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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΝΟΖΡΟΣΖΣΑ-  
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Δπαγγειία Θσκαΐδνπ-αββνύια Μνπξαηίδνπ  

 

Πεξίιεςε: Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, 

επηβεβαηψλεηαη φηη ηα ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά λνζεξφηεηαο. Οη απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα  

επηιέγνπλ πξνζεθηηθφηεξα ηα είδε δηαηξνθήο θαη πφζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ρεηξψλαθηεο, είλαη δε πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ θάπληζκα, άγρνο θ.ιπ.. Αθφκα, αληηκεησπίδνπλ ην κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπξξίθλσζεο ζην εηζφδεκά ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο. Ζ λνζεξφηεηα πιήηηεη ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ ην 

ρακειόηεξν επίπεδν κόξθωζεο θαη ηα νπνία πηνζεηνχλ ζπρλφηεξα αλζπγηεηλέο  

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Γειψλνπλ αλελεκέξσηνη ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο θαη έρνπλ ππνζηεί ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο κεηά ηελ 

εθδήισζε ηεο λφζνπ. Σα πςειφηεξα πνζνζηά λνζεξφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα 

κε ρακειά εηζνδήκαηα. Δθείλνη πνπ απνθηνχλ πςειά εηζνδήκαηα πηνζεηνχλ πην 

πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Οη 

ηειεπηαίνη δε, αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε 

ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 
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Δηζαγσγή 

Σν παξφλ άξζξν ζθνπφ έρεη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ πνιηηψλ θαη ζπρλφηεηα εκθάληζεο ρξφλησλ παζήζεσλ. πγθεθξηκέλα, εάλ ε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν,  

ην θχιν, ην ζξήζθεπκα θαη ην εηζφδεκα ηνπ εξσηψκελνπ επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε 

ρξφλησλ λνζεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, αθφκε, ζηε ζρέζε κεηαμχ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο ην θάπληζκα, ην αιθνφι, ηελ παζεηηθή δσή, ην βάξνο, 

ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ 

πγεία ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο βαζηάο επίδξαζεο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επίπεδνπ φπσο 

ην επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην εηζφδεκα ζηελ πξφθιεζε αληζνηήησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ππφζεζε φηη νη πνιίηεο πνπ αζθνχλ ρεηξνλαθηηθφ επάγγεικα 

θαη έρνπλ ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη εηζφδεκα είλαη απηνί πνπ λνζνχλ ζπρλφηεξα 

θαίλεηαη φηη επηβεβαηψλεηαη. Σν θάπληζκα, ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ, νη 

ηξνθέο αλζπγηεηλέο, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην άγρνο θαη ε θνηλσληθή 

απνκφλσζε ζπλάγεηαη φηη επηδξνχλ δπζκελέζηεξα ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάρζεθε ζηε Θξάθε αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ: εηζφδεκα, κνξθσηηθφ επίπεδν, επάγγεικα, θχιν, ζξήζθεπκα, 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, παξάγνληεο θηλδχλνπ, ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ παζρφλησλ,  

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, ηελ εγγχηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο  απέλαληη ζηνπο θνξείο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο θ.ιπ.. Κιείλεη ην θεθάιαην κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο γηα ηα έηε 1991, 2000 θαη 2010 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηηο παζήζεηο, ηελ ειηθία 

πξσηνεκθάληζεο ηεο λφζνπ θαη ην επάγγεικα ησλ λνζνχλησλ. 

ην ηξίην θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθέο δηαπηζηψζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1 Μεζνδνινγία  

Γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πξσηνγελή 

δεδνκέλα, ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά απφ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θξάθε, ζε δείγκα ρξφληα παζρφλησλ, θαζψο θαη απφ έξεπλα 

αξρείνπ γηα ηα έηε 1991, 2000 θαη 2010 ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θξίζεθαλ απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Αλαπεξίαο γηα ην Ννκφ Ρνδφπεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

(πάλσ απφ 50%).  

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνηέιεζε βάζε γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. Πξφθεηηαη ηφζν γηα ειιελφγισζζε, 

φζν θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, άξζξα θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα, πεγέο απφ ην δηαδίθηπν, θ.ά. Δπίζεο, 

αλαιχζεθαλ δεπηεξνγελή δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Eurostat, ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ηνλ ΟΟΑ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζηάδην πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ηε ρξνληθή 

πεξίνδν Ηνπλίνπ- Απγνχζηνπ 2011, ζπιιέρζεθε θαη κειεηήζεθε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθή κε ην ζέκα, φ,ηη δειαδή αθνξνχζε ηηο ρξφληεο παζήζεηο θαη εάλ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ αζζελή  ζρεηηδφηαλ κε ηελ εθδήισζε  αζζέλεηαο ή 

εάλ απνηεινχζε αλεμάξηεην παξάγνληα. Καηφπηλ, θαηά ην ζηάδην θαζνξηζκνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ  2011, ζρεδηάζηεθε έλα πξψην πιάλν 

θαη επηιέρζεθαλ εθείλεο πνπ ζεσξήζεθαλ θαηάιιειεο γηα λα εθκαηεπζνχλ νη 

επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δνκεκέλν κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ είραλ ηε 

κνξθή δηρνηνκηθψλ απαληήζεσλ, θιηκάθσλ απιήο ή πνιιαπιήο επηινγήο, θαζψο θαη 

θιηκάθσλ Likert (πεληαβάζκησλ) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ 

εξσηψκελνπ θαη ηελ άπνςή ηνπ.  

 Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ζηξσκαηνπνηεκέλε. Σν 

ηπραίν δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ πξνεξρφηαλ απφ ηνπο αηηνχληεο ζχληαμεο αλαπεξίαο 
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θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπο απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Τγείαο ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ λνκψλ ηεο 

Θξάθεο γηα ηελ θξίζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ηνπο (πάλσ απφ 50%).  

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο θχξηαο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πηινηηθή έξεπλα ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2011. Ζ πηινηηθή έξεπλα ζηφρν είρε ην κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

θχξηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα 

απνηεινχζαλ ηε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ζηελ θπξίσο έξεπλα.  

 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 20/06/2010 έσο 19/07/2010 δηαλεκήζεθαλ  ζπλνιηθά 

δηαθφζηα ζαξάληα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ δηαθφζηα δέθα 

ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή πνζνζηφ 89,17% ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε 

ηπραία. Σν πνζνζηφ εθείλσλ πνπ αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ππήξμε ζρεηηθά ρακειφ, 

κφιηο 1,25%, ελψ ην ππφινηπν 9,58% αθνξνχζε κε πξνζέιεπζε ζηελ επηηξνπή.  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Θξάθεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή δηεπξπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, θαζψο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ απφ αλάιπζε ζπρλνηήησλ (Frequencies), αλεμάξηεηα 

δείγκαηα (Independent t-test), έιεγρν αλεμαξηεζίαο x
2
 (Pearson chi square test) γηα 

θχιν, ζξήζθεπκα, κνξθσηηθφ επίπεδν, ειηθία. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

εθαξκφζηεθε θαηά έλα παξάγνληα (One Way Anova) γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο κεηαβιεηέο: θαηάζηαζε πγείαο, 

πξαγκαηνπνίεζε πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζηάζεηο θαη 

γλψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δηαθαηέρνπλ ηνπο λνζνχληεο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ, θ.ιπ.. 
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1.2 Ζ επηξξνή ηνπ  θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ  ζηνλ ηνκέα ηεο  πγείαο 

Καηά ηνπο Adler  and Newman (2002) oη πην βαζηθέο αηηίεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ 

πγεία ζπλδένληαη άκεζα κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη θαλείο. Ζ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε  νξίδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα θαη ην 

επάγγεικα. 

 Ζ εθπαίδεπζε είλαη ίζσο ην πην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ, δεδνκέλνπ φηη δηακνξθψλεη ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο εζφδσλ. Δπίζεο, ε γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο  επηηξέπνπλ ηα θαιχηεξα  

εθπαηδεπκέλα άηνκα  λα απνθηήζνπλ πην άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη 

πφξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο.  

ε ζπκθσλία κε ηνπο παξαπάλσ, νη Seeman et al 2004 ππνζηεξίδνπλ φηη εθηφο απφ 

ηελ παξνρή κέζσλ γηα ηελ αγνξά ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πςειφηεξν εηζόδεκα 

ζεκαίλεη θαιχηεξε δηαηξνθή,  ζηέγαζε, εθπαίδεπζε, θαη ςπραγσγία. Αλεμάξηεηα 

απφ ηα πξαγκαηηθά επίπεδα εηζνδήκαηνο, ε θαηαλνκή ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ θαη 

ησλ θξαηψλ έρεη ζπλδεζεί κε ηα πνζνζηά ηεο ζλεζηκφηεηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο πγείαο είλαη ηζρπξφηεξε ζε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ρψξεο κε ρακειφ ΑΔΠ, φπσο π.ρ. ε Κφζηα Ρίθα θαη ε 

ξη Λάλθα παξνπζηάδνπλ πςειφ πξνζδφθηκν δσήο , ζπγθξίζηκν  κε απηφ ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο. Σα επηηεχγκαηα ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ 

ρσξψλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ άλνδν ηεο  πνηφηεηα δσήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη βαζηθή εθπαίδεπζε. 

Παξφκνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε Κεξάια ζηελ Ηλδία,  φπνπ αλ θαη απνηειεί έλα 

απφ ηα θησρφηεξα θξαηίδηα ηεο ρψξαο εκθαλίδεη  ην πςειφηεξν πξνζδφθηκν δσήο θαη 

ην ρακειφηεξν πνζνζηφ παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. Ζ επηηπρία απηή ζπλδέεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζην γπλαίθεην θχιν 

ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηε δεκφζηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη ηε δηαλνκή 

ηξνθίκσλ ζηνπο «κε έρνληεο» (ελ  1992).  

Σν εξγαζηαθό θαζεζηώο είλαη κηα πην ζχλζεηε κεηαβιεηή, κία πηπρή είλαη απιά ην 

θαηά πφζν ή φρη  απαζρνιείηαη θάπνηνο, δεδνκέλνπ φηη νη απαζρνινχκελνη, θαηά ην 

ζχλεζεο, έρνπλ θαιχηεξε πγεία απφ ηνπο αλέξγνπο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αλεξγία 
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θαη ε δηάξθεηα ηεο επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Χζηφζν, νξηζκέλα είδε 

παξνρψλ γηα ηνπο αλέξγνπο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα κεηξηάζνπλ ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία.  

Μεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα επαγγέικαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην θχξνο, ηα 

πξνζφληα ηνπο, ηηο αληακνηβέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, θαη θάζε έλαο 

απφ απηνχο ηνπο δείθηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαζεζηψηνο ζπλδέεηαη κε ηε 

ζλεζηκφηεηα. Ηδηαίηεξα, νη  ρεηξσλαθηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο εθζέηνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηφζν ζε ζσκαηηθνχο φζν θαη ςπρνθνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη 

απνηεινχλ κεγάιν θίλδπλν πξφθιεζεο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη έθζεζεο ζε ηνμηθέο 

νπζίεο. Δπηπιένλ, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο έρνπλ 

δπζκελείο επηπηψζεηο γηα φζνπο απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο ρακεινχ 

επηπέδνπ (Adler and Newman 2002). 

Οη  Mathers
 

and Loncar (2006) εθηφο απφ ηνλ παξάγνληα εηζφδεκα θαη έηε 

εθπαίδεπζεο πξφζζεζαλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπζζψξεπζεο γλψζεσλ θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πην απνδνηηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πγεία, ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη ζεξαπεπηηθά, ζε ζηαζεξά 

επίπεδα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Δθηφο απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην εηζφδεκα, ην επάγγεικα, ηελ εθαξκνγή 

γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο εμεηάζηεθαλ θαηά θαηξνχο ζε έξεπλεο νη 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ πγεία νη βηνινγηθνί  παξάγνληεο, ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ην πεξηβάιινλ, ν ηξφπνο δσήο θαη θαηά πφζν απνηεινχλ  βαζηθέο αηηίεο 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο.  

Πψο φκσο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο; Καηαξρήλ, ε έθζεζε ζε επηβιαβείο νπζίεο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη πην 

πηζαλφ λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε ρεηξφηεξα πεξηβάιινληα. Οη θησρφηεξεο 

γεηηνληέο βξίζθνληαη ζπλήζσο θνληά ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 

θαη ηνπνζεζίεο ελαπφζεζεο ηνμηθψλ απνβιήησλ, θαζψο ε αμία ηεο γεο εθεί είλαη 

ρακειφηεξε. Χο απνηέιεζκα, νη  θησρέο νηθνγέλεηεο λα δείρλνπλ εμαπιάζηα αχμεζε 
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ζηα πνζνζηά ησλ πςειψλ επηπέδσλ κνιχβδνπ ζην αίκα, ελψ νη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

ελήιηθεο θαη ηα παηδηά κφλν κηα δηπιάζηα αχμεζε. 

Οη επηπηψζεηο ζηελ πγεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή κπνξεί λα είλαη 

αθφκε πην ζεκαληηθέο απφ εθείλεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ απνκφλσζε θαη ε 

έιιεηςε δέζκεπζεο ζε θνηλσληθά δίθηπα είλαη ηζρπξνί πξνάγγεινη ηεο θαθήο πγείαο. 

Δπίζεο,  θνηλσλίεο κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή θαη απμεκέλν  θνηλσληθφ 

θεθάιαην έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά αλζξσπνθηνληψλ θαη κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο.  

Αθφκε θαη ζε ρψξεο πνπ παξέρνπλ θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα άηνκα κε 

ρακειφ εηζφδεκα θαη  εθπαίδεπζε δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ θάλνπλ πην πινχζηνη θαη κνξθσκέλνη ζπλνκήιηθνη ηνπο. Πξαθηηθά, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξφζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζα κπνξνχζε λα είλαη  

κία έλδεημε φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα επεξεάδεη ηε ζλεζηκφηεηα. Μειέηε έδεημε 

πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα ζηνπο άλδξεο κε ρακειφ εηζφδεκα, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε γηα κηα πνηθηιία  αηηηψλ ζαλάηνπ, νη  νπνίεο ήηαλ δεθηηθέο 

ζεξαπείαο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε παξνρή ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο ήηαλ 

αλεπαξθήο γηα λα αληηζηαζκίζεη επξχηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο.  

 

1.3 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία θαη θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν 

χκθσλα κε έξεπλεο πνιίηεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα είλαη πην 

πηζαλφ λα θαπλίδνπλ. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην εηζφδεκα, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη ην επάγγεικα δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαπλίζκαηνο. 

Χζηφζν, νη πην κνξθσκέλνη είλαη πην πηζαλφ λα πξνζπαζήζνπλ λα ζηακαηήζνπλ ην 

θάπληζκα, θαη κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα, ηα 

άηνκα κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ 

(Eurobarometer 332).  

Δπίζεο, ε άζρεκε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζηζηηθή δσή 

θαη ηε ρακειή θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Απφ ηελ άιιε  ηα  

πξφηππα ρξήζεο αιθνφι θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζε είλαη πην πεξίπινθα. 

Ζ κέηξηα θαηαλάισζε αιθνφι ζπλδέεηαη κε ρακειή ζλεζηκφηεηα, ελψ ηα πςειά 
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επίπεδα θαηαλάισζεο κε ηελ αχμεζε ηεο. Δλ ζπλερεία, ε απμεκέλε θαηαλάισζε 

αιθνφι ζπλδέεηαη θαηά ην ζχλεζεο κε ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

(Eurobarometer 331). Πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεκαίλεη κηθξφηεξε 

έθζεζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν, αιιά θαη νη ίδηνη άλζξσπνη αθφκε 

πεξηνξίδνληαη ζε γεηηνληέο κε θαθέο ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ιηγφηεξα 

θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θξέζθα πξντφληα, θαη πεξηζζφηεξε δηαθήκηζε γηα ηνλ 

θαπλφ θαη ην αιθνφι (Adler and Newman  2002 ).  

ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηελ πξνβιέςηκε ηφηε ζα επηηεπρζεί πην αξγή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο θαη ε δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία ζα επεθηαζεί (Mathers
 
and 

Loncar 2006, Murray and Lopez 1998). 

1.4 Oη ηάζεηο ηνπ HDI (Human Development Index) ζηελ Διιάδα από ην 1980 

έσο ην 2010 

Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (HDI)  πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο: ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην εηζφδεκα. Μεηαμχ 1980 θαη 

2010 ν HDI ζηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 0,6% εηεζίσο 0,707 - 0,855.  Ζ ρψξα 

θαηαιακβάλεη ηελ 22
ε
 ζέζε ζηελ θαηάηαμε 169 ρψξσλ κε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία.  

Γηάγξακκα 1:Ζ εμέιημε ηνπ HDI  ζηελ Διιάδα απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα 

 

Πεγή: http://hdrstats.undp.org/images/explanations/GRC.pdf [01/09/2011] 

http://hdrstats.undp.org/images/explanations/GRC.pdf
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Γηάγξακκα 2: 

 

Πεγή:http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/[02/09/2011] 

Δλψ ινηπφλ ε ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο είθνζη δχν ζην ζχλνιν ησλ 

εθαηφλ εμήληα ελλέα ρσξψλ κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε αλάπηπμεο, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο 

ζπλάγεηαη, φηη ππάξρνπλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη θάηνηθνη δελ ζπγθεληξψλνπλ 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (ρακειφηεξν εθείλνπ ησλ 6 εηψλ θαηά κέζν φξν) θαη ην 

εηζφδεκά ηνπο είλαη ρακειφηεξν απφ ην φξην ησλ 27.000$ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

HDΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/%5b02/09/2011
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε Θξάθε 

2.1 Αλάιπζε ησλ  θνηλσληθνδεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δείγκαηνο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηφρνο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί θαηά πξψηνλ, πνηά είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλσλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα αλαθνξηθά πάληα κε ην 

θχιν, ην ζξήζθεπκα, ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ , ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ην χςνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο, ηηο δηαηξνθηθέο  ηνπο ζπλήζεηεο  θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θξάθεο, θαη θαηά δεχηεξνλ αλ ε λνζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ζπλδέεηαη ζε 

κε ην ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο, ην ρεηξνλαθηηθφ επάγγεικα θαζψο θαη ην ρακειφ 

εηζφδεκα.  

ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ινηπφλ, επαιεζεχηεθε φηη ν αληξηθφο πιεζπζκφο (64,02%) 

αζζελεί ζπρλφηεξα απφ ην γπλαηθείν (35,98%). ρεηηθά κε ηελ ειηθία  εκθάληζεο  

ρξφλησλ λνζεκάησλ, ε κέζε ηηκή βξίζθεηαη ζηα 50,05 έηε,  ελψ  ε ειηθηαθή νκάδα κε 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά λνζεξφηεηαο, είλαη εθείλε ησλ 43 έσο 55,5 εηψλ (43,20%).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ αθφκε, φηη, ν πιεζπζκφο ηεο Θξάθεο πνπ 

αζθεί  ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία  ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα,  λνζεί 

ζπρλφηεξα απφ εθείλνλ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3. 
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Γηάγξακκα 3: 

Μιζθφηός ιδιφηικού ηομέα

Μιζθφηός δημοζίοσ ηομέα

Εργάηης

Οικοδόμος

Αγρόηης

403020100

Percent

24,88%

5,26%

30,14%

7,66%

32,06%

Σσέζη επαγγέλμαηορ και νοζηπόηηηαρ

__ 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ, δηαπηζηψζεθε φηη  ην 

κεγαιχηεξν  πνζνζηφ φζσλ πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα είλαη απφθνηηνη  

δεκνηηθνχ (61,50%), ελψ κφλν ην 7,98% πνπ έρεη απνθνηηήζεη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λνζεί (Γηάγξακκα  4). 
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Γηάγξακκα  4: 

Απόθοιηος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απόθοιηος  λσκείοσ

Απόθοιηος  γσμναζίοσ

Απόθοιηος δημοηικού ζτολείοσ

706050403020100

Percent

7,98%

18,31%

12,21%

61,5%

Σσέζη μοπθωηικού επιπέδος και νοζηπόηηηαρ

__ 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (83,18%) είλαη έγγακνη, ην ππφινηπν 11,21% δηαδεπγκέλνη θαη 

κφιηο ην 5,61% άγακνη, ελψ ν κέζνο φξνο ηέθλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε νηθνγέλεηα 

αλέξρεηαη ζε 2,22. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ζπκβίσζεο κε ζπγγεληθά πξφζσπα 

αλέξρεηαη ζε 88,68% θαη κφιηο ην 6,13% επηιέγεη ηε κνλαρηθή δηαβίσζε. 

Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο θαηνηθεί ζε αζηηθέο (52,83%) θαη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (43,40%). Όζνλ αθνξά ζην ζξήζθεπκα, ην 53,27% είλαη 

ρξηζηηαλνί, ελψ ην ππφινηπν 46,73% είλαη κνπζνπικάλνη. 

ρεηηθά κε ην χςνο εηζνδήκαηνο
1
, αζξνηζηηθά  ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ, αθνχ κφιηο ην 13,64 %  μεπεξλά 

εηεζίσο ην πνζφ ησλ 15.380,90 €. Αθφκε, ην 72,73%  κέλεη ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία, 

                                                           
1 Σν θξηηήξην γηα ην χςνο εηζνδήκαηνο νξίζηεθε κε βάζε ην χςνο ηνπ Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ 

(Δ.Κ.Α..) γηα ην έηνο 2011 (15.380,90). 
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πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξφθεηηαη γηα γνληθή θαηνηθία, θαη ην 59,24 % έρεη δηθφ 

ηνπ απηνθίλεην. 

Γηάγξακκα  5: 

> 15.380,90 €

9.884,11 έφς 15.380,90 €

6.000,00 έφς 9.884,11 €

3.000,00 έφς 6.000,00 €

<3.000,00 €

302520151050

Percent

13,64%

14,14%

19,19%

28,79%

24,24%

Σσέζη  ειζοδήμαηορ και νοζηπόηηηαρ

__ 

ην δείγκα ηεο  έξεπλαο, ην 52,13 %  απαζρνινχληαλ ζε επηζθαιή ζέζε εξγαζίαο ή 

ήηαλ άλεξγν πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο  ρξφληαο πάζεζεο. 

ρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ην 69,95% δειψλεη θαλνληθνχ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, ην 7,98% θαη  ην 22,07% ππέξβαξν. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαθή ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο, ην 35,68 % ζπλερίδεη αθφκε θαη 

κεηά ηε εθδήισζε ηεο λφζνπ λα θαπλίδεη, ην 40,38 % είλαη κε θαπληζηέο ελψ ην  

ππφινηπν 23,94 % έρεη δηαθφςεη. 

2.2 Ζ εηθόλα ηεο λνζεξόηεηαο ζηε Θξάθε ζήκεξα 

χκθσλα κε ηα απαηζηφδνμα ζελάξηα, νη εξεπλεηέο παγθνζκίσο, πξνβιέπνπλ φηη 

κέρξη ην 2030 νη ηξεηο θχξηεο αηηίεο ηεο λνζεξφηεηαο ζα είλαη ην HIV / AIDS, ε 

θαηάζιηςε, θαη ηζραηκηθή λφζνο ηνπ κπνθαξδίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην αηζηφδνμν 

ζελάξην πξεζβεχεη φηη, ηα νδηθά αηπρήκαηα ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θαξδηαθέο 



14 

 

παζήζεηο- ηε ηξίηε θπξηφηεξε αηηία- ιφγσ ηεο ηαρείαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(Mathers and Loncar 2006, Lopez et al 2006). 

Ζ Θξάθε απνηειεί κηα απφ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη 

ππνβαζκηζκέλεο (Σνχληαο, 2001) θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πνζνζηά λνζεξφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε πεξηνρέο ηηο ππφινηπεο Διιάδαο είλαη απμεκέλα. Ζ ππνβάζκηζε ζηελ 

πεξηνρή ζπλδέεηαη κε πςεινχο δείθηεο αλεξγίαο (ΓΔΔ 2011), πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηζφδεκα. 

Οη παζήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, είλαη νη κπνζθειεηηθέο αθνινπζνχκελεο απφ ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηελ θαηάζιηςε, ηηο λενπιαζίεο θαη ηηο ινηπέο παζήζεηο ελψ 

ε λνζεξφηεηα πνπ αθνξά ζηα αηπρήκαηα, ινηκψδε λνζήκαηα, αγγεηαθά εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα, παζήζεηο νθζαικψλ θαη ψησλ εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά. 

Γηάγξακκα 6: 

___ 

Δμεηάδνληαο θαλείο ηε ζρέζε θχινπ θαη λνζεξφηεηαο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

θαίλεηαη φηη ην αληξηθφ θχιν πιήηηεηαη θπξίσο απφ  θαξδηαγγεηαθά, ινηκψδε θαη 

ινηπά λνζήκαηα, αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, παζήζεηο νθζαικψλ θαη ψησλ, 

φπσο θαη αηπρήκαηα, ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο εκθαλίδεη πςειφηεξα πνζνζηά 

θαηάζιηςεο θαη ςπρηθψλ λνζεκάησλ.  
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ην γεληθφ πιεζπζκφ, ε πηζαλφηεηα λα λνζήζνπλ νη γπλαίθεο απφ θαηάζιηςε είλαη 10 

κε 25% ελψ γηα ηνπο άληξεο 5 κε 12%, γηα εθείλνπο φκσο πνπ πάζρνπλ ήδε απφ 

ρξφλην λφζεκα απμάλεη ζε 25 κε 33% ( Διεπζεξνηππία, 09/10/2010). ηνλ αληξηθφ 

πιεζπζκφ αθφκα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε 

πςειέο ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ρνιεζηεξίλεο, φπσο ζηεθαληαία λφζνο, 

κπνθαξδηνπάζεηα, θ.ά. (Eurostat 2009, Ferrie et al 2005, Leal et al 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Πίλαθαο 1: 

Πρόβιεκα σγείας θαη  θύιο

19 17 36

52,8% 47,2%

14,1% 22,4%

9,0% 8,1% 17,1%

54 12 66

81,8% 18,2%

40,0% 15,8%

25,6% 5,7% 31,3%

38 32 70

54,3% 45,7%

28,1% 42,1%

18,0% 15,2% 33,2%

21 24 45

46,7% 53,3%

15,6% 31,6%

10,0% 11,4% 21,3%

6 2 8

75,0% 25,0%

4,4% 2,6%

2,8% ,9% 3,8%

6 3 9

66,7% 33,3%

4,4% 3,9%

2,8% 1,4% 4,3%

5 0 5

100,0% ,0%

3,7% ,0%

2,4% ,0% 2,4%

7 4 11

63,6% 36,4%

5,2% 5,3%

3,3% 1,9% 5,2%

23 8 31

74,2% 25,8%

17,0% 10,5%

10,9% 3,8% 14,7%

135 76 211

64,0% 36,0% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Φύιο

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λόζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Άλ ηρας Γσλαίθα

Φύιο

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ θξίζηκε ειηθία εθδήισζεο ρξφλησλ παζήζεσλ, παξαηεξψληαο ηνλ 

Πίλαθα 2 θαίλεηαη φηη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη νη κπνζθειεηηθέο παζήζεηο 

εθδειψλνληαη θπξίσο κεηαμχ 55,5 θαη 68 εηψλ ελψ ε θαηάζιηςε θαη νη ςπρηθέο 

παζήζεηο πνιχ λσξίηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 30,5 έσο 43 εηψλ.  
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Πίλαθαο 2: 

Πρόβιεκα σγείας θαη ειηθία

1 5 16 12 34

2,9% 14,7% 47,1% 35,3%

11,1% 12,5% 18,4% 17,9%

,5% 2,5% 7,9% 5,9% 16,7%

0 6 26 32 64

,0% 9,4% 40,6% 50,0%

,0% 15,0% 29,9% 47,8%

,0% 3,0% 12,8% 15,8% 31,5%

1 14 27 26 68

1,5% 20,6% 39,7% 38,2%

11,1% 35,0% 31,0% 38,8%

,5% 6,9% 13,3% 12,8% 33,5%

0 11 22 12 45

,0% 24,4% 48,9% 26,7%

,0% 27,5% 25,3% 17,9%

,0% 5,4% 10,8% 5,9% 22,2%

2 1 2 1 6

33,3% 16,7% 33,3% 16,7%

22,2% 2,5% 2,3% 1,5%

1,0% ,5% 1,0% ,5% 3,0%

1 3 4 1 9

11,1% 33,3% 44,4% 11,1%

11,1% 7,5% 4,6% 1,5%

,5% 1,5% 2,0% ,5% 4,4%

0 2 2 1 5

,0% 40,0% 40,0% 20,0%

,0% 5,0% 2,3% 1,5%

,0% 1,0% 1,0% ,5% 2,5%

3 1 2 5 11

27,3% 9,1% 18,2% 45,5%

33,3% 2,5% 2,3% 7,5%

1,5% ,5% 1,0% 2,5% 5,4%

1 5 17 7 30

3,3% 16,7% 56,7% 23,3%

11,1% 12,5% 19,5% 10,4%

,5% 2,5% 8,4% 3,4% 14,8%

9 40 87 67 203

4,4% 19,7% 42,9% 33,0% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λόζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

18  έφς

30,5 εηώλ

30,5 έφς

43 εηώλ

43 εηώλ  έφς

55,5 εηώ

55,5 έφς

68 εηώλ

Ηιηθηαθές οκάδες

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε  επαγγέικαηνο θαη πξνβιήκαηνο πγείαο, απφ ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα ζπγθεληξψλνπλ 
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ηα πςειφηεξα πνζνζηά λνζεξφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπο 

νηθνδφκνπο λα εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ελψ 

νη εξγάηεο ζηελ θαηάζιηςε θαη ςπρηθέο λφζνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηηο λενπιαζίεο θαη ζηηο ινηπέο παζήζεηο.  

Πίλαθαο 3: 

 

Πρόβιεκα σγείας θαη  επάγγεικα

13 1 11 3 7 35

37,1% 2,9% 31,4% 8,6% 20,0%

19,4% 6,3% 17,5% 27,3% 14,0%

6,3% ,5% 5,3% 1,4% 3,4% 16,9%

25 9 20 2 10 66

37,9% 13,6% 30,3% 3,0% 15,2%

37,3% 56,3% 31,7% 18,2% 20,0%

12,1% 4,3% 9,7% 1,0% 4,8% 31,9%

29 7 20 3 11 70

41,4% 10,0% 28,6% 4,3% 15,7%

43,3% 43,8% 31,7% 27,3% 22,0%

14,0% 3,4% 9,7% 1,4% 5,3% 33,8%

16 3 16 1 7 43

37,2% 7,0% 37,2% 2,3% 16,3%

23,9% 18,8% 25,4% 9,1% 14,0%

7,7% 1,4% 7,7% ,5% 3,4% 20,8%

0 0 3 0 5 8

,0% ,0% 37,5% ,0% 62,5%

,0% ,0% 4,8% ,0% 10,0%

,0% ,0% 1,4% ,0% 2,4% 3,9%

1 0 2 0 5 8

12,5% ,0% 25,0% ,0% 62,5%

1,5% ,0% 3,2% ,0% 10,0%

,5% ,0% 1,0% ,0% 2,4% 3,9%

1 1 0 1 2 5

20,0% 20,0% ,0% 20,0% 40,0%

1,5% 6,3% ,0% 9,1% 4,0%

,5% ,5% ,0% ,5% 1,0% 2,4%

3 0 1 1 5 10

30,0% ,0% 10,0% 10,0% 50,0%

4,5% ,0% 1,6% 9,1% 10,0%

1,4% ,0% ,5% ,5% 2,4% 4,8%

10 1 11 4 5 31

32,3% 3,2% 35,5% 12,9% 16,1%

14,9% 6,3% 17,5% 36,4% 10,0%

4,8% ,5% 5,3% 1,9% 2,4% 15,0%

67 16 63 11 50 207

32,4% 7,7% 30,4% 5,3% 24,2% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λ όζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Αγρόηες Οηθοδόκος Εργάηες

Μηζζφηός

δεκοζίοσ ηο

Μηζζφηός

ηδηφηηθού η

Επάγγεικα

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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Απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Augsburg ηεο Γεξκαλίαο πνιίηεο κε ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ρεηξνλαθηηθφ επάγγεικα θαη ρακειφ εηζφδεκα δχλαηαη λα 

αζζελήζνπλ κε πηζαλφηεηα 60% κεγαιχηεξε (Deutscher Bundestag 2005). 

 

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (Whitehall) θαηέδεημαλ φηη νη 

ππάιιεινη ρακειφηεξεο βαζκίδαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ παξνπζίαδαλ ζπρλφηεξε θαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απνπζία απφ ηελ εξγαζία ηνπο απφ ηνπο ππαιιήινπο 

πςειφηεξεο βαζκίδαο (Σνχληαο 2001). Ο Γξίηζαο (2003) αλαθέξεη φηη ην κεγαιχηεξν 

θίλδπλν αζεξσκαηηθήο λφζνπ εκθαλίδνπλ ηα κεζαία θαη θαηψηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη έιιεηςε παηδείαο. 

Αληίζεηα, ηα πςειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο 

κεηαζέηνπλ ην εξγαζηαθφ ζηξεο ζηε βάζε φπνπ βξίζθνληαη εξγαδφκελνη πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ ηελ αλεξγία θαη αληαγσλίδνληαη έληνλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο. 

Δξκελεχνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ Πίλαθα 4, θαίλεηαη φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο εθδήισζεο ηεο λνζεξφηεηαο, αθνχ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

εκθαλίδνληαη ζηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ ην ρακειφηεξν επίπεδν 

κφξθσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Πίλαθαο 4: 

Πρόβιεκα σγείας θαη  κορθφηηθό επίπεδο

23 2 7 3 35

65,7% 5,7% 20,0% 8,6%

17,6% 8,0% 18,9% 17,6%

11,0% 1,0% 3,3% 1,4% 16,7%

50 5 8 3 66

75,8% 7,6% 12,1% 4,5%

38,2% 20,0% 21,6% 17,6%

23,8% 2,4% 3,8% 1,4% 31,4%

42 10 11 6 69

60,9% 14,5% 15,9% 8,7%

32,1% 40,0% 29,7% 35,3%

20,0% 4,8% 5,2% 2,9% 32,9%

28 6 8 3 45

62,2% 13,3% 17,8% 6,7%

21,4% 24,0% 21,6% 17,6%

13,3% 2,9% 3,8% 1,4% 21,4%

2 1 4 1 8

25,0% 12,5% 50,0% 12,5%

1,5% 4,0% 10,8% 5,9%

1,0% ,5% 1,9% ,5% 3,8%

3 2 3 1 9

33,3% 22,2% 33,3% 11,1%

2,3% 8,0% 8,1% 5,9%

1,4% 1,0% 1,4% ,5% 4,3%

4 0 1 0 5

80,0% ,0% 20,0% ,0%

3,1% ,0% 2,7% ,0%

1,9% ,0% ,5% ,0% 2,4%

5 2 3 1 11

45,5% 18,2% 27,3% 9,1%

3,8% 8,0% 8,1% 5,9%

2,4% 1,0% 1,4% ,5% 5,2%

24 2 4 1 31

77,4% 6,5% 12,9% 3,2%

18,3% 8,0% 10,8% 5,9%

11,4% 1,0% 1,9% ,5% 14,8%

131 25 37 17 210

62,4% 11,9% 17,6% 8,1% 100,0%

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μορθφηηθό

επίπεδο

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λ όζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Απόθοηηος

δεκοηηθού

Απόθοηηος 

γσκλ αζίοσ

Απόθοηηος 

ισθείοσ

Απόθοηηος

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μορθφηηθό επίπεδο

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 

ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα επαιεζεχεηαη αθφκε ε ζρέζε ζξεζθεχκαηνο θαη 

πξνβιήκαηνο πγείαο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζηα 
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θαξδηαγγεηαθά, ηα ινηκψδε λνζήκαηα θαη ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, ελψ ζηηο 

λενπιαζίεο, ζηηο παζήζεηο νθζαικψλ θαη ψησλ, ηα αηπρήκαηα, ηηο ινηπέο παζήζεηο 

θαη αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα ππεξηεξνχλ  νη ρξηζηηαλνί. 

Πίλαθαο 5: 

Πρόβιεκα σγείας θαη  ζρήζθεσκα

21 15 36

58,3% 41,7%

18,9% 15,0%

10,0% 7,1% 17,1%

28 38 66

42,4% 57,6%

25,2% 38,0%

13,3% 18,0% 31,3%

36 34 70

51,4% 48,6%

32,4% 34,0%

17,1% 16,1% 33,2%

24 21 45

53,3% 46,7%

21,6% 21,0%

11,4% 10,0% 21,3%

7 1 8

87,5% 12,5%

6,3% 1,0%

3,3% ,5% 3,8%

7 2 9

77,8% 22,2%

6,3% 2,0%

3,3% ,9% 4,3%

2 3 5

40,0% 60,0%

1,8% 3,0%

,9% 1,4% 2,4%

7 4 11

63,6% 36,4%

6,3% 4,0%

3,3% 1,9% 5,2%

17 14 31

54,8% 45,2%

15,3% 14,0%

8,1% 6,6% 14,7%

111 100 211

52,6% 47,4% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λ όζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Χρηζηηαλ ός

Μοσζοσι

κάλος

Θρήζθεσκα

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 

Αθφκε, επαιεζεχεηαη ε ζρέζε εηζνδήκαηνο θαη λνζεξφηεηαο. Δίλαη παζίδειν φηη, ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά λνζεξφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα. 
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ  

ζπγθεληξψλεη ε θαηάζιηςε θαη νη ςπρηθέο παζήζεηο ζην ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη 

έηζη επηβεβαηψλεηαη φηη αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Γειαδή φηη ηδηαίηεξα 

επάισηνη ζηηο ςπρηθέο παζήζεηο είλαη νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη, εθείλνη πνπ 

θπξίσο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο (Eurobarometer 345/2010).  

Πίλαθαο 6: 

Πρόβιεκα σγείας θαη  ύυος εηζοδήκαηος

5 9 12 3 6 35

14,3% 25,7% 34,3% 8,6% 17,1%

10,4% 15,8% 31,6% 11,1% 23,1%

2,6% 4,6% 6,1% 1,5% 3,1% 17,9%

13 16 12 12 7 60

21,7% 26,7% 20,0% 20,0% 11,7%

27,1% 28,1% 31,6% 44,4% 26,9%

6,6% 8,2% 6,1% 6,1% 3,6% 30,6%

14 22 12 7 8 63

22,2% 34,9% 19,0% 11,1% 12,7%

29,2% 38,6% 31,6% 25,9% 30,8%

7,1% 11,2% 6,1% 3,6% 4,1% 32,1%

16 11 6 2 4 39

41,0% 28,2% 15,4% 5,1% 10,3%

33,3% 19,3% 15,8% 7,4% 15,4%

8,2% 5,6% 3,1% 1,0% 2,0% 19,9%

1 0 5 0 2 8

12,5% ,0% 62,5% ,0% 25,0%

2,1% ,0% 13,2% ,0% 7,7%

,5% ,0% 2,6% ,0% 1,0% 4,1%

2 1 3 2 1 9

22,2% 11,1% 33,3% 22,2% 11,1%

4,2% 1,8% 7,9% 7,4% 3,8%

1,0% ,5% 1,5% 1,0% ,5% 4,6%

0 3 0 1 1 5

,0% 60,0% ,0% 20,0% 20,0%

,0% 5,3% ,0% 3,7% 3,8%

,0% 1,5% ,0% ,5% ,5% 2,6%

4 2 1 1 2 10

40,0% 20,0% 10,0% 10,0% 20,0%

8,3% 3,5% 2,6% 3,7% 7,7%

2,0% 1,0% ,5% ,5% 1,0% 5,1%

9 8 5 4 4 30

30,0% 26,7% 16,7% 13,3% 13,3%

18,8% 14,0% 13,2% 14,8% 15,4%

4,6% 4,1% 2,6% 2,0% 2,0% 15,3%

48 57 38 27 26 196

24,5% 29,1% 19,4% 13,8% 13,3% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within

Εηζόδεκα

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λ όζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

<3.000,00 €

3.000,00

έφς 6.000,0

6.000,00

έφς 9.884,1

9.884,11

έφς 15.380, > 15.380,90 €

Ύυος εηζοδήκαηος

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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ην δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επαιεζεχηεθε, επίζεο, ε ζρέζε πξνβιήκαηνο 

πγείαο θαη αλεξγίαο ή θαηνρήο επηζθαινχο ζέζεο εξγαζίαο, αιιά κφλν σο πξνο ηηο 

κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, παζήζεηο νθζαικψλ θαη ψησλ, ινηκψδε λνζήκαηα θαη 

αηπρήκαηα.  

Πίλαθαο 7: 

Πρόβιεκα σγείας θαη  ζτέζε κε ηολ παράγοληα αλεργία ή επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

16 19 35

45,7% 54,3%

14,7% 19,0%

7,7% 9,1% 16,7%

31 34 65

47,7% 52,3%

28,4% 34,0%

14,8% 16,3% 31,1%

38 31 69

55,1% 44,9%

34,9% 31,0%

18,2% 14,8% 33,0%

23 22 45

51,1% 48,9%

21,1% 22,0%

11,0% 10,5% 21,5%

5 3 8

62,5% 37,5%

4,6% 3,0%

2,4% 1,4% 3,8%

7 2 9

77,8% 22,2%

6,4% 2,0%

3,3% 1,0% 4,3%

4 1 5

80,0% 20,0%

3,7% 1,0%

1,9% ,5% 2,4%

5 6 11

45,5% 54,5%

4,6% 6,0%

2,4% 2,9% 5,3%

15 16 31

48,4% 51,6%

13,8% 16,0%

7,2% 7,7% 14,8%

109 100 209

52,2% 47,8% 100,0%

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Αλεργία ή

επηζθάιεηα ζηελ εργαζία

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λ όζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Ναη Ότη

Αλ εργία ή επηζθαιής

ζέζε εργαζίας

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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Γελ επηβεβαηψζεθε φηη αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε ηνπ παξάγνληα 

αλεξγία ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ. Χζηφζν, ε 

δηαθνξά ππήξμε νξηαθή. Απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε ζθαλδηλαβηθά θξάηε, 

άλεξγνη βηνκεραληθνί εξγάηεο πνπ εληαζζφηαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, αθφκε θαη εάλ ε νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε δελ ήηαλ παξνπζίαδε ζεκαληηθή βειηίσζε (Σνχληαο 2001).  

 

ηε ζπλέρεηα, ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επαιεζεχηεθε ε ζρέζε πξνβιήκαηνο 

πγείαο θαη ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη  νη ρξφληα 

πάζρνληεο δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ην πξφβιεκα πγείαο, αιιά θαη ηελ 

επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ απνξξέεη απφ ηε δαπάλε ζεξαπείαο, φπσο θαη 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε γηα ηε θηψρεηα θαη ησλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2011), νη εξσηεζέληεο δειψζαλ φηη, ην κε επηδνηνχκελν 

θφζηνο ησλ θαξκάθσλ έρεη ζνβαξή επίπησζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, 

εμέθξαζαλ αθφκε αλεζπρίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
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Πίλαθαο 8: 

 

Πρόβιεκα σγείας θαη  κείφζε εηζοδήκαηος

34 1 35

97,1% 2,9%

17,4% 7,7%

16,3% ,5% 16,8%

65 1 66

98,5% 1,5%

33,3% 7,7%

31,3% ,5% 31,7%

63 4 67

94,0% 6,0%

32,3% 30,8%

30,3% 1,9% 32,2%

44 1 45

97,8% 2,2%

22,6% 7,7%

21,2% ,5% 21,6%

8 0 8

100,0% ,0%

4,1% ,0%

3,8% ,0% 3,8%

7 2 9

77,8% 22,2%

3,6% 15,4%

3,4% 1,0% 4,3%

5 0 5

100,0% ,0%

2,6% ,0%

2,4% ,0% 2,4%

11 0 11

100,0% ,0%

5,6% ,0%

5,3% ,0% 5,3%

27 4 31

87,1% 12,9%

13,8% 30,8%

13,0% 1,9% 14,9%

195 13 208

93,8% 6,3% 100,0%

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Μείφζε

εηζοδήκαηος

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λόζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Ναη Ότη

Σσρρίθλφζε

εηζοδήκαηος

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 
 

Αθφκε, απφ ηα απνηειέζκαηα επαιεζεχηεθε ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

πξνβιήκαηνο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο θαη 

ηδηαίηεξα εθείλν πνπ αθνξά ζηνπο πάζρνληεο απφ θαηάζιηςε θαη ςπρηθέο παζήζεηο 
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δειψλεη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλν. Δμαίξεζε απνηεινχλ φζνη πάζρνπλ απφ λενπιαζία, 

ινηκψδε θαη άιια λνζήκαηα, νη νπνίνη δειψλνπλ πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δσή ηνπο. 

Πίλαθαο 9: 

 

 

Πρόβιεκα σγείας θαη  ποηόηεηα δφής

2 15 14 2 2 35

5,7% 42,9% 40,0% 5,7% 5,7%

8,3% 14,6% 23,7% 11,8% 66,7%

1,0% 7,3% 6,8% 1,0% 1,0% 17,0%

3 38 19 5 0 65

4,6% 58,5% 29,2% 7,7% ,0%

12,5% 36,9% 32,2% 29,4% ,0%

1,5% 18,4% 9,2% 2,4% ,0% 31,6%

6 36 20 4 0 66

9,1% 54,5% 30,3% 6,1% ,0%

25,0% 35,0% 33,9% 23,5% ,0%

2,9% 17,5% 9,7% 1,9% ,0% 32,0%

14 24 6 0 0 44

31,8% 54,5% 13,6% ,0% ,0%

58,3% 23,3% 10,2% ,0% ,0%

6,8% 11,7% 2,9% ,0% ,0% 21,4%

2 1 5 0 0 8

25,0% 12,5% 62,5% ,0% ,0%

8,3% 1,0% 8,5% ,0% ,0%

1,0% ,5% 2,4% ,0% ,0% 3,9%

1 3 3 2 0 9

11,1% 33,3% 33,3% 22,2% ,0%

4,2% 2,9% 5,1% 11,8% ,0%

,5% 1,5% 1,5% 1,0% ,0% 4,4%

2 2 0 0 1 5

40,0% 40,0% ,0% ,0% 20,0%

8,3% 1,9% ,0% ,0% 33,3%

1,0% 1,0% ,0% ,0% ,5% 2,4%

0 5 4 1 0 10

,0% 50,0% 40,0% 10,0% ,0%

,0% 4,9% 6,8% 5,9% ,0%

,0% 2,4% 1,9% ,5% ,0% 4,9%

2 15 8 5 1 31

6,5% 48,4% 25,8% 16,1% 3,2%

8,3% 14,6% 13,6% 29,4% 33,3%

1,0% 7,3% 3,9% 2,4% ,5% 15,0%

24 103 59 17 3 206

11,7% 50,0% 28,6% 8,3% 1,5% 100,0%

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% within $Πρόβιεκα

σγείας

% within Ποηόηεηα

δφής

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λόζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Καζόιοσ Ειάτηζηα Μέηρηα Ποιύ Πάρα ποιύ

Ιθαλοποίεζε από ηελ  ποηόηεηα δφής ηο ηειεσηαίο έηος

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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Δπίζεο, επαιεζεχηεθε ε ζρέζε άγρνπο θαη πξνβιήκαηνο πγείαο, αθνχ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ ζην «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», φζνη  πάζρνπλ απφ 

θαξδηαγγεηαθά, κπνζθειεηηθά, ινηκψδε λνζήκαηα, θαηάζιηςε θαη αγγεηαθά 

εγθεθαιηθά επεηζφδηα. 

Πίλαθαο 10: 

 

Πρόβιεκα σγείας θαη  άγτος

0 2 12 7 14 35

,0% 5,7% 34,3% 20,0% 40,0%

,0% 20,0% 32,4% 14,3% 12,5%

,0% 1,0% 5,7% 3,3% 6,7% 16,7%

0 3 9 16 38 66

,0% 4,5% 13,6% 24,2% 57,6%

,0% 30,0% 24,3% 32,7% 33,9%

,0% 1,4% 4,3% 7,7% 18,2% 31,6%

1 2 11 20 34 68

1,5% 2,9% 16,2% 29,4% 50,0%

100,0% 20,0% 29,7% 40,8% 30,4%

,5% 1,0% 5,3% 9,6% 16,3% 32,5%

0 1 2 7 35 45

,0% 2,2% 4,4% 15,6% 77,8%

,0% 10,0% 5,4% 14,3% 31,3%

,0% ,5% 1,0% 3,3% 16,7% 21,5%

0 0 4 1 3 8

,0% ,0% 50,0% 12,5% 37,5%

,0% ,0% 10,8% 2,0% 2,7%

,0% ,0% 1,9% ,5% 1,4% 3,8%

0 1 2 2 4 9

,0% 11,1% 22,2% 22,2% 44,4%

,0% 10,0% 5,4% 4,1% 3,6%

,0% ,5% 1,0% 1,0% 1,9% 4,3%

0 0 1 1 3 5

,0% ,0% 20,0% 20,0% 60,0%

,0% ,0% 2,7% 2,0% 2,7%

,0% ,0% ,5% ,5% 1,4% 2,4%

0 0 0 4 7 11

,0% ,0% ,0% 36,4% 63,6%

,0% ,0% ,0% 8,2% 6,3%

,0% ,0% ,0% 1,9% 3,3% 5,3%

0 4 6 5 16 31

,0% 12,9% 19,4% 16,1% 51,6%

,0% 40,0% 16,2% 10,2% 14,3%

,0% 1,9% 2,9% 2,4% 7,7% 14,8%

1 10 37 49 112 209

,5% 4,8% 17,7% 23,4% 53,6% 100,0%

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% within

$Πρόβιεκα σγείας

% within Άγτ ος

% of  Total

Count

% of  Total

Νεοπιαζία

Καρδηαγγεηαθό λ όζεκα

Μσοζθειεηηθή πάζεζε

Καηάζιηυε/υστηθή πάζ

Οθεηιόκελ ε ζε αηύτ εκ

Πάζεζε οθζαικώλ ή ώη

Λοηκώδες λόζεκα

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό

Άιιο λόζεκα

Total

Καζόιοσ Ειάτηζηα Μέηρηα Ποιύ Πάρα ποιύ

Είζηε αγτ ώδες

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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πγθεθξηκέλα, νη Adler et al (2005) αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ρακειά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα εθηίζεληαη ζπρλφηεξα ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην άγρνο επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε 

πγείαο ησλ «κε ερφλησλ».  
 

2.3 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηξόπνο δσήο  

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, επαιεζεχηεθε ε ζρέζε 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ζσζηήο δηαηξνθήο. Οη απφθνηηνη δεκνηηθνχ πζηεξνχλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο απφθνηηνπο γπκλαζίνπ, ιπθείνπ θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

αθνχ θαηαλαιψλνπλ ζπρλφηεξα ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ δάραξε, θφθθηλν θξέαο θαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι. Ζ γεληθή παξαδνρή είλαη φηη ηα άηνκα κε ρακειή 

κφξθσζε δελ αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ αλζπγηεηλψλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, άξα παξαηεξήζεθε ζπκθσλία σο πξνο ηηο αληηιήςεηο ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο (Eurobarometer 238/2006). 

Πίλαθαο 11: ρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη δηαηξνθηθψλ πξνηηκήζεσλ 

ANOVA

,644 3 ,215 ,263 ,852

170,436 209 ,815

171,080 212

24,054 3 8,018 7,799 ,000

214,857 209 1,028

238,911 212

1,028 3 ,343 ,384 ,765

184,706 207 ,892

185,735 210

9,230 3 3,077 3,630 ,014

177,137 209 ,848

186,366 212

3,701 3 1,234 1,854 ,139

137,731 207 ,665

141,431 210

4,195 3 1,398 2,348 ,074

123,857 208 ,595

128,052 211

4,010 3 1,337 2,697 ,047

103,061 208 ,495

107,071 211

1,274 3 ,425 ,577 ,630

153,777 209 ,736

155,052 212

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ αιάηη

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ δάταρε

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ ιηπαρά

Καηαλάιφζε αιθοόι

Καηαλάιφζε θρούηφλ

Καηαλάιφζε ιαταλ ηθώλ

Καηαλάιφζε θρέαηος

Καηαλάιφζε υαρηού

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Δπηπιένλ, επηβεβαηψζεθε  ε ζρέζε κεηαμχ επαγγέικαηνο θαη δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

κε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην δεκφζην θαη  ηδησηηθφ ηνκέα λα επηιέγνπλ πξνζεθηηθά 
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ηα είδε δηαηξνθήο θαη πφζεο, απνθεχγνληαο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ δάραξε, ιηπαξά, 

θξέαο θαη λα  θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν αιθνφι ζπγθξηηηθά κε ηνπο αγξφηεο, 

νηθνδφκνπο θαη εξγάηεο.  

Πίλαθαο 12: ρέζε επαγγέικαηνο θαη δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

ANOVA

5,817 4 1,454 1,851 ,120

159,490 203 ,786

165,308 207

17,231 4 4,308 4,059 ,003

215,462 203 1,061

232,692 207

9,087 4 2,272 2,692 ,032

169,631 201 ,844

178,718 205

27,789 4 6,947 9,013 ,000

156,476 203 ,771

184,264 207

2,046 4 ,511 ,746 ,562

137,843 201 ,686

139,888 205

1,799 4 ,450 ,728 ,574

124,810 202 ,618

126,609 206

6,095 4 1,524 3,137 ,016

98,118 202 ,486

104,213 206

2,331 4 ,583 ,787 ,535

150,419 203 ,741

152,750 207

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ αιάηη

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ δάταρε

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ ιηπαρά

Καηαλάιφζε αιθοόι

Καηαλάιφζε θρούηφλ

Καηαλάιφζε ιαταλ ηθώλ

Καηαλάιφζε θρέαηος

Καηαλάιφζε υαρηού

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη  αθφκε θαλεξή ε επηξξνή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

επηινγή ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη πφζεο. Δθείλνη πνπ απνθηνχλ πςειά εηζνδήκαηα, 

θαηαλαιψλνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δάραξεο, θξέαηνο θαη αιθνφι ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Ο Σνχληαο (2011) αλαθέξεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη 

ηελ αχμεζε ζηα ζηξψκαηα πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε θξίζε ηεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι, ηζηγάξσλ θαη  εηδψλ δηαηξνθήο ρακειήο δηαηξνθηθήο αμία. 
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Πίλαθαο 13: Ζ επηξξνή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ επηινγή εηδψλ δηαηξνθήο θαη πφζεο 

ANOVA

4,506 4 1,126 1,421 ,229

152,246 192 ,793

156,751 196

13,303 4 3,326 3,062 ,018

208,575 192 1,086

221,878 196

5,857 4 1,464 1,610 ,173

172,830 190 ,910

178,687 194

29,114 4 7,278 9,274 ,000

150,683 192 ,785

179,797 196

4,239 4 1,060 1,555 ,188

130,169 191 ,682

134,408 195

3,269 4 ,817 1,376 ,244

113,481 191 ,594

116,750 195

10,171 4 2,543 5,719 ,000

84,931 191 ,445

95,102 195

3,199 4 ,800 1,060 ,377

144,821 192 ,754

148,020 196

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ αιάηη

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ δάταρε

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ ιηπαρά

Καηαλάιφζε αιθοόι

Καηαλάιφζε θρούηφλ

Καηαλάιφζε ιαταλ ηθώλ

Καηαλάιφζε θρέαηος

Καηαλάιφζε υαρηού

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Καηά ηνπο Adler and Newman (2002) φζνη είλαη άλεξγνη ή θαηέρνπλ επηζθαιείο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαηαλαιψλνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αιθνφι γεγνλφο πνπ 

επαιεζεχηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ελψ ηαπηφρξνλα θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζε αιάηη θαη ςάξη, θπξίσο θαηεςπγκέλν θαη θησρφ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.  
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Πίλαθαο 14: ρέζε επηζθαινχο ζέζεο εξγαζίαο ή θαηάζηαζεο αλεξγίαο θαη δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

 

Independent Samples Test

,257 ,613 -2,267 209 ,024 -,279 ,123 -,522 -,036

-2,263 205,665 ,025 -,279 ,123 -,522 -,036

,475 ,492 ,318 209 ,751 ,047 ,147 -,243 ,336

,319 208,876 ,750 ,047 ,146 -,242 ,335

,938 ,334 -1,237 207 ,217 -,161 ,130 -,418 ,096

-1,230 198,356 ,220 -,161 ,131 -,419 ,097

4,909 ,028 -3,319 209 ,001 -,421 ,127 -,671 -,171

-3,283 187,612 ,001 -,421 ,128 -,674 -,168

,110 ,740 -,428 207 ,669 -,049 ,114 -,274 ,176

-,427 204,404 ,670 -,049 ,114 -,275 ,177

,004 ,952 -,252 208 ,801 -,027 ,108 -,241 ,186

-,252 205,296 ,802 -,027 ,108 -,241 ,186

,089 ,766 -1,774 208 ,078 -,173 ,097 -,365 ,019

-1,779 207,761 ,077 -,173 ,097 -,364 ,019

,579 ,447 -2,217 209 ,028 -,259 ,117 -,489 -,029

-2,222 208,711 ,027 -,259 ,117 -,489 -,029

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ αιάηη

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ δάταρε

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ ιηπαρά

Καηαλάιφζε αιθοόι

Καηαλάιφζε θρούηφλ

Καηαλάιφζε ιαταλ ηθώλ

Καηαλάιφζε θρέαηος

Καηαλάιφζε υαρηού

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
 
 

Δπηπιένλ, επηβεβαηψζεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηινγή πγηεηλήο 

δηαηξνθήο, αθνχ εθείλνη πνπ δηαβηνχλ κφλνη ή  ζπγθαηνηθνχλ κε κε ζπγγεληθά 

πξφζσπα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά  θαηαλάισζεο ιηπαξψλ, δάραξεο θαη 

νξηαθά θξέαηνο.  

 

χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, φκσο, δηαπηζηψζεθε φηη ν ειιεληθφο πιεζπζκφο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ην παξαδνζηαθφ 

κεζεκεξηαλφ γεχκα φπνπ ζπλαληηφηαλ ε νηθνγέλεηα. Φαίλεηαη, πσο πηνζεηεί 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ππέξηαζεο, ησλ 

επηπέδσλ ρνιεζηεξίλεο ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (Νάζθα, θ. ά. 
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2004, Αξβαλίηε θ.ά. 2008, Καξηπίδνπ 2010). Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ιίπνπο 

θξέαηνο, ηξνθψλ πινχζησλ ζε ιηπαξά νμέα θαη ρνιεζηεξφιε απνηεινχλ θαη ηνλ πην 

ζεκαληηθφ δηαηξνθηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ εθδήισζεο ρξφλησλ παζήζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα θαξδηαγγεηαθψλ. (Σζάβαινο 2010, Καηζηιάκπξνο 2010). 

Πίλαθαο 15: Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηινγή πγηεηλήο δηαηξνθήο 

ANOVA

3,379 2 1,690 2,117 ,123

166,823 209 ,798

170,203 211

10,723 2 5,362 4,924 ,008

227,555 209 1,089

238,278 211

8,707 2 4,354 5,112 ,007

176,288 207 ,852

184,995 209

4,647 2 2,323 2,673 ,071

181,631 209 ,869

186,278 211

3,769 2 1,884 2,842 ,061

137,227 207 ,663

140,995 209

1,773 2 ,886 1,464 ,234

125,896 208 ,605

127,668 210

3,031 2 1,515 3,032 ,050

103,946 208 ,500

106,976 210

2,298 2 1,149 1,572 ,210

152,735 209 ,731

155,033 211

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ αιάηη

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ δάταρε

Καηαλάιφζε ηροθώλ

ποσ περηέτ οσλ ιηπαρά

Καηαλάιφζε αιθοόι

Καηαλάιφζε θρούηφλ

Καηαλάιφζε ιαταλ ηθώλ

Καηαλάιφζε θρέαηος

Καηαλάιφζε υαρηού

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

Σα πνζνζηά ελαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ άζιεζε είλαη αξθεηά ρακειά κε 

κφλν ην 24,50%  λα αζιείηαη. ε έξεπλα ηεο Δ.Δ. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ πνπ δελ αζιείηαη, εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα καο (67%). Πνιίηεο πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζπλδένπλ ηελ πνηφηεηα δσήο κε ηελ άζιεζε, ελψ άηνκα 

απνκνλσκέλα, κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν απέρνπλ 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Eurobarometer 334/2010). 

Φπζηθά, ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη θαζεκεξηλέο 

ελαζρνιήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, π.ρ. ην πεξπάηεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ αγνξψλ, ηα νηθηαθά γηα ηηο γπλαίθεο θαη ε θεπνπξηθή γηα ηνλ αληξηθφ 
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πιεζπζκφ (Βαιάλνπ θ.ά. 2006). ην δείγκα επηβεβαηψζεθε ε ζρέζε θχινπ θαη 

αζιεηηζκνχ κε ηνλ   αληξηθφ πιεζπζκφ λα αζιείηαη ζπρλφηεξα απφ ην γπλαηθείν 

(x
2
=6,853  sig(x

2
)=0,006). Αθφκε, επαιεζεχηεθε ε ζρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

άζιεζεο (x
2
=24,810  sig(x

2
)=0,001) θαη επαγγέικαηνο θαη άζιεζεο (x2=21,487  

sig(x
2
)=0,001). 

 

2.4 Αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ από ην δείγκα  

 
Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαηέδεημε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ   

παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη εηζνδήκαηνο. Σν ρακειφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (13,64%) 

κε ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα αμηνινγεί ην θάπληζκα, ηελ θαθή δηαηξνθή, ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα θαζψο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε σο επηβιαβείο παξάγνληεο 

γηα ηελ πγεία ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ θεξδίδνπλ ιηγφηεξα.  

Πίλαθαο 16: Ύςνο εηζνδήκαηνο θαη θξίζε παξαγφλησλ  θηλδχλνπ 

ANOVA

5,786 4 1,447 3,180 ,015

87,341 192 ,455

93,127 196

4,057 4 1,014 1,760 ,139

110,065 191 ,576

114,122 195

3,572 4 ,893 2,044 ,090

83,423 191 ,437

86,995 195

8,438 4 2,110 3,115 ,016

127,323 188 ,677

135,762 192

8,092 4 2,023 2,296 ,061

167,426 190 ,881

175,518 194

27,492 4 6,873 6,117 ,000

210,128 187 1,124

237,620 191

13,472 4 3,368 3,413 ,010

185,533 188 ,987

199,005 192

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Το θάπληζκα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Το βάρος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Το άγτος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Η θαθή δηαηροθή φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θαζηζηηθή δφή  φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θιερολ οκηθόηεηα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε

φς παράγολ ηας θηλδύλοσ

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
Αθφκε επαιεζεχηεθε ε ζρέζε κεηαμχ επαγγέικαηνο θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

βάξνπο, θαθήο δηαηξνθήο, θαζηζηηθήο δσήο, θιεξνλνκηθφηεηαο θαη αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, ελψ φζνλ αθνξά ζην θάπληζκα θαη ην άγρνο δελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, επαιεζεχηεθε φηη φζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή 

ηδησηηθφ ηνκέα είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη απφ εθείλνπο πνπ αζθνχλ 

ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα (Πίλαθαο 17). ηε βηβιηνγξαθία (Νέγθε 2010, ηεθαλάδε 
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2010) επξέσο ππνζηεξίδεηαη φηη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο απνηεινχλ ηνπο 

επηθηλδπλφηεξνπο φζνλ αθνξά ηελ πξφθιεζε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. 

Πίλαθαο 17: Ζ επηξξνή ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ θξίζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

ANOVA

4,188 4 1,047 2,295 ,061

91,701 201 ,456

95,888 205

6,261 4 1,565 2,904 ,023

108,341 201 ,539

114,602 205

2,221 4 ,555 1,281 ,279

87,104 201 ,433

89,325 205

10,732 4 2,683 4,077 ,003

129,649 197 ,658

140,381 201

18,733 4 4,683 5,518 ,000

168,895 199 ,849

187,627 203

23,248 4 5,812 4,754 ,001

239,628 196 1,223

262,876 200

13,954 4 3,488 3,407 ,010

201,710 197 1,024

215,663 201

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Το θάπληζκα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Το βάρος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Το άγτος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Η θαθή δηαηροθή φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θαζηζηηθή δφή  φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θιερολ οκηθόηεηα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε

φς παράγολ ηας θηλδύλοσ

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Δπίζεο, ζρέζε εληνπίζηεθε  κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Οη λεφηεξνη (18 έσο 30,5 εηψλ) αμηνινγνχλ ηνλ παξάγνληα 

θάπληζκα σο ιηγφηεξν επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθηαθή νκάδα. 
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Πίλαθαο 18: ρέζε ειηθίαο θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

 
ANOVA

4,171 3 1,390 3,050 ,030

90,715 199 ,456

94,887 202

2,769 3 ,923 1,757 ,157

104,542 199 ,525

107,310 202

2,461 3 ,820 1,897 ,131

86,081 199 ,433

88,542 202

,735 3 ,245 ,341 ,796

140,845 196 ,719

141,580 199

2,857 3 ,952 1,078 ,359

173,949 197 ,883

176,806 200

6,368 3 2,123 1,620 ,186

256,812 196 1,310

263,180 199

1,216 3 ,405 ,374 ,772

212,379 196 1,084

213,595 199

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Το θάπληζκα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Το βάρος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Το άγτος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Η θαθή δηαηροθή φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θαζηζηηθή δφή  φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θιερολ οκηθόηεηα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε

φς παράγολ ηας θηλδύλοσ

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

 
ηνλ Πίλαθα 19 θαίλεηαη ε ζρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη θξίζεο ησλ παξαγφλησλ 

θαθή δηαηξνθή θαη θιεξνλνκηθφηεηα, σο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. ε έξεπλα ηνπ 

Δπξσβαξνκέηξνπ (238/2006) αλαθέξεηαη φηη νη αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλαγξαθέο ζε πξντφληα, φπσο π.ρ. «ην θάπληζκα 

βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία» ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν κνξθσκέλνπο. 

Πίλαθαο 19: ρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

ANOVA

1,180 3 ,393 ,831 ,478

97,929 207 ,473

99,109 210

1,266 3 ,422 ,756 ,520

115,558 207 ,558

116,825 210

,631 3 ,210 ,474 ,701

91,852 207 ,444

92,483 210

5,855 3 1,952 2,884 ,037

137,363 203 ,677

143,217 206

3,894 3 1,298 1,423 ,237

186,996 205 ,912

190,890 208

19,783 3 6,594 5,364 ,001

248,334 202 1,229

268,117 205

5,529 3 1,843 1,737 ,161

215,340 203 1,061

220,870 206

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Το θάπληζκα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Το βάρος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Το άγτος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Η θαθή δηαηροθή φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θαζηζηηθή δφή  φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θιερολ οκηθόηεηα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε

φς παράγολ ηας θηλδύλοσ

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Όζνλ αθνξά ζην θχιν, δελ εληνπίζηεθε θακηά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ηελ θξίζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. ε έξεπλεο, φκσο, πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε, νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ππφςε ηηο γεληθέο παξαδνρέο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ  παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθά,  ν αξηζκφο ησλ αληξψλ πνπ δηαθφπηεη γηα ιφγνπο πγείαο ην 

θάπληζκα ππνιείπεηαη ησλ γπλαηθψλ (Eurobarometer 238/2006). 

 

 Δμεηάδνληαο ηνλ παξάγνληα ειηθία, δηαθνξά ζεκεηψλεηαη κφλν ζρεηηθά κε ηνλ 

παξάγνληα θιεξνλνκηθφηεηα, φπνπ νη λεφηεξνη (18 έσο 30,5 εηψλ) είλαη ιηγφηεξν 

ελεκεξσκέλνη ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ειηθηαθά κεηαμχ 55,5 έσο 

68 εηψλ. 

 

Σέινο, επηβεβαηψζεθε ε ζρέζε ζξεζθεχκαηνο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ 

θάπληζκα, βάξνο θαη θιεξνλνκηθφηεηα σο επηβιαβψλ γηα ηελ πγεία, θαζψο νη 

ρξηζηηαλνί θαίλνληαη πην θαιά ελεκεξσκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο. 

Πίλαθαο 20: Ζ επίδξαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηελ θξίζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ 
Independent Samples Test

12,507 ,000 2,295 209 ,023 ,215 ,094 ,030 ,400

2,325 207,189 ,021 ,215 ,093 ,033 ,398

3,924 ,049 2,595 209 ,010 ,263 ,101 ,063 ,463

2,598 207,487 ,010 ,263 ,101 ,064 ,463

,310 ,578 2,190 209 ,030 ,199 ,091 ,020 ,377

2,205 208,869 ,029 ,199 ,090 ,021 ,376

,854 ,357 3,453 205 ,001 ,391 ,113 ,168 ,614

3,433 195,069 ,001 ,391 ,114 ,166 ,616

,279 ,598 3,454 207 ,001 ,447 ,130 ,192 ,703

3,432 196,330 ,001 ,447 ,130 ,190 ,704

5,621 ,019 5,800 204 ,000 ,860 ,148 ,568 1,152

5,720 181,566 ,000 ,860 ,150 ,563 1,157

,178 ,673 2,913 205 ,004 ,413 ,142 ,134 ,693

2,903 197,383 ,004 ,413 ,142 ,132 ,694

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Το θάπληζκα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Το βάρος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Το άγτος φς παράγοληας

θηλδύλοσ

Η θαθή δηαηροθή φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θαζηζηηθή δφή  φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η θιερολ οκηθόηεηα φς

παράγοληας θηλ δύλοσ

Η αηκοζθαηρηθή ρύπαλζε

φς παράγοληας θηλ δύλοσ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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2.5 Δλεκέξσζε  ζε ζέκαηα πγείαο θαη δηελέξγεηα πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ 

  
χκθσλα κε απνηειέζκαηα  εξεπλψλ (Eurobarometer 272/ 2006)  ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο ή ρακειφ εηζφδεκα πνπ πξαγκαηνπνηεί 

πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, είλαη εκθαλψο ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ερφλησλ 

πςειφ επίπεδν κφξθσζεο ή εηζφδεκα.  

 ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη πνιίηεο πνπ αζθνχλ ρεηξνλαθηηθφ 

επάγγεικα δελ είλαη ελεκεξσκέλνη φζνλ αθνξά ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

(x
2
= 15,190 sig(x

2
)=0,004).  

 Γηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη, αθφκε, κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ελεκέξσζεο, φπνπ νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη απφθνηηνη 

ιπθείνπ δειψλνπλ ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο.  

 ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη απφθνηηνη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ νη νπνίνη 

πζηεξνχλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (x
2
=14,210 

sig(x
2
)=0,003).  

 Οη κνπζνπικάλνη δηαθνξνπνηνχληαη νξηαθά απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ζε ζέκαηα   

πξφιεςεο ( x
2
= 3,021 sig(x

2
)=0,055).  

 Ο παξάγνληαο εηζφδεκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Οη νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνη δειψλνπλ αλελεκέξσηνη ζε ζέκαηα πξφιεςεο (x
2
= 13,852 sig 

(x
2
)=0,008). 

 

Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ εμεηάζεσλ  πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο. 
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Γηάγξακκα 7: 

 

 

Σν δείγκα πξαγκαηνπνηεί  πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πζηέξα απφ ζχζηαζε γηαηξνχ θαηά 

θχξην ιφγν, ελψ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαηαιακβάλεη κφλν ην 33% (Γηάγξακκα 

8). Τπάξρεη ζχγθιηζε κε απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηελ Δ.Δ. 

φπνπ ην πξσηεχνλ θίλεηξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ 

απνηειεί ε ζχζηαζε γηαηξνχ θαη δεπηεξεπφλησο ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ 

(Eurobarometer 272/2006). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αηηίεο απνζάξξπλζεο πξαγκαηνπνίεζεο πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ (Γηάγξακκα 9)  αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πεπνίζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ γηα 

ηελ θαηάζηαζε πιήξνπο πγείαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 
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Γηάγξακκα 8 :  

 
 
Γηάγξακκα  9: 

 
 
 

2.6 Δγγύηεηα ζε θνξείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

Οη ρξφληα πάζρνληεο, θάηνηθνη ηεο Θξάθεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εγγχηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλνπ 

είδνπο πεξίζαιςε. Έηζη, αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλνχληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, 

ψζηε λα ηνπο παξαζρεζεί ην θαηάιιειν θάζε θνξά είδνο ζεξαπείαο. Απηφ θπζηθά 

ζεκαίλεη γηα ηνλ αζζελή πξφζζεην νηθνλνκηθφ θφζηνο αιιά θαη ζσκαηηθή 

θαηαπφλεζε, αθνχ πξφθεηηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά. Ζ 

γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ  απνηειεί βαζηθφ 
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παξάγνληα αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο. Μηα πην δίθαηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ζα κπνξνχζε  ίζσο λα ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε πξφζβαζε ζε 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, κεηψλνληαο ηελ επηβάξπλζε απφ ηε λφζν, πεξηνξίδνληαο 

ην θφζηνο γηα ηα λνηθνθπξηά θαη, ηειηθά, δηαζθαιίδνληαο ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε 

(νπιηψηεο θ.ά. 2009). 

Πψο αληηκεησπίδνπλ ηψξα νη εξσηψκελνη ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο: 

 Σν γπλαηθείν θχιν ελνριείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνβιήκαηα εγγχηεηαο πνπ 

αλαθχπηνπλ (x
2
= 10,742 sig (x

2
)=0,001).  

 Οη αγξφηεο, εξγάηεο ή νηθνδφκνη δειψλνπλ ιηγφηεξν ελνριεκέλνη απφ ηνπο 

δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο ππαιιήινπο αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα εγγχηεηα 

ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (x
2
= 10,155 

sig(x
2
)=0,038).  

 Ο παξάγνληαο εηζφδεκα επεξεάδεη θαη πάιη ηηο επηινγέο ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα παξνρήο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο (x
2
= 9,802 sig(x

2
)=0,044).  

 

2.7 Δκπηζηνζύλε ζε θνξείο δεκόζηα πγείαο 

ηελ Διιάδα, ε εκπηζηνζχλε ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ππνιείπεηαη ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα ην 

χςνο ησλ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ λα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε (Μossialos 

et al 2002). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κεγάινπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν( Σνχληαο θ. 

ά. 2003). Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

. 

 Οη ρεηξψλαθηεο απαζρνινχκελνη εκπηζηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο 

θνξείο πγείαο απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα (x
2
= 

19,217 sig(x
2
)=0,001).  

 Δπίζεο, εθείλνη πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εθθξάδνπλ ζπρλφηεξα 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνπο θνξείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
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πεξίζαιςεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ιπθείνπ θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (x
2
= 26,808 sig(x

2
)=0,001). 

 Γηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη, αθφκε, κεηαμχ  κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ, 

κε ην κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ λα παξνπζηάδεη πςειφηεξα πνζνζηά 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο θνξείο (x
2
= 17,865 sig(x

2
)=0,001).   

 ηε κεξίδα ησλ εξσησκέλσλ κε ην πςειφηεξν εηζφδεκα, ε εκπηζηνζχλε πξνο 

ηνπο θνξείο εκθαλίδεηαη ζε ρακειά πνζνζηά, αθνχ ιφγσ ηεο θαηνρήο ηνπ 

παξάγνληα εηζφδεκα, απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζπγθξηηηθά κε φζνπο 

απφ ην δείγκα δειψλνπλ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα (x
2
= 11,838 sig(x

2
)=0,019).  

 Σέινο, νη λεφηεξνη εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο θνξείο πγείαο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ( x
2
= 16,593 sig(x

2
)=0,001). 

 

2.8 πξξίθλσζε εηζνδήκαηνο σο ζπλέπεηα εθδήισζεο λόζνπ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

εθείλσλ πνπ δειψλνπλ ρακειφ εηζφδεκα θαη κφλν έλα πνζνζηφ 13,64 % μεπεξλά ην 

φξην ησλ15.380,90 €. 

  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε  φηη ην εηζφδεκα απφ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ θαη κεηά 

ζπξξηθλψλεηαη ζεκαληηθά, αθνχ νη πάζρνληεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ ελψ 

ηαπηφρξνλα ππνρξεψλνληαη ζε ρξνλνβφξα αλακνλή γηα ηελ έθδνζε ηεο ζχληαμεο 

αλαπεξίαο, ρσξίο λα απνιακβάλνπλ θαλελφο είδνπο απνιαβέο. Απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε πξφθιεζε ελφο αηζζήκαηνο 

αλαζθάιεηαο γηα ηελ ηδία θάιπςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

 

Δπηπιένλ επηβαξπληηθφο ζπληειεζηήο ζηελ ήδε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

παζρφλησλ θαη εξσηεζέλησλ είλαη ε χπαξμε πνιιψλ ηέθλσλ. Παξαηεξήζεθε φηη φζνη 

είραλ ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, είραλ θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηέθλα. 

 

Σν 45,03% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ην εηζφδεκά ηνπ έρεη ζπξξηθλσζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. εκαληηθφ επίζεο είλαη φηη απφ ην 52,13% ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισλε άλεξγν 

ή απαζρνινχληαλ ζε επηζθαιή ζέζε εξγαζίαο, ην 81,36% απνηειείηαη απφ 

καθξνρξφληα αλέξγνπο. 
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 Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο, 

παξαηεξεί θαλείο φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία φζνη έρνπλ ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν έρνπλ ππνζηεί θαη ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπξξίθλσζεο 

(x
2
=13,966 sig (x

2
)= 0,003). 

 Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο επαγγέικαηνο θαη ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο, 

επηβεβαηψλεηαη ε επλντθφηεξε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη εξγαδφκελνη 

ζην δεκφζην ηνκέα, αθνχ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί ην κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπξξίθλσζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

(x
2
=14,843 sig (x

2
)= 0,005). 

 Ζ ζπξξίθλσζε εηζνδήκαηνο πιήηηεη, εληέιεη, φζνπο έρνπλ ρακειά 

εηζνδήκαηα. Σν 13,64 % ηνπ δείγκαηνο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ νπνίνπ 

μεπεξλά ην φξην ησλ 15.380,90 €, δειψλεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζπξξίθλσζεο (x
2
=14,843 sig (x

2
)= 0,005). 

 
 

2.9 Ψπρνινγηθό πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ 

 

Όζν αθνξά ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηψκελσλ-παζρφλησλ απφ ρξφληα 

λνζήκαηα, απφ ηελ έξεπλα  πξνέθπςαλ φηη: 

 Ζ ζρέζε θχινπ θαη αηζζήκαηνο αηζηνδνμίαο επαιεζεχηεθε. Σν αλδξηθφ θχιν 

εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμν απφ ην γπλαηθείν (x
2
=15,190 

sig(x
2
)=0,004).  

 Ο βαζκφο αηζηνδνμίαο εμαξηάηαη αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα. Έηζη ζην δείγκα θαίλεηαη πσο νη 

λεφηεξνη δηαθαηέρνληαη απφ ην αίζζεκα αηζηνδνμίαο πεξηζζφηεξν απφ φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία (x
2
=32,815 sig(x

2
)= 0,001. 

 Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα αληηκεησπίδνπλ κε 

πεξηζζφηεξε αηζηνδνμία ην κέιινλ απφ φηη νη αζθνχληεο ρεηξνλαθηηθά 

επαγγέικαηα (x
2
=42,777 sig(x

2
)=0,001. 

 Σν ζξήζθεπκα επεξεάδεη επίζεο ην βαζκφ αηζηνδνμίαο ή απαηζηνδνμίαο πνπ 

αηζζάλνληαη νη εξσηψκελνη. Οη κνπζνπικάλνη ζπγθεληξψλνπλ ρακειφηεξα 

πνζνζηά αηζηνδνμίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο (x
2
=14,737 sig(x

2
)=0,005) 
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θαζψο θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά αξλεηηθψλ ζθέςεσλ (x
2
=10,321 sig(x

2
)= 

0,035). 

 ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο επαιεζεχηεθε αθφκε ε ζρέζε άγρνπο θαη 

βαζκνχ απαηζηνδνμίαο. Όζν πεξηζζφηεξν αγρψλεηαη θαλείο ηφζν πεξηζζφηεξν 

απαηζηφδνμνο αηζζάλεηαη (x
2
=33,860 sig(x

2
)= 0,006). 

 

ην εξψηεκα «πφζν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλεζηε  απφ ηελ πνηφηεηα δσήο ζαο ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα», έκθαζε δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

επέιζεη ζηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ, αιιαγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο θ.ιπ (Νάθνπ 2001).  

 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξνπκε φηη πνζνζηφ 13,35% ησλ εξσηψκελσλ εθδήισζε 

επηζπκία απηνθηνλίαο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ερφλησλ θαηάζιηςε δήισζε 

φηη δελ έρεη θακία πνηφηεηα δσήο. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην επάγγεικα πνπ 

αζθεί θαλείο, νη αγξφηεο, νη νηθνδφκνη, νη εξγάηεο θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη 

δειψλνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη (x
2
=51,148 

sig x
2
= 0,001). 

 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα δσήο εμαξηάηαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ δεκνηηθνχ ππνιείπεηαη απηνχ ησλ 

απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  (x
2
=35,267 sig(x

2
)= 0,001). 

 Αλαθνξηθά κε ην ζξήζθεπκα, νη κνπζνπικάλνη πνπ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ πνηφηεηα δσήο είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξνη ησλ ρξηζηηαλψλ (x
2
=22,509 

sig(x
2
)= 0,001). 

Γηαπηζηψζεθε αθφκα φηη νη θχξηνη ιφγνη πνπ νμχλνπλ ην αίζζεκα  αλαζθάιεηαο ησλ 

εξσησηεζέλησλ ζπλδένληαη πξσηίζησο κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηα νηθνλνκηθά θαη 

ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. 
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Γηάγξακκα 10: 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην γπλαηθείν θχιν αλεζπρεί πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζην ρψξν  εξγαζίαο ελψ ε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ εληνπίδεηαη ζηηο απφςεηο γηα ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κε ην 

άιιν θχιν είλαη νξηαθή. Ζ αλεξγία θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ 

αλδξηθφ πιεζπζκφ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ‘male bread winner’(Moreno and Crespo, 

2005). 
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Πίλαθαο 21: 

Φύιο θαη αλαζθάιεηα

52 29 81

64,2% 35,8%

42,3% 42,6%

27,2% 15,2% 42,4%

90 53 143

62,9% 37,1%

73,2% 77,9%

47,1% 27,7% 74,9%

11 12 23

47,8% 52,2%

8,9% 17,6%

5,8% 6,3% 12,0%

14 3 17

82,4% 17,6%

11,4% 4,4%

7,3% 1,6% 8,9%

37 23 60

61,7% 38,3%

30,1% 33,8%

19,4% 12,0% 31,4%

123 68 191

64,4% 35,6% 100,0%

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Φύιο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Φύιο

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηο τώρο

εργαζίας

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

Άλ ηρας Γσλαίθα

Φύιο

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, νη λεφηεξνη πξνβιεκαηίδνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθά θαη επηζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ή αλεξγίαο θαη θαζφινπ γηα νηθνγελεηαθά 

δεηήκαηα ιφγσ πξνθαλψο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο. ηελ Διιάδα ηζρχεη φηη θαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο, φπνπ σο επί ην πιείζηνλ ηα παηδηά κέλνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ γνληψλ ηνπο θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπο. 

 

 Όζνη αλήθνπλ ζηελ ειηθία ησλ 43 έσο 55,5 εηψλ πξνβιεκαηίδνληαη ζπρλφηεξα γηα 

ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ην κέιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ειηθηαθέο νκάδεο (Πίλαθαο 22) επηβεβαηψλνληαο σο έλα βαζκφ φηη ε νηθνγέλεηα 

παξακέλεη ε νκπξέια πξνζηαζίαο γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Ο 

Flaquer (2000) αλαθέξεη ηε θξάζε «δηαγελεαθή εμάξηεζε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 

ηεο δσήο» αθνχ ε πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο πξνο ηε ηξίηε ειηθία είλαη ππνιεηκκαηηθή. 

Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πξνζηαζία απφ 

θαηαζηάζεηο πηψρεπζεο ή αλεξγίαο αιιά επεθηείλεηαη, φπσο αλαθέξεη ε 

Petmesidou(1996) θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ράξαμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο  ζηαδηνδξνκίαο. 
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Πίλαθαο 22: 

 

Ηιηθία θαη  αλαζθάιεηα

5 11 37 26 79

6,3% 13,9% 46,8% 32,9%

55,6% 32,4% 46,3% 41,9%

2,7% 5,9% 20,0% 14,1% 42,7%

5 23 63 47 138

3,6% 16,7% 45,7% 34,1%

55,6% 67,6% 78,8% 75,8%

2,7% 12,4% 34,1% 25,4% 74,6%

3 6 7 6 22

13,6% 27,3% 31,8% 27,3%

33,3% 17,6% 8,8% 9,7%

1,6% 3,2% 3,8% 3,2% 11,9%

1 5 7 1 14

7,1% 35,7% 50,0% 7,1%

11,1% 14,7% 8,8% 1,6%

,5% 2,7% 3,8% ,5% 7,6%

0 5 33 19 57

,0% 8,8% 57,9% 33,3%

,0% 14,7% 41,3% 30,6%

,0% 2,7% 17,8% 10,3% 30,8%

9 34 80 62 185

4,9% 18,4% 43,2% 33,5% 100,0%

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Ηιηθία

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηο τώρο

εργαζίας

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

18  έφς

30,5 εηώλ

30,5 έφς

43 εηώλ

43 εηώλ έφς

55,5 εηώ

55,5 έφς

68 εηώλ

Ηιηθηαθές οκάδες

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά αλαζθάιεηαο 

απμάλνπλ γηα ηνπο ρεηξψλαθηεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ νηθνγέλεηα, ελψ νη δεκφζηνη ππάιιεινη αλεζπρνχλ γηα ζέκαηα 

αλεξγίαο θαη αβεβαηφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο, αθνχ νη ίδηνη είλαη επαγγεικαηηθά απνθαηεζηεκέλνη. 
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Πίλαθαο 23: 

Επάγγεικα θαη αλαζθάιεηα

21 9 33 3 15 81

25,9% 11,1% 40,7% 3,7% 18,5%

32,8% 64,3% 60,0% 33,3% 34,1%

11,3% 4,8% 17,7% 1,6% 8,1% 43,5%

54 11 39 6 29 139

38,8% 7,9% 28,1% 4,3% 20,9%

84,4% 78,6% 70,9% 66,7% 65,9%

29,0% 5,9% 21,0% 3,2% 15,6% 74,7%

6 0 5 3 8 22

27,3% ,0% 22,7% 13,6% 36,4%

9,4% ,0% 9,1% 33,3% 18,2%

3,2% ,0% 2,7% 1,6% 4,3% 11,8%

0 2 8 2 5 17

,0% 11,8% 47,1% 11,8% 29,4%

,0% 14,3% 14,5% 22,2% 11,4%

,0% 1,1% 4,3% 1,1% 2,7% 9,1%

26 9 15 0 9 59

44,1% 15,3% 25,4% ,0% 15,3%

40,6% 64,3% 27,3% ,0% 20,5%

14,0% 4,8% 8,1% ,0% 4,8% 31,7%

64 14 55 9 44 186

34,4% 7,5% 29,6% 4,8% 23,7% 100,0%

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Επάγγεικα

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηολ

εργαζηαθό τ ώρο

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

Αγρόηες Οηθοδόκος Εργάηες

Μηζζφηός

δεκοζίοσ ηο

Μηζζφηός

ηδηφηηθού η

Επάγγεικα

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
 
Πίλαθαο 24: 

Μορθφηηθό επίπεδο θαη  αλαζθάιεηα

59 5 12 5 81

72,8% 6,2% 14,8% 6,2%

48,4% 22,7% 36,4% 35,7%

30,9% 2,6% 6,3% 2,6% 42,4%

101 13 23 6 143

70,6% 9,1% 16,1% 4,2%

82,8% 59,1% 69,7% 42,9%

52,9% 6,8% 12,0% 3,1% 74,9%

8 3 7 5 23

34,8% 13,0% 30,4% 21,7%

6,6% 13,6% 21,2% 35,7%

4,2% 1,6% 3,7% 2,6% 12,0%

8 3 6 0 17

47,1% 17,6% 35,3% ,0%

6,6% 13,6% 18,2% ,0%

4,2% 1,6% 3,1% ,0% 8,9%

46 6 5 3 60

76,7% 10,0% 8,3% 5,0%

37,7% 27,3% 15,2% 21,4%

24,1% 3,1% 2,6% 1,6% 31,4%

122 22 33 14 191

63,9% 11,5% 17,3% 7,3% 100,0%

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within

Μορθφηηθοεπηπεδο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within

Μορθφηηθοεπηπεδο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within

Μορθφηηθοεπηπεδο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within

Μορθφηηθοεπηπεδο

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within

Μορθφηηθοεπηπεδο

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηο τώρο

εργαζίας

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

Απόθοηηος

δεκοηηθού

Απόθοηηος 

γσκλ αζίοσ

Απόθοηηος 

ισθείοσ

Απόθοηηος

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μορθφηηθό επίπεδο

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 
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ηνλ Πίλαθα 24, θαίλεηαη φηη νη απφθνηηνη ρακειψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ληψζνπλ 

αλαζθάιεηα γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ελψ νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ αβεβαηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 25: 

Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε θαη  αλαζθάιεηα

8 68 5 81

9,9% 84,0% 6,2%

40,0% 42,0% 55,6%

4,2% 35,6% 2,6% 42,4%

12 124 7 143

8,4% 86,7% 4,9%

60,0% 76,5% 77,8%

6,3% 64,9% 3,7% 74,9%

6 16 1 23

26,1% 69,6% 4,3%

30,0% 9,9% 11,1%

3,1% 8,4% ,5% 12,0%

1 16 0 17

5,9% 94,1% ,0%

5,0% 9,9% ,0%

,5% 8,4% ,0% 8,9%

2 56 2 60

3,3% 93,3% 3,3%

10,0% 34,6% 22,2%

1,0% 29,3% 1,0% 31,4%

20 162 9 191

10,5% 84,8% 4,7% 100,0%

Count

% within $ Αλαζθάιεηα

% within οηθογελ εηαθή

θαηάζηαζε

% of  Total

Count

% within $ Αλαζθάιεηα

% within οηθογελ εηαθή

θαηάζηαζε

% of  Total

Count

% within $ Αλαζθάιεηα

% within οηθογελ εηαθή

θαηάζηαζε

% of  Total

Count

% within $ Αλαζθάιεηα

% within οηθογελ εηαθή

θαηάζηαζε

% of  Total

Count

% within $ Αλαζθάιεηα

% within οηθογελ εηαθή

θαηάζηαζε

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηο τώρο

εργαζίας

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

Άγακος Έγγακος Δηαδεσγκέλ ος

Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δηαθνξνπνηνχληαη ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ 

αλεζπρία αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Έηζη ζηνλ πίλαθα 

παξαηεξείηαη φηη νη έγγακνη αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηα, νη 

δηαδεπγκέλνη γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ελψ νη άγακνη 

γηα ηελ αβεβαηφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα ληψζνπλ αλαζθαιείο γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ζηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ελψ νη ρξηζηηαλνί γηα ηελ αβεβαηφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη ηελ 

αλεξγία. 
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Πίλαθαο 26: 

Θρήζθεσκα θαη αλαζθάιεηα

40 41 81

49,4% 50,6%

41,2% 43,6%

20,9% 21,5% 42,4%

65 78 143

45,5% 54,5%

67,0% 83,0%

34,0% 40,8% 74,9%

16 7 23

69,6% 30,4%

16,5% 7,4%

8,4% 3,7% 12,0%

10 7 17

58,8% 41,2%

10,3% 7,4%

5,2% 3,7% 8,9%

22 38 60

36,7% 63,3%

22,7% 40,4%

11,5% 19,9% 31,4%

97 94 191

50,8% 49,2% 100,0%

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% within $

Αλ αζθάιεηα

% within Θρήζθεσκα

% of  Total

Count

% of  Total

Οηθολ οκηθά προβιήκαη

Καηάζηαζε σγείας

Αβεβαηόηεηα ζηελ

εργαζία

Αλ εργία

Οηθογέλεηα

Total

Χρηζηηαλ ός

Μοσζοσι

κάλος

Θρήζθεσκα

Total

Percentages and totals are based on respondents.

Groupa. 

 

 
 

2.10 Ζ  εηθόλα ηεο λνζεξόηεηαο ζην Ννκό Ρνδόπεο ηα έηε 1991, 2000 θαη 2010
2
 

Όπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 Tν κεγαιχηεξν πνζνζηφ λνζεξφηεηαο αθνξά ζηνπο αζθνχληεο  ρεηξνλαθηηθφ 

επάγγεικα (68,99 % γηα ην έηνο 1991, 63,29% γηα ην έηνο 2000 θαη γηα ην 

2010) 

  Γελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ ειηθία εθδήισζεο ησλ ρξφλησλ 

παζήζεσλ (53,87 έηε γηα ην έηνο 1991, 54,70 γηα ην έηνο 2000 θαη  53,96 γηα 

ην 2010) 

                                                           
2 Ζ επηινγή ησλ εηψλ 1991,2000 θαη 2010 έγηλε ελδεηθηηθά, θαζψο απεηθνλίδνπλ ηε  λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ρνδφπεο 
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 Όζνλ αθνξά ηε γεληθή εηθφλα λνζεξφηεηαο δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ηελ εηθνζαεηία 1991-2010. Με εμαίξεζε ην 2000 φπνπ 

παξαηεξείηαη δηπιαζηαζκφο ζηα πνζνζηά λνζεξφηεηαο απφ ηε ζηεθαληαία 

λφζν θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηα πεξηζηαηηθά θαηάζιηςεο θαη ινηπψλ 

ςπρνλεπξσηηθψλ παζήζεσλ, θαη θπξίσο ζην κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο 

πεξηνρήο 

 Σν 2010 παξαηεξείηαη κηα κηθξή πηψζε ζην πνζνζηφ ζηεθαληαίαο λφζνπ  θαη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηα πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. 
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Γηάγξακκα 11: 

ΓςναίκαΆνδπαρ

Φύλο

Μ
ο

ς
ζ

ο
ς

λ
μ

ά
ν
ο

ρ
Χ

π
ιζ

ηια
ν
ό

ρ

Θ
π

ή
ζ

κ
ε
ς

μ
α

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0% 10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

4,42%

0,77%

0,58%

0,58%

7,69%

0,77%

0,19%

2,31%

1,15%

2,69%

2,5%

2,12%

5,58%

0,96%

1,15%

0,58%

7,88%

1,35%

0,38%

0,58%

1,15%

3,27%

2,12%

0,58%

8,85%

1,15%

0,19%

0,77%

4,42%

4,23%

1,35%

3,27%

0,19%

2,69%

3,46%

1,54%

0,38%

0,19%

2,88%

2,12%

2,5%

3,65%

0,19%

4,62%

Πεπιζηαηικά ΟΓΑ 1991
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Γηάγξακκα 12: 

 

Ήδη

ζςνηαξιούσορ

Υπάλληλορ

ιδιωηικού ηομέαΧειπώνακηερ

Επάγγελμα

Γ
ς

ν
α

ίκ
α

Ά
ν

δ
π

α
ρ

Φ
ύ

λ
ο

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

15,0

%

12,0

%

9,0%6,0%3,0%0,0% 15,0

%

12,0

%

9,0%6,0%3,0%0,0% 15,0

%

12,0

%

9,0%6,0%3,0%0,0%

9,38%

0,78%

14,84%

0,78%

2,34%

1,56%

7,03%

4,69%

7,03%

1,56%

1,56%

1,56%

0,78%

3,91%

0,78%

4,69%

1,56%

0,78%

1,56%

0,78%

4,69%

1,56%

9,38%

2,34%

1,56%

0,78%

1,56%

3,12%

2,34%

1,56%

0,78%0,78%

0,78%

0,78%

Πεπιζηαηικά ΙΚΑ -1991
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Γηάγξακκα 13: 

Πεπιζηαηικά ΟΓΑ-2000

ΜοςζοςλμάνορΧπιζηιανόρ

Θπήζκεςμα

Γςναίκα
Άνδπαρ

Φ
ύλο

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Νεοπλαζία πνεσμόνφν

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Πά
θη

ζη

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Νεοπλαζία πνεσμόνφν

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Πά
θη

ζη

10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0% 10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

2,17%

0,97%

0,24%

4,34%

1,81%

0,6%

1,21%

1,33%

1,09%

0,97%

2,29%

5,91%

1,93%

1,57%

7,48%

3,86%

1,21%

2,53%

0,84%

1,81%

1,69%

1,69%

1,93%

1,21%

1,33%

2,41%

0,12%

0,97%

0,24%

1,57%

0,24%

5,91%

5,79%

2,53%

0,12%

0,72%

4,58%

6,76%

0,36%

3,02%

0,12%

2,41%

0,84%

9,29%
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Γηάγξακκα 14: 

Ήδη

ζςνηαξιούσορ

Υπάλληλορ

ιδιωηικού

ηομέα

Υπάλληλορ

δημοζίος

ηομέαΧειπώνακηερ

Επάγγελμα

Γ
ς

ν
α

ίκ
α

Ά
ν
δ

π
α

ρ

Φ
ύ

λ
ο

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Νεοπλαζία πνεσμόνφν

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο

Λοιπές λοιμώδεις παθήζεις

Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις

Καηάθλιυη

Λοιπές νεοπλαζίες

Νεοπλαζία Μαζηού

Νεοπλαζία πνεσμόνφν

Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σηεθανιαία νόζος

Π
ά

θ
η

ζ
η

15,0%10,0%5,0%0,0% 15,0%10,0%5,0%0,0% 15,0%10,0%5,0%0,0% 15,0%10,0%5,0%0,0%

2,95%

1,69%

1,69%

0,84%

1,27%

0,84%

0,42%

1,69%

1,27%

5,49%

0,42%

0,42%

0,84%

0,84%
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0,84%

0,84%

0,84%
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0,42%

13,92%
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1,69%

0,42%

Πεπιζηαηικά ΙΚΑ-2000
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Γηάγξακκα 15: 
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Θπήζκεςμα

Γςναίκα
Ά

νδπαρ

Φ
ύλο

Λοιπές παθήζεις

Εγκεθαλικό επειζόδιο
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Μσοζκελεηικές παθήζεις
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Νεοπλαζία Μαζηού
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1,94%

4,13%

2,97%

0,26%

0,39%

5,68%

6,33%

0,9%

1,68%

0,13%

0,78%

2,45%

6,72%

5,56%

5,17%

0,39%

19,64%

4,78%

4,39%

2,33%

0,65%

2,33%

1,81%

2,97%

1,68%

0,13%

2,71%

1,29%

0,26%

1,29%

1,16%

0,13%

0,52%

0,52%

Πεπιζηαηικά ΟΓΑ- 2010
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Γηάγξακκα 16: 

Ήδη

ζςνηαξιούσορ

Υπάλληλορ

ιδιωηικού

ηομέα
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δημοζίος
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Νεθρική ανεπάρκεια

Μσοζκελεηικές παθήζεις

Λοιπές υστονεσρφηικές παθήζεις
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Λοιπές καρδιαγγειακές παθήζεις

Καρδιαγγειακή νόζος

Σηεθανιαία νόζος

Πά
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0,24%

0,24%

0,95%

0,24%

0,24%

0,24%

0,48%

0,24%

0,24%

1,67%

1,67%

0,95%

0,71%

2,62%

0,48%

0,71%

0,71%

0,48%

0,95%

0,48%

2,38%

1,19%

0,95%

4,52%

0,71%

0,24%

0,95%

1,9%

0,24%

0,71%

1,67%

0,71%

0,24%

0,95%

1,19%

0,95%

0,95%

4,05%

2,38%

0,24%

0,24%
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14,76%

3,81%

2,14%

2,62%
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0,48%

10,95%

0,24%

0,24%

0,95%

0,24%
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1,9%

0,24%

2,62%

2,86%
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1,43%

0,24%

Πεπιζηαηικά ΙΚΑ-2010
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

πκπεξάζκαηα 
 

πλνςίδνληαο,  ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επίπεδνπ φπσο ην επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην 

εηζφδεκα ζηελ πξφθιεζε αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη βαζηά. Ζ ππφζεζε 

φηη νη πνιίηεο πνπ αζθνχλ ρεηξνλαθηηθφ επάγγεικα, έρνπλ ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο 

θαη εηζφδεκα είλαη απηνί πνπ λνζνχλ ζπρλφηεξα θαίλεηαη φηη επηβεβαηψλεηαη.  

ηε Θξάθε  ε εηθφλα ηεο λνζεξφηεηαο δελ δηαθέξεη απφ εθείλε ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα, αληηζέησο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε φμπλζε. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλάγεηαη φηη αλαθνξηθά κε:  

Τν επάγγεικα 

 Σα ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

λνζεξφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπο νηθνδφκνπο λα εκθαλίδνπλ 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ελψ νη εξγάηεο ζηελ 

θαηάζιηςε θαη ςπρηθέο λφζνπο 

 Οη απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θαη  ηδησηηθφ ηνκέα  επηιέγνπλ πξνζεθηηθά 

ηα είδε δηαηξνθήο θαη πφζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο αγξφηεο, νηθνδφκνπο θαη 

εξγάηεο 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, επαιεζεχηεθε φηη φζνη 

απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα είλαη πεξηζζφηεξν 

ελεκεξσκέλνη απφ εθείλνπο πνπ αζθνχλ ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα 

 Οη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ηνκέα δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί ην κηθξφηεξν 

βαζκφ ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο 

 Οη αγξφηεο, εξγάηεο ή νηθνδφκνη δειψλνπλ ιηγφηεξν ελνριεκέλνη απφ ηνπο 

δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο ππαιιήινπο αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα εγγχηεηα 

ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 
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Τν κνξθωηηθό επίπεδν 

 Ζ λνζεξφηεηα εκθαλίδεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηα ζηξψκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ ην ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο 

 Σα άηνκα κε ρακειή κφξθσζε πηνζεηνχλ ζπρλφηεξα αλζπγηεηλέο  δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο 

 ε αληίζεζε κε ηνπο απφθνηηνπο δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ, νη απφθνηηνη 

ιπθείνπ θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δειψλνπλ ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε 

ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο  

 ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία φζνη έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

έρνπλ ππνζηεί θαη ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπξξίθλσζεο εηζνδήκαηνο κεηά ηελ 

εθδήισζε ηεο λφζνπ. 

Τα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

 Σα πςειφηεξα πνζνζηά λνζεξφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα κε ρακειά 

εηζνδήκαηα. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ  ζπγθεληξψλεη ε θαηάζιηςε θαη νη 

ςπρηθέο παζήζεηο ζην ρακειφηεξν εηζφδεκα 

 Οη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα παξνρήο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο  

 Σν 13,64 % ηνπ δείγκαηνο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ νπνίνπ μεπεξλά ην 

φξην ησλ 15.380,90 €, δειψλεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπξξίθλσζεο. 
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