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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 το βιβλίο «What makes 
health public? A critical evaluation of moral, legal, and political claims in public 
health» New York: Cambridge University Press, 2012 του John Coggon που αφορά 
τη δηµόσια υγεία από τη σκοπιά της ηθικής, της νοµικής και της πολιτικής. 

Στο πρώτο επιστηµονικό άρθρο εξετάζεται το θέµα της σχέσης µεταξύ του 
οικιστικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων/πόλεων και της δηµόσιας υγείας των 
Καθηγητών Βιργινία Σιζιόπικου και Αµπντούλ Μουκέτ Άµπρο του Πανεπιστηµίου της 
Αλαµπάµα στο Μπέρµινχαµ των ΗΠΑ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
δηµιουργία µιας µεθοδολογίας βαθµολόγησης, η οποία χρησιµοποιεί τα απαραίτητα 
µέτρα για να ποσοτικοποιήσει το πόσο «ανθρώπινη» είναι µια κοινότητα, σε σχέση µε 
τα σηµερινά δεδοµένα. Στη συνέχεια, εκτιµώνται οι συσχετίσεις µεταξύ της ποιότητας 
του αστικού ιστού και των δεικτών υγείας, όπως ο Δείκτης Μάζας Σώµατος (BMI) ή οι 
δείκτες παχυσαρκίας, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία µετρούνται ως αλλαγές στο 
οικιστικό περιβάλλον και αλλαγές στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. 

Το δεύτερο επιστηµονικό άρθρο ασχολείται µε την εκτίµηση της ελαστικότητας 
της ζήτησης των φαρµακευτικών προϊόντων στη Λετονία. Η συγγραφέας του άρθρου 
Δρ. Ντιάνα Αράγια του Πανεπιστηµίου της Λετονίας σκοπεύει στον προσδιορισµό της 
ελαστικότητας της ζήτησης για φάρµακα στη Λετονία, καθώς και στην αξιολόγηση των 
πιθανοτήτων της χρήσης αυτού του δείκτη ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο λήψης 
αποφάσεων και προβλέψεων σε ότι αφορά το σύστηµα αποζηµίωσης για δαπάνες 
αγοράς φαρµάκων στις υπηρεσίες εξωνοσοκοµειακής φροντίδας υγείας. 

Στο τρίτο επιστηµονικό άρθρο των Δρ. Νικολάου Μάνεση και Δρ. Μαργαρίτας 
Γερούκη γίνεται αναφορά στο θέµα της ενηµέρωσης για το HIVS/AIDS σε νέους στην 
Ελλάδα και συζητιούνται οι υπάρχουσες ανάγκες, αλλά και οι µελλοντικές προκλήσεις 
που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό να παρουσιάσει 
και να συζητήσει τις απορίες και ερωτήσεις µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον Ιό του HIV/AIDS και άλλες Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόµενες Ασθένειες. Εξετάζοντας το συγκεκριµένο θέµα υπάρχει αναφορά και 
σε άλλα παρεµφερή θέµατα, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις των νέων, η 
σεξουαλική υγεία, γονιµότητα, µέτρα αντισύλληψης και αναπαραγωγή. 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Κείµενο Θέσης και Αντίθεσης

Απαιτούνται Επειγόντως Καλοί Οικονοµολόγοι της Υγείας

Πριν από κάποια χρόνια, σε µία επιτροπή για ένα νοµοσχέδιο που αφορούσε 
και τις προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο, ο Υπουργός µε αρκετή κοµπορρηµοσύνη, 
που είναι ίδιο των ασχέτων περί των πραγµάτων που διαπραγµατεύονται, ανέφερε 
ότι το νέο νοµοσχέδιο πριµοδοτεί τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, ιδιαιτέρως 
των διδακτορικών. Του έκανα δύο ρητορικές ερωτήσεις: όλα τα διδακτορικά και όλων 
των πανεπιστηµίων τα διδακτορικά κ. Υπουργέ. Μου απάντησε ως Έλληνας 
πολιτικός: το έχουµε σκεφτεί αλλά δεν έχουµε βρει λύση. Φυσικά η λύση υπάρχει και 
είναι απλή. Δεν την έκρυβε ο Υπουργός. Απλώς δεν την ήξερε διότι αυτός και η 
«αυλή» του είναι άσχετοι.

Το πρόβληµα είναι µείζον. Και έχει τρεις διαστάσεις. Πρώτον, οι διοικητικοί 
υπάλληλοι του δηµοσίου δεν χρειάζεται να έχουν διδακτορικό. Ένα καλό πρώτο 
πτυχίο αρκεί για την αρχή. Μετά ένα καλό µεταπτυχιακό για τη συνέχεια στην εξέλιξη 
της καριέρας του, π.χ. κατάληψη διευθυντικών θέσεων. Δεύτερον, ακόµη και το 
πρώτο πτυχίο, πόσο µάλλον το διδακτορικό, πρέπει να είναι συναφούς αντικειµένου. 
Πως είναι δυνατόν όλα τα διδακτορικά και όλα τα πρώτα πτυχία να κάνουν για όλες 
τις θέσεις. Δείτε τις προκηρύξεις. Οι πιο πολλές ζητούν κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
χωρίς να διευκρινίζουν το αντικείµενο. Χειροτερεύει το πράγµα όταν τέτοιες γενικές 
προκηρύξεις αφορούν και τους κατόχους διδακτορικών. Τρίτον, όλα τα πανεπιστήµια 
δεν είναι καλά. Φανταστείτε ότι ένας διδάκτωρ του Χάρβαρντ της Δηµόσιας Διοίκησης, 
ή οποιουδήποτε άλλου καλού πανεπιστηµίου, έχει την ίδια πριµοδότηση µε έναν 
διδάκτωρ του Μπερµπάντικου Ελληνικού Πανεπιστηµίου. Γελάει κάθε πικραµένος και 
όχι µόνο.

Ευτυχώς στις αυστηρώς οικονοµικές κατευθύνσεις τα πράγµατα είναι λίγο 
καλύτερα, τουλάχιστον ως προς το σκέλος του αντικειµένου. Αλλά είναι αλήθεια έτσι; 
Είχα την τύχη να ήµουν ο εξεταστής του µαθήµατος δηµόσιας οικονοµικής στο πρώτο 
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, εκεί στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Όλοι οι υποψήφιοι ήταν 
οικονοµικής κατεύθυνσης. Έχοντας διορθώσει δεκάδες χιλιάδες γραπτών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, τέτοιο χάλι δεν ξαναείδα. Επειδή ήταν καλοκαίρι και δεν 
υπήρχαν πολλοί εξεταστές, έκανε εγώ τον πρώτο εξεταστή σε όλα τα γραπτά. 
Καθόµουν εκεί στο γραφείο που µου δώσανε, «ντάλα» καλοκαίρι, και σκεφτόµουν ότι 
αυτοί οι άνθρωποι θα στελεχώσουν αύριο ελληνικές δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
και µε έπιασε πανικός. Έχοντας µία εµπειρία από διευθυντική διοικητική θέση στη 
δηµόσια διοίκηση µιας ξένης χώρας, µία από τις καλύτερες δηµόσιες διοικήσεις του 
κόσµου, µου επέτρεπε να υπολογίσω το έλλειµµα που είχαµε. Γιατί, όµως, οι 
πτυχιούχοι µας δεν ήξεραν οικονοµικά; Πολύ απλό. Τα περισσότερα οικονοµικά 
πτυχία παίρνονται µε αντιγραφές. Τελείωσα το πρώτο µου πτυχίο στο δεύτερο µισό 
τη δεκαετίας του 1970 και µπορώ κατηγορηµατικά να δηλώσω ότι ένα ποσοστό γύρω 
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στο 80% των πτυχίων λαµβάνονται µε αντιγραφές. Σε πολλές περιπτώσεις δε, δίνουν 
άλλοι για τα µαθήµατα που χρωστάει κάποιος άλλος. Είναι παγκοίνως γνωστό.

Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Μία δηµόσια διοίκηση που αποτελείται από 
πτυχιούχους µε πτυχία από αντιγραφές. Εδώ δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις των 
πλαστών πτυχίων και των πλαστών πιστοποιητικών γλώσσας διότι αυτό είναι µία 
άλλη πονεµένη ιστορία. Υπάρχει λύση; Φυσικά υπάρχει λύση και είναι εύκολη 
µάλιστα. Δεν χρειάζονται γραπτές εξετάσεις. Δεν χρειάζεται καν ο ΑΣΕΠ. Είναι πιο 
φθηνό να ζητάς, εκτός των άλλων προσόντων, και το αποτέλεσµα ενός διεθνούς 
διαγωνισµού ικανοτήτων. Αφού µιλάµε για δηµόσια διοίκηση σε ένα κράτος που 
χρειάζεται αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, τότε το καλύτερο είναι το Graduate 
Management Admission Test (GMAT). Αυτό που χρειάζεται είναι ένα καλό πρώτο 
πτυχίο και ένας βαθµός GMAT, ας πούµε πάνω από 600. Και οι αρχικοί µισθοί θα 
πρέπει να είναι ανάλογοι. Κάποιος µε 800 βαθµούς στο GMAT θα παίρνει 3000 
χιλιάδες το µήνα και θα κατεβαίνει 100 ευρώ ανά δέκα µονάδες. Κάποιος µε 600 θα 
παίρνει 1000 ευρώ το µήνα. Εύκολο, απλό και αντικειµενικό. Γιατί δεν µπορεί  να γίνει 
αποδεκτό; Γιατί δεν χωράει ρουσφέτι.

Tα διοικητικά - οικονοµικά στελέχη της δηµόσιας υγείας (νοσοκοµείων), τα 
οποία πιστεύω, χωρίς καµία διάθεση ειρωνείας, είναι ό,τι καλύτερο έχει να 
παρουσιάσει ο δηµόσιος τοµέας. Αλλά αυτό δεν φθάνει. Είναι ανώτερο από την 
υπόλοιπη δηµόσια διοίκηση, αλλά πολύ κατώτερο από αυτό που απαιτείται. 
Απαιτούνται επειγόντως καλοί οικονοµολόγοι της υγείας να αναλάβουν τις διοικητικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, των Δηµόσιων Νοσοκοµείων, των Οργανισµών 
Πρόνοιας, κ.λπ. Με τον όρο οικονοµολόγο εννοώ όλες τις συναφείς επιστήµης της 
διοίκησης. 

Το πρόβληµα δεν λύνεται µε µετατάξεις και µάλιστα από χώρους εκτός υγείας 
διότι όπως προανέφερα αυτοί είναι χειρότεροι από αυτούς που ήδη υπηρετούν στις 
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Λύνεται µε απολύσεις και τουλάχιστον 
ισάριθµες προσλήψεις νέου διοικητικού προσωπικού. Αυτοί που ήδη υπηρετούν να 
υποβληθούν στην δοκιµασία του GMAT και όποιος λάβει το µεγαλύτερο βαθµό και 
έχει τα σχετικά χρόνια προϋπηρεσίας να γίνει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής και 
Προϊστάµενος. Διαφορετικά να πάει σπίτι του.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το πιο σηµαντικό συστατικό στοιχείο µιας 
παραγωγικής διαδικασίας, που γίνεται ακόµη πιο σηµαντικό όταν αφορά ευαίσθητους 
τοµείς όπως αυτός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Άµεση 
πρόσληψη οικονοµολόγων της υγείας µε την διαδικασία που προανέφερα. Αν αυτό 
γενικευθεί για όλο το δηµόσιο τοµέα, περιττεύουν οι δαπανηρές διαδικασίες των 
ΑΣΕΠ, Δηµόσιων Σχολών κ.λπ. «Χειρουργικά» επιµορφωτικά σεµινάρια µπορούν 
πάντοτε να µπολιάζουν ανθρώπους µε υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο µε γνώση και 
ήθος. 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Επιστηµονικό Άρθρο

Αποδεικνύοντας τη Σχέση Μεταξύ του Οικιστικού Περιβάλλοντος 
των Κοινοτήτων/Πόλεων και της Δηµόσιας Υγείας

Βιργινία Σιζιόπικου & Αµπντούλ Μουκέτ Άµπρο, 
Πανεπιστήµιο της Αλαµπάµα στο Μπέρµινχαµ, ΗΠΑ

Εισαγωγή
Σε κοινωνίες οι οποίες είναι άκρως εξαρτηµένες από το αυτοκίνητο οι επιπτώσεις 

του κυκλοφοριακού προβλήµατος στην καθηµερινότητα του ανθρώπου είναι 
αναµφισβήτητες. Η χωρίς σχέδιο αστική ανάπτυξη, η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η κακή 
ποιότητα του αέρα, η υπερθέρµανση του πλανήτη (φαινόµενο του θερµοκηπίου), η 
υπερκατανάλωση καύσιµων υλών και η χειροτέρευση της ποιότητας ζωής στις πόλεις 
είναι ορισµένες από τις αρνητικές επιπτώσεις του παραδοσιακού οικιστικού µοντέλου 
που έχει υιοθετηθεί από πολλά κράτη σε ολόκληρο τον κόσµο και του οποίο το µέλλον 
είναι αβέβαιο. Πρόσφατα, έχουν εκφραστεί επιπλέον ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις 
αυτού του µοντέλου στην υγεία και στην κοινωνία. Οι επιστήµονες της Δηµόσιας Υγείας 
έχουν ιδιαιτέρως κινητοποιηθεί λόγω της µείωσης των επιπέδων σωµατικής άσκησης, 
γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των ασθενειών που συνδέονται µε τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής και την καθιστική ζωή (Franco et al. 2005). Τα χαµηλά επίπεδα σωµατικής 
άσκησης και το συνεπαγόµενα αυξηµένο σωµατικό βάρος συµβάλλουν σε καρδιακά και 
καρδιοαγγειακά προβλήµατα, εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτη, υπέρταση, οστεοπόρωση, 
προβλήµατα στις κλειδώσεις και στη µέση, καρκίνο του στήθους και κατάθλιψη. Ακόµη 
και ένας µικρός περιορισµός αυτών των ασθενειών θα µπορούσε να έχει σηµαντικά 
οφέλη τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Έχει αναγνωριστεί από πολλούς ότι ο τρόπος που ο οικιστικός ιστός σχεδιάζεται 
από τους ειδικούς σχετίζεται µε το εάν οι κάτοικοι ασχολούνται ή όχι µε την σωµατική 
άσκηση (Goldberg 2007, TRB 2005). Όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 1, υπάρχει ισχυρή 
σχέση µεταξύ της χρήσης µη-µηχανοκίνητων µέσων για µετακίνηση στη δουλειά και των 
υψηλών επιπέδων παχυσαρκίας. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2007, υπάρχει αρνητική 
συσχέτιση µεταξύ της ασθένειας του διαβήτη και της ποδηλασίας και της πεζοπορίας (r=
−0,66). Η επικράτηση της ασθένειας του διαβήτη είναι υψηλότερη σε πολιτείες όπου 
παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά ποδηλασίας και βαδίσµατος. Αυτά τα αποτελέσµατα 
είναι όµοια µε εκείνα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ της 
ποδηλασίας και της πεζοπορίας και των επιπέδων παχυσαρκίας και υψηλής πίεσης 
(Steele et al. 2010).

Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η µειωµένη σωµατική άσκηση, η παχυσαρκία και η 
κοινωνική αποµόνωση δεν αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κοινοτήτων 
που προωθούν και αναπτύσσουν την εύκολη πρόσβαση των πολιτών τους σε διάφορα 
µέσα µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένου και της χρήσης µη-µηχανοκίνητων µέσων. 
Αυτές οι δράσεις φαίνεται να αυξάνουν τις ευκαιρίες των πολιτών για ενασχόλησή τους 
µε τη σωµατική άσκηση και να προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 
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Διάγραµµα 1. Επίπεδα Μετακινήσεων που Πραγµατοποιούνται µε Μη-Μηχανοκίνητα 
Μέσα και Δείκτες Παχυσαρκίας, ανά Πολιτεία (ΗΠΑ)

Πηγή: Steele et al. 2010.
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Παρά τις αποδείξεις και µε βάσει στοιχεία του 2001, στις Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής (ΗΠΑ), σχεδόν το 90% του συνόλου των µετακινήσεων γίνεται µε αυτοκίνητο, 
µόλις το 0,9% γίνεται µε ποδήλατο και το 8,7% πραγµατοποιείται µε τα πόδια (Hu & 
Reuscher, 2004) (Πίνακας 1). Επίσης, ενώ οι Βορειο-αµερικανοί βαδίζουν κατά µέσο 
όρο περίπου 6 λεπτά, ηµερησίως, οι χρήστες των µέσων µαζικής µεταφοράς 
περπατούν 19 λεπτά, το οποίο προσεγγίζει το στόχο των 22 λεπτών, ηµερησίως, ήπιας 
σωµατικής άσκησης (Besser & Dannenberg 2005, Weinstein & Schimek 2005). 
Δεδοµένων των αδιαµφισβήτητων ωφελειών του βαδίσµατος και της ποδηλασίας και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 40% όλων των µετακινήσεων στις ΗΠΑ είναι 2 µίλια 
ή λιγότερο, µια µικρή αλλαγή της συµπεριφοράς των πολιτών υπέρ του βάδην και της 
χρήσης του ποδηλάτου φαντάζει εφικτή και επιθυµητή τόσο στον τοµέα των 
µετακινήσεων όσο και στην υγεία. 

Πίνακας 1. Κατανοµή των Ετήσιων Μετακινήσεων στις ΗΠΑ, κατά Μέσο Μεταφοράς

Μέσο 
Μεταφοράς

% των Μετακινήσεων προς τη 
Δουλειά(1)

% των Μετακινήσεων προς τη 
Δουλειά(1)

% των Συνολικών 
Μετακινήσεων(2)

% των Συνολικών 
Μετακινήσεων(2)Μέσο 

Μεταφοράς
50 Πολιτείες Κυριότερες 

Αµερικανικές Πόλεις 50 Πολιτείες Κυριότερες 
Αµερικανικές Πόλεις

Πόδια 2,8% 4,8% 8,7% 11,0%
Ποδήλατο 0,5% 0,8% 0,9% 0,9%
Λεωφορείο 4,8% 17,3% 1,6% 2,4%
Αυτοκίνητο 91,9% 77,1% 88,8% 85,7%

Πηγή: Steele et al. 2010) 
Σηµείωση: (1) ACS 2007 & (2) NHTS2001.

Για να επιτευχθεί αύξηση των µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται µε µη-
µηχανοκίνητα µέσα απαιτούνται αλλαγές στον κατασκευαστικό τοµέα, αλλά και στον 
τρόπο σκέψης, στη στάση ζωής και στη συµπεριφορά των πολιτών. Εκπαίδευση και 
υποστήριξη των πολιτών, µε στόχο την ενθάρρυνση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, 
µεγαλύτερες επενδύσεις στην ανάπτυξη πεζοδροµίων και ποδηλατοδρόµων και 
κατασκευαστικές αλλαγές που ενθαρρύνουν τη χρήση µη-µηχανοκίνητων µέσων 
µεταφοράς των πολιτών αποτελούν όλα απαραίτητα συστατικά αναστροφής των 
υπαρχουσών τάσεων. 

Το 2010, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ δηµοσίευσε ένα Σχέδιο Στρατηγικού 
Πλαισίου 2010-2015, στο οποίο αναγνωρίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας πιο 
«ανθρώπινων» κοινοτήτων, ως ένα στρατηγικό στόχο του Υπουργείου (US DOT 2010). 
Οι «ανθρώπινες» κοινότητες σχεδιάζονται και λειτουργούν µε έναν τρόπο που επιτρέπει 
στους πεζούς, στους ποδηλάτες, στους δικυκλιστές και στους χρήστες των µέσων 
µαζικής µεταφοράς όλων των ηλικιών και των όλων των κινητικών δυνατοτήτων να 
µετακινούνται µε ασφάλεια και άνεση σε ένα ολοκληρωµένο οδικό περιβάλλον. Αυτό 
αποτελεί µια σηµαντική µεταστροφή µετά από πολλές δεκαετίες όπου ο αστικός και 
οδικός σχεδιασµός είχαν ευνοήσει την εξάπλωση των αυτοκινητοδρόµων στις ΗΠΑ, που 
µε τη σειρά τους δηµιούργησαν µια κοινωνία εξαρτηµένη από το αυτοκίνητο, 
προσφέροντας ελάχιστες δυνατότητες στην ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων µεταφοράς. 

Η πληρέστερη κατανόηση της αλληλοεπίδρασης του κατασκευαστικού αστικού και 
οδικού ιστού µε τις ατοµικές επιλογές των πολιτών σε σχέση µε τη σωµατική τους 
άσκηση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στο σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών 
και παρεµβάσεων ώστε να αντιµετωπιστούν τα χαµηλά επίπεδα σωµατικής άσκησης. Η 
ανασκόπηση της υπάρχουσας θεωρίας και των διαθέσιµων στοιχείων ώστε να 
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οδηγήσουν την έρευνα στην εξακρίβωση ή όχι σχέσεων µεταξύ των (προαναφερθέντων) 
δύο παραγόντων αποκαλύπτει ότι η έννοια/θεωρία και η µέτρησή τους είναι µια σχετικά 
καινούργια περιοχή για έρευνα (TRB 2005).

Όσο το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται στη διερεύνηση των επιπτώσεων 
της δοµής του αστικού ιστού στην υγεία, η απουσία ενός µηχανισµού µέτρησης της 
ποιότητας των κατασκευαστικών σχεδίων και της σχέσης αυτών µε την δηµόσια υγεία 
είναι εµφανής. Η δηµιουργία µιας άµεσης σύνδεσης µεταξύ των διαφορετικών 
επιλογών µέσων µαζικής µεταφοράς και του αστικού σχεδιασµού, από τη µια µεριά και 
της δηµόσιας υγείας, από την άλλη µεριά µπορεί να αποδειχτεί πολύτιµη κατά τη 
διάρκεια καθορισµού των προγραµµατικών στόχων, κατά τη διάρκεια λήψης των 
επενδυτικών αποφάσεων σε σχέση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και κατά τη διάρκεια 
µέτρησης της απόδοσης τέτοιων επενδύσεων. 

Σκοπός και Συνεισφορά
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία µιας µεθοδολογίας 

βαθµολόγησης, η οποία χρησιµοποιεί τα απαραίτητα µέτρα για να ποσοτικοποιήσει το 
πόσο «ανθρώπινη» είναι µια κοινότητα, σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα. Στη 
συνέχεια, εκτιµώνται οι συσχετίσεις µεταξύ της ποιότητας του αστικού ιστού και των 
δεικτών υγείας, όπως ο Δείκτης Μάζας Σώµατος (BMI) ή οι δείκτες παχυσαρκίας, ενώ οι 
επιπτώσεις στην υγεία µετρούνται ως αλλαγές στο οικιστικό περιβάλλον και αλλαγές στον 
τρόπο λήψης των αποφάσεων. 

Χρησιµοποιώντας ως οδηγό τον Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» οι παρεµβάσεις 
που θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους να ασχοληθούν µε τη σωµατική άσκηση θα πρέπει 
να είναι διαφοροποιηµένες ανάλογα µε τον πληθυσµό και τη γεωγραφική τους κατανοµή, 
ενώ αναµένεται ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν και ως προς το βαθµό αστικότητας 
της κοινότητας/πόλης (π.χ. γειτονιά σε αστικό κέντρο, γειτονιά προαστίων, αγροτική 
περιοχή) (TRB 2005).

Η προτεινόµενη µεθοδολογία αναµένεται ότι θα προσφέρει ένα σταθερό και 
αντικειµενικό εργαλείο εκτίµησης και θα βοηθήσει τους οργανισµούς, τις πολιτείες, τις 
πόλεις και τις τοπικές κοινότητες να θέσουν στόχους, να σχεδιάσουν στρατηγικές και να 
εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα των επιλεχθέντων δράσεων και πολιτικών. Όλα αυτά θα 
γίνουν στο πλαίσιο επίτευξης ενός πιο «ανθρώπινου» αστικού και οδικού σχεδιασµού, ο 
οποίος θα προωθεί τη δηµόσια υγεία και τη βιωσιµότητα, στο µέλλον. 

Προσέγγιση
Η παρούσα µελέτη χρησιµοποιεί διαφορετικά µέτρα του αστικού οικιστικού και 

οδικού περιβάλλοντος τα οποία βοηθούν στην ταξινόµηση της ποιότητας των συνθηκών 
που βιώνουν οι πολίτες όσον αφορά του πόσο «ανθρώπινη» είναι η κοινότητα µέσα στην 
οποία κατοικούν. Τέτοια µέτρα είναι: 

α. ο βαθµός εύκολης πρόσβασης των υπηρεσιών (PTS), 
β. ο σχεδιασµός της γειτονιάς και των υπηρεσιών (NDS) και 
γ. η διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος των µέσων µαζικής µεταφοράς 
(TSAA).

Ο βαθµός εύκολης πρόσβασης των υπηρεσιών υπολογίζεται µε βάση τη 
δυνατότητα προσέγγισης των υπηρεσιών, χωρίς τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. Τα πέντε 
επιµέρους µέτρα που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του µέτρου του σχεδιασµού της 
γειτονιάς και των υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη πυκνότητας, η διαθεσιµότητα άνετων και 
ποιοτικών µέσων µεταφοράς, η διαθεσιµότητα άνετων υπηρεσιών για τους πεζούς, η 
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διαθεσιµότητα πάρκων και χώρων ψυχαγωγίας και η οδική ασφάλεια. Η διαθεσιµότητα 
και προσβασιµότητα του συστήµατος των µέσων µαζικής µεταφοράς εκτιµάται στη βάση 
έξι µέτρων: χρόνος καθηµερινής µετακίνησης στη δουλειά, γεωγραφική κάλυψη των 
µέσων µεταφοράς, σύνδεση δρόµων, ύπαρξη άνετων χώρων για τους πεζούς, 
πρόσβαση σε δηµόσια πάρκα και διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα ποδηλατοδρόµων. 

Συνολικά, 12 µέτρα χρησιµοποιούνται για να ποσοτικοποιήσουν το βαθµό του 
«ανθρώπινου χαρακτήρα» των κοινοτήτων, βασιζόµενα σε έναν προτεινόµενο 
δείκτη ταξινόµησης. Κάθε µέτρο εκτιµάται σε σχέση µε τους βαθµούς που λαµβάνει 
και αυτό εξαρτάται από το εάν η κοινότητα (ή η ζώνη) που µας ενδιαφέρει ικανοποιεί 
και σε ποιο βαθµό τους σκοπούς που τίθενται για το πόσο «ανθρώπινη» είναι. Με 
αυτή τη µέθοδο δίδονται υψηλοί βαθµοί σε όλες τις δράσεις/πολιτικές που 
προωθούν την ενεργή ζωή. Το µέγιστο των βαθµών που µπορούν να δοθούν σε µια 
δράση/πολιτική µιας κοινότητας είναι 40. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι οι 
κοινότητες ή οι τοπικές κοινωνίες που λαµβάνουν υψηλότερη βαθµολογία 
(εποµένως είναι σε υψηλό βαθµό «ανθρώπινες») θα έχουν παράλληλα χαµηλότερα 
επίπεδα παχυσαρκίας και άλλων ασθενειών. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα µέτρα «ανθρώπινου χαρακτήρα» που 
συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία ταξινόµησης, τα κριτήρια που λαµβάνονται 
υπόψη στην βαθµολόγηση, καθώς και το µέγιστο βαθµό µονάδων σε κάθε κριτήριο. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες της διαδικασίας ταξινόµησης και βαθµολόγησης βάσει 
των κριτηρίων παρέχεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Πίνακας 2. Μέτρα «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» και Βαθµολογίες 
Μέτρο Μέγιστη 

Βαθµολογία Κριτήρια

Βαθµός εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες (PTS)
Μέγιστο σύνολο βαθµών=12

Βαθµός εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες (PTS)
Μέγιστο σύνολο βαθµών=12

Βαθµός εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες (PTS)
Μέγιστο σύνολο βαθµών=12

Δυνατότητα µετακίνησης µε τα πόδια 12 Απόσταση από την υπηρεσία
Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών (NDS) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=15
Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών (NDS) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=15
Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών (NDS) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=15
Ανάπτυξη πυκνότητας 6 Πυκνότητα κατοίκων
Η διαθεσιµότητα άνετων και 
ποιοτικών µέσων µεταφοράς 2 Στάσεις, Παροχή πληροφοριών 

Η διαθεσιµότητα άνετων και 
ποιοτικών υπηρεσιών για τους πεζούς 3

Διασταυρώσεις µε χρωµατιστές επισηµάνσεις, 
Σήµατα κυκλοφορίας για τους πεζούς, Δρόµοι µε 

διαχωριστικές νησίδες
Διαθεσιµότητα πάρκων και άλλων 
ψυχαγωγικών χώρων 2 Παρουσία πάρκων και άλλων ψυχαγωγικών 

χώρων
Κίνδυνος τροχαίου ατυχήµατος 2 Ετήσιος αριθµός τροχαίων ατυχηµάτων/1.000 

άτοµα
Διαθεσιµότητα και Προσβασιµότητα του Συστήµατος ΜΜΜ (TSAA) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=13
Διαθεσιµότητα και Προσβασιµότητα του Συστήµατος ΜΜΜ (TSAA) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=13
Διαθεσιµότητα και Προσβασιµότητα του Συστήµατος ΜΜΜ (TSAA) 

Μέγιστο σύνολο βαθµών=13
Χρόνος καθηµερινής µετακίνησης στη 
δουλειά   2 % των κατοίκων που ξοδεύει λιγότερο από 30 

λεπτά της ώρας για µετακίνηση στη δουλειά
Κάλυψη των µέσων µαζικής 
µεταφοράς 3 Συχνότητα των υπηρεσιών

Σύνδεση δρόµων 2 Διασταυρώσεις δρόµων ανά τετραγωνικό µίλι
Χώροι για τους πεζούς 2 Καλοδιατηρηµένα πεζοδρόµια, Διαβάσεις πεζών
Πρόσβαση σε δηµόσια πάρκα και 
άλλους χώρους ψυχαγωγίας 2 Απόσταση από τα δηµόσια πάρκα και τους 

χώρους ψυχαγωγίας
Διαθεσιµότητα και πρόσβαση 
ποδηλατοδρόµων 2 Παρουσία, προσβασιµότητα και βαθµός σύνδεσης 

των ποδηλατοδρόµων
Γενικό Σύνολο 40  
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Βαθµός εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες: δυνατότητα µετακίνησης µε τα πόδια
Σύµφωνα µε µια µεθοδολογία που αναπτύχθηκε το 2010 (Walk Score, 2010), 

µια κοινότητα για να χαρακτηρίζεται από εύκολη δυνατότητα µετακίνησης των 
πολιτών της µε τα πόδια θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών 
σε κοντινή µεταξύ τους απόσταση: µανάβικα, εστιατόρια, καφετέριες, 
πολυκαταστήµατα, τράπεζες, πάρκα, βιβλιοπωλεία και χώρους διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας. Οι βαθµολογίες υπολογίζονται άµεσα χρησιµοποιώντας ένα αυτόµατο 
εργαλείο, το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα  http://www.walkscore.com. 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία Street Smart Walk Score, µια συνάρτηση 
φθίνουσας απόστασης προσδιορίζει το ποσοστό της συνολικής βαθµολογίας που 
αναλογεί σε κάθε µια κατηγορία υπηρεσιών, βάσει της απόστασης που υπάρχει 
µεταξύ της διεύθυνσης που εξετάζεται (αρχική) και της διεύθυνσης της κάθε µιας 
υπηρεσίας. Με βάση αυτή την βαθµολογία, αντιστοιχούν 0 έως 12 µονάδες σε κάθε 
υπηρεσία, µε την υψηλότερη βαθµολογία να δίνεται στις κοινότητες όπου παρέχουν 
υψηλή δυνατότητα µετακίνησης των πολιτών τους µε τα πόδια. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί, ότι αυτή η βαθµολογία µετρά το βαθµό εύκολης πρόσβασης των πολιτών 
µιας κοινότητας στις υπηρεσίες, παρά µια ένδειξη των µετακινήσεων που εκτελούνται 
µε µη-µηχανοκίνητα µέσα (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Οδηγός Βαθµολόγησης της Δυνατότητας Μετακίνησης  των Κατοίκων 
µιας Κοινότητας µε τα Πόδια
Βαθµολογία για Μετακίνηση 

µε τα πόδια Περιγραφή  

90–100 Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιµες µε τα πόδια 12

70–89 Οι περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση και προσεγγίζονται µε τα πόδια 9

50–69 Μερικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και 
προσεγγίζονται µε τα πόδια 6

25–49 Πολύ λίγες υπηρεσίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 
και προσεγγίζονται µε τα πόδια 3

0–24 Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε µακρινή απόσταση και 
οι µετακινήσεις γίνονται µε αυτοκίνητο  0

Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών: πυκνή ανάπτυξη κατοικιών
Η βαθµολόγηση για την πυκνή ανάπτυξη των κατοικιών στην κοινότητα γίνεται µε 

βάσει την αναλογία των συνολικών κατοικιών ως προς την συνολική έκταση της 
κοινότητας (π.χ. πυκνότητα κατοικιών). Ο Πίνακας 4 προτείνει την βαθµολογία που θα 
πρέπει να δίνεται στις κοινότητες ανάλογα µε την πυκνότητα κατοικιών. Η βαθµολογία 
κυµαίνεται από 1 έως 6 µονάδες. 

Πίνακας 4. Οδηγός Βαθµολόγησης της Πυκνής Ανάπτυξης Κατοικιών
Περιγραφή

Πυκνότητα Κατοικιών (κατοικίες/άκρ) Βαθµοί
>0,10 και <=1,3 1
>1,3 και <=1,8 2
>1,8 και <=2,5 3
>2,5 και <=3,8 4
>3,8 και <=6,3 5

>6,3 6
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Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών: άνετες µετακινήσεις
Οι κοινότητες ή οι ζώνες οι οποίες παρέχουν ποιοτικές και ανέτες υπηρεσίες για τις 

µετακινήσεις των πολιτών, όπως προστατευµένες στάσεις λεωφορείων, καθίσµατα στις 
στάσεις, λεωφορειακούς χάρτες/σχεδιαγράµµατα, φωτεινούς σηµατοδότες στις στάσεις, 
τηλέφωνα, κάδους απορριµάτων, σηµάνσεις για τις στάσεις κ.α. λαµβάνουν 2 µονάδες, 
ενώ αυτές οι οποίες διαθέτουν ορισµένες από αυτές τις παροχές λαµβάνουν 1 βαθµό. 

Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών: ανέσεις για τους πεζούς
Παροµοίως µε τις παρεχόµενες ανέσεις στις µετακινήσεις, οι κοινότητες λαµβάνουν 

βαθµολογία 1-3 µονάδες ανάλογα µε τις ανέσεις που παρέχουν για τους πεζούς. Στις 
ανέσεις συµπεριλαµβάνονται η ύπαρξη πεζοδροµίων, διασταυρώσεων, γωνίες δρόµων, 
δρόµοι µε διαχωριστικές νησίδες κ.α. Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τις βαθµολογίες που 
λαµβάνουν οι κοινότητες ανάλογα µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 
πεζούς. 

Πίνακας 5. Οδηγός Βαθµολόγησης των Ανέσεων για τους Πεζούς
Περιγραφή

Ανέσεις για τους Πεζούς Βαθµοί
Παρέχονται λίγες ανέσεις για τους πεζούς 1
Παρέχονται µέτριες ανέσεις για τους πεζούς 2
Παρέχονται αρκετές ανέσεις για τους πεζούς 3

Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών: διαθεσιµότητα πάρκων
Η διαθεσιµότητα πάρκων, ανοικτών χώρων και άλλων χώρων ψυχαγωγίας επηρεάζουν 

θετικά τον «ανθρώπινο χαρακτήρα» των κοινοτήτων και δηµιουργούν µεγαλύτερες ευκαιρίες 
στους κατοίκους να ασχοληθούν µε τη σωµατική άσκηση, αλλά και να µετακινούνται µε µη-
µηχανοκίνητα οχήµατα. Ο Πίνακας 6 µας δίδει τη βαθµολογία που λαµβάνουν οι κοινότητες 
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα σε πάρκα και άλλους χώρους ψυχαγωγίας. 

Πίνακας 6. Οδηγός Βαθµολόγησης της Διαθεσιµότητας σε Πάρκα και Άλλους 
Χώρους Ψυχαγωγίας

Περιγραφή
Διαθεσιµότητα σε πάρκα και άλλους ανοικτούς χώρους Βαθµοί

Ανυπαρξία πάρκων και άλλων χώρων ψυχαγωγίας 0
Τουλάχιστον ένα πάρκο και ένας χώρος ψυχαγωγίας στη γειτονιά 1

Εύκολη πρόσβαση των κατοίκων στα διαθέσιµα πάρκα και τους άλλους χώρους ψυχαγωγίας 2

Σχεδιασµός γειτονιάς και υπηρεσιών: ασφάλεια δρόµων 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, το µέτρο που χρησιµοποιήθηκε για να εκτιµήσει την 

ασφάλεια των δρόµων είναι ο λόγος του Ετήσιου Αριθµού Τροχαίων Ατυχηµάτων/1.000 
άτοµα κατοίκους της κοινότητας. Οι κοινότητες µε χαµηλό κίνδυνο πραγµατοποίησης 
τροχαίου ατυχήµατος λαµβάνουν 2 µονάδες, ενώ οι κοινότητες που ξεπερνούν το µέσο 
όρο της πολιτείας κατά 5% λαµβάνουν µηδενική βαθµολογία. 

Πίνακας 7. Οδηγός Βαθµολόγησης της Ασφάλειας των Δρόµων
Περιγραφή

Τροχαία Ατυχήµατα/1.000 άτοµα κατοίκους Βαθµοί
Πάνω από 5% του µέσου όρου της πολιτείας 0

± 5% του µέσου όρου της πολιτείας 1
5% ή κάτω του µέσου όρου της πολιτείας 2
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Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς: χρόνος 
µετακίνησης στην δουλειά

Ο χρόνος µετακίνησης στην δουλειά είναι ένα µέτρο που υπολογίζει το χρόνο που 
ξοδεύουν οι άνθρωποι κάτοικοι µιας κοινότητας για να µετακινηθούν στην δουλειά τους, 
µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, π.χ. λεωφορείο, αυτοκίνητο, τρένο, ποδήλατο, µε τα 
πόδια, ή άλλο. Ο Πίνακας 8 περιλαµβάνει τη βαθµολογία που αντιστοιχεί σε κάθε µια 
από τις τρεις επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε το χρόνο που ξοδεύουν οι κάτοικοι µιας 
κοινότητας για να πάνε στην δουλειά. Η βαθµολογία κυµαίνεται από 0 έως 2. Οι 
κοινότητες που το 75% ή περισσότερο των κατοίκων της ξοδεύουν λιγότερο από 30 
λεπτά της ώρας για µετακινήσεις στη δουλειά τους λαµβάνουν 2 βαθµούς, ενώ 
κοινότητες των οποίων το 50% ή λιγότερο των κατοίκων τους ξοδεύουν λιγότερο από 
30 λεπτά να πάνε στη δουλειά τους λαµβάνουν µηδενική βαθµολογία. 

Πίνακας 8. Οδηγός Βαθµολόγησης του Χρόνου Μετακίνησης στη Δουλειά
Περιγραφή

% των κατοίκων που ξοδεύουν λιγότερο από 30 λεπτά της ώρας για 
να πάνε στη δουλειά τους Βαθµοί

≤50% 0
≥50% και <75% 1

>75% 2

Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς: κάλυψη 
των µέσων µαζικής µεταφοράς

Ο βαθµός κάλυψης των αναγκών της κοινότητας από µέσα µαζικής µεταφοράς 
σχετίζεται µε τη συχνότητα µετακίνησης των µέσων µεταφοράς µέσα στην κοινότητα ή 
την αντίστοιχη ζώνη. Αυτό µετράται µε τον ελάχιστο αριθµό δροµολογίων των µέσων 
µεταφοράς που πραγµατοποιούνται τόσο τις καθηµερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, 
όπως φαίνονται στον Πίνακα 9. Οι κοινότητες που προσφέρουν αραιά ή καθόλου 
δροµολόγια των µέσων µεταφοράς λαµβάνουν µηδενική βαθµολογία. 

Πίνακας 9. Οδηγός Βαθµολόγησης της Κάλυψης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή

Ελάχιστα Δροµολόγια 
των Μέσων Μεταφοράς 

τις Καθηµερινές

Ελάχιστα Δροµολόγια 
των Μέσων 
Μεταφοράς τα 
Σαββατοκύριακα

Ταξινόµηση Βαθµοί

18 6 Ελάχιστη κάλυψη 1
36 8 Ικανοποιητική κάλυψη 2
54 12 Εξαιρετική κάλυψη 3

Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς: σύνδεση 
οδικών αρτηριών

Βασιζόµενοι στην µεθοδολογία LEED (LEED 2009), η σύνδεση των οδικών 
αρτηριών µετράται µε τον αριθµό των διασταυρώσεων ανά µονάδα µέτρησης της 
περιοχής (π.χ. τετραγωνικό µίλι). Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των διασταυρώσεων 
τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός σύνδεσης των οδικών αρτηριών µέσα σε µια κοινότητα, 
όπως δείχνει ο Πίνακας 10. 
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Πίνακας 10. Δίκτυο Σύνδεσης Οδικών Αρτηριών 
Περιγραφή

Διασταυρώσεις δρόµων ανά τετραγωνικό µίλι Βαθµοί
>300 και <=400 1

>400 2

Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς: χώροι 
για τους πεζούς 

Η διάθεση, αλλά και οι συνθήκες των χώρων για τους πεζούς υπολογίζονται µε 
βάση την παροχή τέτοιων χώρων, τη διατήρησή τους, το βαθµό σύνδεσης µεταξύ 
τους, αλλά και την καταλληλότητά τους. Οι βαθµοί που λαµβάνουν οι κοινότητες για 
τη διάθεση τέτοιων χώρων στους πεζούς φαίνονται στον Πίνακα 11.   

Πίνακας 11. Οδηγός Βαθµολόγησης των Χώρων για τους Πεζούς
Περιγραφή

Συνθήκες των χώρων για τους πεζούς Βαθµοί
Αποδεκτές 1
Εξαιρετικές 2

Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς: πάρκα 
και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας

Τα πάρκα, οι ανοικτοί χώροι και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας που βρίσκονται κοντά στη 
δουλειά ή/και κοντά στις κατοικίες ενθαρρύνουν την ενασχόληση των ανθρώπων µε τη 
σωµατική άσκηση, την κοινωνική δικτύωση και βελτιώνουν την υγεία και την ευηµερία 
των πολιτών. Αυτό το µέτρο εκτιµά την προσβασιµότητα των κατοίκων σε πάρκα και 
άλλους χώρους ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της κοινότητας (ή της ζώνης) του ενδιαφέροντός 
µας (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12. Οδηγός Βαθµολόγησης της Προσβασιµότητας σε Πάρκα και Άλλους 
Χώρους Ψυχαγωγίας

Περιγραφή
Προσβασιµότητα σε Πάρκα και Άλλους Χώρους Ψυχαγωγίας Βαθµοί
Ένα ή περισσότερα πάρκα/χώροι ψυχαγωγίας σε απόσταση 1 µίλι 1
Ένα ή περισσότερα πάρκα/χώροι ψυχαγωγίας σε απόσταση 0,5 µίλι 2

Διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα του συστήµατος ΜΜΜ: ποδηλατόδροµοι
Η δυνατότητα προσέγγισης, η προσβασιµότητα και η δυνατότητα σύνδεσης των 

ποδηλατοδρόµων κάνουν ελκυστική τη χρήση του ποδηλάτου από τους πολίτες της 
κοινότητας. Ο οδηγός βαθµολόγησης που παρέχεται στον Πίνακα 13 µας δίδει τους 
βαθµούς που λαµβάνουν οι κοινότητες (ή οι ζώνες) ανάλογα µε τις υπηρεσίες 
ποδηλατοδρόµων που παρέχουν. 

Πίνακας 13. Οδηγός Βαθµολόγησης του Δικτύου Ποδηλατοδρόµων
Περιγραφή  

Διαθεσιµότητα και Προσβασιµότητα Ποδηλατοδρόµων Βαθµοί
Μέτριοι 1
Αρκετοί 2
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Υπολογισµός του Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» των κοινοτήτων 
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω µέτρα, όπως περιγράφησαν, για κάθε κοινότητα ή 

ζώνη του ενδιαφέροντός µας καταγράφεται ένας βαθµός και µια συνολική βαθµολογία 
όπως προκύπτει για κάθε κοινότητα ή ζώνη. Για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις µεταξύ 
των κοινοτήτων (ή των ζωνών), η συνολική βαθµολογία πολλαπλασιάζεται µε το 2,5 και 
εκφράζεται σε µια κλίµακα από το 0 έως το 100. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, οι 
κοινότητες (ή οι ζώνες) που έχουν βαθµολογία από 75 έως 100 χαρακτηρίζονται ότι 
διαθέτουν έναν υψηλό δείκτη «ανθρώπινου χαρακτήρα», ενώ αυτές που έχουν 
συνολική βαθµολογία κάτω από 40 χαρακτηρίζονται ότι δεν διαθέτουν «ανθρώπινο 
χαρακτήρα» στους πολίτες τους. Όσες κοινότητες ή ζώνες διαθέτουν µια συνολική 
βαθµολογία µεταξύ 40 και 75, αυτό σηµαίνει ότι εν µέρει οι πολίτες αυτών των 
κοινοτήτων απολαµβάνουν ένα «ανθρώπινο» πρόσωπο, σε σχέση µε τις παρεχόµενς 
υπηρεσίες µετακίνησης. Ο Δείκτης «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» (LI) εκφράζεται µε τη 
συνάρτηση (1), ως εξής: 

     (1)

όπου:
LI=Δείκτης «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» (%)
PTS=Βαθµοί για τον Βαθµό προσέγγισης στις Υπηρεσίες
NDSi=Βαθµοί για το Σχεδιασµό της γειτονιάς και των υπηρεσιών για κάθε ένα από τα 
επιµέρους 5 µέτρα i
TSAAj=Βαθµοί για τη Διαθεσιµότητα και Προσβασιµότητα του Συστήµατος 
Μεταφορών για κάθε µέτρο j

Πίνακας 14. Ποιότητα του Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» των Κοινοτήτων
Βαθµός Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα»

≥75 Εξαιρετικά (E)
≥40 και <75 Μέτρια (A)

≤40 Φτωχά (P)

Μελέτη Περίπτωσης
Η προτεινόµενη µεθοδολογία εξετάστηκε στην Αλαµπάµα των ΗΠΑ, στην κοινότητα 

Φέρφιλντ, µε πληθυσµό 11.723 κατοίκους και έκταση 4 τετραγωνικά µίλια. 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας, η κοινότητα χωρίστηκε σε 11 ζώνες, 

σύµφωνα µε την πυκνότητα του πληθυσµού (Διάγραµµα 2). Για κάθε µια από τις 11 
ζώνες υπολογίστηκε ένας δείκτης «ανθρώπινου χαρακτήρα» βάσει της µεθοδολογίας 
που προτάθηκε παραπάνω. Μια εκτεταµένη συλλογή δεδοµένων έλαβε χώρα µε σκοπό 
να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίµηση του Δείκτη 
«Ανθρώπινου Χαρακτήρα». Οι πληροφορίες ελήφθησαν µέσω εκτεταµένης φυσικής 
αναζήτησης µε τη χρήση επιτόπιων επισκέψεων, ανασκόπησης των λεπτοµερειακών 
χαρτών της Google, ανάλυσης των καταγραφών των τροχαίων ατυχηµάτων που ήταν 
διαθέσιµα από τη βάση δεδοµένων CARE (CAPS 2010), ανασκόπηση των δεδοµένων 
της απογραφής των πληθυσµών και ηλεκτρονικές πληροφορίες και πηγές. 
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Διάγραµµα 2. Οι 11 Ζώνες της Κοινότητας Φέρφιλντ, Αλαµπάµα, ΗΠΑ 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα και τους οδηγούς βαθµολόγησης, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω, οι συνολικές βαθµολογίες που έλαβαν οι διαφορετικές ζώνες 
της κοινότητας συνοψίζονται στον Πίνακα 15. Η ζώνη 11 δεν είναι µια κατοικηµένη 
περιοχή και συνεπώς, εξαιρέθηκε από την έρευνα. 

Σε ότι αφορά το βαθµό προσβασιµότητας των υπηρεσιών, οι ζώνες 3 και 6 της 
κοινότητας Φέρφιλντ παρέχουν σε κάποιο βαθµό υπηρεσίες στους κατοίκους τους που 
είναι προσβάσιµες µε τα πόδια (π.χ. µανάβικα, εστιατόρια, πολυκαταστήµατα, πάρκα, 
σχολεία, χώρους διασκέδασης κ.α.). Στις υπόλοιπες ζώνες, οι µετακινήσεις είναι σε 
µεγάλο βαθµό εξαρτηµένες από τη χρήση αυτοκινήτου. 

Όταν εξετάζεται ο σχεδιασµός της γειτονιάς και των υπηρεσιών οι συνολικές 
βαθµολογίες κυµαίνονται από το 5 έως το 11, µε τις ζώνες 7, 9 και 11 να παρουσιάζουν τα 
περισσότερο επιθυµητά χαρακτηριστικά, ώστε να αναγνωρίζονται ως πιο «ανθρώπινες». 
Οι υψηλότερες σε βαθµολογία ζώνες είναι τυπικά οι πιο συµπαγώς ανεπτυγµένες και 
προσφέρουν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε ότι αφορά τις µετακινήσεις των 
κατοίκων, τις παρεχόµενες διευκολύνσεις στους πεζούς και τη διαθεσιµότητα πάρκων και 
άλλων χώρων ψυχαγωγίας. Ο κίνδυνος τροχαίου ατυχήµατος για ολόκληρη την πόλη 
Φερφίλντ είναι 23,37 ατυχήµατα ανά 1.000 κατοίκους ή 12% κάτω του µέσου όρου της 
πολιτείας, το οποίο σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη κοινότητα ικανοποιεί το επίπεδο ασφάλειας, 
όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα 7. 
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Από την ανάλυση της διαθεσιµότητας και της προσβασιµότητας του συστήµατος 
των µέσων µαζικής µεταφοράς προκύπτει ότι η κοινότητα Φέρφιλντ δίνει τη δυνατότητα 
στους κατοίκους της να πηγαίνουν γρήγορα στη δουλειά τους, να καλύπτονται µέτρια 
από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, να έχουν άνετες και προσβάσιµες υπηρεσίες ως 
πεζοί και να έχουν στη διάθεσή τους άµεση πρόσβαση σε πάρκα και άλλους χώρους 
ψυχαγωγίας. Αντίθετα, οι κάτοικοι της κοινότητας Φέρφιλντ, δεν έχουν στη διάθεσή τους έναν 
υψηλό βαθµό σύνδεσης των οδικών αρτηριών, όσον αφορά τις µετακινήσεις τους µε τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς, ενώ δεν υπάρχει και ένα ανεπτυγµένο δίκτυο ποδηλατοδρόµων για 
χρήση από τους ποδηλάτες κατοίκους της κοινότητας. Τις υψηλότερες συνολικές 
βαθµολογίες, όσον αφορά την παροχή «ανθρώπινων» υπηρεσιών ως προς τους πολίτες 
της, προσέφεραν οι ζώνες 6, 7 και 9 της κοινότητας Φερφλιντ της Αλαµπάµα. 

Πίνακας 15. Βαθµολογίες όλων των Ζωνών της Κοινότητας Φέρφλίντ, Αλαµπάµα 
και ο Δείκτης «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» για κάθε Ζώνη

ΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνηΖώνη
ΜέτροΜέτρο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Προσέγγιση υπηρεσιών µε τα πόδια PTS 0 3 6 3 3 6 3 0 3 3 0
Συµπαγής ανάπτυξη

NDSi

3 3 4 1 2 2 4 3 4 5 0
Ποιοτικές υπηρεσίες στις µετακινήσεις

NDSi

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Ποιοτικές υπηρεσίες για τους πεζούς NDSi 0 1 1 1 0 2 2 0 2 1 0
Πάρκα και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας

NDSi

1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 0
Κίνδυνος τροχαίων ατυχηµάτων

NDSi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Χρόνος µετακίνησης στη δουλειά

TSAAj

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Κάλυψη των µέσων µεταφοράς

TSAAj

0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Συνδεση οδικών αρτηριών

TSAAj
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Συνθήκες των υπηρεσιών για τους πεζούς TSAAj 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 0
Πρόσβαση σε δηµόσια πάρκα

TSAAj

0 1 0 2 0 2 2 0 2 1 0
Διαθεσιµότητα ποδηλατοδρόµων

TSAAj

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Συνολική Βαθµολογία (µέγιστη 40 βαθµοί)Συνολική Βαθµολογία (µέγιστη 40 βαθµοί) 7 16 18 15 9 21 20 7 20 18 0
Δείκτης «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» (%)Δείκτης «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» (%) 17,5 40 45 37,5 22,5 52,5 50 17,5 50 45 µ/δ
Ποιότητα «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» *Ποιότητα «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» * P P A P P A A P A P µ/δ
* P=Φτωχά, A=Μέτρια, E=Εξαιρετικά

Με βάση το Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα», οι ζώνες 3, 6, 7 και 9 της κοινότητας 
Φέρφλντ στην Αλαµπάµα παρέχουν ορισµένα ικανοποιητικά επίπεδα υπηρεσιών 
παρέχοντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο στους κατοίκους τους (π.χ. 40%≤LI≤75%), ενώ οι 
υπόλοιπες ζώνες της κοινότητας παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα του δείκτη (LI≤40%), το 
οποίο µε τη σειρά του δείχνει ότι µένουν πολλά να γίνουν.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης από το Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» των 
ζωνών της κοινότητας Φέρφιλντ µας βοηθούν να εντοπίσουµε ποιες ζώνες χρειάζονται 
βελτιώσεις ώστε να αναβαθµιστεί το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινότητας, παρέχοντας 
ποιοτικότερες υπηρεσίες στους κατοίκους τους. Σε µια δεύτερη φάση της έρευνας θα 
συλλεχθούν στοιχεία παχυσαρκίας από τα νοικοκυριά, ανά ζώνη. Αυτό θα µας επιτρέψει 
να πραγµατοποιήσουµε ανάλυση συσχέτισης µεταξύ του Δείκτη «Ανθρώπινου 
Χαρακτήρα» της κάθε ζώνης και των δεικτών ποιότητας της υγείας των κατοίκων της 
κοινότητας Φέρφιλντ στην Αλαµπάµα, ΗΠΑ. 
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Συµπεράσµατα 
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία µας παρέχει αρκετές αποδείξεις ότι υπάρχει σχέση 

µεταξύ του οικιστικού περιβάλλοντος των πόλεων και των επιπέδων σωµατικής άσκησης 
και ποιότητας υγείας. Αυτό µας δίδει τη δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να διαχωριστούν ποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του οικιστικού 
περιβάλλοντος µιας πόλης/κοινότητας έχουν αιτιώδης σχέση µε τα επίπεδα σωµατικής 
άσκησης/υγείας (TRB 2005). 

Σε µια προσπάθεια να µετρηθεί µε ένα συστηµατικό τρόπο η επίπτωση που έχει η 
ρυµοτοµία µιας πόλης στις µετακινήσεις των κατοίκων της και στα επίπεδα σωµατικής 
άσκησης, η παρούσα µελέτη προτείνει µια µεθοδολογία βαθµολόγησης που οδηγεί στη 
δηµιουργία του Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» των κοινοτήτων. Η προτεινόµενη 
µεθοδολογία δίδει βαθµούς/µονάδες στις κοινότητες (ή ζώνες) οι οποίες παρουσιάζουν 
«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Αυτό µας βοηθάει να κατατάξουµε τις κοινότητες 
µε βάσει µια σειρά προκαθορισµένων κριτηρίων από αυτή που παρουσιάζει περισσότερο 
«ανθρώπινο πρόσωπο» ως προς αυτή µε το λιγότερο «ανθρώπινο πρόσωπο». 

Η προτεινόµενη µεθοδολογία µας βοηθάει να διαφωτίσουµε µε καλύτερο τρόπο τις 
πιθανές συσχετίσεις µεταξύ των διαφορετικών επιλογών µετακίνησης των κατοίκων µιας 
πόλης/κοινότητας και της αστικής ανάπτυξης, αλλά και των επιπέδων δηµόσιας υγείας. 
Επίσης, η µεθοδολογία µας προτείνει τις µεταβλητές και τις πιθανές σχέσεις µεταξύ αυτών, 
ενώ µας βοηθάει στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, η εκτίµηση του Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα» αποτελεί ένα µέσο σύγκρισης 
για τις κοινότητες (ή ζώνες) τόσο µε τον εαυτό της όσο και µε τις υπόλοιπες γειτονικές 
κοινότητες (ή ζώνες), βοηθώντας τες µε αυτό τον τρόπο να αναγνωρίσουν τις αδυναµίες τους, 
αλλά και να σχεδιάσουν τις απαραίτητες δράσεις ώστε να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα του 
Δείκτη «Ανθρώπινου Χαρακτήρα». 
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Επιστηµονικό Άρθρο

Εκτίµηση της Ελαστικότητας της Ζήτησης των Φαρµακευτικών 
Προϊόντων στη Λετονία1

Ντιάνα Αράγια, Πανεπιστήµιο της Λετονίας, Δηµοκρατία της Λετονίας

Εισαγωγή
Σύµφωνα µε τη Θεωρία των Οικονοµικών της Υγείας, η ζήτηση για φάρµακα 

θεωρείται ότι είναι ανελαστική. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελαστικότητα της 
ζήτησης για φάρµακα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου και 
των οικονοµικών δυνατοτήτων των ασθενών, θα πρέπει να αναµένουµε διαφορετικές 
εκτιµήσεις του δείκτη της ελαστικότητας από χώρα σε χώρα. Δεδοµένης αυτής της 
διαπίστωσης, αποφασίστηκε να εκτιµηθεί και να αναλυθεί αυτός ο δείκτης ελαστικότητας 
στη Δηµοκρατία της Λετονίας. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να προσδιορίσει την 
ελαστικότητα της ζήτησης για φάρµακα στη Λετονία, καθώς και να αξιολογήσει τις 
πιθανότητες χρήσης αυτού του δείκτη ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο λήψης αποφάσεων 
και προβλέψεων σε ότι αφορά το σύστηµα αποζηµίωσης για δαπάνες αγοράς φαρµάκων 
στις υπηρεσίες εξωνοσοκοµειακής φροντίδας υγείας. Για την επίτευξη του παραπάνω 
σκοπού καθορίστηκαν οι εξής στόχοι:

❖ ο χαρακτηρισµός της αγοράς φαρµάκων,
❖ ο ορισµός της ελαστικότητας της ζήτησης στην ενιαία αγορά φαρµάκων,
❖ ο προσδιορισµός της ελαστικότητας της ζήτησης για φάρµακα σε συγκεκριµένες 

οµοειδείς διαγνωστικές κατηγορίες σε σχέση µε το σύστηµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες αγοράς φαρµάκων σε υπηρεσίες εξωνοσοκοµειακής φροντίδας υγείας και

❖ η ανάλυση στοιχείων, η ερµηνεία αποτελεσµάτων, η δηµοσίευση συµπερασµάτων 
και η ανάπτυξη προτάσεων. 

   
Για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν εφαρµόστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εµπειρικής έρευνας (συλλογή δεδοµένων, ανάλυση κειµένου, στατιστική ανάλυση 
δεδοµένων) θεωρητικοί ερευνητικοί µέθοδοι (ανάλυση του θεσµικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλυση ειδικών βιβλιογραφικών αναφορών και ανάλυση των 
ηλεκτρονικών πηγών). Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιή-
θηκαν τόσο µέθοδοι στατιστικής ανάλυσης (συγκρίσεις, οµαδοποιήσεις, υπολογισµοί των 
µέσων ποσοτήτων) όσο και µέθοδοι οικονοµικής ανάλυσης (προσδιορισµός της ελαστι-
κότητας της ζήτησης). Τα στατιστικά δεδοµένα της κατανάλωσης φαρµάκων χρησιµο-
ποιούνται αναλύοντας την ελαστικότητα της ζήτησης για φάρµακα τόσο στην ενιαία 
αγορά φαρµάκων όσο και σε όρους αποζηµίωσης των φαρµάκων. Οι δείκτες της 
ελαστικότητας προσδιορίζονται µε τη χρήση στοιχείων των ετών 2008 και 2009 όταν 
δηλαδή λόγω της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης άλλαξαν τόσο οι όροι 
συµµετοχής των ασθενών στην τιµή των φαρµάκων όσο και οι κατηγορίες αποζηµίωσης. 
Για τη διαγνωστική κατηγορία «Διαταραχή Αιµατικής Κυκλοφορίας» χρησιµοποιήθηκαν 
συµπληρωµατικά στοιχεία τιµών φαρµάκων του έτους 2010 διότι οι κατηγορίες 
αποζηµίωσης αυτής της διαγνωστικής κατηγορίας επέστρεψαν στα επίπεδα του έτους 
2009. Τέτοιες αλλαγές στα ποσά της αποζηµίωσης των τιµών των φαρµάκων δεν 
διευκολύνουν την επίτευξη σταθερής λειτουργίας του συστήµατος και δηµιουργούν τις 
προϋποθέσεις για έρευνα της ελαστικότητας της ζήτησης των φαρµάκων.  
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Χαρακτηριστικά της Αγοράς Φαρµάκων  
Η αγορά φαρµάκων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τόσο γενόσηµων φαρµάκων 

όσο και πρωτότυπων φαρµάκων µε πατέντα. Η βιοµηχανία των φαρµάκων είναι µια 
υψηλής τεχνολογίας βιοµηχανία που απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη για την εξεύρεση νέων φαρµάκων. Συνεπώς, οι τιµές των φαρµάκων 
προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από το κόστος παραγωγής τους. Οι επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και εξέλιξη των φαρµάκων αποπληρώνονται τα επόµενα χρόνια µέσω των 
πωλήσεων αυτών των φαρµάκων. Στα πρώτα 10 χρόνια µετά τη χορήγηση µιας 
πατέντας για ένα φάρµακο πραγµατοποιούνται προ-κλινικές δοκιµές του φαρµακευτικού 
σκευάσµατος, συµπεριλαµβανοµένου τοξικολογικών και φαρµακολογικών δοκιµών, οι 
οποίες ακολουθούνται από τις κλινικές δοκιµές. Οι κλινικές δοκιµές αποτελούνται από 
τέσσερις φάσεις. Η τέταρτη φάση – παρακολούθηση του φαρµάκου µετά την άδεια 
κυκλοφορίας – ξεκινά αµέσως µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά, κατά την 
οποία συλλέγονται επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση µε την ασφάλεια του συγκεκριµένου 
φαρµάκου το οποίο καταναλώνεται πλέον από µεγάλη µερίδα ασθενών. Η άδεια 
κυκλοφορίας του φαρµάκου ακολουθείται από µια έντονη προβολή και διαφήµιση του 
φαρµάκου στην αγορά, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και πριν άλλα ανταγωνιστικά 
σκευάσµατα προωθηθούν στην αγορά. Εξάλλου, αυτό το χρονικό διάστηµα αποτελεί και 
το πιο κερδοφόρο στη διάρκεια ζωής ενός νέου φαρµακευτικού σκευάσµατος. Τα 
γενόσηµα φάρµακα είναι φαρµακευτικά σκευάσµατα τα οποία δεν έχουν λάβει πατέντα 
και κατασκευάζονται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία και τη σύνθεση που έχει 
αναπτυχθεί από την παραγωγό φαρµακοβιοµηχανία ή αυτά των οποίων η πατέντα έχει 
λήξει. Η ποιότητα των γενόσηµων φαρµάκων ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της 
ιατρικής επιστήµης, αλλά είναι φτηνότερα επειδή το κόστος παραγωγής δεν 
συµπεριλαµβάνει το κόστος πραγµατοποίησης των κλινικών επιστηµονικών δοκιµών. 

Πραγµατοποιώντας έρευνα γύρω από την αγορά φαρµάκων προκύπτει ότι θα 
πρέπει να αξιολογηθούν διάφορα ποσοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι διάφορες επαγγελµατικές οµάδες συµµετέχουν στην αγορά, 
όπως κατασκευαστές φαρµάκων, πωλητές χονδρικής και λιανικής, θα συµπεραίναµε ότι 
η αγορά φαρµάκων δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «µονογονιδιακός» τύπος αγοράς 
(Πίνακας 1). Οι πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα 1 θα µπορούσαν να 
ερµηνευτούν ως εξής: 

1. Ο αριθµός των συµµετεχόντων. Η λειτουργία των φαρµακείων µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως µονοπωλιακά ανταγωνιστική. Λαµβάνοντας υπόψη την κάθετη και 
οριζόντια ολοκλήρωση της αγοράς των φαρµακείων (µεταξύ των µεγάλων επωνυµιών και 
των µικρών φαρµακείων) ένα µεγάλο µέρος αυτών αποκτά σηµαντικό µερίδιο της 
αγοράς. Με αυτό τον τρόπο αποκτά µεγάλες πιθανότητες εφαρµογής κοινών 
τιµολογιακών πολιτικών, χωρίς να έχει, την ίδια στιγµή, να διαπραγµατευτεί µε µια αρκετά 
αποτελεσµατική αντίσταση στον ανταγωνισµό βάσει τιµής, ο οποίος προέρχεται κυρίως 
από ανεξάρτητους συµµετέχοντες της αγοράς φαρµάκων, ο αριθµός των οποίων 
συνεχώς µειώνεται. Ο ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός χαρακτηρίζει περισσότερο τις 
βιοµηχανίες των φαρµάκων (φαρµακοβιοµηχανίες γενόσηµων φαρµάκων) και τους 
χονδρέµπορους, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για µεγαλύτερες επιχειρήσεις και ο 
αριθµός τους είναι µικρότερος στην αγορά, σε σύγκριση µε τα φαρµακεία. 
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Διαφορετικών Τύπων Αγορών Φαρµάκου
(αναπτύχθηκε από την συγγραφέα του παρόντος άρθρου βάσει της πηγής Škapars, 2007)

Ποσοτικά 
Χαρακτηριστικά

Τύποι ΑγοράςΤύποι ΑγοράςΤύποι Αγοράς
Ποσοτικά 

Χαρακτηριστικά Μονοπωλιακός 
Ανταγωνισµός

Μη-Οµοιογενής 
Ολιγοπωλιακός 
Ανταγωνισµός

Μονοπώλιο

Πεδίο Λειτουργίας Λειτουργία 
Φαρµακείων

Βιοµηχανία Γενόσηµων 
Φαρµάκων και 

Χονδρική Πώληση 
Φαρµάκων

Βιοµηχανία 
Προστατευόµενων µε 
Πατέντα Φαρµάκων

1. Αριθµός 
Συµµετεχόντων Μεγάλος Λίγοι Ένας

2. Τιµή ΜεταβλητήΜεταβλητήΜεταβλητή

3.

Επίδραση των 
προµηθευτών των 
αγαθών και των 
παρόχων των 
υπηρεσιών στη 
διαµόρφωση της 

τιµής 

Μετρίως µεγάλη Σχετικώς µεγάλη Μεγάλη

4. Είσοδος στην 
Αγορά Σχετικά Δύσκολη Σχετικά Δύσκολη Δύσκολη

5.
Συνθήκη 

Μεγιστοποίησης 
των Κερδών

Οριακό Κόστος = Οριακά ΈσοδαΟριακό Κόστος = Οριακά ΈσοδαΟριακό Κόστος = Οριακά Έσοδα

6. Δύναµη 
Μονοπωλίου Μετρίως Μεγάλη Μετρίως Μεγάλη Μεγάλη

7.
Χρήση του 

«πλεονάσµατος 
του καταναλωτή»

ΠιθανήΠιθανήΠιθανή

8. Μυστικές 
Συµφωνίες Δύσκολα Πιθανό Πιθανό -

9.
Περιγραφή ενός 
αγαθού ή µιας 
υπηρεσίας

Διαφοροποιηµένο Τυποποιηµένο ή 
Διαφοροποιηµένο

Μοναδικό, δεν 
υπάρχουν 

Υποκατάστατα

10.
Προβολή του 
αγαθού ή της 
υπηρεσίας

Σηµαντικό ρόλο 
παίζει η διαφήµιση, 
το εµπορικό σήµα, 

κλπ.

Σηµαντικό 
χαρακτηριστικό 
γνώρισµα

Χαρακτηριστικό 
γνώρισµα

Η ύπαρξη της πατέντας που προστατεύει τα πρωτότυπα φάρµακα θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως µονοπώλιο στην αγορά φαρµάκων διότι υπό αυτές τις συνθήκες 
υπάρχει µόνο ένας κατασκευαστής φαρµάκων. Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία επανεξετάζει το 
θέµα των πρωτότυπων και γενόσηµων φαρµάκων. Η Απόφαση 2001/83/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2001 για την 
Κοινοτική Κωδικοποίηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση, η οποία 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την Απόφαση 2004/27/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 προβλέπει τις απαιτήσεις σε 
σχέση µε τα πρωτότυπα και γενόσηµα φάρµακα (The European Parliament and the 
Council 2001).
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2. Η τιµή ενός αγαθού. Η τιµή των φαρµάκων θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
µεταβαλλόµενη σε κάθε ένα από τα στάδια διάθεσης του φαρµάκου, παρόλο που σε 
πολλές χώρες οι τιµές των φαρµάκων που αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά ταµεία 
είναι σταθερές. Ωστόσο, οι τιµές των φαρµάκων που δεν καλύπτονται από την κοινωνική 
ασφάλιση δεν είναι σταθερές.  

Η πολιτική τιµών των φαρµακοβιοµηχανιών και ορισµένων µεγάλων εµπόρων 
φαρµακευτικών σκευασµάτων χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις στην τιµή των 
φαρµάκων για διάφορες κατηγορίες πελατών µε διαφορετικό «πλεόνασµα 
καταναλωτή»  (οριζόντια διαφοροποίηση της τιµής) ή µε διαφορετική ελαστικότητα της 
ζήτησης (κάθετη διαφοροποίηση της τιµής), καθώς και µεταξύ διαφορετικών περιοχών σε 
µια χώρα, όπως και σε διαφορετικές αγορές µεταξύ χωρών. Ωστόσο, η ύπαρξη της 
κάθετης διαφοροποίησης της τιµής δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατακτήσουν 
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά φαρµάκων από ότι η οριζόντια διαφοροποίηση της τιµής. 
Η διαφοροποίηση της τιµής των φαρµάκων οδηγεί στο φαινόµενο των παράλληλων 
εξαγωγών. Το πρόβληµα των παράλληλων εξαγωγών στα φάρµακα δηµιουργεί µια 
δύσκολη κατάσταση για τις φαρµακευτικές εταιρείες και τον ανταγωνισµό των προϊόντων 
τους, καθώς τους εµποδίζει στο να καθορίσουν υψηλές τιµές.  

Σε πολλές χώρες, συµπεριλαµβονοµένης και της Λετονίας, το σύστηµα του 
µέγιστου επιτρεπόµενου περιθωρίου κέρδους εφαρµόζεται στους µεγάλους εµπόρους 
φαρµάκων και στα φαρµακεία. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες στην αγορά φαρµάκων δύναται 
να αλλάξουν τα επιτρεπόµενα περιθώρια κέρδους µέσα στα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια, 
αλλάζοντας παράλληλα και την τιµή των φαρµάκων, την οποία πληρώνει ο καταναλωτής 
στα σηµεία πώλησης. Θα έπρεπε να έχουµε στο µυαλό µας ότι το χονδρεµπόριο 
φαρµάκων χαρακτηρίζεται από µη-οµοιογενή στοιχεία ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού 
διότι οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε αυτή την αγορά ανταγωνίζονται µε ένα µη-
οµοιογενές (διαφοροποιηµένο) αγαθό και η πληροφορία που αφορά τον καθορισµό της 
τιµής του δεν είναι πάντοτε πλήρης. 

Σε γενικές, γραµµές, σύµφωνα µε τις απόψεις της συγγραφέως, το σηµείο 
ισορροπίας στην αγορά φαρµάκων επιτυγχάνεται σε χαµηλότερες τιµές και χαµηλότερες 
ποσότητες, σε σχέση µε αυτό που συµβαίνει στην κλασσική αγορά άλλων αγαθών. Η 
συνθήκη που λέει ότι ο αριθµός των καταναλωτών στην αγορά φαρµάκων είναι 
περιορισµένος και ότι τα αναλώσιµα αγαθά/φάρµακα είναι εξειδικευµένα θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη. Μια µείωση της τιµής των φαρµάκων, αρχικά θα οδηγούσε σε αύξηση της 
ζήτησης διότι οι ασθενείς θα ’θελαν να δηµιουργήσουν ένα ικανοποιητικό απόθεµα 
φαρµάκων, ωστόσο η συνεχόµενη µείωση της τιµής των φαρµάκων δεν θα είχε καµιά 
επίδραση στη ζήτηση διότι οι καταναλωτές δεν θα συνέχιζαν να αγοράζουν φάρµακα τα 
οποία δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για την ανάρρωσή τους. 

3. Η επίδραση των προµηθευτών των αγαθών ή των παρόχων των υπηρεσιών στη 
διαµόρφωση των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών είναι όµοια σε όλες τις αγορές: 
σχετικά µικρή σε αγορές µονοπωλιακού ανταγωνισµού, σχετικά µεγάλη σε αγορές 
ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού και µεγάλη στα µονοπώλια. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι σύµφωνα µε Ρύθµιση του Υπουργικού Συµβουλίου της Λετονίας για τις 
Αρχές Διαµόρφωσης των Τιµών των Φαρµάκων, στις 25 Οκτωβρίου 2005, ο 
κατασκευαστής φαρµάκων ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει στην Κρατική Αρχή 
Φαρµάκων την τιµή διακίνησης των φαρµάκων εντός των ορίων της χώρας και καθορίζει 
τα µέγιστα επιτρεπόµενα περιθώρια κέρδους τόσο στο χονδρεµπόριο όσο και στο 
λιανεµπόριο (The Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia 2005). Οι πληροφορίες 
για τις µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές που θα πρέπει να τίθενται από τα φαρµακεία της 
χώρας υπάρχουν διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Κρατικής Αρχής Φαρµάκων της 
Λετονίας. Η διαµορφωθείσα τιµή των φαρµάκων για τους εξωτερικούς ασθενείς είναι 
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σύµφωνη µε τη Ρύθµιση του Υπουργικού Συµβουλίου της Χώρας για τη Διαδικασία 
Αποζηµίωσης των Δαπανών που Σχετίζονται µε την Αγορά Φαρµάκων και 
Φαρµακευτικών Σκευασµάτων που προορίζονται για Θεραπεία Εξωτερικών Ασθενών, 
στις 31 Οκτωβρίου 2006 και η οποία αναφέρει ότι το Κέντρο Οικονοµικών της Υγείας 
κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων 
προσδιορίζει την τιµή των φαρµάκων στα φαρµακεία και την τιµή αποζηµίωσή τους από 
την κοινωνική ασφάλιση (The Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia 2006).   

4. Η είσοδος στην αγορά είναι σχετικά εύκολη σε συνθήκες µονοπωλιακού 
ανταγωνισµού. Ωστόσο, στη Λετονία, η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει το άνοιγµα 
νέων φαρµακείων. Με Ρύθµιση του Υπουργικού Συµβουλίου της Λετονίας για τα Κριτήρια  
Χωροταξικής Κατανοµής των Φαρµακείων και των Παραρτηµάτων τους, στις 2 Μαρτίου 
2011, ρυθµίζονται τα εδαφικά κριτήρια κατανοµής των φαρµακείων, ενώ ο µέγιστος 
αριθµός τους προσδιορίζεται µε πληθυσµιακά κριτήρια (The Cabinet of Ministers of the 
Republic of Latvia 2011). Στη Λετονία, η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά του 
χονδρεµπορίου φαρµάκων µε διάφορους τρόπους δεν απαγορεύεται, αλλά το γεγονός 
ότι ο αριθµός των µεγάλων εµπόρων φαρµάκων στη χώρα δεν έχει σηµαντικά 
µεταβληθεί τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι η είσοδος των νέων επιχειρήσεων στην 
αγορά υπό συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού είναι µάλλον περίπλοκη. Σε ότι 
αφορά την είσοδο νέων φαρµακευτικών εταιρειών στην αγορά, θα ήταν χρήσιµο να 
προσθέσουµε ότι η είσοδος παραγωγών εταιρειών γενόσηµων φαρµάκων γίνεται σε 
τακτική βάση. Σε συνθήκες µονοπωλίου, όπου τα χορηγούµενα φάρµακα 
προστατεύονται µε την πατέντα, η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά µε την προσφορά 
φαρµάκων ίδιας θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας, αλλά διαφορετικής δραστικής 
ουσίας είναι θεωρητικά πιθανό να συµβεί, αλλά σπανίως παραγµατοποιείται. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο τύπος της αγοράς θα µπορούσε να υποστεί τροποποιήσεις και να 
λειτουργεί υπό συνθήκες ολιγοπωλίου. 

5. Η συνθήκη της µεγιστοποίησης των κερδών (οριακό κόστος ίσον µε οριακό 
έσοδο) χαρακτηρίζει όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά φαρµάκων. 

6. Δύναµη µονοπωλίου. Η εκδήλωση της δύναµης του µονοπωλίου στα φαρµακεία 
γίνεται πιο έντονη µε τη δηµιουργία αλυσίδων φαρµακείων, όπου στη Λετονία αυτό το 
φαινόµενο δεν έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις. Συνεπώς, πιστεύεται ότι στη χώρα η 
δύναµη του µονοπωλίου στα φαρµακεία δεν είναι µεγάλη. Στην περίπτωση του 
ολιγοπωλίου, η δύναµη του µονοπωλίου είναι µετρίως µεγάλη, αλλά σε συνθήκες 
µονοπωλίου είναι µεγάλη. Γενικά, στην περίπτωση των φαρµάκων, η δύναµη του 
µονοπωλίου είναι µεγάλη. 

7. Χρήση του «πλεονάσµατος του καταναλωτή». Το πλεόνασµα του καταναλωτή 
στην αγορά φαρµάκων χρησιµοποιείται τόσο από τους κατασκευαστές όσο και από τους 
χονδρεµπόρους µέσω της διαφοροποίησης της τιµής, ενώ από τα φαρµακεία αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω των περιορισµών στα επιτρεπόµενα περιθώρια κέρδους. 

8. Μυστικές συµφωνίες στην αγορά φαρµάκων, όπως και σε άλλες αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών είναι πιθανό να συµβούν σε ολιγοπωλιακές αγορές. 
Υποθέτουµε ότι τέτοιου είδους συµφωνίες υπογράφονται, για παράδειγµα, όταν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου συµµετέχουν σε προσφορές για την αγορά φαρµάκων για τις 
ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 

9. Περιγραφή του αγαθού ή της υπηρεσίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τα φαρµακεία συνεχώς διαφοροποιούνται. Άρα, για να διατηρηθεί ο 
ανταγωνισµός µεταξύ τους θα πρέπει να δώσουν έµφαση στην ποικιλία των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά και στην ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Τα προϊόντα που προσφέρονται από τις εταιρείες γενόσηµων φαρµάκων 
είναι συχνά τυποποιηµένα (φάρµακα υπό µια γενική ονοµασία), ενώ τα προϊόντα των 
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χονδρεµπόρων αρκετά συχνά διαφοροποιούνται. Η τιµή των πρωτότυπων φαρµάκων 
είναι µοναδική και δεν µπορεί να αλλάξει έως την λήξη της πατέντας. 

10. Προβολή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Η διαφήµιση παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην προβολή ενός φαρµάκου στην αγορά. Στη Δηµοκρατία της Λετονίας, η διαφήµιση 
ρυθµίζεται µε σχετικό νόµο, ο οποίος καθορίζει τις κύριες προϋποθέσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων ρυθµίσεων για τις συγκριτικές διαφηµίσεις και την απαγόρευση 
προβολής παραπλανητικών διαφηµίσεων (The Parliament of the Republic of Latvia 
2000). Επίσης, ο σχετικός νόµος για τις διαφηµίσεις καταλήγει ότι επιπρόσθετες 
πληροφορίες σε σχέση µε το περιεχόµενο, το σχεδιασµό ή τη διαδικασία διανοµής των 
διαφηµίσεων ξεχωριστών προϊόντων, οµαδικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων των 
φαρµάκων) ή υπηρεσιών ρυθµίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο της Δηµοκρατίας της 
Λετονίας. Με Ρύθµιση του Υπουργικού Συµβουλίου απαγορεύεται η διαφήµιση 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Αυτή η απαγόρευση ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές 
χώρες - η διαφήµιση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων δεν θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη µόνο τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, αλλά πρωτίστως τα θέµατα υγείας που 
ενδέχεται να προκαλέσουν η κακή χρήση, η ακατάλληλη χρήση ή η υπερβολική χρήση 
φαρµάκων. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία στη Βρετανική 
Επιθεωρηση Υγείας, το 2004, µόνο το 6% των διαφηµιζόµενων φαρµακευτικών 
προϊόντων βασίζονται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένα στοιχεία (Tuffs 2004). 

Η συγγραφέας του παρόντος άρθρου πραγµατοποίησε µια τέτοιου είδους εκτίµηση 
µέσα στο πλαίσιο της ενηµέρωσης σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά 
φαρµάκων. Η περιγραφή της κατάστασης στην αγορά φαρµάκων, όπως 
πραγµατοποιείται στο παρόν άρθρο, επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών που 
υπάρχουν στην βιβλιογραφία και αναφέρονται στην ύπαρξη ελλείψεων στην αγορά των 
υπηρεσιών υγείας (Joumard et al. 2010, Pauly 1968, Puig-Junoy 2005, Thomson & 
Mossialos 2004, Zerda et al. 2002). Πολλοί συγγραφείς αναφέρονται σε αυτές τις 
ελλείψεις µε τους όρους «ασύµµετρη πληροφόρηση», «εκπροσώπηση του ασθενούς 
µέσω του ιατρού» και «ηθικός κίνδυνος» (Haaijer-Ruskamp 2003, Joumard et al. 2010, 
Pauly 1968, Puig-Junoy 2005). Η «ασύµµετρη πληροφόρηση» χαρακτηρίζει πλήρως την 
αγορά φαρµάκων, διότι ο ο καταναλωτής έχει µικρότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις 
ιδιότητες, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές ενός φαρµάκου από ότι ο γιατρός ή ο 
φαρµακοποιός. Οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί, µε τη σειρά τους, έχουν µικρότερη 
ενηµέρωση σε σχέση µε τις φαρµακοβιοµηχανίες. Συνεπώς, ο γιατρός, ο οποίος ενεργεί 
ως «εκπρόσωπος του ασθενή» δύναται να επηρεαστεί από τις διαφηφίσεις των 
βιοµηχανιών για τα κυκλοφορούντα φαρµακευτικά σκευάσµατα (Puig-Junoy 2005, Zerda 
et al. 2002). Ο «ηθικός κίνδυνος» είναι η οικονοµική και κοινωνική πλευρά του 
προβλήµατος της ασύµµετρης πληροφόρησης. Σύµφωνα µε τον M. Pauly, του οποίου τα 
άρθρα θεωρούνται κλασσικά στο θέµα του ηθικού κινδύνου στις υπηρεσίες υγείας, το 
φαινόµενο αυτό βασίζεται στην αρχή της λογικής συµπεριφοράς ενός ατόµου το οποίο 
εάν δεν χρειαστεί να πληρώσει τις υπηρεσίες υγείας και τα φάρµακα που θα καταναλώσει 
τότε, υπάρχει το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσει περισσότερα από αυτά που πραγµατικά 
του είναι χρήσιµα (Joumard  et al. 2010, Pauly 1968). Για να µειωθεί η επίδραση του 
φαινοµένου του «ηθικού κινδύνου» εφαρµόζονται διάφοροι µέθοδοι συµµετοχής των 
ασθενών στο κόστος των φαρµάκων (π.χ. συµπληρωµές). Οι προαναφερθείσες 
αδυναµίες των συστηµάτων υγείας, π.χ. η ασύµµετρη πληροφόρηση, ο ηθικός κίνδυνος 
και η δυνατότητα εκπροσώπησης του ασθενή µέσω του ιατρού του χαρακτηρίζουν και το 
σύστηµα υγείας της Λετονίας. Πιο συγκεκριµένα, στη Λετονία, η συµµετοχή των ασθενών 
στο κόστος, όπως η µέθοδος της συµπληρωµής στα φάρµακα δεν εφαρµόζονται µόνο 
για τον περιορισµό του φαινοµένου του ηθικού κινδύνου, αλλά και για πραγµατική µείωση 
των δαπανών υγείας. 

Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013                                             26



Στη βάση των παραπάνω, ο τοµέας της υγείας χαρακτηρίζεται από σηµαντική 
κρατική παρέµβαση. Η παρέµβαση του κράτους στον τοµέα της υγείας εµφανίζεται µέσω 
των ενισχύσεων των ταµείων για την υγεία, µε παράλληλη εφαρµογή περιοριστικών 
µέτρων, καθώς και µέσω της άσκησης αυστηρών ελέγχων στα έξοδα για την υγεία.  

Προκειµένου να γίνουν επενδύσεις στον τοµέα της υγείας, το κράτος θα πρέπει να 
διασφαλίσει την αποδοτική κατανοµή τους. Για την εξασφάλιση της συνθήκης αυτής θα 
πρέπει να εφαρµοστούν τεχνικές και µέθοδοι των Οικονοµικών της Υγείας. Στη Λετονία, 
εφαρµόζονται µια σειρά από µέτρα για έλεγχο της ζήτησης και της προσφοράς. Ωστόσο, 
τα µέτρα που λαµβάνονται για περιορισµό της κατανάλωσης λόγω του περιστολής των 
δαπανών υγείας δεν είναι σύµφωνα µε τις αρχές της τεκµηριωµένης άσκησης της 
ιατρικής. 

 
Η Εκτίµηση της Ελαστικότητας της Ζήτησης στην Ενιαία Αγορά Φαρµάκων στη 
Λετονία

Λόγω του ότι τα έτη 2008 και 2009 επιλέχθηκαν ως τα έτη αναφοράς για τον 
προσδιορισµό της ελαστικότητας της ζήτησης των φαρµάκων εντός του συστήµατος 
αποζηµίωσης, µέσω της κοινωνικής ασφάλισης, αποφασίστηκε να επιλεγεί η ίδια 
χρονική περίοδος προκειµένου να εκτιµηθεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο πλαίσιο 
της ενιαίας αγοράς φαρµάκων. Με αυτόν τον τρόπο αναµένεται να υπάρξει µια 
ξεκάθαρη εικόνα σε ότι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν στην ελαστικότητα εντός και 
εκτός του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, σε ότι αφορά τα φάρµακα. Ο Πίνακας 2 
εµφανίζει τόσο στοιχεία κατανάλωσης φαρµάκων για τα έτη 2008 και 2009, όπως 
προκύπτουν από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, όσο και τις πληροφορίες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες ώστε να εκτιµηθεί η ελαστικότητα της ζήτησης των φαρµάκων.  

Πίνακας 2. Στοιχεία Κατανάλωσης Φαρµάκων στην Ενιαία Αγορά και Στοιχεία 
Καταγραφής της Αλλαγής των Τάσεων, 2008-2009
Έτος Στοιχεία 

κατανάλωσης 
(σε εκατ. LVL) 

Τάση στην 
κατανάλωση

%

Συνολικός κύκλος 
εργασιών στο 
χονδρεµπόριο 
φαρµάκων 

(σε εκατ. LVL)

Τάση στον 
κύκλο 

εργασιών, 
%

Μέση τιµή/
πακέτο 

κατανάλωσης
(σε LVL)

Τάση στη 
µέση τιµή, 

%

2008 58,8
-19,2

204,7
-4,4

3,48
+18,92009 47,5 -19,2 195,7 -4,4 4,14 +18,9

Πηγή: α) Εκτιµήσεις της συγγραφέως & β) The State Agency of Medicines, 2011.

Η τιµή της ελαστικότητας της ζήτησης χρησιµοποιώντας στοιχεία κατανάλωσης, 
µέσω του συστήµατος αποζηµίωσης είναι ίση µε |epack|=1,02, η οποία είναι κοντά στη 
µονάδα, µε µια τάση ελαφράς ελαστικότητας. Ωστόσο, µε τη χρήση στοιχείων 
κατανάλωσης των φαρµάκων, όπως εµφανίζονται στα στοιχεία του κύκλου εργασιών της 
χονδρικής πώλησης, η ελαστικότητα είναι ίση µε |eturn|=0,23. Σύµφωνα µε την 
προσωπική άποψη της συγγραφέως, η εκτιµηθείσα τιµή της ελαστικότητας της ζήτησης 
των φαρµάκων που βασίζεται στα στοιχεία της κατανάλωσης, µέσω του συστήµατος των 
αποζηµιώσεων της κοινωνικής ασφάλισης είναι πιο αντικειµενικά και κοντά στην 
πραγµατικότητα, διότι στη δεύτερη περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι τιµές των 
φαρµάκων στο χονδρικό εµπόριο, ενώ θα ήταν πιο χρήσιµο, στην περίπτωση των 
φαρµάκων να χρησιµοποιούνται στοιχεία τιµών από το λιανικό εµπόριο. Σε αυτό το 
σηµείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ελαστικότητα της ζήτησης των φαρµάκων στην 
ενιαία αγορά είναι αρνητική, γεγονός που σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιµή µειώνεται η 
κατανάλωση. 
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Εκτίµηση της Ελαστικότητας της Ζήτησης για Φάρµακα σε µια Συγκεκριµένη 
Οµοιογενή Διαγνωστική Κατηγορία (DRG), για θεραπεία στα Εξωτερικά Ιατρεία, 
η οποία Αποζηµιώνεται µέσω του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο έλεγχος στην κατανάλωση των φαρµάκων 
πραγµατοποιείται από την οπτική γωνία της συµµετοχής των ασθενών στην τιµή των 
φαρµάκων (π.χ. συµπληρωµή). Στη Λετονία, ο κρατικός προϋπολογισµός καλύπτει το 
45% των δαπανών για πληρωµές φαρµάκων. Η συµµετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης 
είναι αµελητέα. Συνεπώς, το µεγαλύτερο βάρος του κόστους των φαρµάκων το 
επιβαρρύνονται οι ίδιοι οι ασθενείς. Συγκρίνοντας το ποσό της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που κατευθύνεται στο σύστηµα αποζηµίωσης, στη Λετονία, σε σχέση 
µε τις άλλες Βαλτικές χώρες, προκύπτει ότι η Λετονία λαµβάνει πολύ λιγότερα στον 
συγκεκριµένο τοµέα συγκριτικά µε τις άλλες χώρες (Διάγραµµα 1).

Διάγραµµα 1. Δηµόσιες Δαπάνες για Φάρµακα και Φαρµακευτικά Προϊόντα προς 
το Σύστηµα Αποζηµιώσεων για Εξωνοσοκοµειακή Φροντίδα, Εσθονία, Λιθουανία 
και Λετονία, 2003-2011 

Πηγή: The Centre of Health Economics, 2011.

Έως το 2008, το σύστηµα αποζηµίωσης στη Λετονία αναπτύσσονταν αργά µέσα 
στα επιτρεπτά όρια, ενώ από το 2009 και ύστερα η χρηµατοδότηση άρχισε σταδιακά να 
µειώνεται (Διάγραµµα 2), ακολουθούµενη από µια σειρά µέτρων που επηρέασαν την 
κατανάλωση. Από την 1η Μαρτίου 2009, οι κατηγορίες αποζηµίωσης έγιναν τρεις (100%, 
75% και 50%), ανάλογα τη σοβαρότητα της κατάστασης υγείας. Οι πραγµατοποιηθήσες 
µεταρρυθµίσεις (µειώσεις του ποσοστού αποζηµίωσης) στον τοµέα της ασφαλιστικής 
κάλυψης της φαρµακευτικής δαπάνης επηρέασαν αρνητικά µεγάλο αριθµό 
ασφαλισµένων (περίπου 400.000 ασφαλισµένους), οι οποίοι δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνούν το ποσό των εγκεκριµένων δαπανών. 
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Διάγραµµα 2. Δηµόσιες Δαπάνες για Φάρµακα και Φαρµακευτικά Προϊόντα προς 
το Σύστηµα Αποζηµιώσεων της Λετονίας, για Εξωνοσοκοµειακή Φροντίδα, 
1998-2011 (σε εκατοµµύρια LVL) 

Πηγή: The Center of Health Economics, 2011.  
  

Οι µειώσεις στο ποσοστό κάλυψης είχε αρνητικές επιδράσεις στη διαθεσιµότητα 
των φαρµάκων. Η πλήρης κάλυψη των φαρµάκων (ποσοστό 100%) διατηρήθηκε µόνο 
στις κατηγορίες ασθενών που διαγνώστηκαν µε χρόνια ασθένεια, επικίνδυνη για την 
υγεία τους ή µε κάποια ασθένεια που προκαλεί µη αναστρέψιµη αναπηρία. Η χορήγηση 
εξειδικευµένων φαρµάκων σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών κρίνεται απαραίτητη για τη 
διατήρηση των βασικών λειτουργιών τους, ώστε να παραµείνουν στη ζωή οι 
συγκεκριµένοι ασθενείς. Εξαιτίας της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης και της 
ταυτόχρονης αύξησης του ΦΠΑ που εφαρµόστηκε στα φάρµακα και στα φαρµακευτικά 
προϊόντα, ήταν απαραίτητο να αναζητηθούν τρόποι περιορισµού της φαρµακευτικής 
δαπάνης. Ένα από τα µέτρα που προτάθηκε στις αρχές Απριλίου του 2011 αφορούσε τη 
συµµετοχή των ασθενών στην τιµή των φαρµάκων µε το ποσό των 0,50 LVL, για κάθε 
συνταγή που ανήκε στην κατηγορία 100% της φαρµακευτική κάλυψης/αποζηµίωσης 
(αυτή η υποχρέωση δεν αφορούσε τα µειονεκτούντα άτοµα και τα παιδιά, ενώ επίσης, η 
συγκεκριµένη ρύθµιση δεν αφορούσε φάρµακα και φαρµακευτικά σκευάσµατα των 
οποίων η τιµή που θεσπίστηκε από το Κέντρο Οικονοµικών της Υγείας δεν ξεπερνούσε 
τα 3,00 LVL (The Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia 2006). Θα πρέπει να 
έχουµε στο µυαλό µας, ότι στη Λετονία, οι δαπάνες που αφορούν την κατηγορία της 
πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης (100% ποσοστό) καλύπτονται σε ποσοστό 68% από τη 
συνολική χρηµατοδότηση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Εσθονία είναι στο 45%. 

Βάσει των ευρηµάτων της παρούσης µελέτης, προτείνεται ότι στο µέλλον, και σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια επαναρύθµισης της συµµετοχής των ασθενών στο κόστος των 
φαρµάκων θα έπρεπε να λαµβάνεται υπόψη ο δείκτης της ελαστικότητας της ζήτησης, 
ως εξής: 

                  Ποσοστιαία Μεταβολή της Ζητηθείσας Ποσότητας
 Ε =                                                                      (1)                           
               
                     Ποσοστιαία Μεταβολή στο Ποσό Συµπληρωµής των Ασθενών
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Σύµφωνα µε την συγγραφέα, η κατανάλωση των φαρµάκων θα έπρεπε να µετράται 
σε Οριζόµενες Καθηµερινές Δόσεις (Defined daily doses - DDD) ανά 100 κατοίκους 
διαιρούµενες µε τα φάρµακα σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το Ανατοµικό Θεραπευτικό 
Χηµικό Σύστηµα Ταξινόµησης (Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification 
System). Το ATC/DDD είναι η µονάδα µέτρησης της φαρµακευτικής κατανάλωσης που 
συστήνεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Το σύστηµα ATC/DDD επιτρέπει την 
οµαδοποίηση των φαρµάκων και φανερώνει τάσεις στη χρησιµοποίησή τους µέσα σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα και σε διάφορες περιπτώσεις. Στην παρούσα µελέτη οι 
αλλαγές στον τρόπο συµµετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρµάκων επιλέχθηκαν 
βάσει της εξίσωσης (1), παραπάνω.  

Έχοντας χρησιµοποιήσει για την ανάλυση στοιχεία κατανάλωσης των φαρµάκων 
που αποζηµιώνονται από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης για τα έτη 2008 και 2009, 
όπως ετοιµάστηκαν από το Κέντρο Οικονοµικών της Υγείας, στην παρούσα εργασία 
εκτιµήθηκε η ελαστικότητα της ζήτησης για φάρµακα στην Οµοιεγενή Διαγνωστική 
Κατηγορία που επηρεάστηκε περισσότερο από όλες, από τη µείωση στο καλυπτόµενο 
ποσό (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Στοιχεία Κατανάλωσης των Καλυπτόµενων Φαρµάκων στην Οµοιογενή 
Διαγνωστική Κατηγορία που Επηρεάστηκε Περισσότερο από τις Αλλαγές στον 
Τρόπο Αποζηµίωσης στη Λετονία, το 2008 και 2009 και Στοιχεία Ελαστικότητας της 
Ζήτησης 

ATC Κωδικός

Κατανάλωση,  
DDD/1000 

κατοίκους/ηµέρα

Κατανάλωση,  
DDD/1000 

κατοίκους/ηµέρα
Τάσεις στην 
κατανάλωση 

%

Τάσεις στη 
συµµετοχή 
των ασθενών 

%

Ελαστικότητα 
της ζήτησηςATC Κωδικός

2008 2009

Τάσεις στην 
κατανάλωση 

%

Τάσεις στη 
συµµετοχή 
των ασθενών 

%

Ελαστικότητα 
της ζήτησης

C – Καρδιαγγειακό σύστηµα* 198,09 202,05 2,00 25 0,02

D - Δερµατολογικά 1,02 0,81 -20,22 25 -0,81

J05 – Αντιικά για συστηµατική 
χρήση και L03 - Ανοσοδιεγερτικά 
(Διάγνωση-Ιός της Ηπατίτιδας)

0,41 0,22 -47,45 25 -1,90

M05 – Φάρµακα για θεραπεία των 
οστών (Διάγνωση-Οστεοπόρωση) 5,50 4,92 -10,50 25 -0,42

R03 – Φάρµακα για την 
Αποφρακτική Νόσο των 
Αεραγωγών (Διάγνωση-Άσθµα)

9,86 8,64 -12,31 15 -0,82

* µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. * µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. * µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. * µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. * µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. * µέρος του, που επηρεάστηκε από τις αλλαγές στα ποσοστά κάλυψης. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση φαρµάκων στη διαγνωστική κατηγορία «Ιός της 
Ηπατίτιδας» είναι ελαστική και συνεπώς, αξιολογείται ως δικαιολογηµένη η ενέργεια του 
Υπουργείου Υγείας της χώρας να τροποποιήσει το ποσό αποζηµίωσης από 50% σε 75% 
σε ότι αφορά τα φάρµακα, από 1 Μαρτίου 2011. Επίσης, θα έπρεπε να λαµβάνεται 
υπόψη ότι, σε απόλυτους αριθµούς, η συµµετοχή του ασθενούς στην Οµοιογενή 
Διαγνωστική Κατηγορία «Ιός της Ηπατίτιδας» είναι από τις υψηλότερες. 

Σηµειώνεται ότι σε όλες τις διαγνώσεις, εκτός των προβληµάτων Αιµατικής 
Κυκλοφορίας (σύµφωνα µε την Οµάδα C της ATC κατηγοριοποίησης) παρατηρείται 
αρνητική ελαστικότητα, το οποίο σηµαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση της συµµετοχής των 
ασθενών στο κόστος των φαρµάκων θα µπορούσε να προκαλέσει µείωση της 
κατανάλωσης φαρµάκων. 
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Θα έπρεπε να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαγνωστική κατηγορία «Διαταραχές 
Αιµατικής Κυκλοφορίας», διότι η συγκεκριµένη διάγνωση αποτελεί κύρια αιτία θανάτου 
στη Λετονία και δυστυχώς, ο αριθµός των νέων περιπτώσεων βαίνει αυξανόµενος. Γι 
αυτό το λόγο, η αύξηση στην κατανάλωση στις περιπτώσεις της µειωµένης αποζηµίωσης 
δεν µπορεί κατηγορηµατικά να εκτιµηθεί ως αντικειµενική. Συνεπώς, πραγµατοποιήθηκαν 
επιπλέον εκτιµήσεις χρησιµοποιώντας στοιχεία του Κέντρου Πληρωµών Υγείας σχετικά µε 
τον αριθµό των συνταγών των αποζηµιωθέντων φαρµάκων στη συγκεκριµένη διαγνωστική 
κατηγορία για τους πρώτους 10 µήνες του 2010 όπου το ποσοστό κάλυψης ήταν 50% και 
τους δύο τελευταίους µήνες του 2010 όπου το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε σε 75%. Βάσει 
στοιχείων του Κέντρου Πληρωµών Υγείας, τα αποτελέσµατα διαβεβαιώνουν ότι ο µέσος 
αριθµός συνταγών κατά το χρονικό διάστηµα των δύο τελευταίων µηνών του 2010 
αυξήθηκε κατά 18,5% κάνοντας εµφανή την επίδραση που είχε η αλλαγή του ποσοστού 
αποζηµίωσης των φαρµάκων στην κατανάλωσή τους στη συγκεκριµένη διαγνωστική 
κατηγορία. Ωστόσο, στην παρούσα µελέτη δεν εφαρµόζονται οι αλλαγές στον αριθµό των 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων ως ένας δείκτης προσδιορισµού της ελαστικότητας της 
ζήτησης, επειδή ο συγκεκριµένος δείκτης είναι λιγότερο αντικειµενικός από ότι ο DDD - 
όµως, την στιγµή πραγµατοποίησης της έρευνας ο δείκτης κατανάλωσης DDD για το 
2010 δεν ήταν ακόµη διαθέσιµος. 

Αποτελέσµατα
1. Η εκτίµηση της αγοράς φαρµάκων στη Λετονία ταιριάζει µε τα αποτελέσµατα 

άλλων ερευνητών σε άλλες χώρες, τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ελλείψεων και 
αδυναµιών στην αγορά των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την ανάγκη παρέµβασης του 
κράτους µε διάφορους τρόπους. Οι ιδιοµορφίες της αγοράς, όπως ασυµµετρία στην 
πληροφόρηση, ηθικός κίνδυνος και εκπροσώπηση του ασθενούς µέσω του γιατρού του 
χαρακτηρίζουν πλήρως τις υπηρεσίες υγείας στη Λετονία. Την ίδια στιγµή θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι, στη Λετονία, η συµµετοχή του ασθενούς στο κόστος των φαρµάκων δεν 
εφαρµόζεται µόνο για να µειώσει το φαινόµενο του ηθικού κινδύνου, αλλά και για 
περιορισµό των δαπανών λόγω των µειωµένων χρηµατοδοτήσεων. 

2. Τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν ότι η ελαστικότητα της ζήτησης στην 
ενιαία αγορά φαρµάκων στη Λετονία (τόσο µέσα στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 
όσο και έξω από αυτό) είναι µετρίως ελαστική και είναι ίση µε |epack| = 1,02. 

3. Αντιθέτως µε ότι συµβαίνει στην ενιαία αγορά φαρµάκων, η ζήτηση για 
φάρµακα εντός του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι ανελαστική, γεγονός το 
οποίο αποδεικνύει την ισχύ του χαρακτηριστικού του ηθικού κινδύνου. Ωστόσο, 
ενδέχεται να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις διαγνωστικές κατηγορίες. Στην κατηγορία 
«Ιός της Ηπατίτιδας» η ελαστικότητα της ζήτησης για φάρµακα είναι ελαστική και 
ισούται µε |evir|=1,9 επιβεβαιώνοντας την δυσαναλογία των πληρωµών των ασθενών 
(π.χ. στην συγκεκριµένη διαγνωστική κατηγορία, οι ασθενείς πληρώνουν τη 
µεγαλύτερη συµµετοχή, σε απόλυτους αριθµούς).  

Συµπεράσµατα-Συζήτηση
Από την έρευνα προκύπτουν ορισµένες προτάσεις για την περίπτωση της Λετονίας, 

ως εξής:    
1. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ελαστικότητα της ζήτησης ως ένα 

εργαλείο λήψης των αποφάσεων σχετικά µε τις αλλαγές στις κατηγορίες αποζηµίωσης 
των πολιτών σε ότι αφορά το κόστος της φαρµακευτικής δαπάνης. Στο στάδιο της λήψης 
των αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε µιας 
Οµοιογενής Διαγνωστικής Κατηγορίας. 
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2. Θα πρέπει να εκτιµηθούν οι πιθανότητες χρησιµοποίησης της προτεινόµενης 
εξίσωσης για τον προσδιορισµό της ελαστικότητας της ζήτησης των φαρµάκων εντός του 
συστήµατος αποζηµίωσης, στο οποίο οι δείκτες συµµετοχής των ασθενών στο κόστος 
µεταβάλλονται. 

3. Στο µέλλον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δείκτες εµφάνισης µιας ασθένειας, 
καθώς και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες κατά τον υπολογισµό του τρόπου 
συµµετοχής των ασθενών στο κόστος συµµετοχής της φαρµακευτικής δαπάνης (π.χ. για 
τη διαγνωστική κατηγορία «Διαταραχές Αιµατικής Κυκλοφορίας» θα έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη ότι αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου στη Λετονία).  
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Επιστηµονικό Άρθρο

Ενηµέρωση για το HIVS/AIDS σε Νέους στην Ελλάδα: Ανάγκες και 
Προκλήσεις 

Νικόλαος Μάνεσης & Μαργαρίτα Γερούκη 
Υπουργείο Παιδείας, Ελλάδα

Εισαγωγή
Η χρήση του όρου «επιδηµία» για να περιγράψει τον Ιό της Ανθρώπινης 

Ανοσοανεπάρκειας - HIV/Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας - AIDS 
(Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome) είναι 
απολύτως κατανοητή όταν ο αριθµός των ατόµων που πάσχουν από HIV αυξήθηκε 
από 8 εκατοµµύρια, το 1990 σε 33 εκατοµµύρια, το 2009. Ταυτόχρονα, το 40% των 
περιπτώσεων που υποφέρουν από HIV αφορά νέους ανθρώπους. Ενώ περίπου 
3.000 νέοι άνθρωποι µολύνονται µε τον Ιό HIV κάθε µέρα (UNAIDS 2009).

Σε παγκόσµιο επίπεδο, συγκεντρώνονται ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι, 
ώστε να εξασφαλιστεί η θεραπεία του HIV/AIDS. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν 
αποδώσει καρπούς, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µείωση των σχετικών µε το 
AIDS θανάτων αφού στις µέρες µας οι πάσχοντες εφαρµόζουν θεραπεία µε 
αντιρετροϊκά φάρµακα2. Ωστόσο, η ενασχόληση µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης 
θεραπευτικής αγωγής είναι µια µόνο πλευρά της αντιµετώπισης του προβλήµατος 
του HIV/AIDS. Επιπροσθέτως, η µάχη ενάντια στην αρρώστια δίνεται και στο στάδιο 
της προώθησης και προαγωγής της υγείας, αλλά και σε επίπεδο ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρόληψης. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών, οι σεξουαλικώς µεταδιδόµενες ασθένειες εκτιµώνται πάνω από το 80% όλων 
των περιπτώσεων HIV, παγκοσµίως. Την ίδια στιγµή, οι έρευνες δείχνουν ότι η 
προβολή της σεξουαλικότητας και η προώθηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία3, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων έχει θετική επίδραση 
στη σεξουαλική υγεία και γενικά, στην ευηµερία των νέων (Kirby 2002, Buston & 
Wight 2006, Poobalan et al. 2009).

Συγκεκριµένα, η ολόπλευρη σεξουαλική αγωγή των νέων στα σχολεία µπορεί να 
αυξήσει τη γνώση, να καθυστερήσει την σεξουαλική συνουσία, να µειώσει τον αριθµό 
των ερωτικών συντρόφων και να αυξήσει τη χρήση προφυλάξεων κατά το σεξ. 
Επίσης, τα σχολικά προγράµµατα σεξουαλικής υγείας είχαν θετική επίδραση στη 
µείωση εµφάνισης φαινοµένων, όπως η ύπαρξη µεγάλου αριθµού εφήβων που 
αναλαµβάνουν υψηλό σεξουαλικό κίνδυνο, οι ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες, οι 
τεκνοποιήσεις σε εφηβική ηλικία και οι σεξουαλικώς µεταδιδόµενες ασθένειες, 
συµπεριλαµβανοµένου του Ιού του HIV και συνεπώς, βελτίωσαν τη συνολική 
σεξουαλική υγεία και την ευηµερία των νέων (Kirby 2002, UNESCO 2009). Αντιθέτως, 
οι νέοι που δήλωσαν ότι έχουν αρκετά συχνά σεξουαλικές επαφές είχαν λάβει το 
µεγαλύτερο µέρος της πληροφόρησης σχετικά µε θέµατα σεξουαλικής υγείας από 
πηγές, όπως τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), τους συνοµήλικους και την 
οικογένεια, ενώ η αντίστοιχη σεξουαλική αγωγή στο σχολείο ήταν περιορισµένη 
(Somers & Shurmann 2005). Στη Φιλανδία, βρέθηκε ότι σε δοκιµασία για την 
σεξουαλική υγεία τα αγόρια που πέτυχαν χαµηλότερη βαθµολογία ήταν αυτά που 
δήλωσαν περισσότερο σεξουαλικά ενεργά (Kontula 2010). Στην ίδια µελέτη φάνηκε 
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ότι και τα κορίτσια που δήλωσαν πρόθυµα να έχουν σεξουαλικές εµπειρίες (αλλά δεν 
είχαν ακόµη) πέτυχαν χαµηλή βαθµολογία.

Στις µέρες µας, όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, όπως η UNESCO (2009), η 
UNAIDS (2009), το Συµβούλιο για τον Παγκόσµιο Πληθυσµό (2009) δίνουν έµφαση 
στην ανάγκη της προληπτικής εκπαίδευσης σε θέµατα HIV/AIDS και  δηλώνουν υπέρ 
της εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. 
Κοινό σηµείο όλων των παραπάνω αναφορών είναι η ανάγκη ανακοπής της 
εξάπλωσης των κρουσµάτων HIV/AIDS4.
 
HIV/AIDS στην Ελλάδα

Μεταξύ των δυτικών και κεντρικών Ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα παρουσιάζει 
διπλάσιο αριθµό περιπτώσεων µε HIV, συγκριτικά µε άλλες χώρες, όπως π.χ. τη 
Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Σερβία κ.α. (UNAIDS 2008). 
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία5, ο αριθµός των περιπτώσεων HIV/AIDS στην Ελλάδα 
στο τέλος του 2010 ξεπερνούσε τα 10.000 άτοµα. Επίσης, τα στοιχεία προηγούµενων 
ετών δείχνουν ότι παρατηρείται ετήσια αύξηση στον αριθµό των ατόµων που 
πάσχουν από τον Ιό του HIV/AIDS.  

Σε µια έκθεση του Ελληνικού Υπουργείο Υγείας (2008) αναφέρεται ότι η 
κυριότερη αιτία µετάδοσης του Ιού του HIV είναι οι σεξουαλικές επαφές. 
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας έκθεσης, το 46% των περιπτώσεων 
HIV αφορά σχέσεις µεταξύ οµοφυλόφιλων ανδρών. 

Σύµφωνα µε µια εθνική µελέτη (Ioannidi et al. 2000) για τη σεξουαλική 
συµπεριφορά, το 46% των Ελλήνων ξεκίνησαν τις σεξουαλικές τους επαφές χωρίς να 
έχουν δυνατά συναισθήµατα για τον/την σύντροφό τους. Ακόµη, το 23% αυτών 
γνώριζε, ή ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο/η σύντροφός τους ήταν σε παράλληλη σχέση. 
Η πλειοψηφία αυτών, 74%, ανέφερε ότι χρησιµοποίησε προφυλακτικό, ωστόσο ένας 
σηµαντικός αριθµός των ερωτηθέντων δεν έκαναν χρήση κανενός είδους 
προφύλαξης. Μια άλλη µελέτη βρήκε ότι 14-25% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών 
σε παραγωγική ηλικία δεν χρησιµοποιεί κανένα µέσο αντισύλληψης (Tountas et al. 
2004). Στοιχεία για τη γνώση, τη στάση και τη συµπεριφορά των νεαρών Ελλήνων 
σχετικά µε τον Ιό HIV/AIDS έδειξαν ότι 42% των αγοριών κάνουν σχέσεις µε 
τυχαίους/αδιάφορους συντρόφους. Το 1/3 αυτών εκφράζει ανησυχία για την 
πιθανότητα να έχει ήδη µολυνθεί από των Ιό HIV (Merakou et al. 2002). Ερευνώντας 
την κατάσταση για τον Ιό HIV στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι δεν αποτελεί ένα 
κυρίαρχο ζήτηµα. Στην µελέτη των Ioannidi et al. (2000) η πλειοψηφία των 
συµµετεχόντων (92%), δήλωσε ότι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί για µόλυνση από τον Ιό 
HIV. 

Αυτά τα στοιχεία φανερώνουν την ανάγκη ύπαρξης µηχανισµών πρόληψης της 
ασθένειας, στην Ελλάδα. Τα τελευταία 30 χρόνια, η χώρα δεν έχει να επιδείξει 
αξιόλογες προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων, (65%), 
δήλωσαν την τηλεόραση ως κύρια πηγή πληροφόρησης σε θέµατα HIV/AIDS, ενώ το 
σχολείο αναφέρεται από ένα µικρό ποσοστό, της τάξης του 4,5% (Ioannidi et al. 
2001). Συνεπώς, η φτωχή σεξουαλική αγωγή θα µπορούσε να συνδεθεί µε χαµηλά 
επίπεδα σεξουαλικής υγείας στον πληθυσµό. Όταν αναφερόµαστε στην Ελλάδα για 
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σεξουαλικών δικαιωµάτων. 
5 www.keelpno.gr 
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θέµατα και δείκτες σεξουαλικής υγείας (π.χ. αριθµός αµβλώσεων, γνώση (µη) 
ασφαλούς σεξ) παρουσιάζεται µια ζοφερή εικόνα της χώρας (Gerouki, 2009).

Η εκπαίδευση για τον Ιό του HIV/AIDS εξετάζεται από το Ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας να αποτελεί µέρος της εκπαίδευσης για τη σεξουαλική υγεία και τις σχέσεις 
των δυο φύλων, ωστόσο η προσπάθεια δεν φαίνεται να είναι συστηµατική.  
Παραδείγµατος χάριν, µόλις 1,6% των προγραµµάτων αγωγής υγείας στα δηµοτικά 
σχολεία ασχολούνται µε θέµατα σεξουαλικής υγείας6 (Gerouki 2009). Ακόµη, αν και τα 
θέµατα για το HIV/AIDS προτείνονται ως κυρίαρχα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, 
ωστόσο προς το παρόν απουσιάζουν από τα σχολικά βιβλία. Για παράδειγµα, το 
θέµα του Ιού του HIV αναφέρεται στο βιβλίο εκπαιδευτικού, για τις Επιστήµες, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει καµιά αναφορά στο αντίστοιχο βιβλίο διδασκαλίας των µαθητών 
(Gerouki 2008). Στην Ελλάδα του σήµερα, το θέµα της σεξουαλικής υγείας είναι 
περιθωριοποιηµένο στην κοινή γνώµη και σχεδόν ένα θέµα «φάντασµα» (Gerouki, 
2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα µελέτη παρουσιάζει και συζητά τα 
ερευνητικά ευρήµατα από ένα αντίστοιχο πρόγραµµα για το θέµα του HIV/AIDS, στην 
Ελλάδα. 

Ένα Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για το HIV/AIDS 
Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό να παρουσιάσει και να συζητήσει τις απορίες και 

ερωτήσεις µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον Ιό 
του HIV/AIDS και άλλες Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενες Ασθένειες. Εξετάζοντας το 
συγκεκριµένο θέµα υπάρχει αναφορά και σε άλλα παρεµφερή θέµατα, όπως οι 
διαπροσωπικές σχέσεις των νέων, η σεξουαλική υγεία, γονιµότητα, µέτρα 
αντισύλληψης και αναπαραγωγή. 

Από το Σεπτέµβριο του 20057, σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
τον Ιό HIV/AIDS, το οποίο απευθύνθηκε σε µαθητές, στρατιώτες και γονείς. Στην α’ 
φάση υλοποίησης του8  εφαρµόστηκε σε 16 Ελληνικές περιφέρειες. Σε κάθε 
περιφέρεια, το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή ενός υπευθύνου για την 
εκτέλεσή του, ενός γιατρού, ενός κοινωνιολόγου και ενός επισκέπτη υγείας9. Σκοπός 
του προγράµµατος10  ήταν η µεθοδολογικά σχεδιασµένη, υπεύθυνη, άµεση και 
σύντοµη ενηµέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού πάνω σε θέµατα, όπως το AIDS 
και τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, καθώς και η ενθάρρυνση απόκτησης 
υγιεινής συµπεριφοράς και τρόπου ζωής. Τέτοιες παρεµβάσεις, όπως η 
προαναφερθείσα συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της 
διαδικασίας ενηµέρωσης και εκπαίδευσης πάνω σε θέµατα HIV/AIDS, στην Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας11, µόνο 18,2% των εφήβων 
έλαβαν ενηµέρωση σχετικά µε τον Ιό HIV στο σχολείο. Επίσης, εκτός της 
ενηµέρωσης γα τον HIV (35%), οι µαθητές δήλωσαν ότι δεν έχουν καµιά ενηµέρωση 
για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (εκτός της Ηπατίτιδας Β). Αυτή η 
ανάγκη ενηµέρωσης των µαθητών γύρω από τέτοια θέµατα έχει αναδειχθεί σε 
πολλές εµπειρικές µελέτες (Kaldmäe et al. 2000, Kontula 2010).
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας του προγράµµατος, οι µαθητές 
παρακολούθησαν µια PowerPoint παρουσίαση. Σκοπός ήταν να ενηµερωθούν οι 
µαθητές για τον Ιό HIV και τους τρόπους µετάδοσής του. Επίσης, δόθηκε έµφαση 
στην ενηµέρωση σχετικά µε τους τρόπους περιορισµού της µετάδοσης του Ιού. Η 
παροχή εξειδικευµένης ιατρικής γνώσης δεν αποτελούσε µέρος του προγράµµατος. 
Κάθε άλλο, το πρόγραµµα εστιάσε σε στρατηγικές πρόληψης, καθώς και σε τρόπους 
µεταβολής της σεξουαλικής συµπεριφοράς12. Ο σκοπός για τους µαθητές ήταν να 
καταλάβουν ότι η µόλυνση µε τον Ιό του HIV µπορεί να συµβεί σε οποιονδήποτε 
ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελµα 
κ.α. Ένα άλλο µέρος της παρουσίασης αφορούσε τη χρήση του προφυλακτικού, ως 
ένα µέσο προστασίας ενάντια στη µετάδοση του ιού. Τελικώς, οι µαθητές 
ενηµερώθηκαν για τα ΚΕΝΤΡΑ για το AIDS, όπου θα µπορούσαν να επισκεφτούν για 
άντληση πληροφοριών, αλλά και πραγµατοποίηση των απαραίτητων διαγνωστικών 
ελέγχων. Οι µαθητές έλαβαν, επίσης, ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο και µερικά 
προφυλακτικά. 

Στο τέλος της παρουσίασης, τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας ζήτησαν από 
τους µαθητές να σηµειώσουν, ανώνυµα, ερωτήσεις/απορίες σχετικά µε τον Ιό HIV/
AIDS, τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενες Ασθένειες, τη σεξουαλική υγεία, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, τη σεξουαλική συµπεριφορά κ.α. Στη συνέχεια, στα 60’ που 
είχαν στη διάθεσή τους, οι µαθητές συζήτησαν µε τους συµµετέχοντες στην 
επιστηµονική οµάδα όλες τους τις ερωτήσεις/απορίες. Τέλος, κατά το ακροτελεύτιο 
στάδιο της διαδικασίας, οι µαθητές συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 
του προγράµµατος.

Μεθοδολογία
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν τυχαία από 

11 Γυµνάσια σε αγροτικές και αστικές περιοχές της Αχαϊας κατά τη διάρκεια της 
ακαδηµαϊκής χρονιάς 2006-200713. Το τελικό δείγµα περιελάµβανε 300 µαθητές, εκ 
των οποίων 51% κορίτσια και 49% αγόρια. Η µέση ηλικία ήταν 16,11 χρόνια, που 
κυµαίνονταν µεταξύ 15-18. Οι γραπτές ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι µαθητές µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρουσίασης αποτέλεσαν τη βάση δεδοµένων 
της παρούσης εργασίας. Οι µαθητές και µαθήτριες σηµείωσαν µε έµφαση ότι έχουν 
ανάγκη τέτοιου είδους ενηµέρωση διότι κανείς δεν τους µιλάει για τα θέµατα 
σεξουαλικής υγείας. 

Για την ανάλυση των στοιχείων βασιστήκαµε σε σηµασιολογική θεµατική 
ανάλυση, η οποία περιλαµβάνει πολλαπλές αναγνώσεις των δεδοµένων σε 
πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο και δηµιουργία κατηγοριών µε βάση τα 
χαρακτηριστικά τους (Braun & Clarke, 2006). 

Αποτελέσµατα
Μια πρώτη γενική αναφορά που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων 

είναι ότι οι µαθητές και µαθήτριες είχαν αρκετές ερωτήσεις/απορίες για τον Ιό, τον 
ανθρώπινο σώµα και την ανάπτυξή του, τη γονιµότητα και την αναπαραγωγή, την 
εγκυµοσύνη, την αντισύλληψη, τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και τη χρήση 
του προφυλακτικού. Βάσει αυτού του πλαισίου, και µε τη βοήθεια της υπάρχουσας 
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12 Τα µηνύµατα της εκστρατείας ήταν: «Νοιάζοµαι» & «Αγαπώ όσους ζουν µε το AIDS».
13  Το χρονικό αυτό διάστηµα, η επιστηµονική οµάδα επισκέφθηκε 38 σχολεά, 3 σχολικά τµήµατα για 
γονείς και 4 στρατώνες. Ένα σύνολο 3.879 ατόµων, εκ των οποίων 2.889 µαθητές παρακολούθησαν τις 
ενηµερώσεις κατά τη χρονική περίοδο Δεκεµβρίου 2006 και Ιουνίου 2007, σε 90 δύωρες συναντήσεις. 



βιβλιογραφίας οι ερωτήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις οµάδες: 
Γνώση, Δεξιότητες και Συµπεριφορές. Πιστεύουµε ότι αυτές οι κατηγορίες 
ανταποκρίνονται σε γενικούς ορισµούς της σεξουαλικής αγωγής14, συνεπώς, 
παρείχαν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις ανάγκες της παρούσης µελέτης. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε και µια τάση υπέρ των κοριτσιών, µιας και οι µαθήτριες έθεσαν 
περισσότερες ερωτήσεις και πιο τεκµηριωµένες, σε σχέση µε τους συµµαθητές τους 
αγόρια. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε αυτά των Pötsönen & 
Kontula (1999) και Kontula (2010). 

Γνώση
Οι ερωτήσεις που αφορούν την κατηγορία «Γνώση» είναι ενδεικτικές της 

ανάγκης των µαθητών για απόκτηση πληροφόρησης και γνώσης γύρω από το 
ζήτηµα της σεξουαλικής υγείας. Ο δυσανάλογος αριθµός ερωτήσεων στη 
συγκεκριµένη κατηγορία (σχεδόν 150 από 200), φανερώνει την περιορισµένη γνώση 
σε θέµατα σεξουαλικής υγείας του µαθητικού πληθυσµού (Pantzou et al. 1991). 
Σύµφωνα µε τους Tountas  et al. (2004) περίπου 15% των ανδρών και 30% των 
γυναικών που συµµετείχαν σε πανελλήνια έρευνα ήταν σε θέση να απαντήσουν 
σωστά σε βασικές ερωτήσεις σε θέµατα ανθρώπινης αναπαραγωγής και 
αντισύλληψης. Η έλλειψη πληροφόρησης πιθανότατα να οφείλεται σε ποικίλους 
παράγοντες, όπως κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, 
θρησκευτικές προκαταλήψεις, συµπεριφορές απέναντι στη σεξουαλικότητα, ποιότητα 
στην πληροφόρηση και την παρεχόµενη φροντίδα υγείας από τους επαγγελµατίες 
υγείας, καθώς και επίδραση των µέσων µαζικής ενηµέρωση (Galazios et al. 2004). 
Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό (έλλειψη γνώσης) θεωρείται το αποτέλεσµα µιας 
συστηµατικής έλλειψης ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για τον Ιό HIV/AIDS στα 
ελληνικά σχολεία.  

Επίσης, το φαινόµενο της ανεπαρκούς γνώσης είναι πιθανότατα ενδεχόµενο της 
ελλιπούς επικοινωνίας των µαθητών τόσο µε τους γονείς όσο και µε τους δασκάλους. 
Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία αντικρούουν στα αποτελέσµατα µελέτης σχετικά µε τη 
συµπεριφορά των Ελλήνων γονέων σε ότι αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους, όπου η πλειοψηφία των γονέων (91%) δήλωσαν ότι συζητάνε µε 
τα παιδιά τους το θέµα της σεξουαλικής υγείας (Kirana et al. 2007). Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του ΕΚΠΑ, µόνο το 22% των εφήβων 
υποστήριξε ότι είχαν πληροφόρηση για τον Ιό HIV από τους γονείς τους. Παρόλα 
αυτά, οι µελετητές Kirana et al. (2007) υποστήριξαν ότι οι γονείς αναφέρουν ότι η 
ενηµέρωση για το AIDS και τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενες Ασθένειες αποτελεί 
προτεραιότητα σε ότι αφορά τη σεξουαλική υγεία των παιδιών. Φαίνεται να υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις στη βιβλιογραφία για το θέµα αυτό. Οι γονείς και τα παδιά δεν 
µοιάζει να µοιράζονται τις ίδιες απόψεις σε ότι αφορά το θέµα της ενηµέρωσης για 
τον Ιό HIV/AIDS, µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αντικειµενικά, απαιτείται 
περισσότερη έρευνα γύρω από τα θέµατα σεξουαλικής υγείας των νέων. Ωστόσο, 
έχει ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι οι έφηβοι οι οποίοι συζητούσαν µε τους γονείς 
τους για όλα αυτά τα θέµατα είναι πιο πιθανό να έχουν θετική συµπεριφορά ως προς 
τα άτοµα µε HIV/AIDS (Dias et al. 2006).
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14  Αναφέρεται ότι  «η εκπαίδευση για το σεξ και  τις σχέσεις είναι µια δια βίου διαδικασία απόκτησης 
γνώσης, διαµόρφωσης συµπεριφορών, στάσεων και αξιών σχετικών µε την ίδια την ταυτοτητά µας, τις 
συναναστροφές µας και τις στενές προσωπικές σχέσεις µας» (The Sexuality Information and 
Education Council of the US, SIECUS).



Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν γενικές ερωτήσεις σχετικά µε το 
σώµα τους, τις σεξουαλικές σχέσεις, τη σεξουαλική υγεία, τη γονιµότητα, την 
εγκυµοσύνη, την αντισύλληψη, τις αµβλώσεις και τη χρήση του προφυλακτικού. 
Όπως αναφέρουν οι Tountas et al. (2004) η εκπαίδευση για το σεξ και την 
αντισύλληψη είναι ανύπαρκτη στα Ελληνικά σχολεία. Οι νέοι Έλληνες, γυναίκες και 
άνδρες στρέφονται κυρίως σε ανεπίσηµες πηγές ενηµέρωσης για θέµατα 
αντισύλληψης. Πιο συγκεκριµένα, µόνο 22,8% των έφηβων γυναικών ηλικίας 16–18 
ετών δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το γυναικολόγο ως κύρια πηγή πληροφόρησης για 
θέµατα σεξουαλικής υγείας, ενώ 30,6% των έφηβων γυναικών δεν έχουν ποτέ 
επισκεφτεί κάποιο γιατρό γυναικολόγο. 

Στην παρούσα µελέτη, καταγράφηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά µε το 
προφυλακτικό, τη χρήση του, τη σεξουαλική ευχαρίστηση, τους τύπους, τα µεγέθη 
κ.α., κυρίως από τα αγόρια. Στην Ελλάδα, όπου το προφυλακτικό είναι πολύ 
διαδεδοµένο, αποτελεί την κυριότερη µέθοδο αντισύλληψης (Agrafiotis  et al. 1990). 
Οι Merakou et al. (2002) αναφέρουν ότι 80% των αγοριών και 57% των κοριτσιών 
µαθητών και µαθητριών πάντα χρησιµοποιούν το προφυλακτικό, κατά τις σεξουαλικές 
τους επαφές. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι µαθητές 
πιστεύουν ότι το προφυλακτικό θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις 
περιστασιακές σχέσεις. Μια άλλη έρευνα για τα χαρακτηριστικά των σεξουαλικών 
σχέσεων των νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18-25 ετών έδειξε ότι 58% αυτών 
χρησιµοποιήσαν προφυλακτικό κατά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή, ένα 
ποσοστό το οποίο µειώθηκε σταδιακά όσο ο αριθµός των σεξουαλικών επαφών ή/και 
συντρόφων µεγάλωνε. Ένας στους τέσσερις συµµετέχοντες δεν έλαβαν κανενός 
είδους µέτρου προφύλαξης στις πιο πρόσφατες σεξουαλικές επαφές τους. Από 
αυτούς, το 80% ούτε χρησιµοποίησε προφυλακτικό αλλά ούτε και το συζήτησε µε τον/
την σύντροφό του, ενώ το υπόλοιπο 20% αρνήθηκε να το χρησιµοποιήσει (Kordoutis, 
et al. 2000). 

Σύµφωνα µε µια διεθνή έρευνα15, κατά τα έτη 2005-2006, 46% των Ελλήνων 
αγοριών και 18% των κοριτσιών δήλωσαν ότι είχαν την πρώτη τους σεξουαλική 
επαφή κατά την ηλικία των 15 ετών (Currie et al. 2008). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 
έτη 2001-2002 κυµαίνονταν σε 9,6% για τα κορίτσια και 33,6% για τα αγόρια (Currie 
et al. 2004). Τα κορίτσια στην έρευνά µας ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για τις 
αµβλώσεις (π.χ. κόστος, εβδοµάδα της εγκυµοσύνης, κίνδυνοι κ.α.). Είναι 
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι υπάρχει έντονα η τάση να θεωρείται γυναικείο ζήτηµα το 
θέµα της απρογραµµάτιστης εγκυµοσύνης και της άµβλωσης, χωρίς αυτό να αγγίζει 
τον σύντροφο. Υπάρχει συµφωνία µε τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών, στην 
Ελλάδα ότι οι γονείς αφιερώνουν περισσότερο χρόνο ενηµερώνοντας τα κορίτσια για 
το θέµα της αντισύλληψης και της άµβλωσης (Giotakis et al. 1998). 

Δεξιότητες
Υπήρχαν λιγότερες ερωτήσεις (περίπου 30 από τις 200) στην κατηγορία 

Ικανότητες. Αυτές κυρίως µας δείχνουν το άγχος των µαθητών να αποκτήσουν όλες 
εκείνες τις ικανότητες που είναι απαραίτητες, ώστε να επικοινωνήσουν 
αποτελεσµατικά τόσο µε τους γονείς τους όσο και µε τους ερωτικούς συντρόφους 
τους, επί ίσης όροις και να συζητήσουν διάφορα «δύσκολα» θέµατα, όπως η 
ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, η αντισύλληψη, η χρήση του προφυλακτικού, η αντίσταση 
στην πίεση των συνοµηλίκων, η παραδοχή των σεξουαλικών προτιµήσεων, η 
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διατύπωση των επιθυµιών ή των ορίων τους, µε αξιοσέβαστο τρόπο, καθώς και το 
θέµα της εµπιστοσύνης στους συντρόφους τους. 

Στις συναντήσεις µας, συνήθως τα κορίτσια αναρωτιόντουσαν πώς µπορούν να 
ζητήσουν από τους φίλους τους να χρησιµοποιούν προφυλακτικό κατά τις 
σεξουαλικές επαφές. Αυτά τα αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα άλλων ερευνών (Agrafiotis & Mandi, σε Francouer, 1997-2001), οι 
οποίες βρήκαν ότι 90% των γυναικών δεν αγόρασαν ποτέ προφυλακτικό, δεν 
θεωρούν ότι η χρήση του προφυλακτικού είναι δική τους ευθύνη και δίσταζαν να 
προτείνουν τη χρήση του από τους φίλους τους. Σε άλλη παρόµοια µελέτη βρέθηκε 
ότι οι Έλληνες άνδρες ξεκινάνε πιο συχνά συζητήσεις µε τις συντρόφους τους σχετικά 
µε την αντισύλληψη, το σεξουαλικό ιστορικό και το HIV/AIDS από ότι οι γυναίκες 
σύντροφοι (Ioannidi-Kapolou et al., 2001).

Οι Έλληνες ηλικίας 18 µε 24 πιστεύουν ότι οι σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων θα 
έπρεπε να κατευθύνονται από ηθικές αξίες, όπως αµοιβαίο σεβασµό, ειλικρίνια και 
κατανόηση (Kakavoulis  & Forest, 1999). Οι ερωτήσεις των µαθητών σε αυτή την 
κατηγορία έδειξαν ότι υπάρχει ενός είδους «χάσµα γενεών» σε ότι αφορά τη 
διαπραγµάτευση αυτών των θεµάτων. Αυτό αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρηµα σε ότι 
αφορά το σχεδιασµό των παρεµβάσεων για την εκπαίδευση/ενηµέρωση των 
µαθητών για θέµατα HIV/AIDS. Στο πλαίσιο αυτών των παρεµβάσεων θα έπρεπε να 
δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη των διαπραγµατευτικών ικανοτήτων και της αυτο-
εικόνας των µαθητών και κυρίως των κοριτσιών. 

Συµπεριφορές
Υπήρχαν τουλάχιστον 20 από τις 200 ερωτήσεις, οι οποίες αποκάλυψαν 

στερεότυπα και αναχρονιστικές αντιλήψεις και απόψεις στο θέµα της ηθικής στη 
σεξουαλική ζωή. Για παράδειγµα, οι µαθητές αναρωτιόντουσαν εάν ο αυνανισµός 
είναι επικίνδυνος ή αµαρτία. 

Πολλά στερεότυπα αποκτιούνται κατά την ανατροφή των παιδιών και την 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και λόγω της επίδρασης την Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύττει την παρθενία, απαγορεύει τις 
σεξουαλικές σχέσεις πριν το γάµο και άλλες πρακτικές (π.χ. τον αυνανισµό). Επίσης, 
είναι αντίθετη µε τις παρεµβάσεις για τη σεξουαλική υγεία στα σχολεία. Η επίδραση 
της θρησκείας φαίνεται να είναι σε σηµαντικό βαθµό . Η Ελληνική κοινωνία παραµένει 
σε µεγάλο βαθµό αυστηρή κατά τη θρησκεία και συντηρητική, ενώ η παρέµβαση της 
Εκκλησίας επηρεάζει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών  
(Agrafiotis & Mandi, σε Francouer 1997-2001). Ο Lazos (1997) στο «Η 
Σεξουαλικότητα ως Αξία στη Μοντέρνα Ελλάδα» περιέγραψε δύο κύρια αξιακά 
συστήµατα που επηρεάζουν την κοινωνία της Σύγχρονης Ελλάδας. Πρόκειται για το 
σύστηµα της Αγοράς και το σύστηµα αξιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύµφωνα µε 
τον Lazos (1997) αυτά τα δύο συστήµατα καθορίζουν και προσδιορίζουν την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική δραστηριότητα, στη σύγχρονη Ελλάδα, 
µε ένα αντιτιθέµενο και αντικρουόµενο τρόπο. Ακόµη, αν και βαίνει µειούµενο, το 
σύστηµα αξιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό, 
κατά έναν αναχρονιστικό τρόπο, την οργάνωση της σεξουαλικής ζωής των 
ανθρώπων (Lazos 1997). 

Οι µαθητές ρώτησαν επίσης, σχετικά µε την πορνεία και τη µετάδοση του Ιού 
HIV. Οι επισκέψεις των νεαρών Ελλήνων, για πολλά χρόνια, σε πόρνες έχει γίνει µια 
κοινωνικά αποδεκτή πρακτική (Agrafiotis & Manti, σε Francouer 1997-2001). Αυτό θα 
µπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό θέµα, στο µέλλον, µε 
σκοπό να εξερευνήσει την εµπειρία των νέων Ελλήνων από τον πληρωµένο έρωτα. 
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Υπάρχουν ακόµη µαθητές και µαθήτριες που έχουν προκατάληψη απέναντι σε 
άτοµα που είναι µολυσµένα µε τον Ιό HIV. Οι περισσότεροι εξ αυτών (76,55%) 
ανέφεραν ότι θα µπορούσαν να παραµείνουν φίλοι η συµµαθητές µε κάποιο άτοµα 
που πάσχει από τον Ιό HIV. Παρόλα αυτά, περισσότεροι από τους µισούς δεν θα 
µπορούσαν να αποκαλύψουν στους συµµαθητές τους ότι έχουν βρεθεί θετικοί στον Ιό 
HIV (Merakou et al. 2002). Ωστόσο, η κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνουν τα 
οροθετικά άτοµα από τους συνανθρώπους τους συµβάλλει θετικά στην αυτοαντίληψη 
για τα επίπεδα ευηµερίας τους (Sachperoglou & Bor 2001). Η επίδραση της 
κοινωνικής υποστήριξης σε άτοµα θετικά στον Ιό HIV είναι κάτι που οι µαθητές θα 
πρέπει να το συλλογιστούν και να το συζητήσουν κατά τη διάρκεια των παρεµβάσεων 
για τον Ιό HIV/AIDS, στα σχολεία. 

Οι ερωτήσεις των µαθητών και των µαθητριών στην παρούσα έρευνα 
αποκαλύπτουν ότι δεν έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε το HIV/AIDS. Για 
παράδειγµα, κάποιοι µαθητές αναρωτήθηκαν αν κάποιος που µολύνεται µε τον Ιό HIV 
θα µπορούσε να πάρει µέρος σε διάφορα αθλήµατα. Επίσης, έχουν την εντύπωση ότι 
το HIV/AIDS είναι µια ασθένεια που δεν σου επιτρέπει να έχεις µια φυσιολογική ζωή. 
Εµείς πιστεύουµε ότι εξαιτίας της απουσίας επαρκούς γνώσης σχετικά µε τη 
σεξουαλική ζωή παρουσιάζονται αυτού του είδους τα στερεότυπα, τα οποία ωστόσο 
µπορούν εύκολα να αλλάξουν µέσω της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης. Όπως 
αναφέρουν οι Chliaoutakis et al. (1996) όσο περισσότερη είναι η «ακριβής γνώση» 
σχετικά µε το AIDS τόσο χαµηλότερα είναι τα επίπεδα διακρίσεων και στιγµατισµού 
των οροθετικών ατόµων. Στην παρούσα έρευνα συµπεραίνουµε ότι θα πρέπει να 
παρέµβουµε και να ενηµερώσουµε τα νέα παιδιά σχετικά µε τη σεξουαλική υγεία, 
διότι τα ποσοστά διακρίσεων και στιγµατισµού βρέθηκαν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. 
Σε αντίθεση, αυτοί που πιστεύουν ότι το HIV µεταδίδεται µέσω των κοινωνικών 
σχέσεων και επαφών είναι πιθανό να πρόκειται για όλους αυτούς που φοβούνται να 
συναναστραφούν µε άτοµα που πάσχουν από τον Ιό του HIV/AIDS (Dias et al. 2006). 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιορισµένη ή ελλειπής γνώση των νέων για τον Ιό 
του HIV/AIDS αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο µετάδοσης της ασθένειας. Εάν οι 
άνθρωποι αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για το συγκεκριµένο θέµα, τότε την ίδια 
στιγµή δύναται να αναπτύξουν είτε θετικές είτε αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές 
απέναντι στο πρόβληµα και αντίστροφα (Chliaoutakis et al. 1996). Για παράδειγµα, 
εάν πιστεύεις ότι το HIV δεν σε αφορά, τότε δεν θέλεις να µάθεις γύρω από αυτό το 
θέµα. Ωστόσο, µπορεί να συµβεί και το αντίθετο, δηλαδή, εάν γνωρίζεις ακριβώς τι 
είναι το AIDS, τότε να υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να αναπτύξεις αρνητικές 
συµπεριφορές απέναντι στο πρόβληµα και στους πάσχοντες. 

Ωστόσο, ήταν αρκετά θετικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
της έρευνας οι µαθητές δήλωσαν ότι, σε ότι τους αφορά, δεν θα επέτρεπαν να συµβεί 
αποµόνωση όσων πάσχουν από τον Ιό του HIV, διότι έµαθαν ότι ο καθένας µπορεί 
να µολυνθεί από τον ιό, ανά πάσα στιγµή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 
περισσότερη έρευνα για την κατανόηση των απόψεων των νέων σε ότι αφορά τους 
πάσχοντες από τον Ιό του HIV/AIDS. Ωστόσο, αυτό δεν είναι µόνο Ελληνικό 
φαινόµενο. «Η πιο πρόσφατη έρευνα της παγκόσµιας οργάνωσης των Ηνωµένων 
Εθνών για το AIDS (UNAIDS), µέσω των προγραµµάτων της για τη µείωση του 
φαινοµένου του στίγµατος προς τους πάσχοντες δεν περιλαµβάνει έρευνες που να 
καταγράφουν τις απόψεις των παιδιών και των νέων σε αυτό το θέµα» (Norris et al.
2007, 497).
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Συµπεράσµατα
Οι µαθητές στην παρούσα έρευνα εκδήλωσαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά µε το 

HIV/AIDS, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον θέµα. Οι 
περισσότεροι ενδιαφέρονταν να µάθουν στοιχεία για τον ιό, αυτόν καθ’ αυτό, τους 
τρόπους µετάδοσής του, τις πιθανές θεραπείες κ.α. Ο Ελληνικός πληθυσµός δεν 
είναι ανενηµέρωτος σχετικά µε τη µετάδοση του Ιού, την πρόληψη, αλλά και τη 
βιοφυσική σοβαρότητα του Ιού του HIV/AIDS (Chliaoutakis et al. 1996). Ωστόσο, 
όπως αναφέρεται από τους Merakou et al. (2002) αυτή η πραγµατική γνώση από 
µόνη της δεν είναι αρκετή για τους µαθητές, ώστε να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν 
ασφαλής πρακτικές κατά τη σεξουαλική τους ζωή. 

Η αντισύλληψη και άλλες προληπτικές µέθοδοι αποτέλεσαν, επίσης ένα 
ενδιαφέρον θέµα µεταξύ των µαθητών. Πολλοί από αυτούς είχαν ήδη 
πραγµατοποιήσει την πρώτη τους σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, υπάρχει ένας 
σηµαντικός αριθµός µαθητών και µαθητριών που είναι στο ξεκίνηµα της σεξουαλικής 
τους ζωής, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αρκετά πράγµατα. Η ελλιπής γνώση σχετικά µε 
τους κινδύνους, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη συµπεριφορών υπέρ του στιγµατισµού 
προς τα άτοµα που είναι µολυσµένα µε τον Ιό HIV, αλλά και οι υψηλού κινδύνου 
σεξουαλικές συµπεριφορές φανερώνουν την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης των 
προληπτικών προγραµµάτων για τον Ιό HIV, στα Ελληνικά σχολεία. 

Πριν την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων, οι µαθητές είχαν ήδη γνώσεις 
για θέµατα όπως τη σεξουαλικότητα, τα αφροδίσια νοσήµατα και τον Ιό HIV, κυρίως 
µέσα από το µάθηµα της Βιολογίας. Από τις συζητήσεις µε τους µαθητές κατά τη 
διάρκεια των διαλειµµάτων, αλλά και µετά το πέρας του προγράµµατος προέκυψε ότι 
η απόφασή τους να ζητήσουν από τους δασκάλους τους να παραµείνουν εκτός των 
συζητήσεων, έδωσε τη δυνατότητα στους µαθητές να εκφραστούν ελεύθερα γύρω 
από το θέµα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα που είχαν οι µαθητές 
και οι µαθήτριες να ρωτούν ανώνυµα τους επέτρεψε να νοιώσουν ελευθερία 
κινήσεων και να ρωτήσουν για οτιδήποτε είχαν στο µυαλό τους, σχετικά µε το θέµα 
του Ιού του HIV. Επίσης, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είχαν ενηµερωθεί σε µεγαλύτερο 
βαθµό και σε µικρότερη ηλικία, για όλα αυτά τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα. 
Ακόµη, πρότειναν ότι θα ήταν καλό να συµµετέχουν και µικρότεροι µαθητές.

Σχετικά µε την αξιολόγηση του προγράµµατος για τον Ιό του HIV/AIDS, 
υπάρχουν ορισµένα µεθοδολογικά προβλήµατα που επηρεάζουν τα συµπεράσµατα. 
Το µεγαλύτερο µέρος της αξιολόγησης του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω 
της µέτρησης της επίδρασης που είχε η συγκεκριµένη παρέµβαση στα σχολεία στη 
αποκτηθείσα γνώση, στις στάσεις και συµπεριφορές των µαθητών και των µαθητριών 
απέναντι στον Ιό HIV. Είναι ελάχιστη η πληροφόρηση που είναι διαθέσιµη για την 
επίδραση των παρεµβάσεων στην πραγµατική συµπεριφορά των παιδιών και στη 
διατηρησιµότητα των όποιων αλλαγών. Επίσης, υπάρχει µικρή πληροφόρηση σε ότι 
αφορά την επίδραση των διαφορετικών προληπτικών/ενηµερωτικών µηνυµάτων στα 
άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής κουλτούρας. Όπως επιχειρηµατολογείται αρκετά 
συχνά (Gerouki 2010) η πολιτική και η ηθική συχνά εµποδίζουν την ευρεία εφαρµογή 
προγραµµάτων που αφορούν τον τρόπο ζωής σε διαφορετικές κοινωνίες, διότι 
υπάρχουν διαφορετικές άξιες και συµπεριφορές ανάµεσά τους. Ωστόσο, ως 
εκπαιδευτές και κοινωνικοί επιστήµονες είναι προτεραιότητά µας να συµβάλλουµε µε 
την έρευνά µας στη γενική συζήτηση για θέµατα σεξουαλικής υγείας. Με αυτόν τον 
τρόπο τεκµηριώνουµε την εισαγωγή συστηµατικής, οργανωµένης, περιληπτικής και 
βασισµένης στο σχολείο εκπαίδευσης γύρω από τη σεξουαλικότητα, όπου 
συζητιόνται θέµατα που αφορούν το HIV/AIDS, ως µια απαραίτητη προσέγγιση για τη 
βελτίωση της υγείας και αύξησης της ευηµερίας των µαθητών στην Ελλάδα.
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Βιβλιοπαρουσίαση 

Τι Κάνει την Υγεία Δηµόσια;

Το βιβλίο που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος αφορά τη δηµόσια υγεία από τη 
σκοπιά της ηθικής, της νοµικής και της πολιτικής (βλέπε John Coggon. What makes 
health public? A critical evaluation of moral, legal, and political claims in public health. 
New York: Cambridge University Press, 2012. 310 pages. ISBN 9781107016392). Το 
βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια οργανωµένα σε τρία µέρη.  Η εισαγωγή, των 10 
σελίδων, αποτελεί µία πολύ καλή περίληψη των θεµάτων που εξετάζονται στα 
επόµενα κεφάλαια. 

Το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο ασχολούνται µε τις έννοιες της «υγείας» και 
του «δηµόσιου», αντίστοιχα. Εξετάζεται ο αρνητικός ή θετικός προσδιορισµός της 
υγείας. Για παράδειγµα, η απουσία αρρώστιας. Ο συγγραφέας δεν βρίσκει αυτό τον 
προσδιορισµό αρκετό. Από την σκοπιά της δηµόσιας πολιτικής επί της υγείας, πολύ 
σηµαντικός είναι και ο υποκειµενικός ή αντικειµενικός προσδιορισµός της έννοιας της 
υγείας. Ποιός αποφασίζει τι σηµαίνει υγεία;, αναρωτιέται ο συγγραφέας στο πρώτο 
κεφάλαιο του βιβλίου και η απάντηση αποτελεί τη βάση για κάθε συζήτηση περί της 
δηµόσιας πολιτικής υγείας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζει την έννοια «δηµόσια». Πώς καθορίζεται ότι 
ένα ζήτηµα είναι δηµόσιο; Αποτελεί το δηµόσιο το άθροισµα των ατόµων που το 
αποτελούν; Ποιές είναι οι συνέπειες µιας τέτοιας θεώρησης; Η συζήτηση εστιάζεται 
περισσότερο στην έννοια του δηµοσίου όπως αυτή εφαρµόζεται στον τοµέα της 
υγείας.

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε τις επτά όψεις της δηµόσιας υγείας. Ο 
συγγραφέας προσπαθεί να δείξει τις συνέπειες από τη χρησιµοποίηση των 
διαφορετικών όρων της δηµόσιας υγείας. Οι έννοιες εξετάζονται περαιτέρω στα δύο 
επόµενα κεφάλαια του βιβλίου: τέταρτο και πέµπτο. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγείται τι 
σηµαίνει η δηµόσια πολιτική υγείας. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα αυτή πρέπει να έχει 
µία πρακτική (εφαρµοσµένη) διάσταση. Επίσης, η δηµόσια πολιτική υγείας, όπως 
κάθε δηµόσια πολιτική, πρέπει να έχει και µία δεοντολογική διάσταση. Το τι πρέπει να 
γίνει είναι ένα σοβαρό ζήτηµα σε κάθε όψη της δηµόσιας πολιτικής, µε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην δηµόσια πολιτική υγείας. Σε αυτό το σηµείο εστιάζεται και η 
σπουδαιότητα των ιθυνόντων της πολιτικής υγείας και όλων των αρχών που 
ρυθµίζουν όλη τη διαδικασία παροχής δηµόσιων υπηρεσιών υγείας. Στόχος όλων των 
παρεµβάσεων πρέπει να είναι η επίλυση των δηµόσιων προβληµάτων όπως αυτά τα 
αντιλαµβάνονται. Από την άλλη πλευρά, στο κεφάλαιο πέντε δίνεται αυτό που οι 
ερευνητές και οι αναλυτές χρησιµοποιούν ως ορισµό της δηµόσιας πολιτικής υγείας 
όταν την εξετάζουν από νοµικής και ηθικής πλευράς. Αν βγαίνει κάποιο συµπέρασµα 
από τη συζήτηση των δύο κεφαλαίων είναι ότι το αντικείµενο της δηµόσιας πολιτικής 
υγείας είναι ανοικτό και δεν µπορεί να τεθούν κάποια εννοιολογικά όρια ή να 
περιοριστεί στα όρια ενός συγκεκριµένου γραφείου (υπουργείου) της εκάστοτε 
δηµόσιας διοίκησης. Αναφέρει ο συγγραφέας ότι θέµατα φορολογίας ή χωροταξίας 
µιας πόλης µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την δηµόσια πολιτική υγείας. 
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Αυτά τα θέµατα καθώς και τα συµπεράσµατα του πρώτου µέρους του βιβλίου 
εξετάζονται στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου. 

Το δεύτερο µέρος του βιβλίου (αποτελείται από τρία κεφάλαια) θέτει ένα πιο 
σοβαρό ερευνητικό ερώτηµα. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα η δεοντολογική 
προσέγγιση της δηµόσιας πολιτικής υγείας απαιτεί µία πιο ολοκληρωµένη πολιτική 
θεωρία. Και αυτό, πάντοτε σύµφωνα µε την γνώµη του συγγραφέα, έρχεται σε 
αντίθεση µε τις δύο κυρίαρχες απόψεις της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας. 
Πρώτον, ότι η δηµόσια υγεία είναι ένα ζήτηµα ηθικής και δεύτερον ότι η θεωρία της 
ηθικής αρκεί για να αναλυθεί η δηµόσια πολιτική υγείας. Ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει 
από την εισαγωγή του δεύτερου µέρους ότι το ενδιαφέρον µας πρέπει να είναι 
πολιτικό και ότι όσοι ασχολούνται µε την ηθική της υγείας θα πρέπει να θεωρούνται 
ότι αποτελούν µέρος µιας γενικότερης πολιτικής ανάλυσης. 

Το έβδοµο κεφάλαιο κάνει µία γενική και µάλλον κουραστική αναφορά στη 
θεωρία της πολιτικής. Η ουσία όλης αυτής της ανάλυσης είναι να δείξει ο συγγραφέας 
ότι η ισχύς µιας πολιτικής δεν µπορεί να αξιολογηθεί από µεµονωµένες περιπτώσεις. 
Σε ό,τι αφορά το σύνολο του πληθυσµού, η προσέγγιση είναι σωστή εκ  µέρους των 
αναλυτών της νοµικής και ηθικής πλευράς των ζητηµάτων της πολιτικής υγείας, αλλά 
δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι αυτή την άποψη µπορεί να την 
ενστερνίζονται και αυτοί που ασκούν δηµόσια πολιτική υγείας. Το όγδοο κεφάλαιο 
κτίζει πάνω σε αυτή την προσέγγιση. Βασικό συστατικό στοιχείο αυτής της 
προσέγγισης είναι ο ρόλος του κράτους. Αν γίνει αποδεκτός ο ρόλος του κράτους, 
τότε πρέπει να γίνει σαφές ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν πολιτικές παρεµβάσεων, 
καθώς και η αποτυχία να γίνουν τέτοιες παρεµβάσεις. Το κεφάλαιο εννέα παρουσιάζει 
περιληπτικά και συµπερασµατικά τη συζήτηση των δύο πρώτων κεφαλαίων αυτού 
του µέρους.

Το τρίτο µέρος του βιβλίου αποτελείται και αυτό από τρία κεφάλαια. Σε αυτά τα 
κεφάλαια ο συγγραφέας αναπτύσσει τη δική του πολιτική θεωρία (προσέγγιση). Το 
κεφάλαιο δέκα παρουσιάζει τη δοµή αυτής της θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτής της 
ανάπτυξης ο συγγραφέας αναγνωρίζει την ανάγκη (α) να ξεκαθαριστεί ποιοι 
συµπεριλαµβάνονται και ποιοι όχι στην «πολιτική κοινωνία» (β) να εξηγηθεί πως οι 
αξίες θα αποτελούν το υπόβαθρο των πολιτικών µέτρων και (γ) να αντιµετωπισθεί η 
κριτική της πολιτικής ελευθερίας του ατόµου σε σχέση µε τις πολιτικές του 
υποχρεώσεις. Για να το κάνει πιο πρακτικό, ο συγγραφέας χρησιµοποιεί το 
παράδειγµα της ζώνης ασφαλείας των αυτοκινήτων. Το ενδέκατο κεφάλαιο εξετάζει 
την ιδέα του πολιτικού φιλελευθερισµού, χρησιµοποιώντας και εδώ πρακτικά 
παραδείγµατα όπως του καπνίσµατος και κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών. Το 
δωδέκατο κεφάλαιο δίνει τα συµπεράσµατα όλου του βιβλίου. Εν κατακλείδι, ο 
συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι αναλυτές και οι ιθύνοντες της δηµόσιας πολιτικής 
υγείας θα πρέπει να εξηγούν, ανά περίπτωση, αν ανήκει στην σφαίρα του δηµόσιου 
συµφέροντος ή όχι. 

Χρήσιµο βιβλίο για όλους όσους ασχολούνται µε τη δηµόσια πολιτική υγείας, 
ιδιαίτερα τα κεφάλαια ή τα µέρη των κεφαλαίων που δεν αναλώνονται σε θεωρητικές 
(φιλοσοφικές ή πολιτικές) επισηµάνσεις.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Ανακοινώσεις 

1st Annual International Conference on 
Health and Medical Sciences 

The The Health Research Unit of the Athens Institute for Education and 

Research (ATINER) will hold its 1st Annual International Conference on Health 

& Medical Sciences, 6-9 May 2013, Athens, Greece. For further details, please 

go to the conference website: http://www.atiner.gr/healthsciences.htm. The aim 

of the conference is to bring together scholars, researchers and students from 

all areas of health sciences, medical sciences and related disciplines.

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 special 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.

Please submit a 300-word abstract by email, health@atiner.gr, by 28 

February 2013 to: Dr. Paul Contoyannis (C.V.), Head, Health Research Unit, 

ATINER & Associate Professor, McMaster University, Canada., 8 Valaoritou 

Street, Kolonaki, 10671Athens, 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 athttp://www.atiner.gr/2013/FORM-HSC.doc. Decisions are 

reached within 4 weeks. If you want to participate without presenting a paper, 

i.e. organize a mini conference or a panel (session), chair a session, review 

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.
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12th Annual International Conference on 
Health Economics, Management & Policy 

The Health  Research Unit of the Athens Institute for Education and 
Research (ATINER) will hold its 12th Annual International Conference on Health 
Economics, Management & Policy 24-27 June 2013, Athens, Greece. For further 
details, please go to the conference website: http://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 special 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.

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, atiner@atiner.gr, by 25 February 
2013 to: Dr. Paul Contoyannis (C.V.), Head, Health Research Unit, ATINER & 
Associate Professor, McMaster University, Canada, 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 
10671Athens, 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/
2013/FORM-HEA.doc. Decisions are reached within 4 weeks.

If you want to participate without presenting a paper, i.e. organize a mini 
conference or a panel (session), chair a session, review 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.
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Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
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Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
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. 
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. 
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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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.

49                                              Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013 

mailto:health@atiner.gr
mailto:health@atiner.gr


Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013                                             50



51                                              Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013 



Βα
λα
ω
ρί
το
υ 

8,
 1

06
 7

1 
Αθ
ήν
α 

Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013                                             52


