετάσει την επίδραση του ΣΛΟ στον καρκίνο σε ανθρώπινα κύτταρα (Kepler 
et al. 1966, Belury et al. 1996, Griinari et al. 2000, Dhiman 2000, Gnadig et al. 2001, 
Huth et al. 2006, Bhattacharya et al. 2006).2  Οι αντικαρκινικές ιδιότητες του ΣΛΟ 
έχουν ελέγχει σε διάφορες ανεξάρτητες µελέτες (Lee et al. 2005, Bhattacharya et al. 
2006, Medterms Medical Dictionary 2006) µε αποτέλεσµα να υποστηρίζεται τώρα ότι 
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το ΣΛΟ έχει ανασταλτικές ιδιότητες σε κάθε στάδιο καρκινογένεσης (Lee et al. 2005). 
Παρά τις ασυνέπειες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ένας αριθµός ερευνητών 
υποστηρίζει ότι ήδη υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα στοιχεία που δείχνουν ότι το ΣΛΟ 
αναστέλλει τον χηµικώς προκληθέντα καρκίνο στο δέρµα, στο παχύ έντερο, στο 
µαστό και στον προστόµαχο (Lee et al. 2005, Huth et al. 2006,  Kuniyasu et al. 
2006). Με βάση τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία κατά την Εθνική Ακαδηµία 
Επιστηµών των ΗΠΑ (National Academy of Sciences) «Το ΣΛΟ είναι το µόνο λιπαρό 
οξύ που έχει αποδειχτεί αναµφισβήτητα να αναστέλλει την καρκινογένεση σε 
πειραµατόζωα» (Huth et al. 2006: 1218). Αποτελέσµατα κλινικής έρευνας συµβαδίζουν 
επίσης µε αυτά τα ευρήµατα (Bougnoux et al. 1999, Kuniyasu et al. 2006).

Από αναφορές σε προηγούµενες έρευνες (Ha et al. 1990, Ip et al. 1994, Gnadig 
et al. 2001, Maynard & Franklin, 2003) προκύπτει ότι διάφορες µορφές καρκίνου 
αναστάλθηκαν σε πειραµατόζωα λαµβάνοντας µια δόση ΣΛΟ, που ισοδυναµεί µε 
περίπου 3,5 γραµµαρίων δόσης ΣΛΟ σε ανθρώπους. Σχετικά µικρά ποσά ΣΛΟ 
ισοδύναµα µε 0,1% του βάρους της δίαιτας, έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν οφέλη για 
την υγεία (Ip et al. 1994, Huth et al. 2006). Το ΣΛΟ παράγεται µε φυσικό τρόπο σε 
προστόµαχο µηρυκαστικών ζώων και βρίσκεται στο κρέας και το γάλα τους (Dhiman 
2000, Bell & Kennelly 2001). Η ποσότητα ΣΛΟ που βρίσκεται στο πλήρες γάλα 
κυµαίνεται από 2,5 έως 18 mg ανά γραµµάριο λίπους και κατά µέσο όρο κυµαίνεται 
µεταξύ 4,5 και 5,5 mg ανά γραµµάριο λίπους (Jiang et al. 1996, Dhiman 2000, Bell & 
Kennelly 2001). Η περιεκτικότητα σε ΣΛΟ µπορεί εύκολα να αυξηθεί στο δεκαπλάσιο 
µε προσθήκη ψαριών ή φυτικών ελαίων στην τροφή των βοοειδών (Dhiman 2000, 
Bell & Kennelly 2001). Εναλλακτικά, η φυσική βόσκηση, σε αντίθεση µε τη διατροφή 
σιτηρών έχει συγκρίσιµα αποτελέσµατα (Dhiman 2000, Khanal et al. 2005). Συνεπώς, 
µια ελαφρά µεταβολή της διατροφής των βοοειδών, µαζί µε ενθάρρυνση µέτριας 
κατανάλωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων πλούσιων σε ΣΛΟ θα ήταν αρκετά για να 
προκύψουν τα οφέλη υγείας που εξετάζονται στο άρθρο αυτό.

Ο καρκίνος είναι µια σηµαντική αιτία ασθένειας και πρώιµου θανάτου στον 
Καναδά. Η Καναδική Κοινότητα Καρκίνου υπολογίζει ότι το 2009 θα διαγνωστούν 
171.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου στη χώρα, ενώ θα προκύψουν 75.300 θάνατοι 
από καρκίνο (Canadian Cancer Society 2009). Με βάση τους τρέχοντες ρυθµούς 
θνησιµότητας, αναµένεται ότι ένας στους τέσσερις Καναδούς θα χάσει τη ζωή του 
από καρκίνο (Canadian Cancer Society 2009). Μια αξιολόγηση των δυνητικών 
ωφελειών γαλακτοκοµικών προϊόντων εµπλουτισµένων µε ΣΛΟ είναι συνεπώς 
επίκαιρη.

Εκτίµηση Δυνητικού Οικονοµικού Οφέλους 
Το άρθρο αυτό χρησιµοποιεί µια παραλλαγή της ανάλυσης Κόστους Ασθένειας 

(ΚΑ) για να εκτιµήσει τη δυνητική επίδραση µιας αλλαγής που προκαλείται από την 
υψηλή κατανάλωση γαλακτοκοµικών εµπλουτισµένων µε ΣΛΟ στο κόστος καρκίνου 
του µαστού, του παχέους εντέρου, του µελανώµατος και του καρκίνου του στοµάχου 
στον Καναδά. Η απλούστερη µορφή της ανάλυσης ΚΑ είναι να υποθέσουµε ότι µια 
µείωση 1% στην ασθένεια µακροχρόνια θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση στο 
κόστος της ασθένειας κατά 1%.

Το πρώτο βήµα στην ανάλυση περιλαµβάνει την εκτίµηση του συνολικού 
κόστους (άµεσου και έµµεσου) των τεσσάρων τύπων καρκίνου (µαστού, παχέος 
εντέρου, µελανώµατος και στοµάχου) η οποία βασίζεται σε δεδοµένα που 
αντλήθηκαν από την Έκθεση για την Οικονοµική Επιβάρυνση των Ασθενειών 
(Economic Burden of Illness, Health Canada 2000). Εκτιµήσεις για την 
αποτελεσµατικότητα του ΣΛΟ στη µείωση των επιπτώσεων του καρκίνου αντλούνται 
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από µια περιεκτική επισκόπηση της επιστηµονικής ιατρικής/διατροφικής 
βιβλιογραφίας. Με βάση δεδοµένες υποθέσεις για την κατανάλωση γάλακτος 
εµπλουτισµένου µε ΣΛΟ από καταναλωτές, οδηγούµαστε στην εκτίµηση της δυνητικά 
καθαρής επίδρασης στο κόστος υγειονοµικής φροντίδας από αυξηµένη κατανάλωση 
γάλακτος εµπλουτισµένου µε ΣΛΟ. Χρησιµοποιώντας την ανάλυση ευαισθησίας 
εξετάζονται αρκετά διαφορετικά σενάρια επίδρασης στο υγειονοµικό κόστος γύρω 
από υποθέσεις κλειδιά όσον αφορά τις αλλαγές στην κατανάλωση, τις επιδράσεις του 
ΣΛΟ στην περίπτωση των τεσσάρων µορφών καρκίνου και τη σχέση µεταξύ µείωσης 
ασθένειας και υγειονοµικού κόστους. Συνεπώς, η ανάλυσή µας συνίσταται στα 
ακόλουθα βήµατα (Ανάλυση Κόστους Ασθένειας):

Βήµα 1: Εκτίµηση του κόστους των τεσσάρων τύπων καρκίνου
Βήµα 2: Ανάπτυξη σεναρίων για την επίδραση της κατανάλωσης γάλακτος εµπλουτισµένου 
µε ΣΛΟ σε κάθε τύπο καρκίνου
Βήµα 3: Εκτίµηση του εύρους της δυνητικής εξοικονόµησης στο κόστος υγειονοµικής 
περίθαλψης

Βήµα 1: Εκτίµηση του Κόστους των Τεσσάρων Τύπων Καρκίνων (Μαστού, Παχέος 
Εντέρου, Μελανώµατος και Στοµάχου)

Ο καρκίνος αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αιτίες αύξησης του κόστους 
υγειονοµικής περίθαλψης (άµεσα ιατρικά έξοδα και έµµεσα έξοδα µε τη µορφή 
απωλεσθείσας παραγωγικότητας) και είναι η βασική αιτία θανάτου στον Καναδά. 
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Αρχή του Καναδά, το 27,2% των θανάτων το 2005 στη 
χώρα οφείλονταν σε καρκίνο. Το 2006 υπολογίζεται ότι κατά µέσο όρο 153.100 
Καναδοί διαγνώστηκαν µε καρκίνο και 70.400 απεβίωσαν εξαιτίας της νόσου 
(Canadian Cancer Society 2006). Το 1998 τα έξοδα θεραπείας του καρκίνου ανήλθαν 
σε 14,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και είχαν την τρίτη µεγαλύτερη συµβολή στο 
συνολικό κόστος των ασθενειών στον Καναδά (Health Canada 2002).  

Στην παρούσα µελέτη εφαρµόζεται αυτού του τύπου η ανάλυση διότι τα 
δεδοµένα για το άµεσο και το έµµεσο κόστος που προκύπτουν από συγκεκριµένους 
τύπους καρκίνου δεν είναι διαθέσιµα. Εποµένως, ακολουθούνται δύο βήµατα. 
Πρώτον, το συνολικό κόστος καρκίνου το 1998 (14,2 δισεκατοµµύρια δολαρία) 
διαιρείται µε τις συνολικές περιπτώσεις καρκίνου το 1998 (128.906 περιπτώσεις) 
(Statistics Canada 2008) και δίνει µια εκτίµηση του µέσου κόστους ανά περίπτωση 
καρκίνου, το οποίο στη συνέχεια µετασχηµατίζεται σε δολάρια έτους βάσης 2007 
($172.509). Δεύτερον, το µέσο κόστος ($172.509) πολλαπλασιάζεται µε τις νέες 
περιπτώσεις των τεσσάρων συγκεκριµένων τύπων καρκίνου το 2009 για να εκτιµηθεί 
το συνολικό κόστος ανά τύπο καρκίνου (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εκτιµηθέν Ετήσιο Κόστος Θεραπείας διαφορετικών Τύπων Καρκίνου

Τύπος Καρκίνου Περιπτώσεις Μέσο κόστος 
θεραπείας καρκίνου

Συνολικό Κόστος
(εκατοµµύρια $)

Μαστός 22.900 172.509 $ 3.950 $
Παχύ έντερο 22.000 172.509 $ 3.795 $
Μελάνωµα   5.000 172.509 $    863 $
Στοµάχι   2.900 172.509 $    500 $
Πηγή: Εκτιµήσεις συγγραφέων  µε βάση στοιχεία της Καναδικής Κοινότητας Καρκίνου (Canadian Cancer Society 
2009).
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Βήµα 2: Ανάπτυξη Σεναρίων για την Επίδραση της Κατανάλωσης Γάλακτος Εµπλουτισµένου 
µε ΣΛΟ σε Κάθε Τύπο Καρκίνου

Χρησιµοποιώντας την ανάλυση ευαισθησίας, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια 
για τα αποτελέσµατα που έχουν στο κόστος υγειονοµικής περίθαλψης: οι επιδράσεις 
του ΣΛΟ στην εµφάνιση των τεσσάρων τύπων καρκίνου στον Καναδά, οι αλλαγές 
στην κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων και η σχέση µεταξύ µείωσης των 
ασθενειών και κόστους περίθαλψης (Πίνακας 2). Συγκεκριµένα, αναπτύσσονται τρία 
σενάρια: ένα που λειτουργεί ως µέτρο σύγκρισης, ένα σενάριο χαµηλών και ένα 
υψηλών αποτελεσµάτων.

Στο σενάριο που λειτουργεί ως µέτρο σύγκρισης γίνεται η υπόθεση ότι η 
αυξηµένη δόση ΣΛΟ έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί ο κίνδυνος εµφάνισης των 
τεσσάρων τύπων καρκίνου κατά 30%. Επίσης, υποτίθεται ότι το 30% των Καναδών 
θα επιλέξουν γαλακτοκοµικά προϊόντα εµπλουτισµένα µε ΣΛΟ. Τέλος, η απλούστερη 
µορφή της ανάλυσης ΚΑ εφαρµόζεται και στα σενάρια υψηλών και χαµηλών 
αποτελεσµάτων, κάνοντας την υπόθεση ότι µια µείωση στην εµφάνιση της νόσου 
µακροχρόνια κατά 1% θα επιφέρει 1% µείωση στο ΚΑ.

Πίνακας 2. Σενάρια
Σενάρια

Υποθέσεις
Βάση 

σύγκρισης
Υψηλά 

αποτελέσµατα
Χαµηλά 

αποτελέσµατα
Μείωση στην εµφάνιση του καρκίνου 
από την κατανάλωση γάλακτος 
εµπλουτισµένου µε ΣΛΟ 

30% 50%    15%

Ποσοστό Καναδών που καταναλώνουν 
γάλα εµπλουτισµένο µε ΣΛΟ 30% 50%    15%

Ποσοστό µείωσης εµφάνισης καρκίνου 
ως προς τη µείωση στο κόστος 
περίθαλψης

1,0/1,0 1,0/1,0    1,0/0,5

Πηγή: Εκτιµήσεις συγγραφέων.

Βήµα 3: Εκτίµηση του Εύρους Δυνητικής Εξοικονόµησης στο Κόστος Υγειονοµικής Περίθαλψης
Στην περίπτωση του καρκίνου του µαστού (Πίνακας 3), η δυνητική 

εξοικονόµηση κυµαίνεται από 44 έως 988 εκατοµµυρία δολαρία ετησίως. Το πρώτο 
ποσό αντικατοπτρίζει µια υπόθεση αποτελεσµατικότητας της τάξης του 15% στην 
αναστολή καρκίνου (υποθέτοντας επίσης ότι 1% µείωση στην εµφάνιση καρκίνου θα 
επιφέρει µόνο ένα 0,5% µείωση στο ΚΑ) µε µια αλλαγή κατανάλωσης από απλά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα (σενάριο χαµηλών αποτελεσµάτων) σε γαλακτοκοµικά 
προϊόντα εµπλουτισµένα µε ΣΛΟ κατά 15%. Αντίθετα, αν το ΣΛΟ αναστέλλει 
καρκινογένεση για τους συγκεκριµένους τύπους καρκίνου κατά 50% (υποθέτοντας 
επίσης ότι 1% µείωση στην εµφάνιση καρκίνου θα επιφέρει µια µείωση στο ΚΑ της 
τάξης του 1,0%) µε το 50% των Καναδών που καταναλώνουν τη δεδοµένη στιγµή 
γαλακτοκοµικά προϊόντα να επιλέγουν προϊόντα πλούσια σε ΣΛΟ, η αντίστοιχη 
εξοικονόµηση σε άµεσο και έµµεσο κόστος υπολογίζεται σε 988 εκατοµµύρια δολάρια 
ετησίως.
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Πίνακας 3. Παράδειγµα: Καρκίνος του Μαστού

Σενάριο Βάση 
σύγκρισης

Υψηλά 
αποτελέσµατα

Χαµηλά 
αποτελέσµατα

Εκτιµηθέν κόστος του καρκίνου του µαστού 
(εκατ. $) $3.950 $3.950 $3.950

Υποθετική µείωση περιπτώσεων καρκίνου 30% 50% 15%

Υποθετική αναλογία περιπτώσεων καρκίνου ως 
προς το κόστος 1,0 1,0 0,5

Εκτιµηθείσες µέγιστες οικονοµίες υγειονοµικής 
περίθαλψης (εκατ. $) $1.185 $1.975 $296

Υποθετικό ποσοστό % Καναδών που επιλέγουν 
γαλακτοκοµικά πλούσια σε ΣΛΟ 30% 50% 15%

Συνολικές ετήσιες οικονοµίες για τον καρκίνο του 
µαστού (εκατ. $) $355 $988 $44

Πηγή: Εκτιµήσεις συγγραφέων.

Αποτελέσµατα και Συζήτηση
Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το εύρος της δυνητικής οικονοµίας στο 

κόστος φροντίδας υγείας από αυξηµένη κατανάλωση προϊόντων εµπλουτισµένων µε 
ΣΛΟ στον Καναδά κυµαίνεται µεταξύ 103 και 2.278 εκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως 
για το σύνολο των τεσσάρων τύπων καρκίνων που µελετήθηκαν (Πίνακας 4). Η 
οικονοµία ανά κιλό γαλακτοκοµικών προϊόντων εµπλουτισµένων µε ΣΛΟ κυµαίνεται 
από 1,22 έως 8,12 δολάρια. Ακόµα και σενάρια που βασίζονται σε πολύ συντηρητικές 
υποθέσεις υποδεικνύουν ότι η εξοικονόµηση κόστους θα µπορούσε να είναι 
ουσιαστική.

Πίνακας 4. Δυνητικές Οικονοµίες Ετήσιου Κόστους (σε εκατοµµύρια δολάρια)
Καρκίνος του 
Μαστού

Καρκίνος του 
Παχεός Εντέρου Μελάνωµα Καρκίνος του 

Στοµάχου Σύνολο

Βάση 
σύγκρισης $355 $342 $78 $45 $820

Υψηλά 
αποτελέσµατα $988 $949 $216 $125 $2,278

Χαµηλά 
αποτελέσµατα $44 $43 $10 $6 $103

Πηγή: Εκτιµήσεις συγγραφέων.

Αυτό το άρθρο βασίστηκε στην περίπτωση των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
εµπλουτισµένων µε ΣΛΟ για να δείξει το δυνητικό όφελος για την υγεία, δηλαδή το 
οικονοµικό όφελος όσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη και τα κοινωνικά οφέλη 
από καινοτοµίες στα τρόφιµα και την παραγωγή πιο υγιεινών τροφίµων. Πιστεύουµε 
πως δείξαµε ότι υπάρχουν σηµαντικότατα δυνητικά οφέλη από εξοικονόµηση στο 
κόστος υγειονοµικής περίθαλψης υπό ένα εύρος υποθέσεων. Καθώς ο πληθυσµός 
γηράσκει και έχει ολοένα και αυξανόµενη καθιστική ζωή, το αυξανόµενο βάρος του 
κόστους περίθαλψης παραµένει καίριο ζήτηµα πολιτικής σε πολλές ανεπτυγµένες 
χώρες µε δηµόσια χρηµατοδοτούµενα συστήµατα υγείας. Τα δυνητικά οφέλη για τη 
δηµόσια υγεία που προκύπτουν από την αυξηµένη κατανάλωση πιο υγιεινών 
τροφίµων θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής πολιτικής. 
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Σύµφωνα µε όσα προέκυψαν στο άρθρο αυτό, η παραγωγή και η κατανάλωση 
πιο υγιεινών τροφίµων θα έχει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Εποµένως, η κάθε 
πολιτεία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην έρευνα και την παραγωγή 
τέτοιων τροφίµων.
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Επιστηµονικό Άρθρο

Προσδιορισµός των Επιπέδων Εργασιακής Ικανοποίησης των 
Μαιών και των Νοσηλευτριών 

Αµπίντ Ακνσουνγκούρ, ΖΤΒ Νοσοκοµείο Άγκυρας, Τουρκία
Ντιλέκ Ασλάν, Πανεπιστήµιο Χασετέπε, Τουρκία

Μπαϊράµ Γοκτάς, Πανεπιστήµιο Άγκυρας, Τουρκία
Νουράι Ερντογάν, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Μπασκέντ, Τουρκία

Ι.Η. Τσανκούλ, Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Στρατιωτικών Δυνάµεων, Τουρκία
Μ. Μαχίρ Ουλγκού, Υπουργείο Υγείας, Τουρκία

Εισαγωγή
Η εργασία αποτελεί σηµαντικό µέρος της ζωής ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι 

«ξοδεύουν» τις περισσότερες ώρες, όταν δεν κοιµούνται, στην δουλειά τους. 
Διαχρονικά, η ικανοποίηση από την εργασία (job satisfaction) είναι µια πολύ 
σηµαντική παράµετρος για όλους τους οργανισµούς και τους εργαζόµενους (Atakli 
et al. 2003).

Οι µελέτες για την εργασιακή ικανοποίηση εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου 
αιώνα. Αυτή τη χρονική περίοδο, οι κοινωνικοί επιστήµονες διεξήγαγαν αρκετές 
έρευνες σχετικά µε τη συµπεριφορά των εργαζοµένων προκειµένου να 
προσδιορίσουν το σκοπό της εργασιακής ικανοποίησης. Η σηµερινή φιλοσοφία της 
διοίκησης των επιχειρήσεων θέτει ως υποχρέωσή της να κάνει την απασχόληση των 
εργαζοµένων όσο το δυνατόν πιο αποδοτική µέσω της εργασιακής τους 
ικανοποίησης. Το στυλ διοίκησης από την πλευρά του οργανισµού/επιχείρησης είναι 
πολύ σηµαντικό για τη συµπεριφορά του εργαζόµενου. Η απόψη των εργαζοµένων 
για την εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο από την πλευρά της 
διοίκησης της επιχείρησης. Οι άνθρωποι/εργαζόµενοι που δεν είναι ικανοποιηµένοι 
από την εργασία τους ή πιστοί στους οργανισµούς που απασχολούνται ίσως να µην 
είναι παραγωγικοί, αποδοτικοί, αποτελεσµατικοί, ενώ δεν καταβάλουν τη µέγιστη 
προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων. Αυτοί οι άνθρωποι ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά όχι µόνο την πορεία του ίδιου του οργανισµού/επιχείρησης, 
αλλά και τους συναδέλφους τους µέσα στον οργανισµό (Arat 2006, Guney 2007). 

Λόγω του ότι οι επαγγελµατίες της υγείας έχουν υψηλά ποσοστά άγχους και η 
φύση της δουλειάς τους είναι πολύ απαιτητική αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία 
εργαζοµένων που η εξασφάλιση υψηλών επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης είναι 
πολύ σηµαντική για αυτούς. Όταν από τις έρευνες προκύπτει ότι η εργασιακή 
ικανοποίηση επηρεάζει τόσο την ψυχολογία κάποιου άνθρώπου όσο και τη 
λειτουργία/απόδοσή του τότε θεωρείται απαραίτητο να εξεταστεί και να αναλυθεί το 
επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελµατιών υγείας (Atakli et al. 2003).

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι σηµαντική τόσο σε επίπεδο εργαζοµένου όσο 
και σε επίπεδο οργανισµού/επιχείρησης. Από την πλευρά των εργαζοµένων, η 
εργασία καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος της ζωής ενός ατόµου. Δεδοµένου ότι οι 
άνθρωποι περνάνε το 1/3 του ηµερήσιου χρόνου της στην εργασία αυτό σηµαίνει ότι 
αναµένουν ότι θα καλύπτουν σε έναν ικανοποιητικό βαθµό τις φυσικές, ψυχολογικές 
και κοινωνικές τους ανάγκες µέσα από το εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, η 
εργασία επηρεάζει τη γενικότερη ικανοποίηση των ανθρώπων από τη ζωή, την 
φυσική και ψυχική υγεία (Ozaltin 1997). Οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας µένουν 
στην εργασία τους αρκετές ώρες της ηµέρας. Από αυτή την άποψη, οι εργαζόµενοι 
που εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους µέσα από την εργασία τους, ικανοποιώντας 
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όχι µόνο τις οικονοµικές τους απαιτήσεις, αλλά και τις ψυχικές/ψυχολογικές τους 
ισορροπίες είναι πιο ευτυχισµένοι, ως προσωπικότητες. Συνεπώς, η εργασιακή 
ικανοποίηση παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή σε ότι αφορά τόσο την 
οικονοµική όσο και την ψυχολογική πλευρά (Bakan & Buyukbese 2004). Αν και 
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, 
µια κοινή διαπίστωση όλων αυτών είναι να υπάρξει µια έννοια που θα προσεγγίζει το 
θέµα µε έναν πολυπαραγοντικό τρόπο (Bas & Ardic 2002). Μερικές περιγραφές της 
έννοιας της εργασιακής ικανοποίησης που γενικά εκφράζουν τη στάση και τη 
συµπεριφορά των εργαζοµένων απέναντι στην εργασία τους είναι «η συµφωνία των 
προσδοκιών των εργαζοµένων και των ανταµοιβών από την εργασία τους και την 
επιχείρησή τους» (Mumford 1991), «τα ευχάριστα ή θετικά συναισθήµατα που 
κάποιος άνθρωπος απολαµβάνει αξιολογώντας την εργασία του» (Davis 1988) και 
«µια συναισθηµατική απόκριση που αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση του 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου του εργαζοµένου και των κερδών» (Oshagbami 2000). Η 
θετική ανταπόκριση της εργασιακής ικανοποίησης του εργαζοµένου φαίνεται µε 
διάφορους τρόπους, όπως θετική ενέργεια για τη δουλειά, ανάληψη υλοποίησης 
νέων στόχων που τίθενται από τη διοίκηση, προσπάθεια αυτο-βελτίωσης και υπάρξη 
καλού κλίµατος επικοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο µη ικανοποιηµένος 
εργαζόµενος ενδέχεται να αντιδράσει µε τους εξής τρόπους: µη εκπλήρωση 
επιχειρησιακών στόχων/επιδιώξεων, παραίτηση από την εργασία, άσκηση φυσικής 
βίας, δηµιουργία παραπόνων, συνεχής άσκηση κριτικής και συνεχείς απουσίες µε ή 
χωρίς λόγο (Cankul et al. 2007, Tutuncu 2000).

Κάθε χρόνο, χιλιάδες επαγγελµατίες της υγείας είναι πολύ κοντά στα όρια της 
εργασιακής δυσαρέσκειας λόγω των πολλών προβληµάτων στον εργασιακό τους 
χώρο. Τα φαινόµενα εργασιακής δυσαρέσκειας και οι λόγοι/αιτίες που τα προκαλούν 
θα έπρεπε να ελαχιστοποιηθούν ώστε να βελτιωθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
υγείας στους πολίτες. Τα χαµηλά επίπεδα ποιότητας των προσφεροµένων 
υπηρεσιών υγείας που «παράγονται» από µη ικανοποιηµένους επαγγελµατίες υγείας 
ίσως να οφείλονται και σ’ αυτό το λόγο, την εργασιακή δυσαρέσκεια. Η περαιτέρω 
αύξηση του αριθµού των µελετών για την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτριών 
και των µαιών θα µπορούσε να µας βοηθήσει στο µέλλον (Erdem et al. 2008). 

Ο σκοπός της σύγχρονης διοικητικής επιστήµης είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας µέσω διοικητικών διαδικασιών. Σύµφωνα µε µελέτες, για να 
κάνει µια επιχείρηση τους εργαζοµένους της να είναι παραγωγικοί και χαρούµενοι µε 
την εργασία τους πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι είναι ικανοποιηµένοι µε το 
αντικείµενο της δουλειάς τους. Στην προσωπική ζωή ενός ατόµου, η εργασιακή 
ικανοποίηση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο και επηρεάζει τη ζωή του µε ποικίλους 
τρόπους. Μερικά παραδείγµατα είναι ότι η εργασιακή ικανοποίηση ενός ατόµου 
επηρεάζει και τον βαθµό ικανοποίησής του από την ίδια τη ζωή, την απόφασή του να 
συνεχίζει να εργάζεται, το βαθµό αφοσοίωσής του στην εργασία, ενώ η απουσία της 
προκαλεί χαλαρότητα στα ήθη και στις συµπεριφορές των ανθρώπων και δηµιουργεί 
µια «άρρωστη» κοινωνία (Gurbuz et al. 2000).

Η επιτυχία ενός οργανισµού/επιχείρησης συνδέεται στενά µε την 
παραγωγικότητα των εργαζοµένων, καθώς και µε το βαθµό ικανοποίησής τους από 
την εργασία. Προκειµένου να δηµιουργήσει έναν αποδοτικό οργανισµό/επιχείρηση, η 
διοίκησή του θα πρέπει να κάνει ελκυστικότερη την εργασία για τους εργαζόµενους, 
να δώσει κίνητρα στους εργαζόµενους ώστε να δουλεύουν περισσότερο και να 
εκτελούν µε τον ιδανικότερο τρόπο τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, για να µπορέσει να 
λειτουργεί και στο µέλλον η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι 
είναι σύµφωνοι µε τον τρόπο της ασκούµενης διοίκησης, µε τον τρόπο διαχείρισης 
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των εσωτερικών ζητηµάτων, µε το σύστηµα των αµοιβών και µε την τρόπο ανάθεσης 
και εκτέλεσης των εργασιών. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg υπάρχουν τα 
κίνητρα (εσωτερικοί παράγοντες υποκίνησης), όπως τα επιτεύγµατα, η αναγνώριση 
της εργασίας, η παραχώρηση αυτονοµίας στους εργαζοµένους κ.α. και τα αντικίνητρα 
(εξωτερικοί παράγοντες), όπως η αµοιβή, η ασφάλεια της εργασίας, οι φυσικές 
συνθήκες εργασίας κ.α., οι οποίοι επηρεάζουν το βαθµό ικανοποίησης από την 
εργασία. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η εργασιακή ικανοποίηση µπορεί να 
εξασφαλιστεί ικανοποιώντας µονάχα τους εσωτερικούς παράγοντες υποκίνησης. 
Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, µπορεί η απουσία τους να προκαλεί έως 
ένα βαθµό δυσαρέσκεια, ωστόσο η παρουσία τους από µόνη της δεν είναι αρκετή 
ώστε να υποκινήσει τους εργαζόµενους και να τους εξασφαλίσει την επιθυµητή 
εργασιακή ικανοποίηση (Bas & Ardic 2002).

Η εργασιακή ικανοποίηση διαθέτει ένα δυναµικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να 
αναπτυχθεί ταχύτατα και να µειωθεί ξαφνικά. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι γενικά 
πολύ σηµαντική και σχετίζεται µε τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. Συνεπώς, 
είναι ένα θέµα για το οποίο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τη διοίκηση 
της επιχείρησης, καθώς επίσης θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς, όπως η υγεία. Η 
εργασιακή ικανοποίηση είναι ένα σηµαντικό θέµα στις σκέψεις και στα συναισθήµατα 
των εργαζοµένων, µιας και τους οδηγεί στο να καταλήξουν αν η εργασία τους, τους 
ικανοποιεί, τους απογοητεύει, τους κάνει να βαριούνται ή τους κάνει να εκφράζονται 
δηµιουργικά. Η εργασιακή ικανοποίηση φέρνει στο µυαλό των εργαζοµένων τις 
οικονοµικές απολαβές, καθώς και την ευτυχία και τη γαλήνη που απορρέει από την 
παραγωγικότητα που επιτυγχάνεται σε συνεργασία µε τους συναδέλφους τους. 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά τις εργασιακές 
συνθήκες στους οργανισµούς/επιχειρήσεις είναι η µειωµένη εργασιακή ικανοποίηση 
των εργαζοµένων. Τα χαµηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης αποτελούν την 
κύρια αιτία πολλών προβληµάτων στις επιχειρήσεις, όπως απρογραµµάτιστες 
απεργίες, επιβράδυνση του ρυθµού δουλειάς, υψηλό δείκτη απουσιών από την 
εργασία, απειθαρχία κ.α. Το κόστος από την ύπαρξη αυτών των προβληµάτων είναι 
πολύ υψηλό για την επιχείρηση. Ο υψηλός βαθµός εργασιακής ικανοποίησης 
βοηθάει στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων από την ηγεσία, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται πιο αποτελεσµατική διοίκηση της επιχείρησης (Arat 
2006).

Ικανοποιώντας οικονοµικά τους εργαζόµενους ή πληρώνοντας υψηλούς 
µισθούς αυτό καθ’ αυτό από µόνο του δεν σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι αισθάνονται 
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους ή ότι θα γίνουν περισσότερο παραγωγικοί. 
Μέχρι προσφάτως, ύπηρχε διάχυτη η άποψη ότι αµοίβωντας µε υψηλούς µισθούς 
τους εργαζόµενους ήταν ο µόνος τρόπος ώστε να κάνει η επιχείρηση τους 
εργαζόµενους να δουλέψουν και να είναι αφοσιωµένοι. Έρευνες έχουνε δείξει ότι, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι δεν είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία 
τους έστω και αν οι αµοιβές τους είναι υψηλές. Συγκεκριµένα, σε µια έρευνα σε ένα 
εργοστάσιο προέκυψε ότι η αµοιβή είναι ο 12ος από τους 28, συνολικά παράγοντες 
εργασιακής ικανοποίησης των εργαζοµένων. Όπως φάνηκε από τη συγκεκριµένη 
έρευνα, οι υψηλοί µισθοί δεν αποτελούν τον µοναδικό παράγοντα εργασιακής 
ικανοποίησης των εργαζοµένων. Άλλοι παράγοντες θα πρέπει να εξεταστούν και να 
ληφθούν υπόψη. Μεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται η προβολή του καθήκοντος της 
εργασίας, η αυστηρή και δίκαιη εφαρµογή των κανόνων και των οδηγιών της 
επιχείρησης προς όλους τους εργαζόµενους και η εφαρµογή ενός δίκαιου και 
ισότιµου συστήµατος προαγωγών, το οποίο προσδίδει εξέχουσα σηµασία στις 
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γνώσεις και την αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων, διατηρώντας όµως και την 
απαραίτητη ευαισθησία σε προβληµατικές καταστάσεις και επιλύοντάς τες µε 
δαικαιοσύνη (Tortop 1994).

Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά στον εργασιακό χώρο. Βασικά, το να 
είναι αρεστή ή όχι η εργασία σε κάποιον άνθρωπο εξαρτάται από τις αρχικές του 
προσδοκίες από αυτή, αλλά και την πραγµατικότητα που συνάντησε µέσα σε αυτή. 
Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό, από µέρους της επιχείρησης, να εντοπίσει τις 
αρχικές προσδοκίες του κάθε εργαζόµενου από την εργασία του, επιτυγχάνοντας µε 
αυτό τον τρόπο υψηλά επίπεδα ικανοποίησής του από το εργασιακό περιβάλλον.  
Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και ορισµένοι ερευνητές αναπτύσσοντας 
αρκετά µεθοδολογικά εργαλεία/ερωτηµατολόγια προκειµένου να µετρήσουν τα 
επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και να δούν τις επιπτώσεις τους µέσα στο 
εργασιακό περιβάλλον. Από την πληθώρα των εργαλείων, τρία είναι αυτα που 
χρησιµοποιήθηκαν πιο συχνά και αποδείχτηκαν τα πιο ωφέλιµα: το Ερωτηµατολόγιο 
Ικανοποίησης της Μιννεσότα (Minnesota Satisfaction Quastionaire - MSQ), ο Δείκτης 
Περιγραφής της Εργασίας (Job Descriptive Index - JDI) και το Ερωτηµατολόγιο 
Ικανοποίησης της Ανάγκης (Porter Need Satisfaction Questionaire). Από αυτά τα τρία 
εργαλεία, το Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης της Μιννεσότα µετράει τις εργασιακές 
συνθήκες και τις ευκαιρείες εξέλιξης των εργαζοµένων (Akin et al. 1998).

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι µη ικανοποιηµένοι από την εργασία τους 
εργαζόµενοι έχουν την τάση να απουσιάζουν συχνά από τη δουλειά τους ή να 
φεύγουν από αυτή. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι µε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης 
εµφανίζουν θετική συµπεριφορά τόσο στη δουλειά τους όσο και στην προσωπική 
τους ζωή. Η υψηλή εργασιακή ικανοποίηση προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας 
των εργαζοµένων. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση µπορούν να 
ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: τους ατοµικούς παράγοντες και τους παράγοντες 
που σχετίζονται µε τον ίδιο τον οργανισµό/επιχείρηση (Unsar et al. 2006).

Όσοι άνθρωποι ικανοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό από την εργασία τους 
υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός επηρεάζουν 
την εργασιακή ικανοποίηση. Το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο της εκπαίδευσης, το 
επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το κοινωνικο-πολιτιστικό 
περιβάλλον του καθενός συνθέτουν το σύνολο των ατοµικών χαρακτηριστικών που 
επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι 
σηµαντικά και λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις µελέτες εργασιακής ικανοποίησης. 
Αναλυτικά, τα ατοµικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:

Ηλικία. Γενικά, οι µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
του παράγοντα ηλικία και της εργασιακής ικανοποίησης (Ozaltin 1997, Kocabacak et 
al. 2008).

Φύλο. Αν και οι διάφορες έρευνες δείχνουν ότι το φύλο αποτελεί έναν σηµαντικό 
ατοµικό παράγοντα που προσδιορίζει το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, εν 
τούτοις υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το ποιό φύλο ικανοποιείται 
περισσότερο (Durmus και Gunay 2007, Kocabacak et al. 2008, Aksayan 1990). 
Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, οι άνδρες φαίνεται να είναι περισσότερο 
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους σε σύγκριση µε τις γυναίκες εργαζόµενες. 
Ωστόσο, άλλες µελέτες δεν βρίσκουν να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και 
εργασιακής ικανοποίησης (Musal et al. 1995).

Οικογενειακή κατάσταση. Ο παράγοντας της οικογενειακής κατάστασης του 
εργαζόµενου έχει εξετασθεί και αναλυθεί εκτενώς στις µελέτες για την εργασιακή 
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ικανοποίηση. Ο έγγαµος βίος φαίνεται ότι παρέχει µια πιο ήρεµη και 
προγραµµατισµένη ζωή στους εργαζόµενους και κατά συνέπεια αυξάνεται και το 
επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησής τους (Musal et al. 1995, Ergin 1992, Celen et 
al. 2004, Sevimli & Iscan 2005, Aksayan 1990, Ozaltin 1997, Eriguc 2000).

Επίπεδο εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών που 
µελετούν τη σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και εργασιακής ικανοποίησης δείχνουν ότι 
το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης µειώνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο της 
εκπαίδευσης (Claudio 2007, Durmus και Gunay 2007, Cimen & Sahin 2000, Cam et 
al. 2005).

Προσωπικότητα. Οι εργαζόµενοι που έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση προκύπτει 
ότι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Cimen & Sahin 
2000).

Νοηµοσύνη. Αν και δεν προκύπτει από έρευνες καµιά σχέση µεταξύ του 
επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης και του βαθµού νοηµοσύνης, ωστόσο εξετάζεται 
από την άποψη ότι όταν κάποιος έχει την ικανότητα/εξυπνάδα να διαλέξει την 
κατάλληλη για αυτόν εργασία τότε αναµένεται ότι θα έχει και ένα υψηλό επίπεδο 
εργασιακής ικανοποίησης από αυτήν (Sevimli & Iscan 2005).

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον οργανισµό/επιχείρηση είναι οι εξής: η 
ποιότητα της εργασίας, ο µισθός, οι προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης στην εργασία, 
η ενασχόληση µε τα θέµατα διοίκησης, οι συνθήκες εργασίας και οι σχέσεις µε τους 
συναδέλφους (Basaran 2000).

Τα τελευταία έτη, µαζί µε την ταχύτατη ανάπτυξη της έννοιας της εργασιακής 
ικανοποίησης στους οργανισµούς/επιχειρήσεις παρατηρήθηκαν, κυρίως στο χώρο 
της υγείας φαινόµενα που δε συνάδουν µε την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, 
όπως κακές συνθήκες εργασίας που εµποδίζουν τους επαγγελµατίες της υγείας να 
προσφέρουν αποτελεσµατικές και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας, το περιβάλλον 
εργασίας και οι διαπροσωπικές σχέσεις των επαγγελµατιών υγείας δεν είναι υγιής, η 
εργασιακή πίεση και η ένταση αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι µισθοί µειώνονται και 
τέλος, η έννοια του εργασιακού ρίσκου, της αβεβαιότητας και του ψυχο-κοινωνικού 
άγχους, ως αναπόσταστα µέρη της εργασίας έχουν αυξηθεί (Ersoy & Yildirim 2001).

Στις µέρες µας, τα νοσοκοµεία που αποτελούν τους κυριότερους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας είναι πολυσύνθετα και δύσκολα στον τρόπο διοίκησής τους. Οι 
µαίες και οι νοσηλεύτριες συνιστούν το µεγαλύτερο κοµµάτι επαγγελµατιών υγείας 
µέσα σε ένα νοσοκοµείο, στο οποίο απασχολούνται διάφοροι επιστήµονες και 
επαγγελµατίες. Οι µαίες και οι νοσηλεύτριες συνιστούν µια σηµαντική οµάδα 
εργαζοµένων που ως σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που 
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν (Sahin & Eriguc 2001).

Για το λόγο αυτό δεν γίνεται να δούµε τις υπηρεσίες υγείας όπως τους 
υπόλοιπους παραγωγικούς τοµείς, διότι οποιοδήποτε λάθος µπορεί να έχει 
ανεπανόρθωτες ζηµιές (ανθρώπινη ζωή). Επίσης, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός 
ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών υγείας και να δωθεί µεγάλη σηµασία στο ανθρώπινο δυναµικό. Ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας µπορούν να δωθούν µόνο έχοντας ένα συνεχώς παρακινούµενο 
εργατικό δυναµικό. Συνεπώς, οι διοικήσεις των υπηρεσίων υγείας θα πρέπει να 
δώσουν µεγάλη σηµασία στην έννοια της υποκίνησης και να παρακινήσουν τους 
εργαζοµένους τους έτσι ώστε να αυξήσουν την εργασιακή τους ικανοποίηση και 
συνεπώς, την εργασιακή ικανοποίηση του συνόλου του οργανισµού.  

Για το λόγο ότι οι υπηρεσίες υγείας έχουν να κάνουν µε τον άρρωστο άνθρωπο/
ασθενή, οι εργαζόµενοι στους χώρους αυτούς και κυρίως, οι µαίες και οι νοσηλεύτριες 
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χρειάζεται να έχουν συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης για να 
µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Musal et al. 1995).

Όλοι οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία µπορούν να προσφέρουν αποτελεσµατικές 
και αποδοτικές υπηρεσίες υγείας µονάχα όταν είναι ικανοποιηµένοι µε τη δουλειά 
τους. Η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει τη γενικότερη ζωή τους, τη φυσική και 
ψυχολογική υγεία, τη συµπεριφορά τους, την αποδοτικότητά τους στην εργασία/
νοσοκοµείο και συνεπώς, επηρεάζει τη δουλειά τους θετικά ή αρνητικά (Tengilimoglu 
& Yigit 2005). 

Οι Nolan et al. (1998), σε µια έρευνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
εργασιακή ικανοποίηση και ηθική των νοσηλευτριών απέδειξαν ότι η αύξηση του 
φόρτου εργασίας αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα και συµπέραναν ότι η µείωση της 
παραδοσιακής δύναµης των νοσηλευτών και η παράλληλη αύξηση των δυσκολιών 
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους έχουν µια αρνητική επίδραση στην εργασιακή 
ικανοποίηση και ηθική της συγκεκριµένης επαγγελµατικής οµάδας του χώρου του 
νοσοκοµείου.  

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση 
των νοσηλευτριών, όπως η φροντίδα των ασθενών, το εργασιακό περιβάλλον, το 
ισορροπηµένο εργασιακό φορτίο, οι σχέσεις µε τους άλλους συναδέλφους/
επαγγελµατίες υγείας, προσωπικοί παράγοντες, οι αµοιβές, ο επαγγελµατισµός, η 
πολιτιστική ιστορία και προσφορά του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, ο βαθµός 
εξέλιξης/καριέρα, η δυνατότητα χρησιµοποίησης όλων των γνώσεων/ικανοτήτων, η 
ύπαρξη ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο βαθµός πολυπλοκότητας της 
εργασίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η σηµασία του καθήκοντος, η εργασιακή 
ασφάλεια, οι δυνατότητες προώθησης και η ποιότητα της διοίκησης (Yuksel 2003, 
Argon 1993).

Η κατήφεια και η απογοήτευση από την εργασία προκαλούν απροσεξία κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων, υποτονικότητα στο ρυθµό δουλειάς, καθώς και 
εγκατάλειψη της δουλειάς, συνέπειες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τόσο την 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας όσο και τη φυσική και ψυχολογική 
υγεία των ίδιων των εργαζοµένων. Άρα, η υποκίνηση των εργαζοµένων 
επαγγελµατιών της υγείας για αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης χρήζει 
άµεσης ανάγκης (Aykanat & Tengilimoglu 2003).

Έχει βρεθεί από µελέτες, ότι η ικανοποίηση που εισπράττουν οι άνθρωποι από 
τη δουλειά τους επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά την εργασιακή τους σταδιοδροµία, 
τη στάση και τη συµπεριφορά τους απέναντι στη ζωή, γενικά, τις σχέσεις τους µε τους 
άλλους ανθρώπους, καθώς και την σωµατική και ψυχική υγεία (Ozaltin 1997).

Η εργασιακή απογοήτευση λυπεί τους εργαζόµενους και τους γεµίζει µε 
αρνητικές σκέψεις και συναισθήµατα. Εάν θεωρήσουµε ότι η εργασιακή ζωή ενός 
ανθρώπου, η οποία αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της ζωής του, γενικά, του προσφέρει 
συνεχή λύπη και απογοήτευση τότε η ζωή του ολόκληρη γίνεται δύσκολη. Έχει βρεθεί 
από έρευνες ότι η εργασιακή απογοήτευση προκαλεί ψυχοσωµατικές ανωµαλίες. Η 
εργασιακή απογοήτευση σε συνύπαρξη µε τον συναγωνισµό, µε την αντιµετώπιση 
έκτακτων περιστατικών, µε την προσπάθεια για επίτευξη της τελειότητας, καθώς και 
µε την ύπαρξη φαινοµένων ανεπάρκειας ίσως να προκαλέσουν καρδιακά 
προβλήµατα στους εργαζόµενους. Στοµαχικές διαταραχές και µυϊκές οστεοποϊήσεις 
δύναται να προκληθούν στους εργαζόµενους είτε λόγω εργασιακής απογοήτευσης 
είτε λόγω ανικανότητας να αναπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Έχει 
παρατηρηθεί υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ της εργασιακής απογοήτευσης και της 
διατάραξης της ψυχικής υγείας (Akinci 2002).
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Στις περισσότερες µελέτες γίνεται γνωστό ότι η εργασιακή ικανοποίηση 
συνδέεται στενά µε την αποτελεσµατικότητα του φόρτου εργασίας, µε την δέσµευση 
του εργαζοµένου µε την επιχείρηση/οργανισµό, µε το άγχος και το στρες, µε την 
κατάθλιψη, τη µελαγχολία και την εργασιακή εξάντληση/εξουθένωση, ενώ γενικά 
αυξάνει την ποιότητα στην εργασία (Ozer et al. 2005). Η εργασιακή απογοήτευση 
φαίνεται ότι επιφέρει κόστος στην επιχείρηση/οργανισµό, όπως πολλές απουσίες των 
εργαζοµένων, αλλά και αργοπορηµένες αφίξεις και εγκατάλειψη της εργασίας, ενώ 
ακόµη επηρεάζει αρνητικά τόσο τη γενικότερη ικανοποίηση των ανθρώπων από τη 
ζωή όσο και την σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων (Unsar et al. 2006, 
Musal & Ergin 1993).

Ο πιο σηµαντικός λόγος διατάραξης των συνθηκών εργασίας σε έναν 
οργανισµό/επιχείρηση είναι τα µειωµένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των 
εργαζοµένων. Η εργασιακή ικανοποίηση εκφράζεται µε ενεργή συµµετοχή των 
εργαζοµένων στη δουλειά τους, επιδίωξη πραγµατοποίησης νέων σκοπών, 
προσπάθεια αυτο-βελτίωσης και µε την ύπαρξη καλών σχέσεων µε τους 
συναδέλφους, ενώ η εργασιακή απογοήτευση εκδηλώνεται µε συµπεριφορές, όπως 
µη επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων, απουσία από τη δουλειά, σωµατική βία/
επιθέσεις, παράπονα, συνεχής άσκηση κριτικής και υποτονικότητα στο ρυθµό 
δουλειάς (Cam et al. 2005).

Οι έρευνες που εξέτασαν την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών των 
εργαζοµένων στην εργασιακή ικανοποίηση ασχολήθηκαν µε το φύλο, την ηλικία και το 
επίπεδο της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα διαφόρων µελετών, τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων ενδέχεται να επηρεάζουν το βαθµό 
εργασιακής ικανοποίησης, ποικιλοτρόπως. Ένα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, 
η ηλικία, αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. 
Επίσης, το επίπεδο της εκπαίδευσης παρουσιάζει τα ίδια αποτελέσµατα. Πέρα από 
αυτά, όταν γίνεται συσχέτιση των ετών εργασιακής εµπειρίας του εργαζόµενου στην 
ίδια θέση, του µισθού που λαµβάνει και της εργασιακής ικανοποίησης προκύπτουν 
διαφορετικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τις ίδιες µελέτες, όταν γίνεται συσχέτιση της 
εργασιακής ικανοποίησης και της επίδοσης των εργαζοµένων δεν προκύπτουν 
σηµαντικά αποτελέσµατα. Όµως, στην περίπτωση που υπάρχει επιβράβευση της 
επίδοσης των εργαζοµένων, τότε η εργασιακή ικανοποίηση αυξάνεται. Η εργασιακή 
ικανοποίηση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις των εργαζοµένων σχετικά 
µε το εάν θα απουσιάζουν ή όχι από την εργασία. Επίσης, η εργασιακή ικανοποίηση 
είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την απόφαση ενός 
εργαζόµενου να αφήσει ή όχι τη δουλειά του. Στην Τουρκία, ένας από τους 
κυρίαρχους παράγοντες για την απόφαση ενός εργαζόµενου να αφήσει τη δουλειά 
του είναι η εργασιακή δυσαρέσκεια (Aykanat & Tengilimoglu 2003).

Από µια γρήγορη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν ότι αρκετές 
µελέτες έχουν ασχολήθεί µε το θέµα της εργασιακής ικανοποίησης, όπως «Η 
Εργασιακή Ικανοποίηση των Καναδών Νοσηλευτών της Δηµόσιας Υγείας» (Best 
& Thurston 2006), «Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την Εργασιακή Ικανοποίηση 
των Νοσηλευτών που εργάζονται στα Άσυλα, στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ» (Neeley 
2006), «Η Εργασιακή Ικανοποίηση των Νοσηλευτών: Μια Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση» (Lu et al. 2006), «Η Εργασιακή Ικανοποίηση των Πρακτικών 
Νοσοκόµων» (Miller et al. 2005), «Η Εργασιακή Ικανοποίηση των Νορβηγών 
Νοσηλευτών: Μια µελέτη µε Ερωτηµατολόγιο» (Torunn et al. 2007). 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση του βαθµού εργασιακής 
ικανοποίησης και ποιότητας ζωής των νοσηλευτριών και µαιών που εργάζονται 
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στο Γυναικολογικό Νοσοκοµείο και Ερευνητικό Κέντρο Zekai Tahir Burak (ZTB) 
στην πόλη Άγκυρα της Τουρκίας. 

Υλικό και Μέθοδος
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο νοσοκοµείο και ερευνητικό κέντρο 

ZTB στην πόλη της Άγκυρας στην Τουρκία. Μέχρι το Μάιο του 2009, εργάζονταν 390 
νοσηλεύτριες και µαίες. Η παρούσα έρευνα χρησιµοποιεί ως δείγµα το σύνολο των 
νοσηλευτών/µαιών (N=390) που εργάζονταν στο νοσοκοµείο ZTB της Άγκυρας κατά 
το χρονικό διάστηµα Μαḯου-Ιουνίου 2009.   

Συνεπώς, δεν επιλέχθηκε κάποιο δείγµα. Το σύνολο της συγκεκριµένης 
επαγγελµατικής κατηγορίας επιλέχθηκε για να συµµετάσχει στην έρευνα. Ωστόσο, 
κατά το χρονικό διάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, Μάιος-Ιούνιος 2009, µια 
µερίδα εργαζοµένων νοσηλευτριών και µαιών δεν πήραν µέρος στην έρευνα είτε γιατί 
δεν βρίσκονταν στο νοσοκοµείο εκείνο το χρονικό διάστηµα (π.χ. κανονική άδεια, 
αναρρωτική άδεια) είτε γιατί δεν ήθελαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. Άρα, 
συνολικά, συµµετείχαν στην έρευνα 289 νοσηλεύτριες/µαίες, ένα ποσοστό 
συµµετοχής που ανέρχεται σε 73,3%.  

Η παρούσα µελέτη είναι µια περιγραφική έρευνα πεδίου που σκοπό έχει να 
µετρήσει το βαθµό εργασιακής ικανοποίησης των εργαζοµένων νοσηλευτριών/µαιών 
που εργάζονται στο νοσοκοµείο ZTB της Άγκυρας στην Τουρκία. 

Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης της Μινεσσότα: Η Κλίµακα Εργασιακής 
Ικανοποίησης της Μινεσσότα αναπτύχθηκε το 1967 από τους Weiss, Davis, England 
και Lofquist. Μεταφράστηκε στην Τουρκική γλώσσα και ελέγχθηκε για την αξιοπιστία 
και την εγκυρότητά του (Cronbach Alpha=0,77) (Baycan 1985). Το συγκεκριµένο 
ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών στην Τουρκία (Topal 
2008). Η κλίµακα Λίκερτ (Likert scale) χρησιµοποιήθηκε στο ερωτηµατολόγιο, µε το 1 
να σηµαίνει «Έντονη απογοήτευση» και το 5 να σηµαίνει «Πλήρης ικανοποίηση». Στο 
ερωτηµατολόγιο υπάρχουν ερωτήσεις για τους εξωτερικούς, εσωτερικούς, αλλά και 
τους γενικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης. Το 
Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης της Μινεσσότα έχει δύο διαφορετικές εκδόσεις: η 1η  
πλήρης έκδοση περιλαµβάνει 100 ερωτήσεις και η 2η σύντοµη έκδοση περιλαµβάνει 
20 ερωτήσεις. Ο βαθµός αξιοπιστίας των εσωτερικών παραγόντων της εργασιακής 
ικανοποίησης που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο κυµαίνεται σε 0,86, ενώ ο 
βαθµός αξιοπιστίας των εξωτερικών παραγόντων είναι ίσος µε 0,90. Τα 
αποτελέσµατα αυτά αξιοπιστίας τους ερωτηµατολογίου είναι ικανοποιητικά. 

Το Ερωτηµατολόγιο Εργασιακής Ικανοποίησης της Μινεσσότα που 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα περιλαµβάνει 20 ερωτήσεις που µετράνε 
τόσο εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες όσο και γενικούς προσδιοριστικούς 
παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης, ως εξής: 

1. Εσωτερικοί παράγοντες: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20
2. Εξωτερικοί παράγοντες: 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19
3. Γενικοί παράγοντες ικανοποίησης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Η βαθµολογία των γενικών παραγόντων προκύπτει όταν προσθέσουµε τη 
βαθµολογία απ’ όλους τους 20 παράγοντες και το αποτέλεσµά του το διαιρέσουµε µε 
τον αριθµό 20. Η βαθµολογία για τους εσωτερικούς παράγοντες προκύπτει αν 
προσθέσουµε τη βαθµολογία των παραγόντων 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 
και το συνολικό σκορ το διαιρέσουµε µε το 12. Η βαθµολογία των εξωτερικών 
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παραγόντων προκύπτει όταν διαιρέσουµε το συνολικό αποτέλεσµα των παραγόντων 
5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 µε το 8.

Οι βαθµολογίες των γενικών, των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων 
ικανοποίησης είναι σε άµεση αναλογία µε τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των 
µαιών και των νοσηλευτριών (Toker 2007). 

Ανάλυση και Εκτίµηση
Όλες οι αναλύσεις έγιναν µε το SPSS 15.0 (SPSSFW, SPSS Inc., Chicago, Lı., 

USA). Για τα περιγραφικά στατιστικά χρησιµοποιήθηκαν οι συχνότητες και τα 
ποσοστά, ενώ για τις υπόλοιπες αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν οι µέσοι όροι και οι 
τυπικές αποκλίσεις. Για την ανάλυση των στοιχείων που φαίνεται ότι ακολουθούν την 
Κανονική Κατανοµή και για τις συγκρίσεις δύο διαφορετικών υπο-κατηγοριών 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το t τεστ (Student t test). Για τις αναλύσεις των 
διαφορών των µέσων όρων για τρεις υπο-κατηγορίες χρησιµοποιήθηκε η 
µεθοδολογία της ανάλυσης της διακύµανσης προς µια κατεύθυνση (One Way Anova). 
Στην περίπτωση που οι προκύπτουσες διαφορές µεταξύ των υπο-κατηγοριών των 
δεδοµένων ήταν στατιστικά σηµαντικές εφαρµόστηκαν τα Post-hoc τεστ (LSD - least 
significant difference). Όταν τα δεδοµένα δεν ακολουθούσαν την Κανονική Κατανοµή 
χρησιµοποιήθηκε η Kruskal-Wallis ανάλυση της διακύµανσης. Για τις δυαδικές 
συγκρίσεις των κατηγοριών των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το Mann-Whitney U 
τεστ. Για την διερεύνηση των συσχετίσεων µεταξύ των ποιοτικών µεταβλητών 
χρησιµοποιήθηκε το Chi-square τεστ (χ2), ενώ για την εκτίµηση των συσχετίσεων 
χρησιµοποιήθηκε ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson. Για όλες τις αναλύσεις 
επιλέχθηκε το επίπεδο σηµαντικότητας στο α=0,05. Όλες οι τιµές των p που ήταν 
µεγαλύτερες από το οριζόµενο επίπεδο θεωρήθηκαν ότι δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντικές, ενώ όλες οι τιµές των p που ήταν ίσες ή µικρότερες από α=0,05 έγιναν 
αποδεκτές ως (στατιστικά) σηµαντικές. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 
ερωτηµατολογίου εκτιµήθηκε ο συντελεστής άλφα «α» του Cronbach, ο οποίος στην 
παρούσα έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση των µαιών και των νοσηλευτριών 
βρέθηκε να είναι ίσος µε 0,93.

Αποτελέσµατα 
Τα περιγραφικά αποτελέσµατα της εργασιακής ικανοποίησης των µαιών και των 

νοσηλευτριών του νοσοκοµείου ZTB της Άγκυρας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
Από τον Πίνακα 1, προκύπτει ότι το 39,5% των µαιών και των νοσηλευτριών 

είναι µεγαλύτερες από 35 ετών, το 69,2% είναι παντρεµένες, το 45,1% έχει ένα 
σχετικό πτυχίο, το 53,5% έχει ένα εισόδηµα κάτω από 1.600 TRY (Τουρκικές Λίρες), 
το 72,4% είναι µόνιµοι υπάλληλοι, ο µέσος χρόνος προυπηρεσίας είναι 12,99±7,62, ο 
µέσος χρόνος προϋπηρεσίας στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι 6,88±6,39 και το 
50,7% των µαιών και των νοσηλευτριών εργάζεται σε ασταθές ωράριο (και πρωί και 
νύχτα).
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Πίνακας 1. Κοινωνικο-Δηµογραφικά Χαρακτηριστικά των Μαιών και των Νοσηλευτριών 
Αριθµός %

Ηλικιακή Οµάδα Ηλικιακή Οµάδα Ηλικιακή Οµάδα 
20-24 29 10,1
25-29 60 21,0
30-34 84 29,4
≥ 35 113 39,5

Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 33,15 ± 6,67    Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 33,15 ± 6,67    Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 33,15 ± 6,67    
Οικογενειακή ΚατάστασηΟικογενειακή ΚατάστασηΟικογενειακή Κατάσταση

Ελεύθερη 73 25,5
Παντρεµένη 198 69,2
Χωρισµένη 15 5,3

Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΕπίπεδο ΕκπαίδευσηςΕπίπεδο Εκπαίδευσης
Λύκειο 98 34,3
Απόκτηση σχετικού πτυχίου 129 45,1
Πτυχίο Πανεπιστηµίου 59 20,6

ΕισόδηµαΕισόδηµαΕισόδηµα
≤ 1.600 TRY 153 53,5
> 1.600 TRY 133 46,5

Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 1.640 ± 0,242    Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 1.640 ± 0,242    Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 1.640 ± 0,242    
Χρόνια Προϋπηρεσίας Χρόνια Προϋπηρεσίας Χρόνια Προϋπηρεσίας 

≤ 9 108 37,8
10-19 111 38,8
≥ 20 67 23,4

Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 12,99 ± 7,62 Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 12,99 ± 7,62 Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 12,99 ± 7,62 
Χρόνια Προϋπηρεσίας στο ZTB νοσοκοµείο Χρόνια Προϋπηρεσίας στο ZTB νοσοκοµείο Χρόνια Προϋπηρεσίας στο ZTB νοσοκοµείο 

≤ 9 220 76,9
10-19 47 16,4
≥ 20 19 6,7

Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 6,88 ± 6,39 Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 6,88 ± 6,39 Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση = 6,88 ± 6,39 
Ωράριο ΕργασίαςΩράριο ΕργασίαςΩράριο Εργασίας

Ασταθές 145 50,7
Συνεχόµενο πρωινό ωράριο 65 22,7
Συνεχόµενο βραδυνό ωράριο 55 19,3
Ωράριο σε βάρδιες 21 7,3

Σχέση ΕργασίαςΣχέση ΕργασίαςΣχέση Εργασίας
Μόνιµος 207 72,4
Συµβασιούχος 79 27,6

Σύνολο 286 100,0

Πίνακας 2. Συνολική Βαθµολογία Εσωτερικών, Εξωτερικών και Γενικών Παράγοντες 
Εργασιακής Ικανοποίησης των Μαιών και των Νοσηλευτριών 
Παράµετροι Εργασιακής Ικανοποίησης Μ.Ο. ± Τυπική Απόκλιση
Εσωτερικοί Παράγοντες 3,07±0,81
Εξωτερικοί Παράγοντες 2,46±0,80
Γενικοί Παράγοντες Ικανοποίησης 2,82±0,74
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Όταν εξετάζουµε τους µέσους όρους της κάθε κατηγορίας παραγόντων 
προκύπτει ότι οι εσωτερικοί παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης των µαιών και των 
νοσηλευτριών δίνουν µια µέση βαθµολογία της τάξης του 3,07, λιγάκι µεγαλύτερη της 
διαµέσου τιµής, δηλαδή του 3. Στην κατηγορία των εξωτερικών παραγόντων 
ικανοποίησης η µέση τιµή βρίσκεται κατά πολύ κάτω της διαµέσου τιµής, είναι στο 
2,46. Παροµοίως, οι γενικοί παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης παρουσιάζουν ένα 
µέσο όρο που βρίσκεται λίγο κάτω της διαµέσου τιµής 3, είναι δηλαδή στο 2,82 
(Πίνακας 2). 

Πίνακας 3. Η Κατανοµή της Βαθµολογίας της Εργασιακής Ικανοποίησης των Μαιών 
και των Νοσηλευτριών µε βάση τα Κοινωνικο-δηµογραφικά Χαρακτηριστικά 
Κοινωνικο-δηµογραφικά Χαρακτηριστικά Εσωτερικοί 

Παράγοντες
Εξωτερικοί 
Παράγοντες

Γενικοί 
Παράγοντες

Ηλικία
20-24  2,71±0,83 2,08±0,82 2,46±0,76
25-29  2,98±0,71 2,42±0,83 2,76±0,67
30-34  3,13±0,77 2,49±0,79 2,87±0,72
≥ 35 3,16±0,85 2,54±0,77 2,92±0,76
F 2,85 2,77 3,32
p 0,04 0,04 0,02

Οικογενειακή Κατάσταση
Ελεύθερη 2,90±0,80 2,36±0,84 2,68±0,74
Παντρεµένη 3,15±0,79 2,49±0,78 2,88±0,72
Χωρισµένη 2,83±0,98 2,53±0,86 2,71±0,90
F 3,35 0,78 2,22
p 0,04 0,46 0,11

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Λύκειο 2,95±0,81 2,34±0,84 2,71±0,75
Απόκτηση σχετικού πτυχίου 3,12±0,83 2,49±0,78 2,87±0,75
Πτυχίο Πανεπιστηµίου 3,17±0,73 2,57±0,77 2,93±0,67
F 1,81 1,68 2,08
p 0,17 0,19 0,13

Και στις τρεις κατηγορίες των παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης 
(εσωτερικοί, εξωτερικοί και γενικοί) η βαθµολογία των εργαζοµένων της ηλικιακής 
οµάδας 20-24 είναι µικρότερη σε σχέση µε αυτή στις άλλες ηλικιακές οµάδες. Οι 
παρατηρούµενες διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές. Αυτή η διαφορά που 
παρατηρείται µεταξύ της ηλικιακής οµάδας 20-24 και των άλλων ηλικιών είναι ορατή 
σε όλους τους παραµέτρους της εργασιακής ικανοποίησης. Από τα στοιχεία του 
Πίνακα 3 προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των µαιών και των νοσηλευτριών τόσο 
αυξάνεται και η βαθµολογία της εργασιακής ικανοποίησής τους και στις τρεις 
κατηγορίες παραγόντων.    

Στην κατηγορία των εσωτερικών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης, 
προκύπτει ότι η βαθµολογία είναι υψηλότερη και στατιστικά σηµαντική (p<0,05) για 
την κατηγορία των παντρεµένων µαιών και νοσηλευτριών σε σχέση µε τις άλλες δύο 
υπο-οµάδες, αυτές των ελεύθερων και των διαζευγµένων. Η διαφορά που προκύπτει 
είναι αποτέλεσµα της διαφοράς που παρατηρείται στη βαθµολογία της εργασιακής 
ικανοποίησης µεταξύ των παντρεµένων και ελεύθερων µαιών και νοσηλευτριών. 
Στους εξωτερικούς και γενικούς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, οι 
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προκύπτουσες διαφορές µεταξύ των τριών υποκατηγοριών της γενικής κατηγορίας 
«Οικογενειακή Κατάσταση» δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (p>0,05). 

Στην κατηγορία Επίπεδο εκπαίδευσης, οι διαφορές που φαίνεται ότι υπάρχουν 
µεταξύ των διαφορετικών υπο-οµάδων δεν είναι στατιστικά σηµαντικές σε καµία από 
τις τρεις κατηγορίες παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης: εσωτερικούς, 
εξωτερικούς και γενικούς παράγοντες (p>0,05) (Πίνακας 3).

Στις κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων εργασιακής 
ικανοποίησης, οι βαθµολογίες των εργαζοµένων µαιών και νοσηλευτριών είναι 
µεγαλύτερες για όσες έχουν συνολική περίοδο εργασιακής εµπειρίας πάνω από 20 
έτη σε σχέση µε αυτές που έχουν λιγότερο από 20 έτη. Πιο συγκεκριµένα, στην 
κατηγορία των εξωτερικών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης βρέθηκε ότι όσες 
εργαζόµενες µαίες και νοσηλεύτριες έχουν συνολική εργασιακή εµπειρία 10-19 έτη 
έχουν υψηλότερη βαθµολογία συγκριτικά µε όσες εργάζονται συνολικά λιγότερο από 
10 χρόνια, καθώς και όσες έχουν εργασιακή εµπειρία µεγαλύτερη των 20 ετών. Οι 
διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές (p<0,05). Γενικά, το συµπέρασµα που 
προκύπτει είναι ότι όσο περισσότερα χρόνια εµπειρίας έχουν οι εργαζόµενες µαίες 
και νοσηλεύτριες τόσο υψηλότερες βαθµολογίες εργασιακής ικανοποίησης 
παρουσιάζουν. 

Στην κατηγορία των εσωτερικών παραγόντων ικανοποίησης, οι εργαζόµενες 
µαίες και νοσηλεύτριες που εργάζονται περισσότερο από 20 χρόνια στον ίδιο χώρο, 
δηλαδή το νοσοκοµείο ΖΤΒ της Άγκυρας σηµειώνουν υψηλότερη βαθµολογία σε 
σύγκριση µε αυτούς που εργάζονται λιγότερο από 20 χρόνια στο νοσοκοµείο. Στην 
κατηγορία των εξωτερικών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης, όσες µαίες και 
νοσηλεύτριες βρίσκονται στο νοσοκοµείο για 10-19 συνεχόµενης εργασίας δηλώνουν 
υψηλότερη βαθµολογία σε σχέση µε τις συναδέλφους τους που βρίσκονται στον ίδιο 
εργασιακό χώρο για λιγότερο από 10 έτη ή πεισσότερο από 20 έτη. Σε ότι αφορά 
τους γενικούς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, προκύπτει ότι οι µαίες και οι 
νοσηλεύτριες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για περισσότερο από 20 έτη στο 
νοσοκοµείο ΖΤΒ της Άγκυρας έχουν υψηλότερη βαθµολογία σε σχέση µε το επίπεδο 
εργασιακής τους ικανοποίησης απ’ ότι όσες εργάζονται λιγότερα από 20 έτη στο 
νοσοκοµείο. Οι παρατηρούµενες αυτές διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές 
(p<0,05). Αυτό που προκύπτει ως συµπέρασµα είναι ότι όσο περισσότερα χρόνια 
εργάζονται οι µαίες και οι νοσηλεύτριες στο νοσοκοµείο ΖΤΒ της Άγκυρας τόσο 
περισσότερο είναι ικανοποιηµένες από την εργασία τους. 

Και στις τρεις κατηγορίες παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης (εσωτερικοί, 
εξωτερικοί και γενικοί), οι µαίες και οι νοσηλεύτριες που εργάζονται σταθερά σε 
πρωινό ωράριο δηλώνουν υψηλότερη βαθµολογία συγκριτικά µε τις συναδέλφους 
τους που εργάζονται σε διαφορετικό ωράριο, όπως σταθερά νυχτερινό ωράριο, σε 
βάρδιες ή ασταθές ωράριο. Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές (p<0,05). 

Όσες εργαζόµενες µαίες και νοσηλεύτριες είναι µε σύµβαση παρουσιάζουν 
µικρότερη βαθµολογία εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση µε αυτές που έχουν 
µόνιµη σχέση εργασίας και στις τρεις κατηγορίες παραγόντων ικανοποίησης: 
εσωτερικούς, εξωτερικούς και γενικούς. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική 
(p<0,05) (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Η Κατανοµή της Βαθµολογίας της Εργασιακής Ικανοποίησης των Μαιών 
και των Νοσηλευτριών µε βάση τα Έτη Προϋπηρεσίας και τη Θέση Εργασίας τους 

Εσωτερικοί 
Παράγοντες 

Εξωτερικοί 
Παράγοντες

Γενικοί 
Παράγοντες

Χρόνια ΠροϋπηρεσίαςΧρόνια ΠροϋπηρεσίαςΧρόνια ΠροϋπηρεσίαςΧρόνια Προϋπηρεσίας
≤ 9 2,91±0,76 2,30±0,82 2,66±0,72
10-19 3,09±0,76 2,56±0,82 2,88±0,72
≥ 20 3,30±0,90 2,55±0,71 3,00±0,76
F 5,01 3,48 4,80
p 0,01 0,03 0,01

Χρόνια Προϋπηρεσίας στο ΖΤΒ νοσκοµείοΧρόνια Προϋπηρεσίας στο ΖΤΒ νοσκοµείοΧρόνια Προϋπηρεσίας στο ΖΤΒ νοσκοµείοΧρόνια Προϋπηρεσίας στο ΖΤΒ νοσκοµείο
≤ 9 2,95±0,79 2,34±0,82 2,71±0,73
10-19  3,41±0,69 2,89±0,62 3,20±0,60
≥ 20 3,64±0,87 2,68±0,57 3,26±0,66
F 12,24 KWX2=21,19 KWX2=27,04
p 0,00 0,00 0,00

Ωράριο Εργασίας Ωράριο Εργασίας Ωράριο Εργασίας Ωράριο Εργασίας 
Συνεχόµενο πρωινό 3,25±0,84 2,63±0,87 3,01±0,78
Συνεχόµενο βραδυνό 2,83±0,74 2,06±0,79 2,52±0,69
Ωράριο σε βάρδιες 3,06±0,73 2,45±0,78 2,81±0,71
Ασταθές 3,08±0,81 2,53±0,74 2,86±0,72
F 2,85 6,19 4,67
p 0,04 0,00 0,00

Σχέση ΕργασίαςΣχέση ΕργασίαςΣχέση ΕργασίαςΣχέση Εργασίας
Μόνιµος 3,19±0,79 2,54±0,76 2,93±0,72
Συµβασιούχος 2,76±0,76 2,24±0,86 2,55±0,73
t 4,089 2,901 3,946
p 0,00 0,004 0,00

Από τις παραπάνω αναλύσεις των δεδοµένων προκύπτει ότι οι µαίες και 
νοσηλεύτριες που συµµετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν µέτρια επίπεδα 
εργασιακής ικανοποίησης στο χώρου του ΖΤΒ νοσοκοµείου στην Άγκυρα. Πιο 
συγκεκριµένα, στους εξωτερικούς παράγοντες οι βαθµολογίες τους βρίσκονται αρκετά 
κάτω της διάµεσης τιµής 3, στους εσωτερικούς παράγοντες ικανοποίησης οι 
βαθµολογίες τους βρίσκονται πάνω από την τιµή 3, ενώ στους γενικούς παράγοντες 
ικανοποίησης παρουσιάζουν βαθµολογίες λίγο κάτω από την διάµεση τιµή. Τα 
επίπεδα γενικής εργασιακής ικανοποίησης των µαιών και των νοσηλευτριών δεν 
θεωρούνται ούτε υψηλά ούτε χαµηλά, αλλά παρουσιάζουν µια τάση ύφεσης. Στην 
Τουρκία, παρόµοιες µελέτες για την εργασιακή ικανοποίηση βρίσκουν σχεδόν ίδια 
αποτελέσµατα όπως αυτά που βρέθηκαν στην περίπτωση του ΖΤΒ νοσοκοµείου 
στην Άγκυρα. Άλλες µελέτες εκτός Τουρκίας βρίσκουν όµοια αποτελέσµατα 
εργασιακής ικανοποίησης, άρα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
από χώρα σε χώρα (Bengu 2005).

Συµπεραίνεται, επίσης, ότι οι βαθµολογίες εργασιακής ικανοποίησης στους 
εσωτερικούς, εξωτερικούς και γενικούς παράγοντες δεν παρουσιάζουν σηµαντικές 
διαφορές σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Σε µια έρευνα των 
Pinar και Arikan βρέθηκε να υπάρχει σηµαντική διαφορά στο βαθµό της εργασιακής 
ικανοποίησης σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζοµένων (Pinar και 
Arikan 1998). Σε µια άλλη έρευνα, οι Aslan και Akbayrak (2002) διαπίστωσαν ότι όσο 
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αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο αυξάνεται ο βαθµός εργασιακής 
ικανοποίησης των εργαζοµένων (Aslan και Akbayrak 2002).

Ένα άλλο εύρηµα της παρούσας µελέτης είναι ότι ο βαθµός εργασιακής  
ικανοποίησης και στους τρεις παράγοντες παρουσιάζει σηµαντικές στατιστικές 
διαφορές σε σχέση µε την ηλικία. Επίσης, οι Kose et al. (2007) βρήκαν ότι υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελµατιών 
υγείας ανάλογα µε την ηλικία τους. Στην έρευνά τους, οι Cimen και Sahin (2000) 
έδειξαν ότι το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης αυξάνεται παράλληλα µε την ηλικία. 
Στη µελέτη µας βρέθηκε ότι η εργασιακή ικανοποίηση των µαιών και των 
νοσηλευτριών κυναίνεται σε µέτρια και χαµηλά επίπεδα. Τα ευρήµατα αυτά ταιριάζουν 
µε αυτά άλλων µελετών και ερευνών τόσο στην Τουρκία όσο και σε άλλες χώρες. 
Επιπροσθέτως, σε µελέτες στην Τουρκία που διερευνούν τα επίπεδα εργασιακής 
ικανοποίησης των επαγγελµατιών υγείας βρέθηκε ότι η οµάδα των εργαζοµένων που 
παρουσιάζει χαµηλότερη βαθµολογία είναι οι νοσηλεύτριες (Gunes 2007). Παρόµοια 
αποτελέσµατα προκύπτουν και από τη µελέτη του Ozaltin (1997) για την εργασιακή 
ικανοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών. 

Στην κατηγορία των εσωτερικών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης 
βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη βαθµολογία σε ότι 
αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εργαζοµένων. Αυτό το αποτέλεσµα 
προκύπτει από τις διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των παντρεµένων και των 
ελεύθερων εργαζοµένων. Στις κατηγορίες των εξωτερικών και γενικών παραγόντων 
εργασιακής ικανοποίησης δεν παρατηρούνται σηµαντικά στατιστικές 
διαφοροποιήσεις. Σε έρευνα των Erdem et al. (2008) βρέθηκε ότι υπάρχουν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της 
οικογενειακής κατάστασης των εργαζοµένων και συγκεκριµένα, ότι τα επίπεδα 
εργασιακής ικανοποίησης των παντρεµένων εργαζοµένων είναι υψηλότερα από αυτά 
των ελεύθερων εργαζοµένων. Παροµοίως, σε έρευνα των Unsar et al. (2006) 
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης είναι υψηλότερα στους 
παντρεµένους εργαζόµενους σε σχέση µε αυτά των ανύπαντρων και επίσης, ότι ο 
γάµος οδηγεί σε µεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση διότι προσφέρει έναν πιο 
προγραµµατισµένο τρόπο ζωής και εργασίας. Επίσης, οι Aslan & Akbayrak (2002) και 
Ozaltin (1997) βρήκαν ότι οι παντρεµένοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 
εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση µε τους ελεύθερους εργαζόµενους. Μια πιθανή 
αιτία για αυτά τα αποτελέσµατα είναι ότι οι ελεύθεροι εργαζόµενοι έχουν χαµηλές 
προσδοκίες από την εργασιακή τους ζωή. 

Και στις τρεις κατηγορίες παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης διαπιστώθηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη βαθµολογία σε σχέση µε το συνολικό χρόνο 
εργασιακής εµπειρίας. Ισχύει ότι η εργασιακή εµπειρία αποτελεί ένα σηµαντικό 
παράγοντα της ικανοποίησης των εργαζοµένων από τη δουλειά τους. Σε έρευνα των 
Erdem et al. (2008) βρέθηκε ότι οι εργαζόµενοι µε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας 
σηµείωναν υψηλότερη βαθµολογία σε ότι αφορά τα επίπεδα εργασιακής 
ικανοποίησης. Έχει αποδειχθεί ότι όσο ο εργαζόµενος αποκτά περισσότερα χρόνια 
εργασιακής εµπειρίας τόσο µειώνεται η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίσεις στη 
δουλειά του, επιλύει πιο εύκολα τα προβλήµατα που προκύπτουν και αναλαµβάνει 
περισσότερες πρωτοβουλίες, γεγονός που τον κάνει να ικανοποιείται σε υψηλότερο 
βαθµό από την εργασία του. Οι Karlidag et al. (2000) βρήκαν ότι όσο περισσότερα 
χρόνια προϋπηρεσίας έχει ένας εργαζόµενος τόσο µεγαλύτερη εργασιακή 
ικανοποίηση αποκοµίζει από τη δουλειά του. Στην έρευνα των Aslan & Akbayrak 
(2002) βρέθηκε ότι όσο οι νοσηλεύτριες αποκτούν εργασιακή εµπειρία τόσο 
περισσότερο ικανοποιούνται από τη δουλειά τους. Από µελέτη των Kocabacak et al.  
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2008 και Aksayan 1990 προέκυψε ότι το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των 
εργαζοµένων που έχουν περισσότερα από 15 χρόνια προϋπηρεσίας είναι 
µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτούς που έχουν λιγότερα από 15 χρόνια εµπειρίας και οι 
διαφορές που προκύπτουν είναι στατιστικά σηµαντικές. Παρόµοια έρευνα για την 
εργασιακή ικανοποίηση των Piyal et al. (2002) στο νοσοκοµείο SSK της Άγκυρας 
βρήκε ότι τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτριών παρουσιάζουν 
διαφορές σε σχέση µε το διάστηµα προυπηρεσίας τους. Ενώ ορισµένες έρευνες 
δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της εργασιακής 
ικανοποίησης και των ετών προϋπηρεσίας των εργαζοµένων, άλλες έρευνες 
υποστηρίζουν ότι όσο οι εργαζόµενοι αποκτούν εµπειρία στη δουλειά τους τόσο τα 
επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, σταδιακά αυξάνονται (Bodur και Guler 1997). 

Σε ότι αφορά το σύνολο των παραγόντων ικανοποίησης (εσωτερικοί, εξωτερικοί 
και γενικοί) προέκυψε ότι το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης είναι υψηλότερο 
και στατιστικά σηµαντικό για όσους εργαζόµενους βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό 
περιβάλλον για αρκετά έτη. Σε παρόµοια έρευνα διαπιστώθηκε ότι όσο το χρονικό 
διάστηµα που µένει ένας εργαζόµενος στην ίδια δουλειά αυξάνει τόσο αυξάνει και το 
επίπεδο ικανοποίησής του από την εργασία, ενώ για όσους βρίσκονται λίγα χρόνια 
στον ίδιο εργασιακό χώρο (1-5 έτη) το επίπεδο ικανοποίησης είναι πολύ χαµηλό 
(Yilmaz και Kocak 2008).

Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών 
παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης των εργαζοµένων και του ωραρίου εργασίας 
τους. Σε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Bilgi και Esatoglu (2005) 
βρέθηκε ότι οι νοσηλεύτριες που εργάζονται σε συνεχόµενο πρωινό ωράριο έχουν 
υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση µε τις συναδέλφους τους 
που εργάζονται συνδυαστικά σε πρωινή και βραδυνή βάρδια. Ο Bengu (2005) βρήκε 
ότι η διαφορά µεταξύ της σχέσης εργασίας και των επιπέδων εργασιακής 
ικανοποίησης είναι στατιστικά σηµαντική. Ο βαθµός εργασιακής ικανοποίησης αυτών 
που εργάζονται µόνο πρωί είναι υψηλότερος σε σχέση µε αυτόν όσων εργάζονται και 
το πρωί και το βράδυ. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας είναι παρόµοια µε τα 
αποτελέσµατα που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία για το νοσοκοµείο ΖΤΒ της 
Άγκυρας. Αν και ως τώρα γνωρίζαµε ότι η βραδυνή εργασία επηρεάζει την κοινωνική 
και ψυχολογική ισορροπία των εργαζοµένων, ωστόσο από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι επηρεάζει και το βαθµό εργασιακής ικανοποίησής τους. 

Προτάσεις 
Εξετάζοντας τα κυριότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα για το 

βαθµό εργασιακής ικανοποίησης και ποιότητας ζωής των εργαζοµένων µαιών και 
νοσηλευτριών στο νοσοκοµείο ΖΤΒ της Άγκυρας στην Τουρκία γίνονται οι ακόλουθες 
προτάσεις βελτίωσης των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης: 

- αναδιοργάνωση του ωραρίου εργασίας, 
- ανάπτυξη κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων µεταξύ των εργαζοµένων, 
- βελτίωση των οικονοµικών απολαβών, σύµφωνα µε την ποιότητα και το φόρτο 

εργασίας, 
- αναγνώριση της προσφοράς των εργαζοµένων µέσα στη δουλειά τους, 
- ανάπτυξη προοπτικών εξέλιξης των εργαζοµένων µε δίκαια και αντικειµενικά 

κριτήρια, 
- παροχή προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού,
- επιβράβευση και παροχή βραβείων και επαίνων στους νοσηλευτές για 

σηµαντικά επιτεύγµατα πάνω στη δουλειά τους, 
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- ύπαρξη καθηκοντολογίου του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και πιστή τήρησή του 
από όλους,

- βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
- συµµετοχή των νοσηλευτών στις αποφάσεις της διοίκησης.

Αυτού του είδους οι µελέτες για την εργασιακή ικανοποίηση των µαιών και των 
νοσηλευτριών θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά και σε όλους τους επαγγελµατικούς 
χώρους της υγείας. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στις διοικήσεις των µονάδων αυτών 
να γνωρίσουν καλύτερα τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των εργαζοµένων 
τους, διαχρονικά και να εφαρµόσουν νέα µέτρα και πρακτικές προς βελτίωση αυτών 
των επιπέδων, αξιολογώντας µε αυτόν τον τρόπο και το έργο τους, ως διοικητές. 
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Επιστηµονικό Άρθρο

Αγροτική Ανάπτυξη και Σενάρια Υγειονοµικής Περίθαλψης στην 
Ινδία

Πρεµανάντα Μπαρατί, Ινδικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Ινδία
Ντιπάκ Κουµάρ Αντάκ, Κέντρο Ανθρωπολογικών Ερευνών, Ινδία

Εισαγωγή
Η Ινδική κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, εθνικότητες,  

καθώς και θρησκευτικές, γλωσσολογικές και εδαφικές µειονότητες, οι οποίες ζουν 
µακρία η µία από την άλλη σε διαφορετικά χωριά. Στην Ινδία, η γεωργία αποτελεί το 
µέσο διάβιωσης των 2/3 του εργατικού δυναµικού. Διαχρονικά, η γεωργία αποτελεί 
έναν από τους πιο σηµαντικούς οικονοµικούς παραγωγικούς τοµείς της χώρας. Η 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής έχει προκληθεί λόγω της καλλιέργειας 
µεγαλύτερων εκτάσεων, της επέκτασης των δικτύων άδρευσης, της χρήσης 
ποιοτικότερων σπόρων, της χρησιµοποίησης αποδοτικότερων τεχνικών καλλιέργειας 
και παραγωγής, της καλύτερης διαχείρισης του νερού και της προστασίας των φυτών 
και των καλλιεργήσιµων εκτάσεων (World Bank 2008). Συνεπώς, η αγροτική 
οικονοµία στην Ινδία βασίζεται κυρίως στη γεωργία. Ωστόσο, ο αγροτικός τοµέας 
παραγωγής συνεισφέρει µόνο το 19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 
της Ινδίας, γεγονός που δείχνει τη χαµηλή κατά κεφαλή παραγωγή εισοδήµατος, 
συγκρινόµενος µε άλλους παραγωγικούς τοµείς της χώρας. Αυτή η «παράδοξη» 
κατάσταση βαίνει να χειροτερεύει λόγω της συνεχόµενης αύξησης του Ινδικού 
πληθυσµού, γεγονός που οδηγεί σε ολοένα και µεγαλύτερο περιορισµό των 
διαθέσιµων εκτάσεων προς καλλιέργεια. Επίσης, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας 
φέρνει την Ινδία να ανταγωνίζεται µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Το γεγονός αυτό 
καθιστά ολοένα και πιο σηµαντική την προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στην 
αγροτική οικονοµία της Ινδίας. 

Η Ινδία τα τελευταία χρόνια είναι µία από τις 10 πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες, παγκοσµίως. Το 10ο Πενταετές Σχέδιο Δράσης έθετε ένα στόχο 
ανάπτυξης κοντά στο 8% του ΑΕΠ για το διάστηµα 2002-2007, ενώ το 11ο Πενταετές 
Σχέδιο Δράσης θέτει ένα στόχο κοντά στο 9,3% του ΑΕΠ για το 2007-2012, µε 
επιπλέον στόχο τον διπλασιασµό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, έως το 2012. 
Σύµφωνα µε αυτούς τους στόχους, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ έχει αγγίξει 
το 8%, το διάστηµα 2006-2007, συγκριτικά µε το ποσοστό του 6,1%, ετησίως, που 
ήταν τη δεκαετία του 1990. Αν και η αγροτική παραγωγή της Ινδίας έχει 
τετραπλασιαστεί τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες η συνολική παραγωγή 
δηµητριακών έχει παγιωθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Ως αποτέλεσµα, η συνεισφορά 
της γεωργίας στο ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε από 25% το 2000-2001 σε 19% το 
2006-2007. Παρόλα αυτά, η γεωργία αποτελεί τον µεγαλύτερο οικονοµικό 
παραγωγικό τοµέα και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονοµική 
ανάπτυξη της Ινδίας. 

Ο χαµηλός ρυθµός αγροτικής ανάπτυξης ανησυχεί τους διαµορφωτές της 
πολιτικής στην Ινδία, αφού τα 2/3 του πληθυσµού βασίζονται στην αγροτική 
απασχόληση ως µέσο διαβίωσης. Οι παρούσες αγροτικές πολιτικές στην Ινδία δεν 
είναι ούτε οικονοµικά, αλλά ούτε και περιβαλλοντικά βιώσιµες και το κέρδος που 
αποκοµίζει η χώρα από την πώληση αγροτικών προϊόντων είναι χαµηλό. Τα φτωχά, 
σε συντήρηση, αδρευτικά συστήµατα και η σχεδόν καθολική απουσία επεκτάσεών 
τους αποτελούν τους κυρίαρχους παράγοντες για αυτή την αρνητική εξέλιξη. Επίσης, 
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η πρόσβαση των αγροτών της Ινδίας στις αγορές της χώρας παρεµποδίζεται από το 
κακό οδικό δίκτυο, οι δοµές της αγοράς για εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων είναι 
υποτυπώδης, ενώ υπάρχει εκτεταµένη ρύθµιση της αγοράς από µέρους του Κράτους 
(World Bank 2008). Ωστόσο, οι µουσώνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην Ινδική 
αγροτική οικονοµία και καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το εάν η συγκοµιδή θα είναι 
αρκετή, µέτρια ή φτωχή κάθε χρονιά. 

Παράλληλα µε τη γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και τη µείωση της 
φτώχειας υπάρχει αξιόλογη βελτίωση σε αρκετούς δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι οποίοι είναι είτε σε επίπεδο δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών είτε σε επίπεδο δεικτών κοινωνικής ανάπτυξης. Κατά τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, η Ινδία έκανε σηµαντικά βήµατα εµπρός, στον τοµέα της υγείας. 
Παρόλα αυτά είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν ανοµοιοµορφίες τόσο 
στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στη χώρα 
µεταξύ των διαφορετικών πολιτειών, αλλά και µεταξύ περιοχών µέσα στην ίδια 
πολιτεία. Η εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων αποτελεί βασική αρχή των κυβερνήσεων 
στην Ινδία. Οι εφαρµοζόµενες µεταρρυθµίσεις από το 1991 και ύστερα µε τις 
προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασης και τις διαδικασίες µείωσης του 
ρυθµιστικού ρόλου του Κράτους φαίνεται πως έχουν διευρύνει παρά περιορίσει τις 
ανισότητες. Στις µεγαλύτερες περιφέρειες της Ινδίας υπάρχουν περιοχές όπου 
παρατηρούνται αξιοσηµείωτες διαφορές στους δείκτες ανάπτυξης (World Bank 2008). 
Υπό αυτό το σκηνικό, η παρούσα µελέτη προσπαθεί να αναλύσει την αγροτική 
ανάπτυξη και τα αντίστοιχα σενάρια για τον τοµέα της υγείας, στις παρούσες 
συνθήκες, στη βάση πολλαπλών πηγών δεδοµένων. 

Αγρο-οικολογικές Περιοχές
Στην Ινδία, η ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι σε υψηλό βαθµό 

εξαρτώµενη από την περιοχή από βρίσκεται το αγροτεµάχιο. Γι αυτό το λόγο, η 
διάθεσιµη γεωργική γη στη χώρα κατηγοριοποιείται σε διαφορετικές αγρο-οικολογικές 
περιοχές βασιζόµενες σε κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Μια ζώνη/περιοχή γης 
θεωρείται ότι είναι κατάλληλη για καλλιέργεια όταν το κλίµα της ευνοεί τη σπορά και 
ανάπτυξη βασικών αγροτικών προϊόντων. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως οικολογική 
όταν διαθέτει πλούσιο έδαφος, πυκνή βλάστηση, πανίδα και υδρόβιο σύστηµα (FAO, 
1983). Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης λιπασµάτων για την περίοδο 
2004-2005, η Ινδία κατηγοριοποιείται σε έξι αγρο-οικολογικές περιοχές: ξηρή, 
ηµίξηρη, σχεδόν υγρή, αρκετά υγρή, παράκτια και νησιωτική (Indian Council of 
Agricultural Research 2006a).

Λειτουργικοί Επενδυτές 
Ο κάτοχος των δικαιωµάτων χρήσης γης στην Ινδία είναι το άτοµο εκείνο που 

έχει την ευθύνη λειτουργίας και αξιοποίησης της αγροτικής περιουσίας και που 
εφαρµόζει πρώτος νέες τεχνικές µεθόδους. Αυτός µπορεί να είναι ο οικονοµικός 
κυρίαρχος ή να µοιράζεται την ευθύνη µε άλλους. Ο κάτοχος των δικαιωµάτων 
χρήσης γης και υπεύθυνος λειτουργίας δύναται να είναι είτε φυσικό είτε νοµικό 
πρόσωπο (Indian Council of Agricultural Research 2006b). Ο Πίνακας 1 δείχνει τον 
αριθµό των λειτουργικών επενδυτών και τις εκτάσεις που έχουν στη διάθεσή τους, τις 
τελευταίες δεκαετίες. 
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Πίνακας 1. Αριθµός Λειτουργικών Επενδυτών και Αγροτική Περιοχή Ευθύνης ανά 
Τύπο Επένδυσης

Μέγεθος 
Αγροτικής Γης

Αριθµός Λειτουργικών Επενδυτών
(σε χιλιάδες)

Αριθµός Λειτουργικών Επενδυτών
(σε χιλιάδες)

Αριθµός Λειτουργικών Επενδυτών
(σε χιλιάδες)

Αγροτική Περιοχή Ευθύνης
(σε χιλιάδες εκτάρια)

Αγροτική Περιοχή Ευθύνης
(σε χιλιάδες εκτάρια)

Αγροτική Περιοχή Ευθύνης
(σε χιλιάδες εκτάρια)Μέγεθος 

Αγροτικής Γης 1985-‘86 1990-‘91 1995-‘96 1985-‘86 1990-‘91 1995-‘96
Πολύ µικρό
(≤ 1 ha) 57,8 59,4 61,6 13,4 15,0 17,2

Μικρό 
(1-2 ha) 18,4 18,8 18,7 15,6 17,4 18,8

Σχεδόν µεσαίο 
(2-4 ha) 13,6 13,1 12,3 22,3 23,2 23,8

Μεσαίο 
(4-10 ha) 8,2 7,1 6,1 28,6 27,1 25,4

Μεγάλο 
(≥ 1 ha) 2,0 1,6 1,2 20,1 17,3 14,8

Πηγή: Indian Council of Agricultural Research, 2006b.

Συνολική Καλλιεργήσιµη Γη, Συνολική Καλλιεργήσιµη Γη µε Αρδευτικά Δίκτυα 
και Αναλογία Γης προς κάθε Ινδό Κάτοικο

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, το ποσοστό της γης που καλλιεργούνται 
δηµητριακά ως προς το συνολική καλλιεργήσιµη γη, αλλά και τη συνολική 
καλλιεργήσιµη γη µε αρδευτικά δίκτυα στην Ινδία συνεχώς µείωνεται, διαχρονικά. Η 
ίδια τάση σηµειώνεται και σε ότι αφορά την αναλογησθείσα γη προς κάθε Ινδό 
κάτοικο. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι ενώ το ποσοστό καλλιεργήσιµης γης 
ήταν 75,7 το 1951-52 έπεσε σε 65,3 το 2001-02. Παροµοίως, το ποσοστό της 
συνολικής καλλιεργήσιµης γης µε αρδρευτικά δίκτυα ήταν 80,1 το 1951-52 και 
µειώθηκε σε 69,8 το 2001-02. Το 1951-52, η αναλογία γης προς κάθε Ινδό κάτοικο 
ήταν 0,34 και έπεσε το 2001-02 σε 0,16. 

Πίνακας 2. Συνολική Καλλιεργήσιµη Γη, Συνολική Καλλιεργήσιµη Γη µε Αρδευτικά 
Δίκτυα και Αναλογησθείσα Γη προς κάθε Ινδό Κάτοικο

Ετος
Ποσοστό Γης που Φυτεύονται Δηµητριακά ως 

προς
Ποσοστό Γης που Φυτεύονται Δηµητριακά ως 

προς Αναλογία Γης προς 
κάθε Ινδό ΚάτοικοΕτος Συνολική 

Καλλιεργήσιµη Γη
Συνολική Καλλιεργήσιµη Γη 

µε Αρδευτικά Δίκτυα

Αναλογία Γης προς 
κάθε Ινδό Κάτοικο

1951-52 75,7 80,1 0,34

1960-61 75,6 78,9 0,32

1970-71 75,3 78,9 0,28

1980-81 73,9 76,0 0,24

1990-91 68,9 71,0 0,20

2000-01 65,8 71,3 0,17

2001-02 65,3 69,8 0,16
Πηγή: Indian Council of Agricultural Research, 2006c.
  
Τάσεις στην Αγροτική Παραγωγή

Η αγροτική παραγωγή στην Ινδία επηρεάζεται από κλιµατολογικούς, θεσµικούς, 
τεχνολογικούς παράγοντες και παράγοντες υποδοµών. Το Διάγραµµα 1 δείχνει την 
τάση της αγροτικής παραγωγής σε τρία κύρια αγροτικά προϊόντα, όπως ρύζι, σιτάρι 
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και όσπρια στην Ινδία, στο πέρασµα των δεκαετιών. Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα 
από τα στοιχεία είναι ότι αν και παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση στην παραγωγή 
ρυζιού και σιταριού η παραγωγή οσπρίων είναι συγκριτικά µικρότερη σε σχέση µε τα 
άλλα δύο αγροτικά προϊόντα. 

Διάγραµµα 1. Παραγωγή Ρυζιού, Σιταριού και Οσπρίων, 1950-2005 (σε εκατοµµύρια 
τόνους)
Σηµείωση: *Περίοδος Πράσινης Ανάπτυξης, **Εκ των προτέρων εκτιµήσεις 06.07.2005.
Πηγή: Indian Council of Agricultural Research, 2006b.

Καθαρό Εγχώριο Προϊόν και οι Πολιτείες της BIMARΟU
Το ακρωνύµιο BIMARU προκύπτει από τα αρχικά γράµµατα τεσσάρων Ινδικών 

πολιτειών: Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan και Uttar Pradesh. Προσφάτως, 
τροποποιήθηκε σε BIMAROU και συµπεριέλαβε και την πολιτειά Orissa. Το 
συγκεκριµένο όρο επινόησε ο οικονοµικός αναλυτής Ashish Bose. Το ακρωνύµιο 
BIMARΟU µοιάζει µε τη λέξη «Bimar» της επίσηµης γλώσσας «Hindi» της Ινδίας και 
σηµαίνει άρρωστος. Ο Ashish Bose χρησιµοποίησε αυτό τον όρο για να αποτυπώσει 
την «άρρωστη» οικονοµική κατάσταση στις συγκεκριµένες Ινδικές πολιτείες. 

Έχει παρατηρηθεί από τις έως τώρα αναλύσεις ότι αν και η παραγωγή του 
ρυζιού και των σιτηρών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες η παραγωγή των 
οσπρίων έχει µείνει στάσιµη. Αυτό σηµαίνει ότι αν κοιτάξουµε το καθαρό εγχώριο 
προϊόν σε σηµερινές τιµές (κατά κεφαλή εισόδηµα) για τις διαφορετικές πολιτείες 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Το µέσο κατά κεφαλή εισόδηµα της Ινδίας είναι Rs. 
19.040. Το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδηµα είναι στα Rs 57.432, ενώ το χαµηλότερο 
είναι στην πολιτεία Bihar µε Rs. 5.683, µία από τις πολιτείες που συµπληρώνουν το 
ακρωνύµιο BIMAROU. Και οι υπόλοιπες τέσσερις πολιτείες που συµπεριλαµβάνονται 
στο ακρωνύµιο είναι µεταξύ των πιο φτωχών περιοχών της Ινδίας. 

Αρκετές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένων κι αυτών των Ηνωµένων Εθνών 
δείχνουν ότι η επίδοση των πολιτειών της BIMAROU επηρεάζεται αρνητικά από το 
ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριµένα, παρατηρείται µια κάτω του 
µέσου όρου κατάταξη των πολιτειών της BIMAROU σε όλους τους δείκτες υγείας. Στο 
συγκεκριµένο σηµείο θα αναφερθούµε στο 11ο πενταετές σχέδιο δράσης 
(2007-2012) της Κυβέρνησης της Ινδίας. 
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11ο Πενταετές Σχέδιο Δράσης (2007-2012)
Οι κυριότεροι στόχοι του πενταετούς Σχεδίου Δράσης είναι οι εξής: 

1. Επιτάχυνση του ετήσιου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ από 8% σε 10%. 
2. Ετήσια αύξηση κατά 4% του ρυθµού ανάπτυξης του αγροτικού ΑΕΠ έτσι ώστε 

να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικότερη διάχυση των οφελειών. 
3. Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του δηµοτικού σχολείου από τους µαθητές 

από 52,2% το 2003-2004 σε 20% µέχρι το 2011-2012. 
4. Μείωση της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων σε ότι αφορά το επίπεδο γνώσης 

γραφής και ανάγνωσης κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες.  
5. Μείωση του ποσοστού βρεφικής θνησιµότητας σε 28 και της θνησιµότητας των 

µητέρων σε 1 για κάθε 1.000 ζώντα βρέφη που γεννιούνται.
6. Μείωση του συνολικού δείκτη γονιµότητας σε 2,1 παιδιά.
7. Μείωση του ποσοστού υποσιτιζόµενων παιδιών ηλικίας 0-3 ετών στο µισό του 

παρόντος ποσοστού.
8. Μείωση του ποσοστού αναιµίας στις γυναίκες και στα κορίτσια κατά 50% µέχρι 

το τέλος της εφαρµογής του Σχεδίου Δράσης, το 2012.
9. Αύξηση του βαθµού προστασίας των δασών και των δεντρόφυτων περιοχών 

κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες.
10. Επίτευξη όλων των επιτρεπτών από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 

επιπέδων για την ποιότητα του αέρα σε όλες τις µεγαλουπόλεις της Ινδίας µέχρι 
το 2011-2012.

11. Επεξεργασία όλων των αστικών λειµµάτων µέχρι το 2011-2012 ώστε να 
καθαριστούν τα νερά των ποταµών. 

Οι επίσηµες εκτιµήσεις για το ποσοστό του Ινδικού πληθυσµού που βρίσκεται 
κάτω από το όριο της φτώχειας δείχνουν ότι υπάρχει µια σηµαντική πτωτική τάση. 
Ωστόσο, οι πολιτείες της BIMARΟU παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. 
Καθ’ όλη τη δεκαετία που εξετάστηκε, οι πολιτείες της BIMARΟU παρέµειναν στο 
σηµείο εκκίνησης, ενώ οι υπόλοιπες πολιτείες της Ινδίας κινήθηκαν εµπρός. Οι 
οικονοµίες των πολιτειών της BIMARΟU αυξήθηκαν κατά µέσο όρο 4,6%, ετησίως, 
σε σύγκριση µε µια αύξηση της τάξης του 6,5% κατά µέσο όρο που παρατηρήθηκε σε 
όλη την Ινδία κατά τη δεκαετία 1990-00. 

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index - HDI)
Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) αποτελείται από τρεις δείκτες: 

προσδόκιµο ζωής, επίπεδο αλφαβητισµού και επίπεδο φτώχειας. Ο συνολικός HDI 
για την Ινδία ήταν 0,530 το 1996 και 0,605 το 2006. 

Τα αποτελέσµατα για τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατηγοριοποιούνται σε 
τρεις οµάδες. Όλες οι πολιτείες της BIMARΟU εντάσσονται στην 3η οµάδα (HDI: 
0,501-0,600) παρουσιάζοντας µια απογοητευτική κατάσταση του πληθυσµού σε 
σχέση µε το προσδόκιµο ζωής, τα επίπεδα αλφαβητισµού και τα επίπεδα φτώχειας. 

Διατροφή
Η κατάλληλη διατροφή παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Η 

περίοδος από τη γέννηση ενός παιδιού έως την ηλικία των δύο ετών είναι σηµαντική 
για την σωστή και υγιή ανάπτυξή του. Σε αυτό το στάδιο της ηλικίας τους τα παιδιά 
είναι ευάλωτα σε καθυστερηµένη ανάπτυξη, έλλειψη τροφής και κοινές παιδικές 
ασθένειες, όπως διάρροιες και σοβαρές µολύνσεις του αναπνευστικού. Στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, τα παιδιά και οι ενήλικες είναι ευάλωτοι στον υποσιτισµό 
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εξαιτίας του χαµηλού σε θερµιδική αξία διαιτολογίου που έχουν στη διάθεσή τους, των 
µεταδοτικών ασθενειών, της απουσίας φροντίδας υγείας, καθώς και της άνισης 
κατανοµής του φαγητού µέσα σε ένα νοικοκυριό (NFHS-III 2007). Ο υποσιτισµός σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ινδία είναι ένα σοβαρό προβληµα. Περίπου τα µισά 
παιδιά αυτής της κατηγορίας (45,9%) υποσιτίζονται (Antony & Laxmaiah 2008).

Αναιµία
Αναιµία παρατηρείται όταν υπάρχουν χαµηλά επίπεδα αιµοσφαιρίνης στο αίµα.  

Η παρουσία αναιµίας στα παιδιά είναι ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας διότι οδηγεί σε 
µια σειρά προβληµάτων, όπως διαταραγµένη γνωσιακή συµπεριφορά, µειωµένη 
κινητική ανάτυξη, χαµηλά επίπεδα συντονισµού, προβληµατική γλωσσική ανάπτυξη, 
περιορισµένα σχολαστικά επιτεύγµατα και τέλος, αυξηµένα επίπεδα θνησιµότητας 
από µεταδοτικές ασθένεις. Μία από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες παιδιών είναι αυτή 
της ηλικιακής οµάδας 6-23 µηνών (NFHS-III 2007). Παρόλο που υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των παιδιών που πάσχουν από αναιµία µεταξύ των 
διαφορετικών περιοχών της Ινδίας, ωστόσο τα ποσοστά θεωρούνται αρκετά υψηλά 
και κυµαίνονται από περίπου 38%, το χαµηλότερο έως 78% το υψηλότερο ποσοστό. 
Η αναιµία εµφανίζεται πιο έντονα στις πολιτείες της BIMARΟU.

Πρώιµη Παιδική Θνησιµότητα
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει πληροφορίες για τα επίπεδα βρεφικής 

θνησιµότητας, παιδικής θνησιµότητας και θνησιµότητας των παιδιών κάτω των 5 
έτων. Οι δείκτες αυτοί δεν συνδέονται µόνο µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσµού, αλλά και µε το επίπεδο κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, 
καθώς και µε την ποιότητα ζωής στην Ινδία. Βοηθάνε, επίσης, στην παρατήρηση και 
αξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού µιας συγκεκριµένης περιοχής/
χώρας. Γεωγραφικά, οι νότιες και δυτικές περιοχές της Ινδίας παρουσιάζουν τους 
χαµηλότερους δείκτες βρεφικής και παιδικής θνησιµότητας, ενώ οι πολιτείες της 
BIMARΟU τους υψηλότερους δείκτες πρώιµης παιδικής θνησιµότητας. 

Συζήτηση
Η σχέση µεταξύ του ανθρώπου και της γης είναι ίσως τόσο παλιά όσο και ο 

ίδιος ο άνθρωπος αυτός καθ’ αυτός. Ο Malthus αναγνώρισε τις συνέπειες της 
αύξησης του πληθυσµού στις διαθέσιµες πηγές όταν αναφέρθηκε στην ανεπάρκεια 
της προσφοράς του εδάφους και της παραγωγής τροφίµων. Η Ινδία είναι ένα κράτος 
όπου συνυπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές φυλετικές, γλωσσολογικές, θρησκευτικές 
και εδαφικές οµάδες ανθρώπων, η πλειοψηφία των οποίων διαµένει στα χωριά. Η 
αγροτική οικονοµία της χώρας βασίζεται κυρίως στη γεωργία. Έχει ενδιαφέρον να 
αναφέρουµε ότι η συνεισφορά της γεωργίας στο ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε από 25% 
το 2000-01 σε 19% το 2006-07. Αν και η αγροτική παραγωγή και οι συναφείς 
παραγωγικοί τοµείς έχουν µετρίως αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαφορετικών πολιτειών της 
χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι όταν µια χώρα καταφέρνει 
να έχει ανάπτυξη τα οφέλη θα πρέπει να πηγαίνουν σε όλους και όχι µονάχα σε 
ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων. Εάν η ανάπτυξη ωφελεί λίγους τότε κινδυνεύει η 
βιωσιµότητά της στο µέλλον. Γι αυτό, η ισορρόπηση των οφελειών, λόγω ανάπτυξης, 
µεταξύ των διαφορετικών πολιτειών στην Ινδία θα πρέπει να αποτελέσει το στόχο 
τόσο των διαµορφωτών της πολιτικής όσο και των πολιτικών (Swain et al. 2009). Θα 
πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους ότι η ζωή ενός γεωργού δεν συµπεριλαµβάνει µόνο 
όργωµα της γης και σπορά. Η ποιότητα ζωής των αγροτών της Ινδίας θα πρέπει να 
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βελτιωθεί εξασφαλίζοντάς τους µεγαλύτερο εισόδηµα. Η δυνατότητα άλλων παροχών 
σε όλους τους αγρότες, όπως αποχετευτικά δίκτυα, συµπληρωµατική εκπαίδευση 
γύρω από γεωργικά θέµατα, καθώς και εναλλακτικές µορφές απασχόλησης θα 
βοηθήσουν στην διατήρηση του γεωργικού επαγγέλµατος στο µέλλον. Ωστόσο, η 
πολιτείες της BIMARΟU χρειάζονται ιδιαίτερη µεταχείριση λόγω των δύσκολων 
οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές. 

Παράλληλα µε την γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση των επιπέδων 
φτώχειας έχει σηµειωθεί σηµαντική βελτίωση σε διάφορους δείκτης ανθρώπινης 
ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες είτε σε ότι αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
είτε σε ότι αφορά κοινωνικούς δείκτες. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε 
ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές σε ότι αφορά την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη µεταξύ των διαφορετικών πολιτειών της Ινδίας, αλλά και µέσα στην ίδια 
πολιτεία µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της.  

Στην Ινδία, 48% του πληθυσµού που ζει στα αστικά κέντρα ανήκει στο 
υψηλότερο επίπεδο ευηµερίας/πλούτου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που ζουν 
στα αγροτικά κέντρα είναι 7%. 

Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα Οικογενειακής Υγείας, Φάση ΙΙΙ, οι διατροφικές 
συνήθειες των παιδιών σχετίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε τις διατροφικές συνήθειες 
της µητέρας. Το φαινόµενο του υποσιτισµού είναι περισσότερο συχνό στα παιδιά 
όπου η µητέρα τους έχει ένα Δείκτη Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) κάτω του 18,5 σε 
σύγκριση µε τα παιδιά των οποίων οι µητέρες τους δεν είναι ελλιποβαρής. Από την 
έρευνα προκύπτει ότι όλες οι µετρήσεις/δείκτες βελτιώνονται όσο πηγαίνουµε από τα 
πιο φτωχά σε πιο πλούσια νοικοκυριά. Τα παιδιά που ανήκουν σε φτωχά νοικοκυριά 
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποσιτίζονται σε σχέση µε αυτά που ζουν σε 
καλύτερες συνθήκες. Στην συγκεκριµένη έρευνα βρέθηκε ότι το φαινόµενο του 
υποσιτισµού είναι πιο έντονο στις πολιτείες της BIMARΟU. Από τα αποτελέσµατα της 
Εθνικής Έρευνας Οικογενειακής Υγείας-III βρέθηκε, επίσης, ότι οι δείκτες βρεφικής 
και παιδικής θνησιµότητας είναι σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα στις αγροτικές 
περιοχές της Ινδίας. Το χρονικό διάστηµα 2001-05 ο δείκτης βρεφικής θνησιµότητας 
ήταν 50% υψηλότερα στις αγροτικές περιοχές σε σύγκριση µε αυτόν στις αστικές 
περιοχές. Σε ότι αφορά τα επίπεδα θνησιµότητας, οι υψηλότερες διαφορές µεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών παρατηρούνται στα παιδιά ηλικίας 1-4 ετών, τα 
οποία στις αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά θνησιµότητας σε 
σχέση µε αυτά στις αστικές περιοχές. 

Οι παρεµβάσεις της Ινδικής Κυβέρνησης σε ότι αφορά την αναπαραγωγική και 
παιδική υγεία αναµένεται ότι θα αναβαθµίσουν ποιοτικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
υγείας και θα επιτύχουν πολλαπλούς σκοπούς. Η όλη προσπάθεια της κυβέρνησης 
γίνεται µε σκοπό όχι µόνο να ανακατευθύνει το πρόγραµµα και να αλλάξει τη 
συµπεριφορά των προµηθευτών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο γειτονιάς, αλλά να 
βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα αποµακρυσµένα χωριά της Ινδίας και σε 
όσους δεν έχουν δυνατότητες πρόσβασης στους παρόχους υπηρεσιών υγείας. 
Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι οι φυσικές πηγές αυτής της χώρας δεν είναι 
αρκετές ώστε να φέρουν την ανάπτυξη στην Ινδία. Η αναζήτηση ύπαρξης ενός 
υγειούς πληθυσµού αποτελεί πάντα µια σηµαντική παράµετρο της διοίκησης 
υπηρεσιών υγείας της χώρας. Ωστόσο, σε µια χώρα όπως η Ινδία, τα περισσότερα 
σχήµατα υπηρεσιών υγείας είναι συγκεντρωτικά και δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
διαφορετικές ανάγκες τόσο µεταξύ των πολιτών όσο και µεταξύ των διαφορετικών 
πολιτειών, κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών υγείας. Ως αποτέλεσµα, τα καινούργια 
σχήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας που δηµιουργούνται δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη λαϊκή αποδοχή και καθίστανται ανεπιτυχή. Συνεπώς, οδηγούµαστε στο 
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συµπέρασµα ότι θα πρέπει να υπάρξει, από την πλευρά της Ινδικής Κυβέρνησης, µια 
πιο αποτελεσµατική πολιτική προσπάθεια στην ανάπτυξη των τοµέων της γεωργίας 
και των υπηρεσιών υγείας. 
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Βιβλιοπαρουσίαση 

Η Απάτη στην Υγεία

Η υγεία είναι ένα δηµόσιο αγαθό µε την έννοια που έχει προσδώσει σε αυτό τον 
όρο ο γνωστός οικονοµολόγος Πολ Σάµουελσον. Η εξασφάλιση αυτής της παροχής 
σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος και πλούτου, έχει δηµιουργήσει ένα σύµπλεγµα 
φορέων και αρµοδιοτήτων που αποτελούν τους βασικούς συντελεστές του κλάδου 
της παροχής υπηρεσιών υγείας. Το πλέγµα αυτό περιλαµβάνει πρώτα και κύρια τον 
πελάτη (ασθενή), τους ανθρώπους της παροχής (στελέχη υπηρεσιών υγείας, γιατροί, 
νοσοκόµοι, τεχνικό προσωπικό κ.λπ.), τα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης (κεντρική, 
περιφερειακή, τοπική), τους διάφορους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (εκκλησία, 
φιλανθρωπικά ιδρύµατα, επαγγελµατικές ενώσεις, κ.λπ.), τα ασφαλιστικά ταµεία 
(δηµόσια και ιδιωτικά) και τέλος, τις ιδιωτικές εταιρείες (ιδιωτικά νοσοκοµεία, 
φαρµακευτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.λπ.). Με όλους αυτούς τους 
εµπλεκόµενους και µε δεδοµένο ότι το κόστος υγείας δεν το επωµίζεται πάντοτε κατά 
100% ο τελικός αποδέκτης του συστήµατος, υπάρχει µεγάλο περιθώριο απάτης. 
Συνεπώς, απαιτείται οικονοµικός έλεγχος όλου αυτού του πλέγµατος των υπηρεσιών 
υγείας. Η ελεγκτική (audit) είναι επιστήµη. Και ως τέτοια έχει αρχές και κανόνες. 

Αυτές οι αρχές και οι κανόνες παρουσιάζονται σε ένα πολύ σηµαντικό εγχειρίδιο 
για την απάτη στον χώρο της υγείας (βλέπε Rebecca S. Busch. Healthcare Fraud: 
Auditing and Detection Guide. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc). Η έκδοση 
του 2012 είναι η δεύτερη και κατά πολύ πιο διευρυµένη από την πρώτη έκδοση του 
2008. Αυτό εξηγείται και στον πρόλογο του βιβλίου από την συγγραφέα. Όπως εξηγεί 
η συγγραφέας, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως νοσοκόµα, στην πρώτη έκδοση 
χρησιµοποιήθηκε ο όρος Εύρος Φροντίδας Υγείας - ΕΦΥ (Healthcare Continuum-
HCC) για να περιγράψει τους βασικούς συντελεστές (τους αποκαλεί παίκτες) του 
κλάδου υγείας. Αυτοί ήταν οι ασθενείς, οι πάροχοι, τα ταµεία (δηλαδή αυτοί που 
πληρώνουν το λογαριασµό), ο εργοδότης που προσφέρει στον απασχολούµενο 
ιδιωτική ή δηµόσια ασφάλεια υγείας, οι διάφοροι προµηθευτές και πάροχοι 
ανεξάρτητων υπηρεσιών υγεία, η κυβέρνηση και το οργανωµένο έγκληµα. Στην νέα 
έκδοση αυτό το ΕΦΥ αποτελεί µόνο ένα από τα έξι ΕΦΥ που εξετάζονται στο βιβλίο. 
Πάντως, αυτό αποκαλείται το πρωτεύων ΕΦΥ (P-HCC). Τα άλλα πέντε που 
εξετάζονται είναι εκείνο των δευτερευόντων φορέων που αποτελούν σηµείο αναφοράς 
(benchmarks), των πληροφορικών συστηµάτων, της εκτίµησης ζηµιών, της διαφάνειας 
και των κανόνων. 

Το βιβλίο οργανώνεται σε 24 κεφάλαια. Το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο 
εισάγουν το αντικείµενο και δίδουν τα συµπεράσµατα του βιβλίου αντίστοιχα. Τα άλλα 
κεφάλαια εξετάζουν τις έξι κατηγορίες του ΕΦΥ. Το βιβλίο αποτελεί εγχειρίδιο-οδηγό 
για όλους εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν µε την απάτη στο χώρο της υγείας. Ο 
χώρος της υγείας έχει πολλές «δυνατότητες» απάτης και αυτή µπορεί να προέρχεται 
από όλους τους εµπλεκόµενους (ασθενείς, προσωπικό, ασφαλιστές, κ.λπ.), αλλά και 
από το οργανωµένο έγκληµα. Η ανελαστική ζήτηση των υπηρεσιών υγείας το καθιστά 
ως µία από τις πιο προσοδοφόρες δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος. Αν 
σκεφτεί κανείς το παγκόσµιο εµπόριο οργάνων φθάνει για να γίνει αντιληπτό το 
µέγεθος της απάτης και της κατάχρησης που ελκύει ο χώρος της υγείας. Στην 
Ελλάδα, το φακελάκι είναι σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στις απάτες που γίνονται 
σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ. Δυστυχώς, και στη χώρα µας οι πολλές σταγόνες 
έχουν δηµιουργήσει ποτάµι που πλέον υπονοµεύει την βιωσιµότητα του συστήµατος.
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Σύµφωνα µε την συγγραφέα, στις ΗΠΑ το 25% των δαπανών υγείας είναι 
αποτέλεσµα απάτης. Η απάτη στον τοµέα της υγείας περιλαµβάνει ένα από τα 
ακόλουθα:

• Ψεύτικες απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταµεία.
• Εξαπάτηση σε ό,τι αφορά φθηνότερες εναλλακτικές υπηρεσίες υγείας.
• Συγκάλυψη απάτης.
• Μη πραγµατική παρουσίαση του κόστους µιας υπηρεσίας υγείας.
• Μη πραγµατική παροχή της δηλωµένης υπηρεσίας υγείας.

Όπως, πολύ σωστά αναφέρεται η απάτη στο χώρο της υγείας είναι ένα διεθνές 
και συνεχώς αυξανόµενο φαινόµενο. Εκτός των ΗΠΑ, αναφέρει παραδείγµατα από 
την Γαλλία, την Αγγλία, την Ιαπωνία, την Ελβετία, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία. 
Οι δε απατεώνες καλύπτουν όλο το φάσµα των συµµετεχόντων και µη στον χώρο της 
υγείας. Η συγγραφέας τους προσδιόρισε ως εξής:

• Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας.
• Οι ασφαλισµένοι.
• Ιδιώτες, ντόπιοι και αλλοδαποί.
• Εργαζόµενοι του χώρου ασφάλειας που εγκρίνουν δαπάνες νοσηλείας στους 

εαυτούς τους και τους φίλους των. 
• Κυκλώµατα απατεώνων και εγκληµατικών οργανώσεων.
• Τρίτα πρόσωπα ως προς το χώρο της υγείας που στήνουν σχήµατα 

εξαπάτησης.
• Ταµεία κάλυψης, φορείς και προσωπικό του χώρου υγείας.
• Πωλητές και προµηθευτές του χώρου υγείας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι άτοµα που σχεδιάζουν και εκτελούν τις 
απάτες. Η συγγραφέας επιχειρηµατολογεί ότι τα άτοµα αυτά πάσχουν, συνήθως, από 
αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Στις ΗΠΑ το 14,8% του πληθυσµού 
(72 εκατοµµύρια άνθρωποι) έχουν διαταραχή προσωπικότητας σύµφωνα µε το 
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ. Οι πιο επαχθείς δεν έχουν καν συνείδηση του 
κακού που δηµιουργούν. 

Η ελεγκτική και η εξιχνίαση της απάτης στο χώρο της υγείας έχει τους δικούς της 
κανόνες και περιλαµβάνει την άντληση πληροφοριών από εκεί που φαίνεται ότι έχουν 
θαφτεί για πάντα. Μάλιστα, η Διεθνής Ένωση Πιστοποιηµένων Εξεταστών Απάτης σε 
όλους του κλάδους έχει 40 χιλιάδες µέλη από 125 χώρες και προσφέρει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης εξιχνίασης απάτης σε όλα του τα µέλη. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιµο 
εργαλείο για την εκπαίδευση όλων εκείνων που θέλουν να ασχοληθούν 
επαγγελµατικά µε την εξιχνίαση και κυρίως την πρόληψη της απάτης στο χώρο της 
υγείας. Έχει γραφτεί από µία συγγραφέα που έχει µακρά εµπειρία στο χώρο αυτό 
αφού από το 1991 δηµιούργησε τη δική της επιχείρηση παροχής συµβουλών σε 
όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης υπηρεσιών 
υγείας. Τα κεφάλαια του βιβλίου εξετάζουν όλες τις πλευρές του θέµατος της απάτης 
(πρόληψη, αποτροπή, διαπίστωση, επιστροφή χρηµάτων, προστασία, εκπαίδευση 
και κατάρτιση) και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που τις δηµιουργούν (ασθενείς, 
πάροχοι, ασφαλιστικά ταµεία, εργοδότες, πωλητές και εγκληµατίες). Ένα καθόλα 
χρήσιµο βιβλίο.
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Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ

α/α Τίτλος Επιµέλεια 
έκδοσης

Έτος 
δηµοσίευσης ISBN Αριθµός 

σελίδων

1
Health Studies: 

Economics, 
Management and Policy

Angus 
Douglas & 

Zoe Boutsioli
2011 978-960-9549-25-7 312

2
Unexpected Demand 

and its Impact on 
Hospital Cost: The Case 

of Greece

Zoe Boutsioli
(Συγγραφέας) 2010 978-960-6672-59-0 180

3
Themes on Health Care: 
Challenges and Future 

Actions
Zoe Boutsioli 2009 978-960-6672-54-5 442

4 Health Care Issues: An 
International Perspective

John N. 
Yfantopoulos,

Gregory T. 
Papanikos & 
Zoe Boutsioli

2006 978-960-6672-15-6 500

5 Health Economics, 
Management and Policy

John N. 
Yfantopoulos 
& Gregory T. 
Papanikos

2005 960-88672-6-6 432

6 The Economics of Health 
Reforms

John N. 
Yfantopoulos 2004 960-88672-0-7 875

7
Issues of Health 

Economics and Health 
Management

Stephen 
Birch, John 
F.P. Bridges 
and Gregory 
T. Papanikos 
(assisted by 

Zoe Boutsioli)

2003 960-87822-1-X 200

8 Health Economics and 
Health Management Sotiris Soulis 2002 960-02-1728-9 248

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
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ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm. 
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Ανακοινώσεις 

11th Annual International Conference on 
Health Economics, Management & Policy 

25-28 June 2012, Athens, Greece

The Health Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) organizes its 11th Annual International Conference on Health Economics, 
Management & Policy 25-28 June 2012, Athens, Greece. For the programs of 
previous  conferences, book publications based on the conference papers and other 
information, please visit the conference website www.atiner.gr/health.htm.

The registration fee is €300 (euro), covering access to all sessions, two lunches, 
coffee breaks and conference material. Special arrangements will be made with a local 
luxury hotel for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a 
number of social events will be organized: A Greek night of entertainment with dinner, a 
special one-day cruise in the Greek islands, an archaeological tour of Athens and a 
one-day visit to Delphi. Details of the social program are available at http://
www.atiner.gr/soc/2012SOC-HEA.htm

The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and students 
from all areas of health economics, management and policy. Areas of interest include 
(but are not confined to): Equity and Poverty in Health, Pharmaceutical Economics, 
Quality of Life, Economic Evaluation, Health Care Reforms, Social Security, School 
Health Programs, Health Law and Health Related Business. Selected papers will be 
published in a Special Volume of the Conference Proceedings or Edited Books as part 
of ATINER’s education book series. For Books and Proceedings  of previous 
conferences you may visit http://www.atiner.gr/docs/HEALTH_PUBLICATIONS.htm for 
table of contents and order forms. 

Please submit a 300-word abstract by email, health@atiner.gr, by 27 February 
2012 to: Dr. Zoe Boutsioli, Deputy Head, Health Research Unit of ATINER, 8 Valaoritou 
Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece. Tel.: + 30 210 363-4210 Fax: + 30 210 
3634209. Please include: Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional 
Affiliation, an email address and at least 3 keywords that best describe the subject of 
your submission. Please use the abstract submitting form available at http://
www.atiner.gr/docs/2012FORM-HEA.doc. Announcement of the decision is made 
within 4 weeks after submission, which includes information on registration deadlines 
and paper submission requirements. If you want to participate without presenting a 
paper, i.e. chair a session, evaluate papers to be included in the conference 
proceedings or books, contribute to the editing of a book, or any other contribution, 
please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@atiner.gr),  President, ATINER. 

The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 
1995 as an independent academic organization with the mission to become a forum, 
where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens and 
exchange ideas on their research and discuss the future developments of their 
discipline. Since 1995, ATINER has organized about 150 international conferences and 
has published over 100 books. Academically, the Institute consists of four research 
divisions and twenty research units. Each research unit organizes at least an annual 
conference and undertakes various small and large research projects.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

1. Τα άρθρα για δηµοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα σε 

Windows Microsoft Word σε διπλό διάστηµα και γραµµατοσειρά Arial 

µέγεθος 12 και θα πρέπει να αποστέλλονται µόνο ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση: health@atiner.gr 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από µια περίληψη, το ανώτερο 

µέχρι 150 λέξεις.

3. Οι πίνακες και τα διαγράµµατα θα πρέπει να υποβάλλονται στο τέλος 

του κειµένου.

4. Τα άρθρα δ ε ν θα πρέπε ι να ξ επ ερνούν τ ι ς 5 . 0 0 0 λ έ ξ ε ι ς , 

συµπεριλαµβανοµένων των κειµένων, των πινάκων, των διαγραµµάτων 

και της βιβλιογραφίας.

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείµενο, 

παραποµπές, βιβλιογραφία και πίνακες-διαγράµµατα. 

6. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δηµοσίευση δεν θα υποβάλλονται 

σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονοµία & Υγεία.

7. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνηµµένη επιστολή και στην πρώτη 

σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω στο 

εκάστοτε θέµα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή.

8. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιµοποιούν βάσεις δεδοµένων θα 

πρέπει να αναφέρεται µε κάθε λεπτοµέρεια η πηγή και να υποβάλλεται 

µαζί µε το άρθρο για να µπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις 

από τους κριτές.

9. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 

(2) κριτές. Το όνοµα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εµφανίζεται στο 

κείµενο, εκτός αν πρόκειται για παραποµπή.

10. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δηµοσιευτούν απαιτείται 

να µεταφέρουν τα πνευµατικά δικαιώµατα στο Οικονοµία και Υγεία.
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