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Από τον
Διευθυντή Έκδοσης

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) συνεχίζει για 3η 
χρονιά µία προσπάθεια µεταφοράς επιστηµονικών γνώσεων στα ελληνικά που  
πραγµατοποιούνται, κυρίως, στην αγγλική γλώσσα. Το περιοδικό Οικονοµία & Υγεία 
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Κατά κύριο λόγο δηµοσιεύονται επιστηµονικά άρθρα 
που παρουσιάζονται στα διεθνή επιστηµονικά συνέδρια του ΑΘΙΝΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων συνεδρίων Οικονοµικών, Διοίκησης και 
Πολιτικής Υγείας & Υγείας και Ιατρικής Επιστήµης. Βέβαια, δεν αποκλείονται και 
άλλες δηµοσιεύσεις. Στο παρόν τεύχος, και τα τρία επιστηµονικά άρθρα 
παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα συνέδρια του ΑΘΙΝΕΕ. Στην ενότητα των 
Βιβλιοπαρουσιάσεων, παρουσιάζεται ένα βιβλίο που ασχολείται µε την πρακτική 
του γνωστικού αντικειµένου της φαρµακοοικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται 
αναφορά στο µικρό εγχειρίδιο των Lorenzo Pradelli & Albert Wertheimer. 
Pharmacoeconomics. Principles and Practice. Torino, Italy: SEEd Medical 
Publishers, first edition, 2012. 113 pages. ISBN 978-88-9741-938-9).

Στο πρώτο επιστηµονικό άρθρο εξετάζεται το θέµα της εξωτερικής ανάθεσης 
σε νοσοκοµεία των ερευνητών Τζιαγκάς Ερκιάν Άκιουρεκ και Σουκρού Ανίλ 
Τοϋγκάρ. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι αφενός να αναφερθεί στις 
θεωρητικές προσεγγίσεις της εξωτερικής ανάθεσης και αφετέρου να διερευνήσει τη 
διοικητική διάσταση της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης στο Υπουργείο Υγείας 
της Τουρκίας, αλλά και στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της πόλης Κόνια. Η έρευνα 
είχε ως σκοπό να καταγράψει τις εκτιµήσεις και απόψεις των διοικητών των 
νοσοκοµείων για τη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης, τους λόγους που εφάρµοσαν 
ή δεν εφάρµοσαν την συγκεκριµένη πρακτική, αλλά και τους λόγους που δήλωσαν 
υπέρ ή κατά των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της 
εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών στους οργανισµούς που ηγούνται. Ένα 
ερωτηµατολόγιο που συντάχτηκε από τον Ergin (2003) χρησιµοποιήθηκε για τη 
συλλογή των δεδοµένων και στάλθηκε στους διευθυντές και αναπληρωτές 
διευθυντές γιατρούς, καθώς και στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των 
διοικήσεων των νοσοκοµείων. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι 
λόγοι αύξησης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και λόγοι αύξησης της 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών είναι οι κυρίαρχες αιτίες εφαρµογής της 
διαδικασίας της εξωτερικής ανάθεσης στα δηµόσια νοσοκοµεία της Τουρκίας. 
Παράλληλα, οι φόβοι των υπευθύνων των νοσοκοµείων για τη µη επίτευξη των 
ανωτέρω επιδιώξεων, µέσω της εφαρµογής της διαδικασίας της εξωτερικής 
ανάθεσης, αποτελούν τις βασικές αιτίες µη αποδοχής της συγκεκριµένης 
διαδικασίας στο νοσοκοµείο τους. Συνεπώς, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι δεν θα 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η εξωτερική ανάθεση είναι µια µέθοδος που µας εξυπηρετεί 
στην επίτευξη των στόχων της αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και 
ποιότητας. Άρα, η οποιαδήποτε εφαρµογή της εξωτερικής ανάθεσης που δεν 
συνεισφέρει στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αποτελεί σπατάλη πόρων. 

Το δεύτερο επιστηµονικό άρθρο του Ούλντις Εγκλίτη αφορά στις «Δηµόσιες 
Επενδύσεις στον Τοµέα της Υγείας». Ο συγγραφέας συζητά µέσω µιας 
εµπεριστατωµένης ανάλυσης, την εµπειρία της Λετονίας πάνω στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα. Το άρθρο δίνει έµφαση στη σύνδεση της διαδικασίας διανοµής των 
υπηρεσιών υγείας, η οποία ξεκάθαρα επηρεάζεται από τη διαθεσιµότητα των 
οικονοµικών πόρων και των αποτελεσµάτων υγείας. Για την εκτίµηση της 
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αποδοτικότητας των επιπλέον πόρων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης και 
η ανάλυση διασποράς. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν από τη µια διάφοροι 
δείκτες υγείας, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και άλλοι 
δείκτες υγείας που είναι διαθέσιµοι στη Λετονία και από την άλλη οι δείκτες 
µέτρησης των δαπανών υγείας. Στην ανάλυση συσχέτισης συµπεριελήφθησαν ο 
δείκτης των συνολικών δαπανών υγείας και των δαπανών των περιπατητικών 
υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι συσχετίστηκαν µε διάφορους δείκτες µέτρησης της 
κατάστασης υγείας. Από την ανάλυση προέκυψε ότι, παρά τις σηµαντικές 
επενδύσεις στον τοµέα της υγείας στη Λετονία, µονάχα ορισµένοι δείκτες 
βελτιώθηκαν. Οι συγκεκριµένοι δείκτες σχετίζονται µε τη φροντίδα της µητέρας και 
των παιδιών, όπου στη Λετονία έχει αναδειχθεί ως θέµα πολιτικής προτεραιότητας 
και η πλειοψηφία των πόρων έχει κατευθυνθεί σε αυτού του είδους τις πολιτικές. Η 
µείωση του δείκτη παιδικής νοσηρότητας σχετίζεται πιθανώς µε την επέκταση των 
εµβολιασµών, καθώς και µε την οικονοµική ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί στη 
χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις 
για τη νεογνική θνησιµότητα (r=0,71), τις γεννήσεις νεκρών εµβρύων (r=0,67), το 
δείκτη παιδικής νοσηρότητας (r=0,66) και το ποσοστό ζώντων βρεφών που 
γεννιούνται µε σωµατικό βάρος λιγότερο από 2.500 γρ. (r=0,71). Ακόµη, βρέθηκε 
θετική συσχέτιση για το δείκτη των πιθανών χαµένων ετών ζωής στις γυναίκες 
(r=0,67) και για το δείκτη του αριθµού γεννήσεων (r=0,95). Εν κατακλείδι, οι 
δηµόσιες επενδύσεις στην υγεία δεν έκαναν το σύστηµα υγείας καλύτερο, στη 
Λετονία. Και αυτό διότι µείωσαν τον ανταγωνισµό, ενίσχυσαν το κρατικό στοιχείο 
στις υπηρεσίες υγείας, ευνόησαν τη διαφθορά και συνεπώς, οι θετικές επιδράσεις 
των επενδύσεων σταδιακά µειώθηκαν. 

Στο τρίτο επιστηµονικό άρθρο «Η Φτώχεια ενάντια στην Υγεία των Γυναικών» 
του ερευνητή Σ. Κοτσιαµπάζιακ  του Πανεπιστήµιο Χαζιτεπέ στην Τουρκία εξετάζεται 
η σχέση µεταξύ της φτώχειας, των υγειονοµικών ανισοτήτων και του φύλου. Η 
καταπολέµηση της φτώχειας και η βελτίωση της υγείας συνιστούν βασικές 
επιδιώξεις των Ηνωµένων Εθνών µέσω του προγράµµατος Αναπτυξιακοί Στόχοι της 
Χιλιετίας (Millennium Development Goals  - MDGs). Οι ανισότητες µεταξύ των δύο 
φύλων επηρεάζουν όχι µόνο τα επίπεδα φτώχειας, αλλά και το επίπεδο υγείας, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτού του είδους οι περιορισµοί 
επηρεάζουν την κατάσταση υγείας των γυναικών, καθώς και την υγεία των παιδιών 
τους, ως συνέπεια του ρόλου τους, που είναι από τη µια υπεύθυνες του 
νοικοκυριού και από την άλλη εργαζόµενες. Η βελτίωση της υγείας αποτελεί 
κυρίαρχο στόχο του προγράµµατος MDGs, καθώς η καλυτέρευση της υγείας των 
φτωχών κρατών του κόσµου θα µπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέµηση των 
έντονων φαινοµένων φτώχειας ανά την υφήλιο, στη µείωση των περιπτώσεων 
αναλφαβητισµού και στον περιορισµό των διακρίσεων λόγω φύλου. Στην παρούσα 
µελέτη χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 
Τουρκίας, το Τουρκικό Υπουργείο Υγείας, καθώς και στοιχεία από διεθνείς 
οργανισµούς. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα χαµηλά επίπεδα συµµετοχής των 
γυναικών στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια και των χαµηλών ποσοστών 
συµµετοχής τους στην εργασία δεν τους επιτρέπει να έχουν καλή υγεία. Ως 
αποτέλεσµα, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά µητρικής και περιγεννητικής 
θνησιµότητας των γυναικών. Οι επιπτώσεις είναι εντονότερες στις αποµακρυσµένες 
περιοχές της βορειο-ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Τουρκίας.   

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Κείµενο Θέσης και Αντίθεσης

Η Υγεία των Παιδιών Πάνω από Όλα

Η οικονοµική κρίση της Ελλάδας έχει σηµαντικές και πολύπλευρες επιπτώσεις. 
Η επίπτωση στην υγεία, όµως, είναι σίγουρα η πιο σηµαντική. Ψηλά στον κατάλογο 
είναι φυσικά η υγεία των παιδιών, όχι µόνο για λόγους ευαισθησίας, αλλά και 
καθαρά για ψυχρούς λόγους οικονοµικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Κατά έναν ανεξήγητο (µεταφυσικό) τρόπο, πάρα πολλά που είναι σωστά από 
την σκοπιά της αυστηρής (τεχνοκρατικής) οικονοµικής ανάλυσης, συνάδουν µε την 
ηθική και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που έχει ένας υγιής σκεπτόµενος άνθρωπος και 
µία υγιής κοινωνία. Κορυφαίο παράδειγµα η υγεία των παιδιών. Η υγεία και η 
εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των παιδιών µιας κοινωνίας, φτωχών και πλούσιων, 
αποτελούν το σηµαντικότερο πλουτοπαραγωγικό της πόρο. Λέγεται επένδυση σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Ακόµη και αν δεν ήταν ηθικά αποδεκτό, η φροντίδα της υγείας και της 
εκπαίδευσης όλων των παιδιών µιας επικράτειας επιβάλλεται για αυστηρά 
οικονοµικούς λόγους. Θα έπρεπε να προσφέρονται µε το «ζόρι» σε όλα τα παιδιά. 
Παιδιά χωρίς υγεία και εκπαίδευση είναι οικονοµικά επιζήµια για κάθε κοινωνία. 
Εκτός από την προσωπική ευτυχία που προσφέρει η υγεία και η εκπαίδευση έχει 
και σηµαντικές ατοµικές και συνολικές οικονοµικές επιδράσεις. 

Και ακριβώς σε αυτό το σηµείο εστιάζεται το πρόβληµα σε µία οικονοµική 
κρίση. Η κρίση δηµιουργεί περισσότερα φτωχά νοικοκυριά. Ο ορισµός της φτώχειας 
εδώ είναι αυτός της απόλυτης φτώχειας, όπως ορίζεται από µια διευρυµένη 
ερµηνεία της προσέγγισης της ικανοποίησης των βασικών αναγκών: διατροφής, 
στέγασης, ένδυσης, υπόδησης, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόσβαση 
στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η υγεία των παιδιών κινδυνεύει περισσότερο στα 
φτωχά νοικοκυριά από ό,τι στα πλούσια νοικοκυριά για δύο κυρίως λόγους. 
Πρώτον, τα παιδιά των φτωχών νοικοκυριών ζουν σε τέτοιες συνθήκες υγιεινής και 
διατροφής που έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να αρρωστήσουν από ό,τι τα παιδιά 
των πλουσιότερων νοικοκυριών. Δεύτερον, τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών 
έχουν περισσότερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, τουλάχιστον του 
επιπέδου ποιότητας που απαιτούνται στην κάθε περίπτωση.

Αν και το αποτέλεσµα είναι το ίδιο, δηλαδή περισσότερα άρρωστα παιδιά που  
προέρχονται από φτωχές οικογένειες, η πολιτική αντιµετώπιση εξαρτάται από το 
λόγο που τα δηµιουργεί. Άλλη πολιτική χρειάζεται, αν ο λόγος είναι η έλλειψη 
συνθηκών υγιεινής και άλλη, αν ο λόγος είναι η πρόσβαση. Πάντως και οι δύο 
περιπτώσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν είτε από το κράτος είτε από εθελοντικές 
οργανώσεις για παιδιά σχολικής ηλικίας, δηλαδή µεγαλύτερα των 4 ετών. Και αυτό 
γιατί το σχολείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, διακριτικά και αποτελεσµατικά, για να 
αντιµετωπισθούν προβλήµατα υγείας των παιδιών των φτωχών οικογενειών. Ο 
δάσκαλος και οι καθηγητές µπορούν άµεσα να διαπιστώσουν το πρόβληµα. Το 
κράτος µπορεί να διασφαλίσει την διατροφή και την τακτική ιατρική παρακολούθηση 
των παιδιών σχολικής ηλικίας. Δεν έχει κανένα κόστος. Ειδικά στην Ελλάδα 
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µπορούν να συνδυαστούν και µε άλλα προγράµµατα, όπως για παράδειγµα το 
πρόγραµµα για την ανίχνευση αθλητικών ταλέντων. 

Το πρόβληµα, όµως, παραµένει για τα παιδιά κάτω των 4 ετών, µη σχολικής 
ηλικίας, που µένουν στο σπίτι, συνήθως υπό την µειωµένη επίβλεψη γονέων και 
συγγενικών προσώπων. Και εδώ εστιάζεται το πρόβληµα, που δύσκολα 
θεραπεύεται µε παρεµβάσεις δηµόσιας πολιτικής.

Μια φτωχή οικογένεια αδυνατεί να περιθάλψει τα παιδιά της για 
αντικειµενικούς ή και υποκειµενικούς λόγους. Οι αντικειµενικοί λόγοι, έµµεσα, 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Μια φτωχή οικογένεια δεν µπορεί να προσφέρει στα 
παιδιά της τις συνθήκες υγιεινής ζωής και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
υγείας. 

Υπάρχουν, όµως, υποκειµενικοί λόγοι, που πολλοί τους υποκρύπτουν, 
χαϊδεύοντας τα αυτιά αυτών των οικογενειών. Η φτώχεια ποτέ δεν δικαιολογεί 
παραµέληση παιδιών. Είναι άλλο πράγµα η καταραµένη φτώχεια και άλλο πράγµα 
η ασυνείδητη αµέλεια των γονιών να µεριµνήσουν για τα παιδιά τους. 

Όσοι ήµασταν παιδιά στις δεκαετίες του 50 και 60 σε φτωχές οικογένειες, 
ενθυµούµαστε ότι ήµασταν φτωχότεροι από τις πιο φτωχές σηµερινές ελληνικές 
οικογένειες. Δεν έλειπε όµως η καθαριότητα (υγιεινή) στα σπίτια µας, το καθαρό 
ντύσιµο, φτωχικό και µε µπαλώµατα, λόγω «πολυφορεσιάς» από µεγαλύτερα 
αδέρφια, άλλους συγγενείς και φίλους. Φτωχές µεν οικογένειες, πολύ φτωχότερες 
σε απόλυτη σύγκριση µε τις σηµερινές φτωχές οικογένειες, αλλά ούτε 
αυτοκτονούσαν οι γονείς τους ούτε άφηναν τα παιδιά τους απρόσεκτα, µε την 
ευρεία του όρου έννοια. Να αναφέρω το πιο απλό. Πώς µπορούν οι σηµερινές 
φτωχές οικογένειες να αφήνουν τα παιδιά τους ανεµβολίαστα, όταν αυτές οι 
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν; Μήπως είναι φτωχά τα µυαλά περισσότερο από ό,τι 
είναι φτωχό το εισόδηµά τους; Καλή είναι η κριτική στο κράτος, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις η ατοµική (οικογενειακή) ευθύνη είναι εξίσου σηµαντική. Η αίσθηση 
µου είναι ότι η σηµερινή κατάσταση των παιδιών των φτωχών οικογενειών είναι 
περισσότερο ευθύνη των γονέων και όχι του κράτους.

Και για να τεκµηριώσουµε επιστηµονικά τα παραπάνω, έρευνες τείνουν να 
δείχνουν ότι η υγεία των παιδιών δεν σχετίζεται µε το εισόδηµα, αλλά περισσότερο 
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς των φτωχών οικογενειών. Είναι 
αλήθεια ότι φτωχά νοικοκυριά σε πλούσιες χώρες συγκεντρώνουν πολλές 
κοινωνικές παθογένειες, που σε πολλές περιπτώσεις εξηγούν την αρρώστια των 
παιδιών λόγω κυρίως εγκατάλειψης. Αλκοολικοί γονείς µε περιορισµένη µόρφωση 
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η πολιτεία εκεί έχει άλλο ρόλο να 
επιτελέσει για να προστατέψει όχι µόνο την σωµατική αλλά και την ψυχολογική 
υγεία των παιδιών. Γιατί, όπως έχουν δείξει πολλές έρευνες, τόσο σε 
µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο η καλύτερη επένδυση είναι οι 
επενδύσεις στην υγεία και µετά στην εκπαίδευση των παιδιών. Σε οικονοµικούς 
επενδυτικούς όρους, τέτοιες επενδύσεις έχουν την µεγαλύτερη απόδοση. Γι’ αυτό το 
λόγο και µόνο, η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ’ όλα.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Επιστηµονικό Άρθρο

Εξωτερική Ανάθεση στα Νοσοκοµεία: Μια Αξιολόγηση της 
Διαδικασίας από τους Διοικητές των Νοσοκοµείων 
Τζιαγκάς Ερκιάν Άκιουρεκ, Πανεπιστήµιο Χαζιτεπέ, Τουρκία

Σουκρού Ανίλ Τοϋγκάρ, Πανεπιστήµιο Γκάζι, Τουρκία

Εισαγωγή
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι ιδιωτικοποιήσεις αποτέλεσαν µια 

παγκόσµια τάση και πολιτική επιλογή, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, την 
οικονοµική και πολιτική κατάσταση µιας χώρας. Στις µέρες µας, οι ιδιωτικοποιήσεις 
αποτελούν ένα µέσο µείωσης των ελλειµµάτων του δηµόσιου τοµέα, αύξησης της 
οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας, κυρίως 
σε χώρες που έχουν ισχυρές οικονοµίες. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι 
ιδιωτικοποιήσεις συνιστούν έναν τρόπο επιτάχυνσης της ανάπτυξης, βελτίωσης των 
ανισορροπιών στη δοµή του δηµοσίου, µείωσης των ελλειµµάτων του δηµοσίου 
τοµέα και του πληθωρισµού (Ergin 2003).

Εξαιτίας των επιδράσεων αυτής της διαδικασίας σε όλες τις οικονοµίες και 
κοινωνίες, δεν θα µπορούσε να αφήνει ανεπηρέαστο και τον τοµέα των υπηρεσιών 
υγείας. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτέλεσαν σηµαντική πολιτική υγείας εξαιτίας των 
προβληµάτων της αύξησης των υγειονοµικών δαπανών, των ανισοτήτων στη 
χρησιµοποίηση των υπηρεσιών υγείας και των περιορισµένων δηµόσιων πόρων υγείας. 

Η εξωτερική ανάθεση (contracting out - CO) αποτελεί δηµόσια πολιτική επιλογή 
ιδιωτικοποίησης και εφαρµόζεται ευρέως. Με αυτή τη µέθοδο ιδιωτικοποίησης 
επιτυγχάνεται η χρηµατοδότηση και η παροχή ορισµένων υπηρεσιών που ανήκουν 
στις τοπικές και οµοσπονδιακές κυβερνήσεις από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία συνεταιρισµών και αντιπροσωπειών σε διάφορους τοµείς 
που ανήκουν στο κράτος (Hartley & Huby 2001).

Γιατί και υπό ποίες συνθήκες παίρνονται οι αποφάσεις για εξωτερική ανάθεση 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών; Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει τις 
συνθήκες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Ορίζοντας την εξωτερική ανάθεση, θα 
λέγαµε ότι πρόκειται για µια αµοιβαία συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ενδιαφεροµένων µερών για το τι θα κάνει ή τι δεν θα κάνει ο ένας εκ των δύο ή και οι 
δύο. Ακόµη, οι όροι και οι προϋποθέσεις µιας τέτοιας συµφωνίας υποβάλλονται 
γραπτώς. Τα συµβόλαια ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ πολλών κατηγοριών 
συµµετεχόντων στα συστήµατα υγείας, όπως παραγωγών και προµηθευτών, 
µονάδων της κεντρικής κυβέρνησης και προµηθευτών, νοσοκοµείων και 
ασφαλιστικών ταµείων, ασφαλιστικών εταιρειών και γιατρών και πολλών άλλων. Το 
περιεχόµενο, οι επεξηγήσεις και ο τύπος των συµβολαίων ποικίλουν, σύµφωνα µε 
τους συµµετέχοντες, τους σκοπούς που επιδιώκουν, τη νοµική τους µορφή, καθώς 
και το περιβάλλον µέσα στο οποίο υλοποιείται η συµφωνία (Savas & Tragakes 1995).
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Σύµφωνα µε τον ορισµό της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης, ένας 
οργανισµός δύναται να συµφωνήσει µε µια άλλη εταιρεία κερδοσκοπικού ή µη-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη διανοµή των αγαθών και υπηρεσιών. Με άλλα 
λόγια, η κυβέρνηση ή κάποιος οργανισµός αγοράζει υπηρεσίες από κάποια εταιρεία 
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα (Aktan 2004). Η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης 
είναι µια διαδικασία ιδιωτικοποίησης αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από 
δηµόσιους φορείς, που µέσω διαγωνισµών δύναται να περάσουν, µέσω συµβάσεων, 
στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών (Tatar 1993).

Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα νοσοκοµεία κάνουν συµβάσεις για 
εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, που σε προγενέστερο χρόνο εκτελούνταν µέσα στο 
νοσοκοµειακό περιβάλλον, για λόγους µείωσης του κόστους και αύξησης της 
αποδοτικότητας. Τα τελευταία χρόνια, τόσο ο αριθµός των συµβάσεων για εξωτερική 
ανάθεση υπηρεσιών όσο και το συγκεκριµένο κονδύλι των προϋπολογισµών των 
νοσοκοµείων έχουν αυξηθεί σηµαντικά και αναµένεται να υπάρχει αύξηση και στο 
µέλλον (Lutz 1993). Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο και τίποτα το αξιοσηµείωτο µε την 
συγκεκριµένη τεχνική από τη στιγµή που εφαρµόζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δηµόσιο τοµέα. Το κυρίαρχο δόγµα, σε σχέση µε την εξωτερική ανάθεση, είναι 
ότι ο ιδιωτικός τοµέας, βασιζόµενος στον ανταγωνισµό, είναι πιο αποδοτικός από το 
δηµόσιο τοµέα. Συνεπώς, πολλές βοηθητικές υπηρεσίες στο νοσοκοµειακό 
περιβάλλον, όπως η καθαριότητα και η τροφοδοσία, εκτελούνται βάσει συµβάσεων 
από ιδιωτικές εταιρείες (Tatar 1993).

Στο παρελθόν, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις εφάρµοζαν τη µέθοδο της 
εξωτερικής ανάθεσης και των συµβάσεων ως ένα µέσο προµήθειας των βασικών 
πρώτων υλών και των αναλωσίµων, ώστε να πραγµατοποιήσουν τις επιχειρηµατικές 
δράσεις τους (Heinbuch 1993). Τελευταία, παρατηρείται η τάση αύξησης της χρήσης 
αυτής της διαδικασίας εξωτερικών αναθέσεων όχι µόνο σε παραδοσιακές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες, αλλά και σε άλλες, που βρίσκονται πιο κοντά στην κύρια 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων (Prager 1992). Για παράδειγµα, τα νοσοκοµεία 
παλαιότερα ετοίµαζαν µόνα τους τα γεύµατα των ασθενών, στη σηµερινή εποχή, 
όµως, αναθέτουν εξωτερικά, σε ιδιωτικές εταιρείες την τροφοδοσία (Byrne 1998).

Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της Διαδικασίας Εξωτερικής Ανάθεσης 
Ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τη θεωρία, δεν επαληθεύονται στην πράξη. Οι προκλήσεις σε 
ό,τι αφορά τη δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος µεταξύ των προµηθευτών, 
οι ανησυχίες για την επίτευξη αποδοτικότητας και οι δυσκολίες αποτελεσµατικής 
διαχείρισης της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης δηµιουργούν δεύτερες σκέψεις ως 
προς τα θεωρητικά οφέλη της συγκεκριµένης πρακτικής των επιχειρήσεων. Ακόµη, η 
δυνατότητα ελέγχου του κόστους της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων µε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι εύκολη (Ergin 2003).   
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Υπάρχουν αρκετά επιχειρήµατα υπέρ της σύναψης εξωτερικών συµβάσεων για 
την παραγωγή και διάθεση δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Οι υποστηρικτές αυτής 
της διαδικασίας (Aktan 2004, Ergin 2003, Taylor 1993, Taylor 1994, Kee & Matherly 
1996, Quinn et al. 1991) αναφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα, ως εξής:

❖ Είναι αποτελεσµατική και αποδοτική, διότι ενισχύει τον ανταγωνισµό. Ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων οδηγεί σε µείωση του κόστους. 
Εµπειρικές µελέτες αποδεικνύουν ότι το κόστος είναι υψηλότερο όταν µια 
υπηρεσία παράγεται από δηµόσιο φορέα, παρά όταν η ίδια υπηρεσία παράγεται 
από µια ιδιωτική επιχείρηση. Άρα, η εξοικονόµηση κόστους είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα των σύναψης συµβάσεων µε εξωτερικούς 
προµηθευτές. 

❖ Συνεπάγεται την αυξηµένη πρόσβαση και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
❖ Προσφέρει καλύτερη διοίκηση, διότι οι αποφάσεις λαµβάνονται µε γνώµονα το 

όφελος και το κόστος. Με άλλα λόγια, ενισχύεται η αποτελεσµατική διοίκηση, 
διότι σε άλλες περιπτώσεις το κόστος των υπηρεσιών συνήθως επισκιάζεται. 

❖ Δύναται να µειώσει το µέγεθος των δηµόσιων φορέων, κυρίως µέσω του 
αριθµού των εργαζοµένων, µιας και οι κρατικοί οργανισµοί είναι συνήθως 
υπεράριθµοι σε προσωπικό σε σχέση µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

❖ Βοηθάει στη µείωση της εξάρτησης σε κρατικά µονοπώλια, τα οποία προκαλούν 
Χ-αναποτελεσµατικότητες και µη αποδοτική παροχή των υπηρεσιών. 

❖ Υπάρχει δυνατότητα τιµωρίας των εργολάβων, εάν οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
είναι χαµηλής ποιότητας και µη ικανοποιητικές. Οι ανάδοχοι του έργου θα 
πρέπει να παρέχουν καλές υπηρεσίες, εάν επιθυµούν να ανανεώσουν τη 
συµφωνία τους. 

❖ Υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία των ιδιωτικών εταιρειών σε σχέση µε τις ανάγκες 
των πολιτών (π.χ. ευέλικτες µορφές εργασίας). Αντίθετα, στο δηµόσιο τοµέα 
παρατηρούνται έντονα φαινόµενα τήρησης της γραφειοκρατίας. Η αυστηρή 
τήρηση της ιεραρχικής δοµής και της γραφειοκρατίας αποτελούν τις κύριες αιτίες 
ακαµψίας στο δηµόσιο τοµέα. 

❖ Τα µονοπώλια του δηµόσιου τοµέα αποτελούν τις µη αποδοτικές και 
αναποτελεσµατικές δοµές που στηρίζονται στη γραφειοκρατία, τα οποία 
εξυπηρετούν τους παραγωγούς και όχι τους καταναλωτές. Αυτή η κατάσταση 
µπορεί να ξεπεραστεί µε τη διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης. 

❖ Ο ανταγωνισµός µπορεί να αναγκάσει τις µονάδες του δηµοσίου να 
τροποποιήσουν την παραγωγική τους διαδικασία. 

❖ Επηρεάζει την ικανοποίηση των ασθενών θετικά. 
❖ Δύναται να ξεπεραστούν προβλήµατα έλλειψης προσωπικού. 

Παρόλο που φαίνεται ότι η διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης έχει αρκετά 
θετικά αποτελέσµατα, ωστόσο αποτελεί αντικείµενο σκληρής κριτικής. Η 
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αντιπαράθεση επικεντρώνεται σε ορισµένα συγκεκριµένα σηµεία, όπως η 
αποδοτικότητα, η ποιότητα, η απασχόληση στο δηµόσιο κλπ (Tatar 1993). Οι 
πολέµιοι της συγκεκριµένης διαδικασίας υποστηρίζουν ότι το σύστηµα σύναψης 
συµβολαίων µε ιδιωτικές εταιρείες για υπηρεσίες και αγαθά του δηµοσίου τοµέα έχει 
τα κάτωθι µειονεκτήµατα (Aktan 2004, Tatar 1993, Ergin 2003, Scott 1992):

❖ Τα φαινόµενα διαφθοράς µπορεί να επεκταθούν κατά τη διάρκεια ανάθεσης των 
έργων στους αναδόχους/ιδιωτικές εταιρείες. 

❖ Υπάρχει περιορισµένη ευελιξία σε ό,τι αφορά την οργάνωση και διαχείριση 
επειγουσών καταστάσεων, διότι οι εργολάβοι ενδέχεται να αθετήσουν τη 
συµφωνία και να προχωρήσουν σε κήρυξη πτώχευσης της εταιρείας και 
διακοπής των δραστηριοτήτων τους. 

❖ Οι εργολάβοι ενδέχεται να προσλάβουν ανειδίκευτο προσωρινό προσωπικό µε 
χαµηλό ηµεροµίσθιο και συνεπώς, είτε να αγνοούνται οι απαιτήσεις της 
συµφωνίας ή να υπάρχει ακατάλληλη επίβλεψη κατά την εκτέλεση των έργων, 
µε αποτέλεσµα τη χαµηλή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

❖ Υπάρχει δυνατότητα απόλυσης δηµοσίων υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα το 
κράτος να επιβαρύνεται µε το επιπλέον κόστος του επιδόµατος ανεργίας αυτών 
των υπαλλήλων. Ακόµη, οι συγκεκριµένοι απολυµένοι υπάλληλοι ενδέχεται να 
πληρούν τις προϋποθέσεις για µια σειρά άλλων κοινωνικών επιδοµάτων, 
αυξάνοντας έτσι το κρυφό κόστος για την πολιτεία, που τους αποζηµιώνει.

❖ Υπάρχουν άµεσα και έµµεσα κόστη που συνδέονται µε την εξωτερική ανάθεση. 
Μεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται το κόστος της όλης διαδικασίας της 
εξωτερικής ανάθεσης, καθώς και το συνεχόµενο κόστος παρακολούθησης και 
διατήρησης της συµβατικής σχέσης. 

❖ Το κόστος της διαδικασίας της εξωτερικής ανάθεσης είναι εκτός ελέγχου. 
Δισεκατοµµύρια δολαρίων των φορολογούµενων πολιτών έχουν σπαταληθεί για 
να πληρωθούν τα υπερβολικά µεγάλη κόστη τέτοιων συµβάσεων, που 
ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική συµφωνία. 

Αν και υπάρχουν ορισµένα µειονεκτήµατα της διαδικασίας εξωτερικής 
ανάθεσης,αυτά θα µπορούσαν να µειωθούν εάν ληφθούν ορισµένα προληπτικά 
µέτρα. Για παράδειγµα, ο καθαρός ανταγωνισµός (συναγωνισµός) είναι σηµαντικός 
στην επίτευξη αποτελεσµατικότητας. Υπάρχει ο κίνδυνος ο ανταγωνισµός να 
περιοριστεί στα µέλη των εµπορικών ενώσεων, µε το ενδεχόµενο η συµπαιγνία να 
οδηγήσει σε ιδιωτικά µονοπώλια, που θα αντικαταστήσουν τα δηµόσια. Από την άλλη 
πλευρά, χρειάζεται να υπάρχει επανασυµφωνία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο 
ανταγωνισµός. Επανεξέταση της συµφωνίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα απαιτείται 
να γίνει, διότι η συγκεκριµένη πρακτική αποτελεί έναν έµµεσο τρόπο πίεσης του 
εργολάβου να γίνει πιο αποδοτικός και αποτελεσµατικός, έτσι ώστε να υπάρχει 
ανανέωση της συµφωνίας. Τέλος, µετά το πέρας της προσφοράς και της υπογραφής 
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της συµφωνίας, ο εργολάβος θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, ως προς την 
επίτευξη του έργου, καθώς και να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Aktan 
2004).

Οι Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Διαδικασία της Εξωτερικής Ανάθεσης 
Αβεβαιότητα. Δεν είναι, ωστόσο ξεκάθαρο µε ποιο τρόπο η αβεβαιότητα θα 

µπορούσε να επηρεάσει µια απόφαση εξωτερικής ανάθεσης. Σε συνθήκες υψηλής 
αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον, η ικανότητα των οργανισµών να 
επωφεληθούν στο µέγιστο βαθµό από τη διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης 
καθίσταται προβληµατική (McInnes 1999).

Πολυπλοκότητα της υπηρεσίας. Θα µπορούσε να αυξήσει την ενδεχόµενη 
ασύµµετρη πληροφόρηση, η οποία αυξάνει το ενδεχόµενο ωφελιµιστικής 
συµπεριφοράς (Vining & Globerman, 1999). Όταν υπάρχουν χαµηλά επίπεδα 
πολυπλοκότητας είναι πιο εύκολο να υποστηριχθούν διαφορετικοί τρόποι εφαρµογής 
της διαδικασίας της εξωτερικής ανάθεσης. 

Η Χ-αποδοτικότητα βασίζεται στην υπόθεση ότι το άτοµο είναι η βασική µονάδα 
λήψης των αποφάσεων και έχει και την απαραίτητη διακριτικότητα, όµως δεν έχει 
αρκετά κίνητρα ώστε να επιτευχθεί µείωση του κόστους. Οι X-αποδοτικότητες είναι 
κοµµάτι της οικονοµικής αποδοτικότητας και διευκολύνουν σε ένα βαθµό τον 
οργανισµό να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά ή µη τους πόρους του (McInnes 
1999).

Αναµένεται ότι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της επιχείρισης που σχετίζονται 
µε το µέγεθός της και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και οι θεσµικοί περιορισµοί, 
που σχετίζονται µε τον συνδικαλισµό και τις σχέσεις των εργαζοµένων, ενδέχεται να 
επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εξωτερικής 
ανάθεσης. Η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης εφαρµόζεται ανάλογα µε την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι µικρότεροι οργανισµοί, σε αντίθεση µε τους 
µεγάλους, προχωρούν πιο εύκολα στην εξωτερική ανάθεση, θέλοντας µε αυτόν τον 
τρόπο να ωφεληθούν από τις οικονοµίες κλίµακας, που πιθανόν να δηµιουργούνται. 
Επίσης, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις, που έχουν στις τάξεις τους µεγάλο αριθµό 
συνδικαλιζόµενων εργαζοµένων, έχουν την τάση να προχωρούν µε µικρότερη ένταση 
στη σύναψη εξωτερικών συµβάσεων, διότι αυτού του είδους η διαδικασία έρχεται σε 
αντίθεση µε τις συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν, αλλά και µε τις αρχές του 
συνδικαλισµού (McInnes 1999).

Υλικό και Μέθοδος 
Μετά το 1980, σε πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και το ΗΒ, αλλά και σε πολλές 

αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Τουρκία, εφαρµόζεται µε ένταση η µεταφορά 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από τον δηµόσιο τοµέα στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, µέσω της διαδικασίας της εξωτερικής ανάθεσης, σε όλες σχεδόν τις 
παραγωγικές δραστηριότητες (Ergin 2003). 
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Η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης αποτελεί σχετικά καινούργια επιχειρηµατική 
στρατηγική σε πολλούς οργανισµούς υγείας στην Τουρκία. Στις αρχές του 1990, 
πολλά µεγάλα νοσοκοµεία ξεκίνησαν να αναθέτουν εξωτερικά την παραγωγή µη 
κεντρικών δραστηριοτήτων τους, όπως η τροφοδοσία, η καθαριότητα και η ασφάλεια. 
Αν και, αρχικά, η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης εφαρµόστηκε µόνο σε 
δευτερεύουσες δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικάσιας, τα τελευταία χρόνια 
έχει αρχίσει να επεκτείνεται τόσο σε δράσεις της διοίκησης, όπως µισθοδοσία, 
χρεώσεις υπηρεσιών και εισαγωγή δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα, 
δηµόσιες σχέσεις, όσο και σε κύριες δραστηριότητες των νοσοκοµείων (κλινικές 
υπηρεσίες), όπως ραδιολογία. Στις µέρες µας, η διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης 
εφαρµόζεται από όλους τους παρόχους υγείας, ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι 
οργανισµοί υγείας έχουν αποδεχτεί την εξωτερική ανάθεση ως µια συµφέρουσα 
οικονοµικά και διαχειριστικά επιλογή για την παραγωγή των υπηρεσιών και αγαθών 
που χρειάζονται (Mollahaliloglu 2009).

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι αφενός να αναφερθεί στις θεωρητικές 
προσεγγίσεις της εξωτερικής ανάθεσης και αφετέρου να διερευνήσει τη διοικητική 
διάσταση της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης στο Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας 
αλλά και στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της πόλης Κόνια. Η έρευνα είχε ως σκοπό 
να καταγράψει τις εκτιµήσεις και απόψεις των διοικητών των νοσοκοµείων για τη 
διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης, τους λόγους που εφάρµοσαν ή δεν εφάρµοσαν την 
συγκεκριµένη πρακτική, αλλά και τους λόγους που δήλωσαν υπέρ ή κατά των 
αποτελεσµάτων, που προέκυψαν από την εφαρµογή της εξωτερικής ανάθεσης 
υπηρεσιών στους οργανισµούς που ηγούνται. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στα Πανεπιστηµιακά 
νοσοκοµεία της πόλης Κόνια της Τουρκίας, µια από τις µεγαλύτερες πόλεις στη χώρα 
µε πληθυσµό πάνω από 2,5 εκατοµµύρια άτοµα. Το ερωτηµατολόγιο που συντάχτηκε 
από τον Ergin (2003) χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων και στάλθηκε 
στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές γιατρούς, καθώς και στους διευθυντές 
και αναπληρωτές διευθυντές των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Το ερωτηµατολόγιο 
αποτελείται από πέντε µέρη και έχει συνολικά 36 ερωτήσεις για τη διαδικασία της 
εξωτερικής ανάθεσης. 

Στη µελέτη συµµετείχαν µόνο τα δηµόσια νοσοκοµεία της πόλης Κόνια, ενώ τα 
ιδιωτικά νοσοκοµεία αποκλείστηκαν. Συνεπώς, δεν θα ήταν επιστηµονικά ορθό να 
γενικευτούν τα αποτελέσµατα για όλη τη χώρα και για όλους τους τύπους 
νοσοκοµείων. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον µοναδικό περιορισµό της µελέτης. Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώµενους θεωρείται ότι αντανακλούν την 
υπάρχουσα θέση τους. 
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Αποτελέσµατα
Τα περιγραφικά αποτελέσµατα σχετικά µε τα νοσοκοµεία και τους 

συµµετέχοντες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Υπάρχουν πέντε δηµόσια νοσοκοµεία 
στην πόλη Κόνια, εκτός από τα ιδιωτικά. Δύο από αυτά είναι πανεπιστηµιακά και τα 
υπόλοιπα τρία είναι συνδεδεµένα µε το εθνικό σύστηµα υγείας της χώρας. Υπάρχουν 
78 συµµετέχοντες που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκοµεία, σε θέσεις ευθύνης, εκ των 
οποίων η πλειοψηφία είναι αναπληρωτές διευθυντές (Ν=47, 60,3%). Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, ένα µεγάλο µέρος των συµµετεχόντων είχαν Βασικό Πτυχίο (Bachelor’s 
Degree) (Ν=25, 32,1%).

Πίνακας 1. Περιγραφικά Στατιστικά για τα Νοσοκοµεία και τους Συµµετέχοντες
Συχνότητα %

Δηµόσια Νοσοκοµεία στην πόλη ΚόνιαΔηµόσια Νοσοκοµεία στην πόλη ΚόνιαΔηµόσια Νοσοκοµεία στην πόλη Κόνια
Νοσοκοµείο Σελτζούκλου 7 9,0
Νοσοκοµείο Μεράµ 19 24,4
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Κόνια 13 16,7
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Μεράµ 28 35,9
Νοσοκοµείο Μπεϊαηκίµ 11 14,1
Κατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε τη Θέση Ευθύνης Κατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε τη Θέση Ευθύνης Κατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε τη Θέση Ευθύνης 
Διευθυντές Ιατροί 2 2,6
Αναπληρωτές Διευθυντές Ιατροί 19 24,4
(Διοικητικοί) Διευθυντές 10 12,8
Αναπληρωτές (Διοικητικοί) Διευθυντές 47 60,3
Κατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το Εκπαιδευτικό ΕπίπεδοΚατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το Εκπαιδευτικό ΕπίπεδοΚατανοµή των Συµµετεχόντων σύµφωνα µε το Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Απόφοιτος Λυκείου 4 5,1
Τεχνική Εκπαίδευση 15 19,2
Βασικό Πτυχίο 25 32,1
Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό 16 20,5
Διδάσκοντες Ιατρικής 4 5,1
Ειδικευµένοι Ιατροί 14 17,9
Σύνολο 78 100,0

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων σχετικά µε την 
εξωτερική ανάθεση, θα πρέπει να εξηγήσουµε τις διαφορές που παρατηρούνται 
µεταξύ του Πίνακα 1 και των άλλων πινάκων, σε σχέση µε τον αριθµό των 
συµµετεχόντων. Στο ερωτηµατολόγιο, υπήρχε µια ερώτηση που αναφέρονταν στο 
εάν οι συµµετέχοντες είχαν προχωρήσει σε εξωτερική ανάθεση κάποιας υπηρεσίας ή 
ενός αγαθού, στο νοσοκοµείο τους, τον τελευταίο χρόνο. Εάν η απάντηση ήταν ΝΑΙ, 
τότε προχωρούσαν στην επόµενη ενότητα προκειµένου να αξιολογήσουν τη 
διαδικασία. Εάν η απάντηση που έδιναν οι ερωτώµενοι ήταν ΟΧΙ, τότε τελείωναν το 
πρώτο µέρος των ερωτήσεων και µαζί και ολόκληρο το ερωτηµατολόγιο, χωρίς να 
προχωρήσουν στις επόµενες ενότητες. Στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Κόνια, οι 
ερωτώµενοι απάντησαν ότι δεν είχαν συνάψει οποιασδήποτε µορφής εξωτερική 
συνεργασία για οποιαδήποτε αγαθό η υπηρεσία του νοσοκοµείου τον τελευταίο 
χρόνο και συνεπώς, ο αριθµός των συµµετεχόντων στις συγκεκριµένες ενότητες είναι 
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65, αντί για 78 που ήταν συνολικά οι συµµετέχοντες στην έρευνα. Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται οι κυριότεροι λόγοι που οι ερωτώµενοι έδωσαν σε ό,τι αφορά την 
αιτία εφαρµογής της διαδικασίας της εξωτερικής ανάθεσης στο νοσοκοµείο τους. Ο 
πιο συχνός λόγος ήταν: Η αύξηση της ποιότητας (ΜΟ=4,55). Οι περισσότεροι 
διευθυντές πιστεύουν ότι µπορούν να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών µέσω της εξωτερικής ανάθεσης. Η αύξηση της ικανοποίησης των 
ασθενών (ΜΟ=4,43) και η ανάγκη για αποδοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες  
(ΜΟ=4,25) είναι µεταξύ των κύριων λόγων που οι ερωτώµενοι παρέθεσαν στη 
συγκεκριµένη ερώτηση. 

Πίνακας 2. Πιθανοί Λόγοι Εφαρµογής της Εξωτερικής Ανάθεσης
Συχνότητα MO Τυπ. Αποκ.

Ικανοποίηση των ασθενών 65 4,43 0,901
Ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 65 4,55 0,811
Έλλειψη προσωπικού 65 3,95 1,037
Αποδοτικότερες υπηρεσίες 65 4,25 0,969
Πολιτικές και νοµικές πιέσεις 65 3,17 1,084
Θετικά αποτελέσµατα σε άλλα νοσοκοµεία 65 2,66 1,215
Εφαρµογή τεχνολογικών καινοτοµιών 65 3,83 1,282
Αξιοποίηση της εν-υπάρχουσας τεχνογνωσίας 65 3,63 1,431
Ενδυνάµωση της εικόνας του νοσοκοµείου 65 3,72 1,218
Οικονοµικά οφέλη 65 3,54 1,521
Αποτελεσµατικός έλεγχος και εποπτεία 65 3,11 1,359
Κατανοµή του χρόνου στις κύριες ιατρικές 
(διαγνωστικές & θεραπευτικές δραστηριότητες) προς 
όφελος των ασθενών

65 3,66 1,189

Η εκτίµηση των διευθυντών για τις πιθανές συνέπειες της εξωτερικής ανάθεσης 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η αύξηση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών καταλαµβάνει την πρώτη θέση µε βαθµολογία ίση µε ΜΟ=4,38. Στη 
δεύτερη θέση βρίσκεται η εξασφαλισµένη αποδοτικότητα των υπηρεσιών µε 
ΜΟ=4,18. Επίσης, οι διευθυντές, ιατροί και διοικητικοί, θεωρούν ότι µπορεί να 
επιτευχθεί και η αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών (ΜΟ=4,05). Από την 
ανάλυση των εκτιµήσεων για τις πιθανές επιδράσεις της εξωτερικής ανάθεσης 
προκύπτει ότι υπάρχει ένας παραλληλισµός µεταξύ των πιθανών λόγων/αιτιών 
εφαρµογής της εξωτερικής ανάθεσης και των πιθανών συνεπειών από την εφαρµογή 
της στα νοσοκοµεία. 
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Πίνακας 3. Πιθανές Συνέπειες της Εφαρµογής της Εξωτερικής Ανάθεσης
Συχνότητα MO Τυπ. Αποκ.

Ικανοποίηση των ασθενών 65 4,05 0,909
Ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 65 4,38 0,963
Έλλειψη προσωπικού 65 3,71 1,208
Αποδοτικότερες υπηρεσίες 65 4,18 0,967
Εφαρµογή τεχνολογικών καινοτοµιών 65 3,74 1,136
Αξιοποίηση της ενυπάρχουσας τεχνογνωσίας 65 3,68 1,147
Ενδυνάµωση της εικόνας του νοσοκοµείου 65 3,71 1,142
Οικονοµικά οφέλη 65 3,68 1,470
Αποτελεσµατικός έλεγχος και εποπτεία 65 3,18 1,286
Κατανοµή του χρόνου στις κύριες ιατρικές (διαγνωστικές 
& θεραπαυτικές δράστηριότητες) προς όφελος των 
ασθενών

65 3,58 1,261

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις ανεπιθύµητες συνέπειες της εφαρµογής της 
εξωτερικής ανάθεσης. Σύµφωνα µε τους διευθυντές, η πιο συχνή απάντηση 
αφορούσε τη µη ικανοποιητική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (ΜΟ=3,54). Επίσης, οι 
διευθυντές εξέφρασαν την άποψη ότι ίσως η εσωτερική παροχή ορισµένων 
υπηρεσιών να είχε µικρότερο κόστος (ΜΟ=3,14). Η δυσκολία ελέγχου των 
παρεχόµενων υπηρεσιών από τους εργολάβους είναι µια ακόµη ανεπιθύµητη 
συνέπεια της εξωτερικής ανάθεσης (ΜΟ=3,02).

Πίνακας 4. Ανεπιθύµητες Συνέπειες της Εξωτερικής Ανάθεσης
Συχνότητα MO Τυπ. Αποκ.

Δυσκολία διαχωρισµού της διοικητικής ευθύνης 65 2,95 1,340
Μη επαρκής ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 65 3,54 1,105
Δυσκολία ελέγχου των παρεχόµενων υπηρεσιών 65 3,02 0,976
Χαµηλότερο κόστος στην περίπτωση εσωτερικής παροχής 65 3,14 1,413
Αρνητική εικόνα του νοσοκοµείου 65 2,55 1,061
Διπλή διοικητική εποπτεία των εργαζοµένων 65 2,66 1,361

Όταν χωρίζουµε τους συµµετέχοντες σε δύο κατηγορίες (ιατροί και διοικητικοί), 
τότε προκύπτουν ορισµένα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τις 
απόψεις των ερωτώµενων για την εξωτερική ανάθεση. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά σε ό,τι αφορά την άποψη των διευθυντών, ιατρών και διοικητικών, για τον 
πιθανό λόγο εφαρµογής της εξωτερικής ανάθεσης, που είναι η «Ενίσχυση της 
εικόνας του νοσοκοµείου» (0,002, p<0,05). Επίσης, η πιθανή συνέπεια από την 
εφαρµογή της εξωτερικής ανάθεσης «Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών», 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (0,002, p<0,05) (Πίνακες 5 & 6). 
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Πίνακας 5. Αποτελέσµατα του Τεστ Mann Whitney U σε σχέση µε τη διατύπωση 
Ενίσχυση της εικόνας του νοσοκοµείου 

Οµάδες 
Συµµετεχόντων Ν Μέση 

Βαθµολογία
Σύνολο 

Βαθµολογιών U p

Ιατροί
Διευθυντές και 
Αναπληρωτές 
Διευθυντές

15 45,77 686,50

183.500

0,002

Διοικητικοί
Διευθυντές και 
Αναπληρωτές 
Διευθυντές

50 29,17 1.458,50

183.500

P<0,05

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα του Τεστ Mann Whitney U σε σχέση µε τη διατύπωση 
Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών

Οµάδες 
Συµµετεχόντων Ν Μέση 

Βαθµολογία
Σύνολο 

Βαθµολογιών U p

Ιατροί
Διευθυντές και 
Αναπληρωτές 
Διευθυντές

15 44,97 674,50

195.500

0,002

Διοικητικοί
Διευθυντές και 
Αναπληρωτές 
Διευθυντές

50 29,41 1470,50

195.500

P<0,05

Συµπεράσµατα
Οι προσδοκίες από τη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης, ως ένα µέσο 

ιδιωτικοποίησης, συγκεντρώνονται γύρω από την ανάγκη για περισσότερη 
αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα. Στην Τουρκία, η εφαρµογή της 
εξωτερικής ανάθεσης από τα δηµόσια νοσοκοµεία (πανεπιστηµιακά και του εθνικού 
συστήµατος) ρυθµίζεται κυρίως από τους νόµους 4734 και 4735 που αφορούν τη 
Δηµόσια Διαδικασία Εξωτερικής Ανάθεσης Αγαθών και Υπηρεσιών. Συνεπώς, οι 
υπάρχουσες νοµικές ρυθµίσεις αποτελούν τον κύριο παράγοντα προσδιορισµού της 
ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της 
εξωτερικής ανάθεσης, παρά τις προθέσεις και τις δράσεις των διευθυντών των 
νοσοκοµείων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η αύξηση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελεί τον κυριότερο λόγο εφαρµογής της εξωτερικής 
ανάθεσης από µέρους των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Το συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα δεν θα έπρεπε να µας εκπλήσσει διότι, παράλληλα µε την επιδίωξη της 
αύξησης της παρεχόµενης ποιότητας, αναδεικνύονται και θέµατα που σχετίζονται µε 
τα δικαιώµατα και την ασφάλεια των ασθενών. Είναι, ωστόσο ξεκάθαρο ότι η 
εφαρµογή της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης θα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας 
ολοκληρωµένης στρατηγικής, στόχος της οποίας είναι η επίτευξη ταυτόσηµων 
επιδιώξεων. 
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Η πιο συχνή αιτία εφαρµογής της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης είναι η 
αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών. Είναι ευρέως γνωστό ότι η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των ασθενών. 

Η ανάγκη παροχής αποδοτικών υπηρεσιών είναι ένας ακόµη λόγος που οι 
διοικήσεις των νοσοκοµείων εφαρµόζουν την εξωτερική ανάθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, 
παρατηρείται µια διαφορά η οποία είναι στατιστικά σηµαντική. Η διαφορά εντοπίζεται 
στις απόψεις για τη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης µεταξύ των διευθυντών που 
είναι γιατροί και αυτών που είναι διοικητικοί. Οι διευθυντές γιατροί έχουν διαφορετικές 
απόψεις για τη συνεισφορά της εξωτερικής ανάθεσης στην εικόνα του νοσοκοµείου 
σε σχέση µε τους διοικητικούς διευθυντές. 

Η πιο συχνή αναφορά των διευθυντών, σε σχέση µε τις επιπτώσεις της 
εξωτερικής ανάθεσης, αφορά την αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
εξασφαλισµένη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
και αυξηµένη ικανοποίηση των ασθενών. Παρατηρώντας τους λόγους εφαρµογής και 
τις πιθανές επιπτώσεις της εξωτερικής ανάθεσης, βλέπουµε ότι υπάρχει ένας 
παραλληλισµός µεταξύ τους. Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει µε ξεκάθαρο τρόπο αυτή την 
κατάσταση. 

Πίνακας 7. Ο Παραλληλισµός µεταξύ των Αιτιών Εφαρµογής και των Συνεπειών 
από την Εφαρµογή της Εξωτερικής Ανάθεσης
Πιθανοί λόγοι εφαρµογής της 

Εξωτερικής Ανάθεσης ΜΟ Πιθανές συνέπειες από την εφαρµογή 
της Εξωτερικής Ανάθεσης ΜΟ

Αύξηση της ποιότητας 4,55 Αύξηση της ποιότητας 4,38

Αύξηση της ικανοποίησης των 
ασθενών 4,43 Εξασφάλιση αποτελεσµατικότερων 

υπηρεσιών 4,18

Ανάγκη αποτελεσµατικότερων 
υπηρεσιών 4,25 Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών 4,05

Οι ανησυχίες των διευθυντών, σε σχέση µε την εφαρµογή της εξωτερικής 
ανάθεσης, είναι η µη ικανοποιητική ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η 
ενδεχόµενη παροχή των υπηρεσιών εσωτερικά του νοσοκοµείου µε χαµηλότερο 
κόστος, αλλά και η δυσκολία ελέγχου των υπηρεσιών. Αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις 
ανησυχίες, θα ήταν επιθυµητό να διερευνήσουµε εάν θα µπορούσαν να εξαλειφθούν, 
παίρνοντας  κάποια προληπτικά µέτρα.  

Συνεπώς, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η εξωτερική ανάθεση είναι µια µέθοδος 
που µας εξυπηρετεί στην επίτευξη των στόχων της αποδοτικότητας, 
αποτελεσµατικότητας και ποιότητας. Άρα, η οποιαδήποτε εφαρµογή της εξωτερικής 
ανάθεσης, που δεν συνεισφέρει στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αποτελεί 
σπατάλη πόρων. 
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Επιστηµονικό Άρθρο

Δηµόσιες Επενδύσεις στον Τοµέα της Υγείας - Καλό ή Κακό: 
Η Εµπειρία της Λετονίας 

Ούλντις Εγκλίτης 
Διεθνές Πανεπιστήµιο Οικονοµικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ρίγα, Λετονία

Εισαγωγή
Παγκοσµίως, οι κυβερνήσεις προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν τα 

συστήµατα υγείας. Διαφορετικές χώρες ξοδεύουν διαφορετικά ποσά, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ για τις υπηρεσίες υγείας - π.χ. στη Λετονία αυτό το ποσοστό κυµαίνεται 
στο 6% (2006), στην Ολλανδία είναι ίσο µε 9,3%, στη Σουηδία είναι 8,9%, ενώ οι 
ΗΠΑ ξοδεύουν 15,3% του ΑΕΠ.

Στη Λετονία, ένα µεγάλο ποσοστό των δαπανών υγείας οφείλεται σε 
πληρωµές των ίδιων των ασθενών, π.χ. 36,8% των υγειονοµικών δαπανών 
αφορούν µη θεσµοθετηµένες ιδιωτικές πληρωµές (out of pocket expenditures). Η 
συσχέτιση µεταξύ των δεικτών υγείας και των δαπανών υγείας έχουν από πολύ 
νωρίς µελετηθεί, πριν ακόµη ο Ray Gani (2008) αποκαλύψει τη δυνατή συσχέτιση 
µεταξύ των συνολικών κατά κεφαλήν δαπανών υγείας και του προσδόκιµου ζωής.

Επιπροσθέτως, θα έπρεπε στις συνολικές δαπάνες υγείας να συµπεριληφθούν 
και οι παράνοµες πληρωµές των ασθενών στους γιατρούς των νοσοκοµείων, οι 
οποίες δεν καταγράφονται πουθενά. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλό στη Λετονία, 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για αυτού του είδους τις 
πληρωµές. 

Ενώ γίνονται προσπάθειες µεταρρύθµισης των συστηµάτων υγείας, είναι πολύ 
σηµαντικό να γίνει κατανοητό και να εκτιµηθεί η επίδραση των προτεινόµενων 
αλλαγών στην στρατηγική της πολιτικής υγείας σε όλους τους συµµετέχοντες στην 
αγορά υγείας, στα πιθανά προβλήµατα και στις λύσεις τους, τα οποία ενδέχεται να 
προκύψουν και τα οποία ερευνώνται ελάχιστα µέχρι σήµερα. Ένα από τα 
προβλήµατα που υπάρχουν είναι το πως οι έρευνες που θα πραγµατοποιηθούν θα 
γίνουν µε βάση την πραγµατική κατάσταση στην πολιτική υγείας. Η ικανότητα 
αναγνώρισης των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την πολιτική υγείας είναι ένα 
κρίσιµο σηµείο για να αποδειχθούν ορισµένα επιτεύγµατα στον συγκεκριµένο 
τοµέα-είτε θετικά είτε αρνητικά. Θέτοντας από την αρχή κάποιους στόχους, τα 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται θα έπρεπε να µετρώνται βάσει των αρχικών 
αυτών στόχων. Σύµφωνα µε τον Donabedian (1978), η κατάσταση υγείας θα 
µπορούσε να µετράται µε τη στενή έννοια, ως σωµατική λειτουργία, ή στην 
ευρύτερη έννοια, ως µια ψυχολογική λειτουργία και κοινωνική δραστηριότητα, ενώ ο 
σκοπός της φροντίδας υγείας παραµένει η διατήρηση της υγείας µε ποιοτικές 
διαστάσεις. Παραδοσιακά, ο σκοπός της έρευνας για αρκετό καιρό αφορούσε τους 
δείκτες θνησιµότητας, ωστόσο αυτοί οι δείκτες δεν αντανακλούν την ποιότητα ζωής 
των ασθενών. Συνεπώς, αρκετοί δείκτες υγείας έχουν αναπτυχθεί, οι οποίοι µε 
περισσότερη ακρίβεια αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης φύσης, 
όπως σωµατικές, κοινωνικές και ψυχολογικές λειτουργίες. Σύµφωνα µε τους 
Treurniet et al. (1997) υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες σε ό,τι αφορά την 
ανάλυση των δεικτών υγείας: 

1. Καθιερωµένες σχέσεις µεταξύ της διαδικασίας διανοµής της φροντίδας υγείας 
και των αποτελεσµάτων της κατάστασης υγείας. 
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2. Δυνατότητα των στοιχείων που αφορούν την κατάσταση υγείας να 
περιγράψουν τις υπάρχουσες διαφορές.

3. Δυνατότητα των επιπλέον στοιχείων να βοηθήσουν στην ερµηνεία των 
διαφορετικών καταστάσεων υγείας µεταξύ του πληθυσµού. 

Το παρόν άρθρο δίνει έµφαση στη σύνδεση της διαδικασίας διανοµής των 
υπηρεσιών υγείας, η οποία ξεκάθαρα επηρεάζεται από τη διαθεσιµότητα των 
οικονοµικών πόρων και των αποτελεσµάτων υγείας, τα οποία πιθανώς προκύπτουν 
από τα διαθέσιµα στοιχεία.  

Σύµφωνα µε τον Donabedian (1978) κάθε ιατρική λειτουργία και η 
εξειδικευµένη γνώση χρησιµοποιούνται µε σκοπό να αυξηθούν τα οφέλη και να 
µειωθούν οι κίνδυνοι για τον ασθενή. Αυτό, µε άλλα λόγια, σηµαίνει αποδοτική 
λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισµού και των διαθέσιµων πόρων. Εάν το κόστος 
υγείας δεν ελεγχθεί, στη Λετονία, υπάρχει η τάση υπέρµετρης αύξησής του, µε 
υπαρκτό τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί µια αµφιλεγόµενη σχέση µεταξύ της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και του κόστους, διότι οι επενδύσεις δεν 
επέφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτό µε τη σειρά του αναµένεται να 
επιφέρει µια βαθύτερη κρίση στον τοµέα της υγείας, διότι το Κράτος έχει αναλάβει 
κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει. 

Ενώ το Κράτος προσπαθεί να φέρει σε πέρας αυτές τις υποχρεώσεις, 
παράλληλα αντιµετωπίζει το θέµα της ποιότητας και το θέµα του κόστους των 
υπηρεσιών υγείας˙ ωστόσο, όπως πολύ καλά λέει στο λόγο της η Molla S. 
Donaldson (1999): 

«Η ποιότητα στην υγεία δεν θα έπρεπε να ορίζεται σε µια διολισθαίνουσα 
κλίµακα, όπου οι απόψεις για την ποιότητα ποικίλουν σύµφωνα µε το τι 
µπορεί και τι δεν µπορεί να παρασχεθεί. Μάλλον, η χρήσιµη έννοια της 
αξίας στις υπηρεσίες υγείας συµπεριλαµβάνει τόσο την ποιότητα όσο και 
το κόστος, µέσω της ακόλουθης απλής σχέσης: αξία=ποιότητα/κόστος.».

Οι Anyanwu et al. (2007) έχουν αποδείξει τη σχέση µεταξύ επενδύσεων στην 
υγεία και του δείκτη θνησιµότητας στα βρέφη και στα παιδιά, στην Αφρική. Οι 
Bokhari et al. (2006) έχουν διαπιστώσει τη σχέση µεταξύ δαπανών υγείας και κάτω 
των πέντε ετών παιδική θνησιµότητα, ωστόσο δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
αξιόπιστη σχέση µεταξύ των δαπανών υγείας και του δείκτη θνησιµότητας στις 
µητέρες. Η Παγκόσµια Τράπεζα στην έκθεσή της µε αριθµό No. 2004 δείχνει ότι, 
δεδοµένου του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, η σχέση µεταξύ των δηµοσίων 
δαπανών στην υγεία και του δείκτη παιδικής θνησιµότητας σε παιδιά κάτω των 5 
ετών, δεν είναι στατιστικά σηµαντική (World Bank 2004).

Ανάλυση του Τοµέα Υγείας
Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης στις κοινωνικές δαπάνες έχει 

πραγµατοποιηθεί στις υπηρεσίες υγείας. Στη Λετονία, οι υπηρεσίες υγείας 
χρηµατοδοτούνται από τον κοινωνικό προϋπολογισµό, ο οποίος αποτελείται από 
εισφορές, µέσω του κοινωνικού φόρου, των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Τη 
χρονική περίοδο 1998-2008, οι δαπάνες για την υγεία αυξήθηκαν κατά 5,72 φορές. 
Οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες προστασίας της ανικανότητας αυξήθηκαν, 
σηµαντικά, λιγότερο από ό,τι οι δαπάνες υγείας. 

Οι επενδύσεις στην υγεία είχαν µια θετική επίδραση (π.χ. η θνησιµότητα ανά 
100.000 κατοίκους µειώθηκε από 1.195,7 (1997) σε 1.006,8 (2008)). Ωστόσο, σε 
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σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ-27, ο οποίος ανέρχεται σε 624,3 (2008), ο δείκτης 
στη Λετονία είναι ακόµη σηµαντικά υψηλός. Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις 
αιτίες πρόκλησης της θνησιµότητας κατά το χρονικό διάστηµα 1997-2008, θα 
περίµενε κανείς µεγαλύτερες επιπτώσεις στη µείωση της θνησιµότητας από 
διάφορες αιτίες. Οι καρδιακές ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος κυριαρχούν 
ακόµη και σήµερα (I00-I99) και ο αριθµός τους ανά 100.000 κατοίκους έχει µειωθεί 
από 657 σε 505,9 (1997-2008), τα κακοήθη νεοπλάσµατα (C00-C97) κατά τη 
δεκαετία 1997-2008 µειώθηκαν ελάχιστα από 198,2 σε 194,8 και οι ασθένειες του 
αναπνευστικού συστήµατος (J00-J99) µειώθηκαν από 33,5 σε 25 ανά 100.000 
κατοίκους. Οι ενδοκρινολογικές, οι διατροφικές και οι µεταβολικές ασθένειες (E00-
E90) έχουν ελάχιστα αυξηθεί από 10,2 σε 14,3, ενώ οι ασθένειες του πεπτικού 
συστήµατος (K00-K93) αυξήθηκαν από 34,9 σε 39,9 ανά 100.000 κατοίκους το 
χρονικό διάστηµα 1997-2008. 

Αλλαγή της Κατεύθυνσης Πολιτικής στις Υπηρεσίες Υγείας
Κατά τη διάρκεια των ετών 1997 µε 2008, παρατηρήθηκαν θετικές τάσεις 

ανάπτυξης στο σύστηµα υγείας της χώρας. Αν και ο αριθµός των νοσοκοµείων και ο 
αριθµός των κρεβατιών µειώθηκαν, ο αριθµός των περιπατητικών υπηρεσιών 
υγείας αυξήθηκε. Ο αριθµός των επισκέψεων στις περιπατητικές υπηρεσίες υγείας 
σηµειώνει µια αυξητική τάση από το έτος 2003 και έπειτα, ωστόσο, και σε σχέση µε 
το έτος αναφοράς 1990, είναι ακόµη χαµηλά (8,0 το 1990 και 6,0 το 2008, ανά 1 
κάτοικο). Σε απόλυτους αριθµούς παρατηρείται µείωση του αριθµού των 
επισκέψεων από 21.420 το 1990 σε 13.592 το 2008. Η µέση διάρκεια νοσηλείας 
των ασθενών στο νοσοκοµείο έχει µειωθεί κατά 6 µέρες.

Επίσης, ο αριθµός των κυρίως ανάπηρων ατόµων µειώθηκε το 2008, 
αγγίζοντας τα επίπεδα του 1995, ωστόσο µια σταθερή αύξηση παρατηρήθηκε από 
το 2003 και ύστερα. Η αύξηση αυτή πιθανώς να οφείλεται στην αύξηση της 
απασχόλησης και συνεπώς, στους περισσότερους τραυµατισµούς. 

Ανάλυση
1ο βήµα 

Για να εκτιµήσουµε την αποδοτικότητα των επιπλέον πόρων χρησιµοποιήθηκε 
η ανάλυση συσχέτισης και η ανάλυση διασποράς. Για την ανάλυση 
χρησιµοποιήθηκαν από τη µια διάφοροι δείκτες υγείας, όπως ορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission of the EU 2010), καθώς και άλλοι δείκτες 
υγείας που είναι διαθέσιµοι στη Λετονία και από την άλλη οι δείκτες µέτρησης των 
δαπανών υγείας. Η ανάλυση συσχέτισης συµπεριέλαβε το δείκτη των συνολικών 
δαπανών υγείας και τις δαπάνες των περιπατητικών υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι 
συσχετίστηκαν µε διάφορους δείκτες µέτρησης της κατάστασης υγείας, όπως: 

1. Δείκτης γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους. 
2. Περιγεννητική θνησιµότητα ανά 100.000 κατοίκους.
3. Βρεφική θνησιµότητα ανά 1.000 ζώντα βρέφη.
4. Νεογνική θνησιµότητα λόγω µολυσµατικών ασθενειών ανά 1.000 νεογνά.
5. Νεογνική θνησιµότητα (0-27 µέρες) ανά 1.000 ζώντα νεογνά. 
6. Γεννήσεις νεκρού εµβρύου ανά 100.000 ζώντα νεογνά. 
7. Μητρική θνησιµότητα ανά 100.000 ζώντα νεογνά.
8. Δείκτης παιδικής νοσηρότητας ανά 1.000 παιδιά ηλικίας 1 έτους.
9. Ποσοστό ζώντων βρεφών που ζυγίζουν 2.500 γραµµάρια ή περισσότερο (η 

περιορισµένη ανάπτυξη είναι µια κύρια επιπλοκή της εγκυµοσύνης και 
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σχετίζεται µε γεννήσεις νεκρού εµβρύου, µε χαµηλά επίπεδα νεογνικής υγείας 
και γενικά µε την µελλοντική υγεία των παιδιών/εφήβων).

10. Θνησιµότητα ανά 1.000 κατοίκους.
11. Θνησιµότητα ανά 1.000 άνδρες.
12. Θνησιµότητα ανά 1.000 γυναίκες.
13. Μέσος αριθµός πιθανών χαµένων χρόνων ζωής.
14. Αριθµός πιθανών χαµένων χρόνων ζωής στους άνδρες.
15. Αριθµός πιθανών χαµένων χρόνων ζωής στις γυναίκες.

Στο 1ο βήµα, η αύξηση ή η µείωση όλων των δεικτών υγείας που 
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα υπολογίστηκαν για την περίοδο 
1998-2008 (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Διαχρονική Εξέλιξη του Ρυθµού Ανάπτυξης των Δεικτών Μέτρησης 
της Κατάστασης Υγείας, 1998-2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 0% 5,3% 6,3% -2,4% 3,6% 4,7% -2,2% 6,8% 3,2% 5,2% 3,9%

2 -8,8% -5,8% -14,3% -9,5% -15,8% 9,4% 11,4% -10,3% 0% 20% -16,7%

3 -8,8% -5,8% -14,3% -9,5% -15,8% 9,4% 11,4% -10,3% 0% 20% -16,7%

4 0% -63,6% -50% 50% 66,7% -20% -50% 0% 0% -35% 30,8%

5 1,6% -45,3% 11,4% -5,1% 10,8% -4,9% -5,1% -40,5% 36,4% 0% -33,3%

6 6,6% -17,5% -12,5% -4,3% 29,9% -28,7% 8,1% -9% 13,1% -24,6% 19,2%

7 2,6% -5% -40,1% 2,4% -80,3% 186% -31,5% -53,1% 193,5% 91,1% -51,6%

8 -5,3% -8,1% -2,8% -5,1% -13,6% 0,9% -1,3% 2,5% -5,1% 3% -0,5%

9 0% 6% 1,9% -5,6% -3,9% 2% 0% -4% -4,2% 10,9% -15,7%

10 2,9% -3,6% 0,7% 2,9% -0,7% 0% 0% 2,2% 2,1% 0% -5,5%

11 0% 0% 3,5% 2% 0% -2% 0% 5,4% 0,6% -1,3% -5,1%

12 0% 0% 0% 4% -1,5% 3,1% -2,3% 0,8% 2,3% 2,3% -5,9%

13 0% 0% -4,6% 2,1% -3% -6% -2,3% 6,3% 2% -1,2% -11,5%

14 0% 0% -2,3% 1,9% -2,3% -8,7% -3% 9,4% 1,5% -1,8% -10,2%

15 0% 0% -10,4% 2,6% -4,9% 1,3% -0,8% -1,2% 3,2% 0,5% -15,2%

Σηµείωση: Οι αριθµοί 1-15 αντιστοιχούν στους δείκτες όπως περιγράφονται στο κείµενο, παραπάνω.

Οι δείκτες µε θετική τάση, που επηρεάζουν τη συνολική κατάσταση υγείας του 
πληθυσµού έχουν ως εξής:

❖ Δείκτης γεννήσεων - αν και ο συγκεκριµένος δείκτης επηρεάζεται περισσότερο 
από την εξέλιξη της οικονοµίας παρά από την εξέλιξη των δαπανών υγείας. 

❖ Το ποσοστό των ζώντων βρεφών που ζυγίζουν λιγότερο από 2.500 γραµµάρια 
(VEC 2008) έχει µειωθεί από 4,5 σε 4,3, το οποίο πιθανότατα συνδέεται µε την 
οικονοµική µεγέθυνση της χώρας και την αποτελεσµατικότερη νεογνική 
φροντίδα. Στο συγκεκριµένο σηµείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η χώρα της Λετονίας µε αυτή που χρησιµοποιεί 
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) διαφέρει - η Λετονία καταγράφει 
όσα νεογνά ζυγίζουν <2.500 γρ. και η Eurostat όσα ζυγίζουν >2.500 γρ. 

❖ Η νεογνική θνησιµότητα έχει µειωθεί από 8,4 σε 4,7.  
❖ Ο αριθµός γεννήσεων νεκρών εµβρύων δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά. 
❖ Παρόλο που ο δείκτης βρεφικής νοσηρότητας αρχικά αυξήθηκε από 1.847,1 

σε 3.227,9, στη συνέχεια µειώθηκε σε 2.222,9.  
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❖ Τα πιθανά χαµένα έτη ζωής µειώθηκαν από 8.562,3 σε 7.043. Η αύξηση που 
παρατηρείται πιθανότατα οφείλεται σε βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς 
και σε αύξηση των επιπέδων της ιατρικής επιστήµης. 

❖ Η µητρική θνησιµότητα ανά 100.000 νεογέννητα µειώθηκε από 56,5 σε 12,5. 
 

Οι δείκτες µε αρνητικές τάσεις, οι οποίοι δεν έχουν επηρεαστεί ή έχουν 
ελάχιστα επηρεαστεί από την αύξηση των δαπανών υγείας είναι οι εξής: 

❖ Ανεξαρτήτως των θετικών τάσεων, ο δείκτης θνησιµότητας ανά 1.000 
κατοίκους αυξήθηκε από 12,1 σε 13,7. 

❖ Ο δείκτης βρεφικής θνησιµότητας µειώθηκε από 11,1 σε 6,7, αλλά συνεχίζει να 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε το µέσο όρο της ΕΕ-27, ο οποίος 
είναι 4,7 (Commission of the EU 2010). 

2ο βήµα
Στο δεύτερο βήµα, πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση των συσχετίσεων µεταξύ 

των δεικτών υγείας και των δαπανών υγείας (Πίνακας 2). Από την ανάλυση βρέθηκε 
ότι υπάρχει θετική συσχέτιση σε ορισµένους δείκτες υγείας. 

Πίνακας 2. Ανάλυση Συσχετίσεων
Συσχέτιση µε τις 

συνολικές δαπάνες υγείας
Συσχέτιση µε τις 

δαπάνες περηπατητικής φροντίδας
1 95,5% 65,4%
2 -47% 6,6%
3 -47% 6,6%
4 -58% -17,7%
5 -71,3% -34,3%
6 -66,7% -32,8%
7 -44,8% 7%
8 -66,5% -21,8%
9 -71,4% -52,7%

10 47,3% 43%
11 42,9% 28,5%
12 54% 46,5%
13 -62,9% -35,3%
14 -57,8% -35,6%
15 -66,7% -32,6%

3ο βήµα
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης των δεικτών 

υγείας. Παρατηρούνται αρνητικές τιµές (µείωση του δείκτη) και παρουσιάζονται 
µέσα σε κελιά µε γκρι ανοιχτό χρώµα, θετικές τιµές (αύξηση του δείκτη) οι οποίες 
παρουσιάζονται σε λευκά κελιά, ενώ όσοι δείκτες παρέµειναν αµετάβλητοι 
παρουσιάζονται σε κελιά µε γκρι σκούρο χρώµα. 

4ο βήµα
Στο παρόν βήµα παρουσιάζονται οι δείκτες αποδοτικότητας των δαπανών 

υγείας, ως αναλογίες της αύξησης των αποτελεσµάτων υγείας (δείκτες υγείας) προς 
τις αυξήσεις στις δαπάνες υγείας, εκφρασµένοι ως ποσοστά (Πίνακας 3). Υποθέτουµε 
ότι όλα τα αποτελέσµατα µεγαλύτερα του 100% είναι καλά, π.χ. η αύξηση των 
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δαπανών υγείας προσέφερε ικανοποιητική αύξηση των αποτελεσµάτων υγείας, ενώ 
αποτελέσµατα µικρότερα του 100% δεν θεωρήθηκαν ως καλά.  

Θετικά αποτελέσµατα βρέθηκαν το 2001 µε το δείκτη γεννήσεων, το δείκτη 
παιδικής νοσηρότητας και το δείκτη θνησιµότητας, το 2002 µε τον αριθµό 
γεννήσεων νεκρών εµβρύων και το 2006 και το 2007 µε το δείκτη µητρικής 
θνησιµότητας. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Ποσοστά Αποδοτικότητας των Δαπανών Υγείας
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 0,0% 32,9% 933,9% -14,1% 37,0% 17,9% -15,6% 26,5% 8,7% 24,0% 19,0%

8 -63,5% -52,3% 252,7% -25,8% -136,6% 3,4% -8,6% 9,6% -13,0% 13,8% -2,4%

10 31,4% -22,3% 110,7% 17,6% -7,3% 0,0% 0,0% 8,4% 5,8% 0,0% -26,7%

13 0,0% 0,0% -2921,3% 16,2% -33,8% -29,6% -15,9% 27,8% 6,0% -5,8% -49,9%

6 62,9% -128,6% -7857,9% -32,9% 332,6% -142,9% 55,7% -39,4% 39,2% -123,1% 83,2%

7 24,7% -37,0% -25205,9% 18,6% -894,9% 925,2% -217,5% -233,6% 578,4% 455,4% -223,1%

Συµπεράσµατα
Παρά τις σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα της υγείας, στη Λετονία, µονάχα 

ορισµένοι δείκτες βελτιώνονται. Οι συγκεκριµένοι δείκτες σχετίζονται µε τη φροντίδα 
της µητέρας και των παιδιών, όπου στη Λετονία έχει αναδειχθεί ως θέµα πολιτικής 
προτεραιότητας και η πλειοψηφία των πόρων έχει κατευθυνθεί σε αυτού του είδους 
τις πολιτικές. Η µείωση του δείκτη παιδικής νοσηρότητας σχετίζεται πιθανώς µε την 
επέκταση των εµβολιασµών, καθώς και µε την οικονοµική ανάπτυξη που έχει 
παρατηρηθεί στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Οι Bokhara et al. (2006) απέδειξαν 
ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δαπανών υγείας και της 
κάτω των 5 ετών παιδικής θνησιµότητας, ενώ τα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη 
µητρική θνησιµότητα δεν είναι στατιστικώς σηµαντικά. Ωστόσο, στην ίδια µελέτη 
βρέθηκε ότι οι δείκτες µέτρησης της κατάστασης υγείας επηρεάζονται και από 
άλλους παράγοντες, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, δοµές κλπ. Στην παρούσα 
µελέτη, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις για τη νεογνική θνησιµότητα 
(r=0,71), τις γεννήσεις νεκρών εµβρύων (r=0,67), το δείκτη παιδικής νοσηρότητας 
(r=0,66) και το ποσοστό ζώντων βρεφών που γεννιούνται µε σωµατικό βάρος 
λιγότερο από 2.500 γρ. (r=0,71). Επίσης, βρέθηκε θετική συσχέτιση για το δείκτη 
των πιθανών χαµένων ετών ζωής στις γυναίκες (r=0,67) και για το δείκτη του 
αριθµού γεννήσεων (r=0,95). Οι υπόλοιποι δείκτες δεν παρουσιάζουν στατιστικά 
σηµαντικές συσχετίσεις, οι οποίες είναι άξιες σχολιασµού. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι 
δείκτες υγείας δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά θα 
έπρεπε να δίνεται έµφαση σε οµάδες δεικτών, και συνεπώς, µε αυτόν τον τρόπο να 
υπάρξουν βελτιώσεις σε όσους παρουσιάζουν µέτριες αποδόσεις. Ορισµένοι 
δείκτες υγείας δεν επηρεάζονται µονάχα από τις δαπάνες υγείας, αλλά µάλλον, και 
σε µεγαλύτερο ίσως βαθµό, από άλλους παράγοντες - π.χ. ο δείκτης γεννήσεων 
ανά 1.000 κατοίκους επηρεάζεται περισσότερο από την κοινωνική πολιτική της 
χώρας και την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθµού παιδικών σταθµών και 
νηπιαγωγείων, παρά από τη φροντίδα της εγκύου, αυτή καθ’ αυτή. Οι δηµόσιες 
επενδύσεις στην υγεία δεν έκαναν το σύστηµα υγείας καλύτερο, στη Λετονία. Και 
αυτό διότι µείωσαν τον ανταγωνισµό, ενίσχυσαν το κρατικό στοιχείο στις υπηρεσίες 
υγείας, ευνόησαν τη διαφθορά και συνεπώς, οι θετικές επιδράσεις των επενδύσεων 
σταδιακά µειώθηκαν. 
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Επιστηµονικό Άρθρο

Η Φτώχεια ενάντια στην Υγεία των Γυναικών 
Σ. Κοτσιαµπάζιακ, Πανεπιστήµιο Χαζιτεπέ, Τουρκία

Εισαγωγή
Η φτώχεια είναι ένα σοβαρό πρόβληµα σε όλες τις κοινωνίες, που περιλαµβάνει  

τον υποσιτισµό, την κακή υγεία, τον αναλφαβητισµό, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, 
τις άσχηµες περιβαλλοντολογικές συνθήκες, καθώς και τις περιορισµένες ευκαιρίες 
στην πολιτική σκηνή (Smith 2006). Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
13,74 εκατοµµύρια άνθρωποι (ήτοι 25% του συνολικού πληθυσµού) ζούσε µε 
λιγότερα από $1,25US την ηµέρα (σε PPP) το 2005 (World Βank 2012). 

Ο προσδιορισµός του µεγέθους και των επιπτώσεων της φτώχειας δεν είναι 
εύκολο θέµα. Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για τη φτώχεια. Οι ορισµοί, µε την στενή 
έννοια του όρου, περιορίζονται µονάχα στο εισόδηµα και αυτό τους οδηγεί στο να 
αγνοούν ορισµένες ανισότητες και αποκλίσεις. Από τη µια, η έννοια της απόλυτης 
φτώχειας αναφέρεται στην ανικανότητα ενός ατόµου να αποκτήσει τους απαραίτητους 
πόρους ώστε να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες και ισούται µε τον αριθµό 
όλων εκείνων όπου το εισόδηµά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας 
(Smith 2006). Από την άλλη πλευρά, η περιεκτική έννοια της φτώχειας, όπως 
ορίστηκε το 1997  στην Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης δίνει έµφαση στην έννοια της 
ανθρώπινης φτώχειας και κάνει αναφορά τόσο στους περιορισµούς των επιλογών και 
των ευκαιριών των ανθρώπων όσο και σε έννοιες όπως, το προσδόκιµο ζωής, ο 
αναλφαβητισµός, η κατάσταση υγείας, ο υποσιτισµός και το καθαρό νερό (Fukuda-
Parr 1999).

Φτώχεια και Γυναίκες
Ορισµένες κοινωνικές οµάδες πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τη φτώχεια 

λόγω των ανισοτήτων και των στερήσεων που υπάρχουν. Εξαιτίας των ανισοτήτων 
των δύο φύλων, οι γυναίκες είναι φτωχότερες των ανδρών. Η φτώχεια επιδρά 
διαφορετικά στους άνδρες και στις γυναίκες, µε το γυναικείο φύλο να βιώνει 
σκληρότερες στερήσεις. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από ακατάλληλη 
διατροφή και σκληρότερες εργασίες, ενώ από την άλλη µειονεκτούν σε ό,τι αφορά την 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνική προστασία, καθαρό νερό, κανόνες 
υγιεινής, εκπαίδευση, εργασία και άλλα οφέλη (WHO 2005, OECD 2003, Dodd 2006, 
Smith 2006). Για παράδειγµα, υπάρχουν περισσότεροι από 800 εκατοµµύρια 
αναλφάβητοι άνθρωποι, εκ των οποίων τα 2/3 αυτών είναι γυναίκες. Επίσης, 
υπάρχουν 110 εκατοµµύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, εκ  των οποίων τα 3/5 
είναι κορίτσια (Fukuda-Parr 1999). 

Συχνά, οι γυναίκες βιώνουν φαινόµενα διακρίσεων στην εργασία και συνεπώς, 
οι δείκτες απασχόλησης είναι χαµηλότεροι για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, 
σε πολλές χώρες. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, οι 
γυναίκες έχουν χαµηλότερους δείκτες απασχόλησης συγκριτικά µε τους άνδρες, σε 
27 χώρες. Στο Μεξικό, για παράδειγµα, ενώ ο δείκτης απασχόλησης στις γυναίκες 
είναι 43,1%, ο αντίστοιχος δείκτης στους άνδρες είναι στο 91,5%. Στην Ελβετία, οι 
δείκτες απασχόλησης για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι 59% και 90,6%, 
αντίστοιχα, ενώ παρόµοια είναι και τα στοιχεία για την Ελλάδα (51,4% για τις γυναίκες 
και 86,6% για τους άνδρες). Επίσης, οι γυναίκες εργάζονται συνήθως σε δουλειές µε 
χαµηλή αµοιβή ή και χωρίς αµοιβή. Το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται χωρίς 
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αµοιβή είναι 10,3% στην Ελλάδα και 12,2% στην Πολωνία. Ως συµπέρασµα 
προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι φτωχότερες από τους άνδρες και συνεπώς, το 
ποσοστό φτώχειας είναι µεγαλύτερο στις γυναίκες. Ο δείκτης φτώχειας για τις 
γυναίκες και τους άνδρες είναι 13,3% και 9,2% στην Ιρλανδία, 11,5% και 9,1% στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ κυµαίνεται σε 14,4% και 11,4% (World Βank 2012). 
Τέλος, οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα στον αγροτικό τοµέα, ιδίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες (WHO 2009). 

Η Υγεία των Γυναικών 
Η υγεία αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα δικαιώµατα του ανθρώπου, αλλά πολλές 

γυναίκες σε όλο τον κόσµο υποφέρουν λόγω κακής υγείας, η οποία οφείλεται τόσο σε 
βιολογικές αιτίες όσο και σε σηµαντικούς κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες (Cohen 
1994). 

Το προσδόκιµο ζωής αποτελεί έναν σηµαντικό δείκτη µέτρησης της κατάστασης 
υγείας ενός ανθρώπου, ωστόσο δεν αποτελεί τον καλύτερο δείκτη. Συνολικά, οι 
γυναίκες, λόγω γενετικών και άλλων πλεονεκτηµάτων ζουν, κατά µέσο όρο 
περισσότερο από τους άνδρες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχουν και καλύτερη υγεία. 
Παρόλα αυτά, σε κάποιες υπανάπτυκτες χώρες, οι γυναίκες έχουν την τάση να 
καπνίζουν περισσότερο από τους άνδρες και συνεπώς, έχουν µικρότερο προσδόκιµο 
ζωής. Επιπροσθέτως, η Έκθεση του ΠΟΥ µας γνωστοποιεί ότι το προσδόκιµο ζωής 
των γυναικών στις ανεπτυγµένες χώρες είναι υψηλότερο από αυτό στις 
αναπτυσσόµενες χώρες της νοτιοανατολικής Αφρικανικής ηπείρου. Επίσης, οι αιτίες 
θανάτου σε αυτές τις χώρες διαφέρουν άρδην από αυτές στις χώρες του δυτικού 
ανεπτυγµένου κόσµου. Στις εύπορες οικονοµικά χώρες, οι γυναίκες συνήθως 
πεθαίνουν µετά την ηλικία των 60 ετών, κυρίως λόγω χρόνιων ασθενειών, όπως 
καρδιαγγειακά προβλήµατα και καρκίνος. Αντιθέτως, στις φτωχές χώρες της Αφρικής, 
οι γυναίκες πεθαίνουν κυρίως, λόγω µητρικών και περιγεννητικών επιπλοκών κατά 
τον τοκετό και ύστερα από αυτόν, καθώς και µεταδοτικών λοιµωδών νοσηµάτων. 
Ενώ η πιθανότητα πρόωρου θανάτου είναι 6% στις ανεπτυγµένες πλούσιες χώρες, 
στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας είναι 21% και στην Αφρικανική ήπειρο φτάνει 
το 42%. Ακόµη, οι θάνατοι των γυναικών κατά τη διάρκεια του τοκετού αποτελούν την 
6η κατά σειρά αιτία θανάτου στις φτωχές χώρες (442 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις 
ζώντων βρεφών), ενώ στις µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος χώρες η συγκεκριµένη 
αιτία δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των κυριότερων αιτιών θανάτου στις γυναίκες (WHO 
2009).

Υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ της κατάστασης υγείας και της φτώχειας. 
Ενώ, οι φτωχοί άνθρωποι είναι πιθανότερο να αρρωστήσουν, οι άρρωστοι άνθρωποι 
έχουν µικρότερη συνεισφορά στην οικονοµία µιας χώρας. Οι επενδύσεις στην υγεία 
κρίνονται απαραίτητες, ώστε να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της φτώχειας (Dodd 
2006).
 
Σκοπός της Έρευνας και Μεθοδολογία

Η σχέση µεταξύ της φτώχειας, των υγειονοµικών ανισοτήτων και του φύλου είναι 
πολυπαραγοντική. Η καταπολέµηση της φτώχειας και η βελτίωση της υγείας 
συνιστούν βασικές επιδιώξεις των Ηνωµένων Εθνών µέσω του προγράµµατος 
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals  - MDGs). Οι 
ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων επηρεάζουν όχι µόνο τα επίπεδα φτώχειας, αλλά 
και το επίπεδο υγείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν 
µεγαλύτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτού του 
είδους οι περιορισµοί επηρεάζουν την κατάσταση υγείας των γυναικών, καθώς και 
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την υγεία των παιδιών τους, ως συνέπεια του ρόλου τους, που είναι, από τη µια, 
υπεύθυνες του νοικοκυριού και από την άλλη, εργαζόµενες (OECD 2003). Η 
βελτίωση της υγείας αποτελεί κυρίαρχο στόχο του προγράµµατος MDGs, καθώς η 
καλυτέρευση της υγείας των φτωχών κρατών του κόσµου θα µπορούσε να βοηθήσει 
στην καταπολέµηση των έντονων φαινοµένων φτώχειας ανά την υφήλιο, στη µείωση 
των περιπτώσεων αναλφαβητισµού και στον περιορισµό των διακρίσεων λόγω 
φύλου (WHO 2005). 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται στοιχεία από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Τουρκίας (Turkish Statistical Institute - TurkStat), το Τουρκικό 
Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health of Turkey), καθώς και στοιχεία από διεθνείς 
οργανισµούς (WHO, OECD, World Bank). 

Αποτελέσµατα
Φτώχεια των Γυναικών στην Τουρκία

Αν και η φτώχεια των γυναικών είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα σε όλες τις χώρες, εν 
τούτοις αποτελεί µείζον πρόβληµα, κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η 
Τουρκία. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Δυο Φύλων µεταξύ 
2008-2013 τονίστηκε ότι η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στην Τουρκία δεν 
βρίσκεται στα επιθυµητά επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, οι σηµαντικότερες διαφορές 
µεταξύ των δύο φύλων, στην Τουρκία, εντοπίζονται σε τοµείς, όπως η εκπαίδευση 
των κοριτσιών, η πρόσβαση των γυναικών στις υπηρεσίες υγείας και στην αγορά 
εργασίας και η συµµετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων (The Republic of Turkey 
Prime Ministry General Directorate οn The Status οf Women 2008). 

Οι γυναίκες, στην Τουρκία, έχουν περιορισµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
Σύµφωνα µε στοιχεία, περισσότερες γυναίκες είναι αναλφάβητες σε σχέση µε τους 
άνδρες. Για παράδειγµα, το ποσοστό αλφαβητισµού ήταν 80,4% για τις γυναίκες 
συγκριτικά µε 96,0% για τους άνδρες το 2006. Για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών 
είναι υποχρεωτική η 8-χρονη εκπαίδευση, που καθιερώθηκε από το 1997 στην 
Τουρκία, µε το Νόµο για τη Βασική Υποχρεωτική Εκπαίδευση1. Από τα στοιχεία του 
Πίνακα 1 προκύπτει ότι ο ρυθµός συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία των 
κοριτσιών έχει αυξηθεί από 90,8% το 2000/2001 σε 96,0% το 2008/2009. Ωστόσο, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
περιοχών της Τουρκίας, µε το ποσοστό της συµµετοχής να είναι µικρότερο σε 
περιοχές µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Στοιχεία από την Τουρκική 
Έρευνα Δηµογραφίας και Υγείας του 2003 δείχνουν ότι ο ρυθµός συµµετοχής των 
κοριτσιών στα σχολεία ήταν µικρότερος στην νοτιο-ανατολική πλευρά της Τουρκίας µε 
το ποσοστό να κυµαίνεται σε 70,9%, ενώ στις Μικρασιατικές περιοχές το ποσοστό 
ανέρχεται σε 95,6% (The Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate οn 
The Status οf Women 2008).
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1 Η 8-χρονη υποχρεωτική βασική εκπαίδευση καθιερώθηκε  µε το Νόµο 4306 µε ηµεροµηνία 18/08/1997 και 
εφαρµόστηκε από την ακαδηµαϊκή χρονιά 1997/'98. 



Πίνακας 1. Ρυθµός Συµµετοχής στη Σχολική Εκπαίδευση ανά Σχολική Χρονιά και 
Επίπεδο Εκπαίδευσης, Τουρκία, 2000-2010

Έτη

Πρωτοβάθµια ΕκπαίδευσηΠρωτοβάθµια ΕκπαίδευσηΠρωτοβάθµια Εκπαίδευση Δευτεροβάθµια ΕκπαίδευσηΔευτεροβάθµια ΕκπαίδευσηΔευτεροβάθµια Εκπαίδευση Τριτοβάθµια ΕκπαίδευσηΤριτοβάθµια ΕκπαίδευσηΤριτοβάθµια Εκπαίδευση

Έτη Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

2000-2001 95,3 90,8 99,6 43,9 39,2 48,5 12,3 11,4 13,1

2004-2005 89,7 86,6 92,6 54,9 50,5 59,1 16,6 15,1 18,0

2008-2009 96,5 96,0 97,0 58,5 56,3 60,6 27,7 25,9 29,4

Πηγή: Ministry of National Education Turkish Statistical Institute, 2010.

Το εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί σηµαντική παράµετρο συµµετοχής της 
γυναίκας στην οικονοµική δραστηριότητα µιας χώρας. Χαµηλή εκπαίδευση των 
γυναικών οδηγεί σε κακοπληρωµένη εργασία και συνεπώς, οι γυναίκες αυτής της 
κατηγορίας προτιµούν να µην εργάζονται καθόλου. Το 2010, 35,2% των γυναικών 
εργάζονταν χωρίς πληρωµή ως υπάλληλοι σε οικογενειακές εργασίες, ενώ το 22,2% 
αυτών των γυναικών ήταν αναλφάβητες. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κρατούν τα 
κορίτσια µακριά από την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το χαµηλό εισόδηµα της 
οικογένειας, καθώς και αρχές και αξίες σχετικά µε το ρόλο της γυναίκας στην 
κοινωνία. Η ελλιπής εκπαίδευση των γυναικών αντανακλά στην απασχόληση. Το 
2010, η συµµετοχή των ανδρών στο συνολικό εργατικό δυναµικό ανήλθε σε 70,8%, 
ενώ των γυναικών έφτασε µόλις το 27,6%. Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης 
διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα - για τους άνδρες το ποσοστό 
ανέρχεται σε 62,7% ενώ για τις γυναίκες κυµάνθηκε σε 24,0%, το 2010. Ο γενικός 
δείκτης ανεργίας των γυναικών ήταν 13,0%, ενώ ο ίδιος δείκτης για τις µη αγροτικές 
ασχολίες κυµάνθηκε σε 20,2% (The Republic of Turkey Prime Ministry General 
Directorate on the Status of Women 2008, TurkStat 2010, Turkstat 2012). 

Σηµειώνεται ότι στην Τουρκία, οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους 
απασχολούνται οι γυναίκες είναι ο αγροτικός τοµέας (48,5%), ο τοµέας των 
υπηρεσιών (37,1%), ενώ ο τοµέας της βιοµηχανίας ακολουθεί µε ποσοστό 14,4%. Οι 
γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τους άνδρες σε σχέση µε τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης, απόκτησης δεξιοτήτων και εύρεσης εργασίας. Το γεγονός αυτό τις 
οδηγεί στο να απασχολούνται σε εργασίες χωρίς εξειδίκευση και ιδιαίτερες δεξιότητες. 
Κυρίως, εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, στους 
τοµείς ένδυσης και τροφίµων, αλλά και στον µεταποιητικό τοµέα. Ως αποτέλεσµα 
αυτών των ανισοτήτων στην απασχόληση, οι γυναίκες κερδίζουν πολύ λιγότερα από 
τους άνδρες (The Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate on the 
Status of Women 2008). 

Υπάρχει εξήγηση για τα καταγεγραµµένα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναµικό της χώρας, και αυτή είναι η αδήλωτη εργασία. Η 
Έρευνα των Νοικοκυριών για το Εργατικό Δυναµικό κατέγραψε ότι η αδήλωτη 
εργασία στις γυναίκες είναι 66%, ενώ στους άνδρες ανέρχεται σε 42,3%. Οι τοµείς 
της αγροτικής παραγωγής και των κατασκευών παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Εκτιµάται ότι, το 2006, περίπου τα 2/3 των 
εργαζόµενων γυναικών απασχολούνταν σε αδήλωτη εργασία. Ενώ το 70% των 
γυναικών αποφοίτων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης εργάζονταν σε δηλωµένη 
εργασία, αυτό το ποσοστό µειώνεται στο 22% για όσες γυναίκες έχουν χαµηλότερη 
εκπαίδευση. Από στοιχεία του 2010, προκύπτει ότι 59,5% των εργαζόµενων 
γυναικών απασχολούνταν σε αδήλωτη εργασία και το 47% αυτών ήταν απόφοιτες 
πρωτοβάθµ ιας εκπαίδευσης, ενώ µόλις το 2% αυτών ήταν απόφοιτες 
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εν συντοµία, αυξάνοντας το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γυναικών υπάρχει µια τάση µείωσης της αδήλωτης εργασίας (The Republic of Turkey 
Prime Ministry General Directorate on the Status of Women 2008, TurkStat 2010).

Με βάση την παραπάνω επιχειρηµατολογία σχετικά µε την εκπαίδευση και την 
απασχόληση προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν έντονο 
αποκλεισµό και φτώχεια. Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι ο συνολικός δείκτης φτώχειας ήταν 
18,1%, το 2009, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τους άνδρες ήταν 17,1%, ενώ για τις 
γυναίκες έφτανε το 19,0%. Εκτιµάται ότι η αύξηση της εκπαίδευσης των γυναικών θα 
περιορίσει σε σηµαντικό βαθµό τα επίπεδα φτώχειας των γυναικών (Turkstat 2012). 

Πίνακας 2. Ποσοστό Φτώχειας ανά Φύλο και Εκπαιδευτικό Επίπεδο, 2009
 200920092009

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
Γενικός δείκτης φτώχειας 18,1 17,1 19,0
Αναλφάβητος ή µορφωµένος χωρίς πτυχίο 29,8 30,3 29,5
Δηµοτικό σχολείο 15,3 16,9 13,8
Γυµνάσιο ή τεχνική σχολή 9,8 10,9 7,8
Λύκειο ή τεχνική σχολή 5,3 5,7 4,8
Προπτυχιακή ή/και µεταπτυχιακή εκπαίδευση 0,7 0,9 0,4

Πηγή: TurkStat, 2012.

Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς την 
ένταξή τους στην εργασία και λόγω της σηµασίας που δίνεται στην Τουρκία για το 
ρόλο τους στην οικογένεια. Για παράδειγµα, οι γυναίκες δεν εργάζονται, προκειµένου 
να φροντίσουν τα παιδιά και την οικογένειά τους. Ενώ στις δυτικές κοινωνίες, µόνο το 
35% των γυναικών δηλώνουν νοικοκυρές και δεν εργάζεται εξαιτίας αυτού, στην 
ανατολή και ιδίως στις αγροτικές περιοχές, πολλές γυναίκες ισχυρίζονται ότι ο ρόλος 
τους ως νοικοκυρά στο σπίτι αποτελούσε την κύρια αιτία για µη συµµετοχή τους στην 
δηλωµένη εργασία. Επίσης, οι σύζυγοι ή οι οικογένειές τους δεν τους επιτρέπουν να 
εργάζονται. Παραδείγµατος χάριν, 27% των γυναικών σταµάτησαν να εργάζονται 
όταν παντρεύτηκαν. Επίσης, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ξεκαθαρισµένους 
ρόλους -οι άνδρες πρέπει να κερδίζουν χρήµατα και οι γυναίκες πρέπει να είναι οι 
φροντιστές της οικογένειας. Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο αυτών ρόλων 
είναι ότι οι άνδρες ανταµείβονται για τη δουλειά τους, ενώ οι γυναίκες όχι (Cohen 
1994, Hacettepe University Institute of Population Studies 2009). 

Η Κακή Υγεία των Γυναικών στην Τουρκία
Οι αρνητικές επιδράσεις της φτώχειας στην υγεία έχουν ξεκάθαρα αποτυπωθεί 

στις υπάρχουσες µελέτες. Όπως σε πολλές χώρες, έτσι και στην Τουρκία, οι γυναίκες 
υφίστανται πολλούς περιορισµούς σε ό,τι αφορά τη διατροφή, την εκπαίδευση, την 
υγεία, την απασχόληση και την ισότητα. Συνεπώς, στις περισσότερες γυναίκες δεν 
τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής. Από την άλλη, τα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί µερική πρόοδος σε ό,τι αφορά την 
υγεία των γυναικών στην Τουρκία. Παραδείγµατος χάριν, το προσδόκιµο ζωής των 
γυναικών ήταν 69,5 έτη το 1990, αυξήθηκε σε 73,1 το 2000 και σε 76,8 έτη το 2012. 
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µακρά διάρκεια ζωής δεν σηµαίνει και 
καλή κατάσταση υγείας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το προσδόκιµο ζωής των 
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γυναικών ήταν µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, όµως τα χαµένα χρόνια λόγω 
ανικανότητας (years of life lost due to disability - YLD) στις γυναίκες ήταν 
περισσότερα σε σχέση µε τους άνδρες (Ministry of Health of Turkey 2004, Turkstat 
2012).

Η κατάσταση υγείας συνδέεται, επίσης, µε το φύλο. Οι βιολογικοί παράγοντες 
είναι πολύ σηµαντικοί για την υγεία των γυναικών, και ειδικά για την υγεία της 
αναπαραγωγικής διαδικασίας. Διάφορες παραδόσεις και κοινωνικές συνθήκες 
επηρεάζουν την υγεία των γυναικών. Για παράδειγµα, ο δείκτης γονιµότητας ποικίλει 
ανάλογα µε το εκπαιδευτικό και το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Στις δυτικές 
κοινωνίες, όπου οι γυναίκες έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ο δείκτης 
γονιµότητας ήταν στο 1,73 το 2008, ενώ στις ανατολικές κοινωνίες όπου οι γυναίκες 
έχουν περιορισµένες ευκαιρίες ο ίδιος δείκτης κυµαίνονταν σε 3,27 το 2008 
(Hacettepe University Institute of Population Studies 2009). Υπάρχουν διαφορετικοί 
δείκτες γονιµότητας ανάλογα το εκπαιδευτικό επίπεδο και την περιοχή κατοικίας. Οι 
δείκτες γονιµότητας βρέθηκαν να είναι σε 2,68 και 2,0 στις αγροτικές και αστικές 
περιοχές, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Δηµογραφικής Πολιτικής του 
Πανεπιστηµίου Hacettepe (TDHS) το 2008. Ο ίδιος δείκτης βρέθηκε να είναι στο 2,65 
για τις γυναίκες µε χαµηλή µόρφωση, ενώ για όσες είχαν τελειώσει τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση ή και υψηλότερο επίπεδο, ο δείκτης ήταν στο 1,53, το 2008. Συνεπώς, 
προκύπτει ότι ο δείκτης γονιµότητας µειώνεται όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό 
επίπεδο µιας γυναίκας. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2008-2013) προβλέφθηκε ότι η 
µείωση του δείκτη γονιµότητας αναµένεται να επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα σε 
ό,τι αφορά τους δείκτες υγείας των γυναικών, τα επόµενα χρόνια. Επίσης, ένας άλλος 
σηµαντικός δείκτης που σχετίζεται µε τη γονιµότητα είναι η ηλικία τεκνοποίησης και 
από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι ενώ η ηλικιακή κατηγορία 20-24 έτη είχε τον 
υψηλότερη δείκτη γονιµότητας τα προηγούµενα χρόνια, στις µέρες µας αυτό έχει 
αλλάξει µε την ηλικιακή κατηγορία 25-29 να είναι η επικρατέστερη. Το στοιχείο αυτό 
είναι πολύ σηµαντικό, διότι η γονιµότητα σε µικρή ηλικία επηρεάζει την κατάσταση 
υγείας των γυναικών. Η εφηβική γονιµότητα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αυξάνει 
τον κίνδυνο ασθένειας και θανάτου. Ο δείκτης εφηβικής γονιµότητας µειώθηκε από 
7,9 το 1998 σε 3,9 το 2008. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος δείκτης δεν µειώθηκε εξίσου 
στις αγροτικές περιοχές. Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης εφηβικής γονιµότητας στις 
αγροτικές περιοχές µειώθηκε από 7,4 το 1998 σε 6,5 το 2008. Οι πολύ νεαρές 
µητέρες, κυρίως όσες είναι µικρότερες των 18 ετών, ενδέχεται να έρθουν αντιµέτωπες 
µε κινδύνους όπως, ατελείς εγκυµοσύνες και µητρική θνησιµότητα. Επίσης, οι νεαρές 
µητέρες χάνουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης και απασχόλησης στην αγορά εργασίας. 
Παρατηρούνται διαφορές στο δείκτη γονιµότητας που σχετίζονται µε το επίπεδο 
ευηµερίας των γυναικών. Παραδείγµατος χάριν, ενώ ο δείκτης γονιµότητας είναι 3,39 
για όσες γυναίκες ανήκουν στο χαµηλότερα τεταρτηµόριο ευηµερίας, ο ίδιος δείκτης 
είναι 1,36 για όσες γυναίκες βρίσκονται στο υψηλότερο τεταρτηµόριο ευηµερίας. 
Επιπροσθέτως, το διάστηµα µεταξύ των τοκετών διαφέρει ανάλογα µε το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, τη θρησκεία και την ευηµερία των γυναικών. Υψηλότερα 
επίπεδα ευηµερίας και µορφωτικού επιπέδου οδηγούν σε τοκετούς µε µεγαλύτερη 
χρονική διαφορά ανάµεσά τους (TUBITAK 2009, Hacettepe University Institute of 
Population Studies 2009, Turkstat 2012). 

Οι µελέτες δείχνουν ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση στην 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, στην Τουρκία, τα τελευταία χρόνια. Βασικά, 
αυτό φαίνεται από τα στοιχεία των γυναικών που έλαβαν προγεννητική φροντίδα, µε 
το ποσοστό τους να αυξάνεται από 81% το 2003 σε 92% το 2008, ενώ το ποσοστό 
αυτών που δεν έλαβαν προγεννητική φροντίδα µειώθηκε κατά 50%. Ωστόσο, 
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υπάρχουν ακόµα ανισότητες ως προς τη λήψη προγεννητικής φροντίδας στις 
γυναίκες της Τουρκίας. Το ποσοστό κυµαίνεται από 79% στις ανατολικές περιοχές της 
Τουρκίας έως και πάνω από 90% σε άλλες περιοχές της δυτικής Τουρκίας. Φαίνεται 
ότι υπάρχει µια γραµµική σχέση µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και της 
προγεννητικής φροντίδας. Η πλειοψηφία των µορφωµένων γυναικών τείνουν να 
κάνουν χρήση της προγεννητικής φροντίδας. Παροµοίως, πάνω από 98% των 
εύπορων γυναικών δέχονται την προγεννητική φροντίδα. Ακόµη, όσο περισσότερα 
παιδιά αποκτά µια γυναίκα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο τοκετός να 
πραγµατοποιείται εκτός νοσοκοµείου. Το 26,9% των γεννήσεων των γυναικών µε έξι 
και πάνω παιδιά δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένου ιατρικού 
και άλλου προσωπικού σε χώρο εντός νοσοκοµείου, παρόλο που η πραγµατοποίηση 
του τοκετού από εξειδικευµένο προσωπικό εξασφαλίζει µείωση της µητρικής και 
νεογνικής θνησιµότητας (Hacettepe University Institute of Population Studies 2009). 

Η µητρική θνησιµότητα θεωρείται ως δείκτης ανάπτυξης µιας χώρας και 
σχετίζεται σηµαντικά µε την εκπαίδευση, την ισότητα των δύο φύλων, τη διατροφή και 
τη φτώχεια. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θνησιµότητα κατά την εγκυµοσύνη, 
αλλά και η µητρική θνησιµότητα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Ενώ ο δείκτης 
θνησιµότητας ήταν 12,4 (±5) στη Δυτική Τουρκία, στη Βορειο-ανατολική Τουρκία 
έφτασε σε 93,3 (±17.2) ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων βρεφών. Επίσης, 13,0% των 
θανάτων γυναικών στη Βορειο-ανατολική Τουρκία οφείλεται στην εγκυµοσύνη. Η 
Έρευνα της Τουρκίας για τη Μητρική Θνησιµότητα (2005) έδειξε ότι η θνησιµότητα 
των γυναικών που σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη ήταν 28,2 (±3.1) στις αστικές 
περιοχές, ενώ έφτασε σε 53,7 (±5,5) στις αγροτικές περιοχές ανά 100.000 γεννήσεις 
ζώντων βρεφών κατά την περίοδο Ιουνίου 2005 - Μαΐου 2006. Επίσης, η µητρική 
θνησιµότητα ανήλθε σε 20,7 στις αστικές περιοχές και 40,3 στις αγροτικές περιοχές 
ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων βρεφών, την ίδια χρονική περίοδο (Koç et al. 2005).  

Ο Πίνακας 3 δείχνει ότι το 2004, τα συνολικά χαµένα χρόνια λόγω ανικανότητας 
συνέβησαν κατά 10,7% λόγω προβληµάτων κατάθλιψης, 7% λόγω αναιµίας, 5,8% 
λόγω οστεοαρθρίτιδας και 3,8% λόγω µητρικών προβληµάτων. Επίσης, οι 
διατροφικές ανωµαλίες αποτελούσαν το 10,0% των χαµένων χρόνων, λόγω 
ανικανότητας των γυναικών. Η ισορροπηµένη διατροφή είναι απαραίτητο συστατικό 
για την καλή ανάπτυξη και υγεία. Η ελλιπής διατροφή ενδέχεται να προκαλέσει 
σηµαντικά προβλήµατα υγείας. Για παράδειγµα, εάν το ύψος της εγκύου γυναίκας 
κυµαίνεται µεταξύ 140 και 150 εκατοστών, υπάρχουν κίνδυνοι κατά τον τοκετό 
(Ministry of Health of Turkey 2004, Dodd 2006, Hacettepe University Institute of 
Population Studies 2009).

Πίνακας 3. Αριθµός Ετών που Χάνονται λόγω Ανικανότητας και τα Ποσοστά 
τους βάσει των κυρίων Αιτιών Νοσηµάτων για τις Γυναίκες, 2004
Κατηγορία Ασθένειας YLD(000) %
Κατάθλιψη 276,576 10,7
Αναιµία 180,828 7
Οστεοαρθρίτιδα 150,154 5,8
Μητρικά προβλήµατα 95,882 3,7
Προβλήµατα λήψης ιωδίου 47,944 1,9

Πηγή : Ministry οf Health of Turkey, 2004.
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Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα και περιορισµούς κατά τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Οι γυναίκες, ίσως, δεν διαθέτουν 
ικανοποιητικό εισόδηµα ώστε να µετακινηθούν και να προσεγγίσουν κάποιο 
υγειονοµικό ίδρυµα. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες είναι αντιµέτωπες µε 
ορισµένους κινδύνους που σχετίζονται µε την επικρατούσα κουλτούρα υγείας στη 
χώρα τους. Για παράδειγµα, υπάρχουν µερικές απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την 
εξέταση των γυναικών ασθενών από άνδρα γιατρό (WHO 2009). Ως αποτέλεσµα 
όλων αυτών, οι γυναίκες ζουν µε τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν και είναι 
σε µεγάλο βαθµό δυστυχισµένες. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα 
επίπεδα ευτυχίας των γυναικών είναι υψηλότερα από αυτά των ανδρών. Η καλή 
κατάσταση υγείας θεωρείται ως η πιο σηµαντική παράµετρος της ευτυχίας για τις 
γυναίκες (76,2%). Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ικανοποίηση των 
γυναικών από την κατάσταση της υγείας τους είναι µικρότερη σε σχέση µε αυτή των 
ανδρών. Παραδείγµατος χάριν, το 2003, το ποσοστό των γυναικών που ήταν 
ικανοποιηµένο από την κατάσταση της υγείας του ανέρχονταν σε 51,8%, ενώ το 
2010, αυξήθηκε σε 60,5%. Από την άλλη, το ποσοστό των γυναικών που δεν ήταν 
ικανοποιηµένο από την κατάσταση της υγείας του, επίσης, αυξήθηκε από 12,7% το 
2003 σε 18,6% το 2010 (TurkStat 2010). 

Συζήτηση 
Η ισότητα των δύο φύλων είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για όλες τις κοινωνίες˙ 

παρόλα αυτά καµιά χώρα δεν έχει µπορέσει να εξαλείψει αυτού του είδους τις 
ανισότητες. Αρκετή πρόοδος έχει επιτευχθεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε ό,τι 
αφορά την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ισότητα των δύο φύλων˙ ωστόσο 
πολλές υπανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν ακόµη σηµαντικά 
προβλήµατα ανισότητας. Για παράδειγµα, ο κίνδυνος θανάτου µιας γυναίκας, λόγω 
επιπλοκών στην εγκυµοσύνη, είναι 180 φορές µεγαλύτερος στην Αφρικανική ήπειρο 
σε σχέση µε αυτόν σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα (Lopez-Claros & Zahidi 2005).

Το 2005, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ εξέδωσε µια Έκθεση για την 
Ενδυνάµωση των Γυναικών, µε τίτλο: Εκτίµηση των Παγκόσµιων Ανισοτήτων των 
Δύο Φύλων. Στη συγκεκριµένη έκθεση, για τη µέτρηση της ενδυνάµωσης του 
γυναικείου φύλου χρησιµοποιήθηκαν πέντε κριτήρια που έχουν σχέση µε 1) τη 
συµµετοχή στην οικονοµική δραστηριότητα, 2) τις οικονοµικές ευκαιρίες, 3) τη 
συµµετοχή στην πολιτική, 4) τη συµµετοχή στην εκπαίδευση και 5) µε την κατάσταση 
υγείας και ευηµερίας των γυναικών. Επίσης, τονίστηκε ότι υπήρχαν ανισότητες στις 
αναπτυσσόµενες και µεσαίου εισοδήµατος χώρες σε σχέση µε τους δείκτες µητρικής 
θνησιµότητας και την πρόσβαση των κοριτσιών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Οι 
αναλφάβητες γυναίκες είναι περισσότερες από τους αναλφάβητους άνδρες και 
αποτελούν περισσότερο των 2/3 του συνόλου των αναλφάβητων ενηλίκων, 
παγκοσµίως. Στην Τουρκία, παρά τις βελτιώσεις σε ότι αφορά την εκπαιδευτική 
διαδικασία, οι δείκτες συµµετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση υπολείπονται 
αυτών των ανδρών, λόγω των εµποδίων πρόσβασης που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 
κυρίως στις αγροτικές, ανατολικές και νοτιο-ανατολικές περιοχές της Τουρκίας 
(Lopez-Claros & Zahidi 2005). Η µητρική θνησιµότητα ανέρχεται σε 20,7 θανάτους 
γυναικών στις αστικές περιοχές και 40,3 θανάτους γυναικών στις αγροτικές περιοχές, 
ανά 100.000 ζώντων γεννήσεων κατά τα έτη 2005 και 2006. Ένας ακόµη δείκτης που 
σχετίζεται µε τη γονιµότητα είναι η ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών, η οποία 
φαίνεται να επηρεάζει την κατάσταση υγείας της γυναίκας. Η εφηβική γονιµότητα 
αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών και θανάτου. Ο συγκεκριµένος δείκτης συνεχίζει τα 
παραµένει υψηλός στις αγροτικές περιοχές και συγκεκριµένα, το 2008 ανέρχονταν σε 
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6,5 (Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia 
Region 2003, TurkStat 2012). 

Επιπροσθέτως, η Έκθεση προσέγγισε και θέµατα που σχετίζονται µε τους 
παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας, τους οποίους συνέδεσε µε την οικονοµική 
ελευθερία των γυναικών τις τελευταίες δεκαετίες. Η Σουηδία αναφέρθηκε ότι αποτελεί 
τη χώρα που έχει, σε µεγαλύτερο βαθµό, καταφέρει να µειώσει τις ανισότητες των 
δύο φύλων. Άλλες χώρες που έχουν επιτύχει πάρα πολλά σε αυτόν τον τοµέα είναι η 
Νορβηγία (2η), η Ισλανδία (3η), η Δανία (4η), η Φινλανδία (5η), η Νέα Ζηλανδία (6η), 
ο Καναδάς (7η), το Ηνωµένο Βασίλειο (8η), η Γερµανία (9η) και η Αυστραλία (10η). Η 
Τουρκία βρίσκεται στην 57η θέση από τις συνολικά 58 χώρες που συµµετείχαν. 
Αναλυτικότερα, και σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες, όπως παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, η Τουρκία κατέχει την 22η θέση στη συµµετοχή των γυναικών στην 
οικονοµική δραστηριότητα, κατατάσσεται τελευταία, 58η, στην κατηγορία οικονοµικές 
ευκαιρίες για τις γυναίκες, καταλαµβάνει την 53η θέση σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή 
των γυναικών στην πολιτική, βρίσκεται στην 55η θέση στην κατηγορία συµµετοχή των 
γυναικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ κατέχει την 55η θέση σε ό,τι αφορά την 
κατάσταση υγείας και ευηµερίας των γυναικών, το 2005 (Poverty Reduction and 
Economic Management Unit Europe and Central Asia Region 2003).

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση υγείας των γυναικών στην Τουρκία, υπάρχουν 
αρκετοί περίπλοκοι κοινωνικοί και πολιτισµικοί παράγοντες, που επηρεάζουν άµεσα 
το επίπεδο υγείας τους. Οι γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά 
την πρόσβασή τους στις υγειονοµικές µονάδες, ενώ περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι 
άνδρες δηλώνουν δυστυχισµένες σχετικά µε την κατάσταση υγείας τους (αυτή η 
αναλογία είναι 18,6 για τις γυναίκες και 9,6 για τους άνδρες) (TurkStat 2012). Από την 
άλλη πλευρά, τα έτη που χάνονται λόγω ανικανότητας, για τις γυναίκες ανέρχονταν σε 
2.583 έτη, ενώ για τους άνδρες ήταν 2.278 έτη (Ministry of Health of Turkey 2004). 
Τέλος, βασικοί κίνδυνοι για την υγεία των γυναικών διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των 
γεωγραφικών περιοχών της Τουρκίας. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετασθεί η 
προσβασιµότητα και η χρησιµοποίηση των υγειονοµικών µονάδων από τις γυναίκες, 
σε σχέση µε το φύλο, την περιοχή και την οικονοµική κατάσταση. 
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Βιβλιοπαρουσίαση 

Φαρµακοοικονοµία: Αρχές και Πρακτική

Η ανάλυση του φαρµάκου έχει πλέον διευρυνθεί για να καλύψει την 
οικονοµική του διάσταση, πέραν των κλασικών της αποτελεσµατικότητας και της 
ασφάλε ιας . Ένα ξεχωριστό αντ ικε ίµενο έχε ι αναπτυχθε ί αυτό της 
φαρµακοοικονοµίας, η οποία ασχολείται µε την οικονοµική αξιολόγηση των 
φαρµάκων. Εξετάζει τα κόστη και τα οφέλη από την χρήση των φαρµάκων. Ο 
όρος κόστος-αποτελεσµατικότητα σχεδόν ταυτίζεται εννοιολογικά µε την 
φαρµακοοικονοµία. Υπάρχουν, πλέον, πολλά εγχειρίδια που ασχολούνται µε την 
φαρµακοοικονοµία. Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε ένα µικρό τέτοιο εγχειρίδιο, σκοπός 
του οποίου είναι η χρησιµότητα για αυτούς που σπουδάζουν το αντικείµενο και 
για αυτούς που ασχολούνται µε την πρακτική του γνωστικού αντικειµένου της 
φαρµακοοικονοµ ίας (βλέπε Lorenzo Pradel l i & Alber t Wertheimer. 
Pharmacoeconomics. Principles and Practice. Torino, Italy: SEEd Medical 
Publishers, first edition, 2012. 113 pages. ISBN 978-88-9741-938-9).

Το βιβλίο οργανώνεται σε έξι κεφάλαια και µία εκτεταµένη εισαγωγή, που 
προσδιορίζονται µε πολύ απλό και µερικές φορές εξαιρετικά απλουστευµένο 
τρόπο οι βασικές έννοιες , που ενσωµατώνονται στην ανάλυση της 
φαρµακοοικονοµίας. Αυτές αφορούν τα διλήµµατα που καλείται να αντιµετωπίσει 
η παροχή φροντίδα υγείας, η έννοια του κόστους ευκαιρίας, το δίκοπο µαχαίρι 
της αποδοτικότητας και της ισότητας, η έννοια της φαρµακοοικονοµίας και η 
ανάλυση ευαισθησίας. Η τελευταία απαιτείται διότι τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης κόστους-αποτελεσµατικότητας είναι αβέβαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο δίνει τον ορισµό της φαρµακοοικονοµίας ως την 
οικονοµική ανάλυση της αγοράς του φαρµάκου. Επίσης, το γνωστικό αντικείµενο 
της έρευνας αποτελεσµάτων (outcomes research) που χρησιµοποιείται στην 
ιατρική. Η έρευνα αποτελεσµάτων είναι κλινική (π.χ. παρουσία ασθένειας), 
οικονοµική ή ανθρωπιστική (π.χ. ποιότητα ζωής του ασθενούς). Με αυτή την 
έννοια, η φαρµακοοικονοµία µπορεί να θεωρηθεί ως ένας υποκλάδος της 
έρευνας αποτελεσµάτων που ασχολείται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 
φαρµάκου. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου εξετάζονται οι έννοιες του 
κόστους, των συνεπειών, των οικονοµικών αποτελεσµάτων, των αποτελεσµάτων 
για τους ασθενείς και άλλες έννοιες που είναι περισσότερο χρήσιµες για τους µη 
οικονοµολόγους, αν και ο συµπυκνωµένος τρόπος που παρουσιάζονται µάλλον 
δεν είναι και ο πιο χρήσιµος για τους µη µυηµένους στην οικονοµική ανάλυση. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την φαρµακοοικονοµική αξιολόγηση. 
Αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου είναι η ανάλυση κόστους, το κόστος της 
περίθαλψης, το κόστος και το βάρος της αρρώστιας, η ανάλυση κόστους-
αποτελεσµάτων, η ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας, η ανάλυση κόστους-
χρησιµότητας, η ελαχιστοποίηση του κόστους, η ανάλυση κόστους-οφέλους, η 
συνάρτηση χρησιµότητας και η ψυχοµετρία. Όλες αυτές οι έννοιες ή καλύτερα οι 
πρακτικές είναι γνωστές στους οικονοµολόγους και ιδιαίτερα σε όλους εκείνους 
που ασχολούνται µε τα οικονοµικά της ιατρικής φροντίδας. 

Το επόµενο κεφάλαιο είναι περισσότερο µεθοδολογικό και αφορά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
η τεχνική των δέντρων πιθανότητας, τα Μοντέλα Μάρκοφ, κ.λπ. Αποτελεί το 
καλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου διότι δίνει παραδείγµατα εφαρµογών αυτών των 
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τεχνικών, καθιστώντας τις τεχνικές αυτές πιο κατανοητές. Το τέταρτο κεφάλαιο 
παρουσιάζει θέµατα και παραδείγµατα προϋπολογισµού. Το πέµπτο κεφάλαιο 
εξετάζει µε λεπτοµέρεια τις Εκθέσεις Αποτελεσµάτων των Ασθενών (Patient 
Reported Outcomes - PRO). Συναφείς έννοιες είναι η µέτρηση της ποιότητας 
της ζωής, η ποιότητα της ζωής από την πλευρά της υγείας και η αντίληψη που 
έχουν οι ασθενείς για την ποιότητα της ζωής τους. Επειδή η µέθοδος PRO 
βασίζεται στην άντληση πληροφοριών από τον ασθενή, µε σηµαντικές 
επιπτώσεις για την επιλογή της φαρµακευτικής αγωγής, οι συγγραφείς 
αφιερώνουν σηµαντικό µέρος αυτού του κεφαλαίου στον τρόπο που 
εφαρµόζεται αυτή η τεχνική, µέσω ερωτηµατολογίων που συµπληρώνονται από 
τους ασθενε ίς . Επίσης , εξετάζετα ι και η χρησιµότητα αυτών των 
αποτελεσµάτων. 

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται µε τις πηγές 
δεδοµένων και τους τρόπους αντιµετώπισης της αβεβαιότητας των 
αποτελεσµάτων που όλες οι έρευνες αντιµετωπίζουν, πόσο µάλλον οι έρευνες 
που αφορούν την υγεία, που τα αποτελέσµατα της χρήσης ενός φαρµάκου 
µπορεί να είναι και θανατηφόρα. Στο κεφάλαιο αυτό υπεισέρχεται και η 
στατιστική ανάλυση των σφαλµάτων. Το κεφάλαιο ξεκινά µε την ανάλυση των 
πηγών των δεδοµένων και µε αναφορά στην κλινική επιδηµιολογία. Η συνάφεια 
είναι άµεση, αφού η επιδηµιολογία έχει αναπτύξει την µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται στις κλινικές έρευνες και στις µελέτες της δηµόσιας υγείας. Το 
κεφάλαιο αυτό εξετάζει την ανάλυση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας ως 
πηγή πληροφόρησης µε έµφαση στις κλινικές µελέτες. Βάσεις δεδοµένων που 
προέρχονται από τις διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες µπορούν να 
αξ ιοπο ιηθούν ως πηγές δεδοµένων από την φαρµακοο ικονοµ ί α . 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αξιολογούνται και χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό των στοιχείων του κόστους. Στη συνέχεια οι συγγραφείς 
χρησιµοποιούν την έννοια του στατιστικού σφάλµατος για τον υπολογισµό της 
αβεβαιότητας. Ο στόχος κάθε έρευνας είναι η ελαχιστοποίηση του σφάλµατος, 
τόσο στην µέτρηση όσο και στην ανάλυση. Για το σκοπό αυτό η στατιστική είναι 
χρήσιµη, διότι παρέχει όλα εκείνα τα εργαλεία που βοηθούν τον αναλυτή να 
ελαχιστοποιεί τα σφάλµατα µέτρησης και ανάλυσης. Οι συγγραφείς συζητούν σε 
δύο µέρη αυτού του κεφαλαίου το µεροληπτικό σφάλµα στην επιλογή του 
δείγµατος, π.χ. ασθενών για την ανάλυση PRO. Όλη αυτή η παρουσίαση δένεται 
στο τέλος του κεφαλαίου µε τις µελέτες της φαρµακοοικονοµίας, την ανάλυση 
ευαισθησίας και την αξιολόγηση των φαρµακοοικονοµικών µελετών ως 
συµπεράσµατα του κεφαλαίου, αλλά και του βιβλίου, αφού δεν υπάρχει 
επίλογος ή συµπεράσµατα για ολόκληρο το βιβλίο.

Μικρό βιβλίο, χρήσιµο για τους αµύητους, που θα πρέπει όµως να 
χρησιµοποιούν και άλλα εγχειρίδια (π.χ. εισαγωγής στην µικροοικονοµία ή 
εισαγωγής στα οικονοµικά της υγείας) για να γίνει το βιβλίο κατανοητό. Για τους 
οικονοµολόγους γενικά έχει κάποια αξία, αλλά για όσους ασχολούνται 
ερευνητικά µε τα οικονοµικά της υγείας δεν θα µάθουν κάτι παραπάνω, 
διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Συνιστάται, όµως, για όλους εκείνους που 
καλύπτουν δηµοσιογραφικά το θέµα του φαρµάκου.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Ανακοινώσεις 

2nd Annual International Conference on Health & Medical Sciences, 
5-8 May 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation

The Athens Institute for Education and Research (ATINER) organizes 
its 2nd Annual International Conference on Health & Medical Sciences, 5-8 May 
2014, Athens, Greece. The conference website is: 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  7 October 2013 by 
email, health@atiner.gr, to: Dr. Zoe Boutsioli, Deputy Head, Health Research Unit of 
ATINER & Instructor, Open University of Greece, 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 
Athens, Greece. Tel.: + 30 210 363-4210 Fax: + 30 210 3634209. Please include: 
Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional Affiliation, an email 
address and at least 3 keywords that best describe the subject of your submission. 
Please use the abstract submitting form available at http://www.atiner.gr/2014/FORM-
HSC.doc. Decisions are reached within 4 weeks.

If you want to participate without presenting a paper, i.e. organize a panel 
(session, mini conference), 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, President, 
ATINER (gtp@atiner.gr).

The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 
1995 as  an independent academic association with the mission to become a forum, 
where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens 
to exchange ideas on their research and to discuss future developments in their 
disciplines. Since 1995, ATINER has organized more than 250 international 
conferences, symposiums and events. It has also published approximately 
150 books. Academically, the Institute consists of five Research Divisions and 
twenty-three Research Units. Each Research Unit organizes an annual conference 
and undertakes various small and large research projects. Academics and 
researchers  are more than welcome to become members and contribute to 
ATINER's objectives.

The members of the Institute can undertake a number of academic activities. 
If you want to become a member, please download the form (membership form). 
For more information or suggestions, please send an email to: info@atiner.gr.
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13th Annual International Conference on Health Economics, 
Management & Policy 

23-26 June 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation
The Health Research Unit of the Athens Institute for Education and 

Research (ATINER) will hold its 13th Annual International Conference on Health 
Economics, Management & Policy 23-26 June 2014, 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 November 
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/2014/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.

 The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 
1995 as an independent academic association with the mission to become a forum, 
where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens to 
exchange ideas on their research and to discuss future developments in their disciplines. 
Since 1995, ATINER has organized more than 200 international conferences, 
symposiums and events. It has also published approximately 150 books. Academically, 
the Institute consists of five Research Divisions and twenty-three Research Units. Each 
Research Unit organizes an annual conference and undertakes various small and large 
research projects. Academics  and researchers are more than welcome to become 
members  and contribute to ATINER's objectives. The members  of the Institute can 
undertake a number of academic activities. If you want to become a member, please 
download the form (membership form). For more information or suggestions, please 
send an email to: info@atiner.gr.
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Πραγµατοποίηση  του  12ου  Ετήσιου  Διεθνούς  Συνεδρίου µε  θέµα 
Οικονοµικά της Υγείας, Διοίκηση (Μάνατζµεντ) και Πολιτική 

Η Ερευνητική Μονάδα Υγείας του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και 
Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) πραγµατοποίησε το 12ο ετήσιο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο 
της µε θέµα Οικονοµικά της Υγείας, Διοίκηση (Μάνατζµεντ) και Πολιτική, τη 
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 στο ξενοδοχείο Τιτάνια, 
Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα. Η εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου έγινε τη Δευτέρα 
24 Ιουνίου 2013 στις 8:30 π.µ. από τους κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο, Πρόεδρο του 
Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) και κ. Γιώργο 
Πουλό, Αντιπρόεδρο του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας και 
Οµότιµο Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Νοτίου Αφρικής.

Στις δύο µέρες του συνεδρίου, πραγµατοποιήθηκαν πλέον των 30 
εισηγήσεων από 40 και πλέον οµιλητές από 25 χώρες (Αιθιοπία, Αυστραλία, 
Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λιβύη, Καναδά, Κίνα, Νέα 
Ζηλανδία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, 
Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και Χονγκ – Κονγκ). 

Η οικονοµολόγος της Παγκόσµιας Τράπεζας Ντασγκούπτα από τις ΗΠΑ 
παρουσίασε µια ποσοτικοποιηµένη ανάλυση των άµεσων και έµµεσων αρνητικών 
επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση του DDT. Υποστήριξε ότι παρά τις 
παρενέργειες από τον ψεκασµό, το καθαρό όφελος είναι που θα πρέπει να 
καθορίσει την απόφαση για χρήση του ή όχι, ειδικότερα σε χώρες της υπο-
σαχάριας Αφρικής. Ο καθηγητής Ντονάτο από την Αυστραλία αναφέρθηκε στη 
µεταρρύθµιση της ιδιωτικής ασφάλειας υγείας στη χώρα του, και βασιζόµενος σε 
θεωρίες οικονοµικής και θεσµικής ανάλυσης ανέπτυξε το κατά πόσον η πρόταση 
για ενίσχυση του ανταγωνισµού αποτελεί µακροχρόνια, µια βιώσιµη και 
αποτελεσµατική πολιτική. 

Ο καθηγητής Γιαν από την Κίνα µελέτησε τη σχέση µεταξύ ποιότητας ζωής 
και κόστους θεραπείας σε ηλικιωµένα άτοµα που πάσχουν από χρόνια 
αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) και κατοικούν σε αστικά κέντρα. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν µια αντίστροφη σχέση µεταξύ των δύο, κάτι 
που υποδεικνύει ότι η βελτίωση στην ποιότητα ζωής θα επέλθει από µια µείωση 
του ιατρικού κόστους. Η ερευνήτρια Ολιβαντότι από την Ιταλία αναφέρθηκε στη 
µείωση των νοσοκοµειακών δαπανών στη χώρα της, που εµφανίζεται στα 
στατιστικά στοιχεία ως µείωση κλινών αλλά και νοσηλειών. Συνέδεσε τη µείωση 
αυτή µε τον περιορισµό των κοινωνικών δαπανών συνολικά στην Ιταλία και έθιξε 
το ζήτηµα της ισότητας στην πρόσβαση της υγείας που ανακύπτει από τους 
περιορισµούς αυτούς. 

Ο υποψήφιος διδάκτωρ Ντοριντάγκβα από τη Φιλανδία µίλησε για τις 
πολιτικές ιδιωτικοποίησης των νοσοκοµείων στη Μογγολία και προέβη σε 
συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων ιδρυµάτων. Τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης υπέδειξαν ότι ενώ η διοίκηση, η χρηµατοδότηση 
και η διαδικασία προµηθειών λειτουργούν καλύτερα στα ιδιωτικά νοσοκοµεία, οι 

Οικονοµία + Υγεία, Τόµος 3ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2013                                44

http://www.atiner.gr/docs/HEALTH_UNIT.htm
http://www.atiner.gr/docs/HEALTH_UNIT.htm
http://www.atiner.gr/
http://www.atiner.gr/
http://www.atiner.gr/
http://www.atiner.gr/


δείκτες ποιότητας υπηρεσιών είναι παραπλήσιοι µε αυτούς που χαρακτηρίζουν τα 
δηµόσια ιδρύµατα. Ο καθηγητής Πόλ από τον Καναδά παρουσίασε µια εκτίµηση 
της σχέσης µεταξύ εισοδήµατος από την εργασία και ατυχηµάτων των 
εργαζοµένων, µε βάση στοιχεία της περιόδου 2003-2007 από τη Χιλή. Τα 
αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι τα ατυχήµατα οδηγούν σε µείωση εισοδήµατος 
και αδυναµία προσφοράς εργασίας, ενώ έδειξαν ότι υψηλότερα επίπεδα 
µόρφωσης και καλύτερη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας λειτουργούν ως 
προστατευτικοί µηχανισµοί, εφόσον µειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ενός 
ατυχήµατος. 

Η καθηγήτρια Σκόφιλντ από την Αυστραλία αναφέρθηκε στον οικονοµικό  
αντίκτυπο της πρόωρης συνταξιοδότησης εξαιτίας κάποιας ασθένειας. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι ο συνολικός αριθµός Αυστραλών 
ηλικίας 45 έως 64 που δεν εργάζεται λόγω ασθένειας ανέρχεται στους 663.000 
και ότι το χαµένο αυτό εργατικό δυναµικό µείωσε το ΑΕΠ της Αυστραλίας σε 
περίπου $12 δισεκατοµµύρια το χρόνο. Η ερευνήτρια Γουάγκνερ από την 
Ολλανδία µίλησε για τη διατροφή του παιδιού και το ρόλο της στην ανάπτυξη της 
µνήµης του. Συµπέρανε ότι τα προγράµµατα διατροφής έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο από νωρίς στις ζωές των παιδιών και παρουσιάζουν µακροπρόθεσµα 
οφέλη. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης µε στόχο την 
εκπαίδευση των φτωχότερων πληθυσµιακών οµάδων στο θέµα της διατροφικής 
αξίας.

O καθηγητής Αµπντουλάχ από τη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε στην ηθική 
δεοντολογία των νοσοκοµείων. Συγκεκριµένα µίλησε για τη διοικητική ηθική των 
νοσοκοµείων εστιάζοντας στους πόρους, ως σηµαντικό ζήτηµα ακεραιότητας 
διακυβέρνησης και ηγεσίας. 

Στην οµιλία της η υποψήφια διδάκτορας Σάνγαλντ από την Αυστρία εξέτασε 
τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της άτυπης απασχόλησης και της υγείας 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µετα-ανάλυσης. Ο λέκτορας Ιγού από τη Νότια 
Αφρική µίλησε για την εργασιακή ικανοποίηση των γιατρών. Μεταξύ άλλων τόνισε 
ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
ικανοποίηση που νιώθουν οι επαγγελµατίες υγείας. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
τα νοσοκοµεία στη χώρα του χρειάζονται καλύτερες τεχνικές διοίκησης έτσι ώστε 
να βελτιωθεί το οργανωσιακό κλίµα µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη ικανοποίηση 
των γιατρών. Το πρόγραµµα του συνεδρίου είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://
www.atiner.gr/2013/2013PRO-HEA.doc. 

Αυτό ήταν το εικοστό δεύτερο διεθνές συνέδριο του 2013 του ΑΘΙΝΕΕ από 
τα 40 διεθνή συνέδρια που οργανώνει φέτος, µε διεθνείς συµµετοχές που 
αναµένεται να ξεπεράσουν τους 2000 καθηγητές και ερευνητές από 100 και πλέον 
χώρες. Όλα τα συνέδρια επαναλαµβάνονται σε ετήσια βάση. Ο κατάλογος των 
συνεδρίων είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου στη θέση: http://
www.atiner.gr/2013Conferences.htm.

Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ τηλεφωνείτε στο 210 
3634210 (Υπεύθυνη κα Σήλια Σακκά) ή στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα στο 
info@atiner.gr.
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Annual International Conference on Social Sciences 
4-7 August 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation
The Social Sciences Research Division (SSRD) of the Athens Institute for 

Education and Research (ATINER) is  organizing its  first Annual International 
Conference on Social Sciences which will be held in Athens, Greece on 4-7 August 
2014. In the past, the five research units of SSRD have organized 45 annual 
international conferences on economics, sociology psychology, politics & 
International Affairs, as well as the mass media & Communication. Papers  from all 
branches of social sciences are welcome: Anthropology, Media and Communication 
Studies, Economics, Education, Human Geography, Political science, Public 
Administration, Psychology and Sociology. Papers on Social Research and Social 
Theory are also welcome.

The registration fee is €300 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, 
the official dinner (Greek Night of entertainment), coffee breaks and conference 
material. In addition, a number of cultural and educational activities are being 
organized such as an urban walk around Athens (which will include the Acropolis), an 
additional dinner, a special one-day cruise to the Greek islands and a visit to Delphi. 
Special arrangements will be made with local hotels  for a limited number of rooms at 
a special conference rate.

Please submit a 300-word abstract before 6 January 2014 via e-
mail, atiner@atiner.gr to: Dr. Gregory A. Katsas, Head, Sociology Research Unit, 
ATINER and Associate Professor, The American College of Greece-Deree College, 
Greece.  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. Decisions will be reached within four weeks of your submission. 
Please use the abstract submitting form available at http://www.atiner.gr/2014/FORM-
SOS.doc.

If your submission is accepted, you will receive information on registration 
deadlines and paper submission requirements. Should you wish to participate in the 
Conference without presenting a paper, for example, to chair a session, to evaluate 
papers which are to be included in the conference proceedings or books, to 
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. 

It was established in 1995 as an independent academic association and its 
mission is to act as a forum, where academics and researchers  - from all over the 
world - can meet in Athens in order to  exchange ideas on their research and to 
discuss future developments in their disciplines. Since 1995, ATINER has organized 
more than 200 international conferences, symposiums and events. It has also 
published approximately 150 books. Academically, the Institute consists of five 
Research Divisions and twenty-three Research Units. Each Research Unit organizes 
an annual conference and undertakes various small and large research projects. 
Academics and researchers are more than welcome to become members and 
contribute to ATINER's objectives. The members of the Institute can undertake a 
number of academic activities. If you want to become a member, please download 
the form (membership form). For more information or suggestions, please send an 
email to: info@atiner.gr.
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Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της 
Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του ΑΘΙΝΕΕ
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.
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