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Ποιο είναι το θέμα ……

Αφορά σε πολιτική υγείας….

αφορά………  

στις απόψεις του κοινού για θέματα εξαρτήσεων και 
ψυχικής υγείας

τον καθορισμό προτεραιοτήτων

Θα εξετάσουμε με βάση τα αποτελέσματα έρευνας
τις απόψεις του κοινού  για…..

Καθορισμό Προτεραιοτήτων και τη Διαμόρφωση Πολιτικής Υγείας
σε θέματα εξαρτήσεων και  ψυχικής υγεία
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Για την ιστορία...

• Αρχαία Αθήνα  5ος αιώνας 

• Sherry Arnstien (1969) 

• Σκανδιναβικές χώρες- Δεκαετία του ’80

…Ως δημοκρατικό δικαίωμα 

• Συμβούλιο της Ευρώπης

• Χάρτης της Λουμπλιάνα

• Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων των Ασθενών 

• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ασθενών
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❑ Ως η επιλογή που στηρίζεται σε μια διαδικασία ιεράρχησης. 

Σε μάκρο-επίπεδο αναφέρεται σε αποφάσεις πολιτικής υγείας που

περιλαμβάνουν διαδικασίες κατανομής πόρων υγείας μεταξύ των

φορέων, οργανισμών ή ανταγωνιστικών προγραμμάτων ή ακόμη

αναφέρεται στα σαφή και άμεσα όρια πρόσβασης στη φροντίδα υγείας

Σε μίκρο-επίπεδο αναφέρεται σε αποφάσεις στο σημείο της παροχής

φροντίδας υγείας

(Dicker & Armstrong 1995, Nord et al. 1995, Williams 1988, Martin, Abelson &

Singer 2002, Βοζίκης 2012).

Καθορισμός προτεραιοτήτων

4



Αρχές 
κατανομής 

πόρων 

Οι υπηρεσίες
θα πρέπει να 
κατανέμονται 
στο κοινό 

προτεραιότητα δίνεται 
σε άτομα με

Αρχή της 
Ανάγκης

σύμφωνα με 
την «ανάγκη»

•μεγαλύτερη ιατρική ανάγκη
•σοβαρότερη νόσου 

Αρχή της 
Αξίας

με βάση την 
αρχή της 
«αξίας». 

•υγιεινό τρόπο ζωής

Αρχή της 
Λειτουργι-
κότητας
(αποδοτικό
τητας)

έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται 
το μέγιστο της 
ωφέλειας

•δυνατότητα να κερδίσουν «υγεία» 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό στον 
εναπομείναντα χρόνο ζωής τους
•την μικρότερη ηλικία
•χαμηλότερου κόστους θεραπείες

(Wilmot & Ratcliff 2002, Liss 2003, Green 2009), (Nord et al. 1995, Cookson & Dolan 1999, Wilmot & 
Ratcliffe 2002), (Hadorn 1991),( Hauck, Smith, and Goddard 2004),(Wilmot & Ratcliffe 2002, Green & 
Gerard 2009), (Sissouras et al. 2007), (Tsuchiya 1999), (Nord et al. 1995, Sassi, Archard & Le Grand 2001).
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Στόχος
• Διερεύνηση των απόψεων του κοινού σε σχέση με τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας αλλά και τη διαμόρφωση 
πολιτικής υγείας

• Αναγνώριση  των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση των 
απόψεών του κοινού

• Η έρευνα εστιάζει στις προτιμήσεις του κοινού σχετικά με:

➢ τα χαρακτηριστικά των ασθενών
➢ την κατάσταση της υγείας
➢ τις συνθήκες διαβίωσης 
➢ το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο

ως πιθανά κριτήρια για τον καθορισμό προτεραιοτήτων.
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Η μελέτη και οι μέθοδοι

• Συγχρονική μελέτη συσχετίσεων

• Χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τρεις 

διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις:

• Ποιοτική- Ομάδες εστίασης

• Πειραματική- Άσκηση επιλογής

• Ποσοτική- Ερωτηματολόγιο 
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Δειγματοληψία 

Ποιοτική ομάδες 
εστίασης

στοχευμένη

πειραματική άσκησης επιλογήςΣτρωματο-ποιημένη με 
ποσοστώσεις 

ποσοτική Ερωτηματολόγιο 
ευκολίας, στρωμα-

τοποιημένη (φύλο, ηλικία 
τόπος διαμονής)
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Ερευνητικά εργαλεία 

ποιοτική

• ομάδες 
εστίασης 

πειραματική

• Καρτέλες με 
συνδυασμούς 
διαφορετικών 
επιλογών

Ποσοτική

2
ερωτηματολόγια:

α) το νέο 
ερωτηματολόγιο

β) το SF 12v2 
Health status
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Ποσοτική έρευνα – κυρίως έρευνα 

Δειγματοληψία: 
• ευκολίας, στρωματοποιημένη ως προς το φύλο, την 

ηλικία και τον τόπο διαμονής 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων:
• Το νέο ερωτηματολόγιο
• SF-12v2 Health status 

Πληθυσμός:  
ενήλικες ελληνοκύπριοι από επαρχία Λευκωσίας

Δείγμα: 450 άτομα
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων

• Πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις

✓καφετέριες, καφενεία, πλατείες, στάσεις 
λεωφορείων, αγορές και δρόμους

• Δείκτης ανταπόκρισης 73%

• Στατιστική ανάλυση

Πρόγραμμα IBM SPSS 21.0
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Αποτελέσματα
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Βαρύτητα κριτηρίων άσκησης επιλογής 

27.4%

25.5%15.2%

12.1%

11.9%

7.9%

Σχετική αξία 
Σοβαρότητα 
ασθένειας

Ηλικία

Είδος ασθένειας

Βελτίωση υγείας

Κόστος θεραπείας

Υγιεινός τρόπος ζωής
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Χρησιμότητα (άσκηση επιλογής)

Μέγιστη Ελάχιστη

16 ετών 68 ετών

Μη υγιεινός τρόπος ζωής Υγιεινός τρόπος ζωής

Οξεία ασθένεια Χρόνια ασθένεια

Σοβαρή ασθένεια Ελαφριά ασθένεια

Μεγάλη βελτίωση της υγείας Μέτρια βελτίωση της υγείας

Μικρό κόστος θεραπείας Μεγάλο κόστος θεραπείας
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Εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (μαστογραφία, Παπ τεστ, 
τεστ για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τεστ για τον …

Εμβολιασμοί

Μακροχρόνιες και υψηλού κόστους θεραπείες σε παιδιά

Εξετάσεις και θεραπεία της φυματίωσης

Εξετάσεις και θεραπείες για τα λοιμώδη νοσήματα

Μακροχρόνιες & υψηλού κόστους θεραπείες σε καρδιοπαθείς

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας, όπως επίσκεψη σε 
παθολόγο/οικογενειακό ιατρό/παιδίατρο κ.α.

Θεραπεία μεθαδόνης/υποκατάστατων ουσιών σε χρήστες 
ναρκωτικών

Θεραπείες καρκινοπαθών τελικού σταδίου

Θεραπεία υψηλού κόστους σε ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα που 
συνεχίζει να καπνίζει μετά τη διάγνωση

Μεταμόσχευση ήπατος σε άτομο εξαρτημένο από αλκοόλ που 
αρνείται θεραπεία απεξάρτησης

Εγχείρηση καρδίας σε καπνιστή που συνεχίζει να καπνίζει

1.6%

2.9%

1.8%

1.8%

3.0%

2.7%

11.0%

14.3%

15.7%

47.0%

50.9%

48.1%

5.6%

4.9%

9.2%

9.9%

12.6%

20.7%

15.2%

24.7%

23.8%

27.2%

24.3%

27.7%

92.8%

92.2%

89.1%

88.3%

84.4%

76.6%

73.8%

61.0%

60.5%

25.8%

24.8%

24.2%

Υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται δωρεάν
διαφωνώ απόλυτα -διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ συμφωνώ - συμφωνώ απόλυτα
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Ιστορικό και σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς

Είδος της ασθένειας

Συνολικός χρόνος του ασθενούς στη λίστα αναμονής

Ηλικία του ασθενούς

0ικονομική κατάσταση του ασθενούς

Αναμενόμενα αποτελέσματα, λειτουργικότητα,προσδοκώμενη 
ποιότητα ζωής και γενικά όφελος του ασθενούς μετά τη θεραπεία

Κόστος της θεραπείας/επέμβασης

Οικογενειακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ασθενούς

Τρόπος ζωής του ασθενούς (διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ)

Κοινωνική θέση, κοινωνική προσφορά και μορφωτικό επίπεδο του 
ασθενούς

4.9%

12.3%

14.5%

27.1%

33.9%

26.0%

41.1%

50.7%

44.2%

81.3%

6.9%

15.2%

24.4%

13.7%

15.3%

24.8%

23.0%

22.9%

31.4%

11.3%

88.2%

72.4%

61.1%

59.2%

50.8%

49.2%

35.9%

26.4%

24.5%

7.4%

Χαρακτηριστικά και στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στον καθορισμό προτεραιότητας

διαφωνώ απόλυτα - διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ συμφωνώ - συμφωνώ απόλυτα
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0 20 40 60 80 100

Άτομα με υψηλό εισόδημα

Άτομα που έχουν υγιεινό τρόπο ζωής 
(διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ, άσκηση)

Άτομα με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής 
ευθύνης

Ασθενείς με εκφυλιστικές ασθένειες 
(άνοια, αλτζάιμερ)

Ασθενείς τελικού σταδίου (π.χ. 
καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, διαβητικοί) 

99.3

92.2

91.8

83.6

79.8

Κατάταξη ομάδων που ΔΕΝ θα μπορούσαν να λάβουν κατά προτεραιότητα 

δωρεάν θεραπεία (%)
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
γονέων με παιδιά που 

έχουν προβλήματα 
συμπεριφοράς

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και βοήθειας μαθητών 
για την αποφυγή ή το 

κόψιμο του καπνίσματος

Πρόγραμμα 
εμβολιασμού 

ηλικιωμένων κατά της 
γρίπης

4.07

3.36

2.57

Κατανομή ποσού €10.000.000 μεταξύ τριών 
διαφορετικών προγραμμάτων - Μέση τιμή



Συσχετίσεις ανεξάρτητων και 
εξαρτημένων μεταβλητών 
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Σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και άποψης για δωρεάν 

παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα που συνεχίζουν την επιβλαβή 

συμπεριφορά 

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας Σχέση Στατιστικά

σημαντική σχέση
(συν/στης  συσχέτισης)

Σε εξαρτημένο άτομο από το αλκοόλ-

Μεταμόσχευση ήπατος Το

αυξημένο 

εκπαιδευ-

τικό

επίπεδο 

σχετίζεται

με αύξηση 

του 

βαθμού 

θετικής

άποψης

Spearman

0,2, p<0,001

Σε καπνιστή – θεραπεία για καρκίνο 

του πνεύμονα 

Spearman

0,2, p<0,001

Σε καπνιστή - Εγχείρηση καρδίας Spearman

0,16, p=0,001

Σε χρήστη ναρκωτικών – θεραπεία

μεθαδόνης /υποκατάστατων ουσιών 

Spearman =0,1, 

p=0,036

Τα άτομα με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο υποστηρίζουν τη 

δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε άτομα που συνεχίζουν την επιβλαβή 

συμπεριφορά
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Σχέση εκπαιδευτικού επίπεδου και επιλογής ως 
προτεραιότητας των υπηρεσιών αγωγής/ προαγωγής της 

υγείας και προληπτικών δράσεων 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Επιλογή ως προτεραιότητας τις 
υπηρεσίες αγωγής/ προαγωγής 
της υγείας και προληπτικών 
δράσεων 

υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

αυξημένη συχνότητα της επιλογής

Στατιστικά σημαντική (p=0,013)

Άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο επιλέγουν ως 
προτεραιότητα υπηρεσίες αγωγής/ προαγωγής της υγείας και 

τις προληπτικές δράσεις 21



Συζήτηση
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Η Αρχή της «ανάγκης» έλαβε υποστήριξη 

Να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό προτεραιότητας

✓το ιστορικό & η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή        
(1η επιλογή και κριτήριο με την μεγαλύτερη αξία)

✓ το είδος της ασθένειας (2η επιλογή)

ομάδες που θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα

✓ασθενείς σε επείγουσα κατάσταση (2η επιλογή)

οι υπηρεσίες θα πρέπει να κατανέμονται εκεί όπου 

υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη (Beauchamps & Faden 1979, 

Stefanini 1999). Εκεί δηλαδή που έχουμε σοβαρή ασθένεια ή 

επείγουσα κατάσταση.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα τη διεθνή βιβλιογραφία (Nord et al. 

1995a, Ryynänen et al. 1999, Shmueli 2000, Green 2009, Βοζίκης 2012) και (Ryynänen et al. 1996, 

Ryynänen et al. 1999, Lees et al. 2002, Dolan & Shaw 2003, Gyrd-Hansen 2004, Schwappach & 

Strasmann 2006, Mortimer & Segal 2008, Green 2009, Green & Gerard 2009, Baker et al. 2010, 

Diederich, Winkelhage & Wirsik 2011, Lancsar et al. 2011, Richardson et al. 2011, Lim et al. 2012, 

Winkelhage & Diederich 2012, Diederich, Swait & Wirsik 2012, Singh et al. 2012, Linley & Hughes 2013, 

Whitty et al. 2014) 23



Η αρχή της Ανάγκης υποστηρίχτηκε από άτομα με 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

Το αυξημένο εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζεται με αύξηση του βαθμού

συμφωνίας για παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε άτομα που συνεχίζουν την

επιβλαβή συμπεριφορά μετά την διάγνωση. Στατιστικά σημαντική σχέση

Spearman=0,2, p<0,001

Τα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έκαναν επιλογές 

με βάση την αρχή της «ανάγκης» και όχι της 

«αποδοτικότητας» 
24

Δεν επιβεβαιώθηκε η θεωρία ότι: «Τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση

θα αποδέχονται περισσότερο την αρχή της «αποδοτικότητας» αντί της

«ανάγκης»

Η ακαδημαϊκή επιτυχία οδηγεί σε «ατομική ιδεολογία επιτυχίας» και

εντονότερη άποψη ότι η ατομική επιτυχία και η επιτυχία γενικότερα είναι

επιθυμητή και πρέπει να ανταμείβεται» (Andreß & Heien 2001, Winkelhage &

Diederich 2012)



Η αρχή της Αποδοτικότητας ΔΕΝ έλαβε υποστήριξη

Επιβεβαιώνει μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας (Nord et al. 1995a) και (Ryynänen

et al. 1996, Linley & Hughes 2013)

είναι όμως αντίθετο με άλλες έρευνες:(Schwappach 2002, Schwappach & Strasmann

2006, Mortimer & Segal 2008, Winkelhage & Diederich 2012, Linley & Hughes 2013, Whitty et al. 2014) 

Το κοινό υποστήριξε

Να ΜΗΝ λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό προτεραιότητας

➢Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η λειτουργικότητα, η προσδοκώμενη 

ποιότητα ζωής, το όφελος του ασθενή μετά τη θεραπεία (6η θέση)

➢Το κόστος της θεραπείας/επέμβασης (6η θέση και 5ον σε χρησιμότητα στην 

άσκηση επιλογής) 
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Η αρχή της Αξίας ΔΕΝ έλαβε υποστήριξη

➢ Απέρριψαν, σε ποσοστό 92,2%, να έχουν κατά 

προτεραιότητα δωρεάν πρόσβαση και θεραπεία τα άτομα 

με υγιεινό τρόπο ζωής.

➢ Ο υγιεινός τρόπος ζωής ως κριτήριο έλαβε την τελευταία 

θέση 

Αντίθετα αποτελέσματα με πολλές έρευνες 

✓ επιδρούν παράγοντες γενετικοί, κοινωνικοί, 
περιβαλλοντικοί (Buyx 2008)

✓ επηρεάζεται από την εκπαίδευση (Elo 2009)

✓ χαμηλή προτεραιότητα μπορεί να προκαλέσει ανισότητα 
(Myllykangas et al. 2003)

Υποθέτουμε ότι θεώρησαν πως ένα άτομο με υγιεινό τρόπο 

ζωής θα έχει και λιγότερες ανάγκες για υπηρεσίες
26



Δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε άτομα που συνεχίζουν την 

επιβλαβή συμπεριφορά μετά τη διάγνωση 

Οι συμμετέχοντες διαφώνησαν:

α) με τη δωρεάν εγχείρηση καρδίας σε καπνιστή 
που συνεχίζει να καπνίζει

β) με τη μεταμόσχευση ήπατος σε άτομο 
εξαρτημένο από το αλκοόλ που αρνείται 
θεραπεία απεξάρτησης

γ) με τη θεραπεία υψηλού κόστους σε ασθενή με 
καρκίνο του πνεύμονα που συνεχίζει να καπνίζει 
μετά τη διάγνωση
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Απόψεις των συμμετεχόντων για το ποιες ομάδες ατόμων θα μπορούσαν 
να έχουν κατά προτεραιότητα δωρεάν πρόσβαση και θεραπεία με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιατρικά κριτήρια 

• Οι συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά για τις 
πιο κάτω ομάδες ατόμων

• Για τους ασθενείς με εκφυλιστικές ασθένειες 
(άνοια, αλτζχάϊμερ κλπ) με ποσοστό 83,6%, για 
τους ασθενείς τελικού σταδίου (π.χ. 
καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, διαβητικοί κ.α.) με 
ποσοστό 79,8% και 

• για τους ασθενείς με ψυχική νόσο 
(σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη, αγχώδεις
διαταραχές κ.α.) με ποσοστό 68,2%.
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Απόψεις του κοινού για τον καθορισμό 
προτεραιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Οι ερωτώμενοι ιεράρχησαν την 
προτεραιότητα χρηματοδότησης για δώδεκα 
υπηρεσίες υγείας.

✓5η θέση: Ψυχιατρικές υπηρεσίες για 
ασθενείς με ψυχικά νοσήματα

✓10η θέση: Προγράμματα θεραπείας ατόμων 

εξαρτημένων από ουσίες
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Άσκηση κατανομής χρημάτων, Κατανομή χρηματικού 
ποσού €10.000.000 από τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες κατένειμαν το ποσό €10.000.000 κατά σειρά 
προτεραιότητας ως εξής: 

• Το υψηλότερο ποσό (με μέση τιμή 4,04 εκατομμύρια ευρώ), στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων με παιδιά που έχουν προβλήματα 
συμπεριφοράς,

• το δεύτερο υψηλότερο ποσό (με μέση τιμή τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ) 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και βοήθειας μαθητών για την 
αποφυγή ή το κόψιμο του καπνίσματος και τέλος,

• το χαμηλότερο ποσό (με μέση τιμή τα 2,72 εκατομμύρια ευρώ), στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού ηλικιωμένων κατά της γρίπης.

30



Θεραπεία μεθαδόνης /υποκατάστατων ουσιών 
σε χρήστες ναρκωτικών

Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται δωρεάν

χαμηλά ποσοστά συμφωνίας, καταγράφηκαν 
για τη θεραπεία μεθαδόνης /υποκατάστατων 
ουσιών σε χρήστες ναρκωτικών (61%)
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Η ψυχική υγεία και οι προτεραιότητες

• Εμφανής ήταν η δυσμενής διάκριση έναντι των ψυχικά ασθενών. Οι 
συμμετέχοντες δεν αποδέχτηκαν σε ποσοστό 68,2%, να έχουν κατά 
προτεραιότητα δωρεάν πρόσβαση και θεραπεία οι ασθενείς με ψυχική 
νόσο (σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κ.α.)

• Επίσης, στην ιεράρχηση των υπηρεσιών σε σειρά προτεραιότητας για 
χρηματοδότηση, οι Ψυχιατρικές υπηρεσίες για ασθενείς με ψυχικά 
νοσήματα και τα προγράμματα θεραπείας ατόμων εξαρτημένων από 
ουσίες, τοποθετήθηκαν στις τελευταίες θέσεις προτεραιότητας. 

Υποθέτουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι επηρεασμένα από το 
«στίγμα» της ψυχικής διαταραχής, την γενικότερη στάση που η κοινωνία 
έχει απέναντι σ’ αυτούς τους ασθενείς, αλλά και στο γεγονός ότι οι 
ασθενείς αυτοί και οι οικογένειές τους, λόγω και πάλι του στίγματος, 
αποτελούν μια αδύνατη ομάδα πίεσης, που ουσιαστικά είναι κρυμμένη 
και δεν διεκδικεί.
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