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Περίληψη 

Στο παρόν έγγραφο γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης πρόσφατων στοιχείων, που αφορούν 

τις δαπάνες για υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά και διάφορους δείκτες που σχετίζονται με το 

αντικείμενο. Οι δαπάνες υγείας  βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις δαπάνες για μακροχρόνια 

φροντίδα υγείας. Εξετάζεται λοιπόν, τι είναι αυτό που επηρεάζει τις δαπάνες για ΜΦΥ τόσο από 

την οικονομική πλευρά όσο και απο την κοινωνική 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This document is an attempt to show recent data, relating to health expenditure in OECD 

countries, plus a number of indicators which are related to the subject. Health costs are directly 

related to long-term health care expenditure. So it's examined what is that affects the costs for 

LTC, both in social and economic terms. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις ανεπτυγμένες κοινωνίες αλλά και σε αρκετές αναπτυσόμενες, παρουσιάζεται το πρόβλημα 

των δαπανών που σχετίζονται με την υγεία. Όσο δηλαδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής τόσο 

αυξάνονται και οι δαπάνες που αφορουν την υγεία. Οι ανάγκες για υπηρεσίες υγείας τίνουν να 

γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες καθώς τα κράτη προοδεύουν. 

Στο παρόν κείμενο και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσέγγιση και ανάλυση 

του θέματος: τί είναι υγεία και τι δαπάνες για αυτήν. 

Αναφέρονται στοιχεία των μελών του ΟΟΣΑ και γίνεται επεξήγηση του όρου δαπάνες για υγεία 

όπου αυτές διαχωρίζονται σε ιδιοτικές και δημόσιες. 

Επομένως, σημαντικό ρόλο παίζει το κράτος και το κατά πόσο παρεμβαίνει σε αυτήν την σχέση. 

Παρουσιάζονται κυρίως σε πίνακες, οι δαπάνες για υγεία των κρατών μελών του ΟΟΣΑ σε 

σχέση με το ΑΕΠ αλλά και κατά κεφαλήν.Έτσι παρατηρείται μία γενικότερη αύξηση των 

δαπανών υγείας στις περισότερες χώρες και η διαφοροποίηση έγκειται στο ποσό τις αύξησης. 

Έτσι έχουμε χώρες που ναι μεν παρατηρείται αύξηση των δαπανών σε βάθος χρόνου,αλλά αυτή 

η αύξηση τίνει να μειώνεται. Χώρες όπως η Ελλάδα,η Ιρλανδία,και η Πορτογαλία  παρατηρείται 

μείωση του ρυθμού αύξησης των δαπανών για την υγεία που είναι ανάλογη με την επι μέρους 

αστάθεια της χώρας. Ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία βλέπουμε, έστω και 

οριακή, μείωση του ρυθμού αύξησης των δαπανών για την υγεία. 

Περίπου το ίδιο συμβάινει και στις κατά κεφαλήν δαπάνες για υγεία, όπου η Ελβετία και η 

Νορβηγία δαπανούν πάνω απο 5500 δολάρια, έχοντας διπλασιάσει σε μία δεκαετία την 

ονομαστική αξία των δαπανών, ενώ σε αντίθεση οι Μεσογειακές χώρες όπου και επλήγησαν 

περισότερο από την κρίση, έχουν σταθερή ή μικρή αύξηση των δαπανών αυτών. 

Φαίνεται λοιπόν η αρχή μιας ανομοιογένειας και όχι μιας σύγκλισης μεταξύ των χωρών, παρ'όλα 

αυτά όμως, είναι ευδιάκριτο ότι όλες οι χώρες δαπανούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος του 

προϋπολογισμού τους για την υγεία. 
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Στο δεύτερο καφάλαιο αναλύεται ένα μέρος των δαπανών υγείας, που ονομάζεται Μακροχρόνια 

Φροντίδα Υγείας. 

Γίνεται ένας διαχωρισμός στους τύπους της Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας και στο πως οι 

διάφορες χώρες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τους λήπτες. Κατά μέσο όρο στις χώρες του 

ΟΟΣΑ, περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των δικαιούχων MΦΥ είναι ηλικίας άνω των 80 

ετών και σχεδόν τέσσερις στους πέντε είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα αυξανόμενο ποσοστό του 

πληθυσμού των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Η ασφάλιση της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, έχει ένα αργό ξεκίνημα, αλλά πλέον έχει 

καθιερωθεί ως μια όλο και πιο σημαντική πηγή δαπανών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο λοιπόν, παρουσιάζονται οι παράμετροι που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

αυτές τις δαπάνες τόσο από την οικονομική όσο και από την κοινωνική σκοπιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ 
 

1.1 Η Υγεία με την ματιά του ΟΟΣΑ 2015 

Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την υγεία  είναι τα ακόλουθα: 

1)Τα νέα φάρμακα θα αυξήσουν τις φαρμακευτικές δαπάνες σε περίπτωση μη προσαρμογής της 

πολιτικής 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης ανήλθαν σε 800 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ το 2013. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 20% των συνολικών δαπανών για την υγεία κατά 

μέσο όρο. 

Ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για τη λιανική αγορά φαρμάκων επιβραδύνθηκε κατά τα 

τελευταία έτη στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ οι δαπάνες για φάρμακα εντός των 

νοσοκομείων γενικά αυξήθηκαν. 

Η εμφάνιση νέων φαρμάκων «υψηλού κόστους» που προορίζονται για μικρές ομάδες ασθενών 

έδωσε την αφορμή για τη διεξαγωγή νέου διαλόγου σχετικά με τη βιωσιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης μακροπρόθεσμα. 

2)Το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να επιμηκύνεται, όμως οι διαφορές παραμένουν μεγάλες τόσο 

μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων. 

Το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει τη σταθερή ανοδική του πορεία στις χώρες του ΟΟΣΑ με μέσο 

ρυθμό αύξησης 3-4 μήνες κάθε χρόνο. Το 2013 το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση έφτασε τα 

80,5 έτη κατά μέσο όρο σημειώνοντας αύξηση άνω των 10 ετών από το 1970. 

Το προσδόκιμο ζωής στις βασικές αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, η Κίνα, αυξανόταν 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες συγκλίνοντας ταχέως προς το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, όμως πολύ 

μικρότερη αύξηση σημειώνεται σε χώρες όπως η Νότια Αφρική. 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι γυναίκες αναμένεται να ζήσουν 5 χρόνια περισσότερο από τους 

άνδρες, όμως η διαφορά αυτή έχει μειωθεί κατά 1,5 έτος από το 1990. 

Τα άτομα με το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αναμένεται να ζήσουν 6 χρόνια περισσότερο 
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3)Ο αριθμός των ιατρών και των νοσοκόμων ουδέποτε ήταν τόσο μεγάλος στις χώρες του 

ΟΟΣΑ 

Ο αριθμός των ιατρών και των νοσοκόμων αυξήθηκε από το 2000 σε όλες σχεδόν τις χώρες του 

ΟΟΣΑ, τόσο σε απόλυτο αριθμό όσο και ανά κάτοικο. Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα γρήγορη τοσο 

σε μερικές χώρες οι οποίες διέθεταν λιγότερους ιατρούς το 2000, όσο και σε χώρες όπου ο 

αριθμός των ιατρών ήταν ήδη σχετικά μεγάλος (π.χ. Ελλάδα). 

Η αύξηση οφειλόταν στον υψηλότερο αριθμό φοιτητών στις εγχώριες σχολές υγείας, καθώς και 

στον υψηλότερο αριθμό ιατρών και νοσοκόμων που είχαν εκπαιδευτεί στην αλλοδαπή. 

Για κάθε ένα γενικό ιατρό υπάρχουν περισσότεροι από δυο ειδικοί κατά μέσο όρο στις χώρες 

του ΟΟΣΑ. 

4)Οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες περίθαλψης παραμένουν εμπόδιο στην πρόσβαση στη φροντίδα 

υγείας 

Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν καθολική κάλυψη υγείας για μια βασική δέσμη υπηρεσιών 

υγείας, με εξαίρεση την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία 

Οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην 

πρόσβαση για φροντίδα υγείας. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 20% περίπου των 

δαπανών υγείας καταβάλλεται απευθείας από τους ασθενείς. 

Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι κατά τέσσερις έως έξι φορές πιο πιθανό να 

αναφέρουν ότι οι ιατρικές ή οι οδοντιατρικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται λόγω οικονομικών 

ή άλλων αιτιών. 
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5)Πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα χάνουν τη ζωή τους επειδή η ποιότητα της φροντίδας υγείας δε 

βελτιώνεται αρκετά γρήγορα 

Χάρη στην καλύτερη αντιμετώπιση των νόσων που συνιστούν απειλή για τη ζωή, όπως η 

καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο, τα ποσοστά θνησιμότητας στις περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκαν. 

Τα επίπεδα επιβίωσης, επίσης έχουν βελτιωθεί για πολλές μορφές καρκίνου στις περισσότερες 

χώρες λόγω καλύτερης θεραπείας και πιο πρώιμης διάγνωσης. Παρόλα αυτά, ορισμένες χώρες, 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Χιλή, εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις 

χώρες με την καλύτερη επίδοση όσον αφορά την επιβίωση μετά τη διάγνωση διάφορων μορφών 

καρκίνου. 

Η ποιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει βελτιωθεί σε πολλές χώρες, όπως φαίνεται 

από τη συνεχή μείωση των αποφευκτών νοσοκομειακών εισαγωγών για νοσηλεία λόγω χρόνιων 

ασθενειών. Παρόλα αυτά, σε όλες τις χώρες υπάρχουν περιθώρια για τη βελτίωση της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Οι πρακτικές συνταγογράφησης φαρμάκων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της 

ποιότητας της φροντίδας υγείας. Health at a Glance 2015 
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1.2 Tι είναι υγεία 

Η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία ζωής του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος είναι 

υγιής, τότε μπορεί και ανταποκρίνεται πλήρως και επαρκώς στις εργασιακές, κοινωνικές και 

οικογενειακές του υποχρεώσεις. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής, τότε αφενός μεν δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του, αφετέρου δε είναι εξαναγκασμένος να 

δαπανήσει χρήματα για την αποκατάσταση της υγείας του. Η έννοια της υγείας συχνά συγχέεται 

με την έννοια φροντίδας υγείας. Αλετράς 2002 

Σύμφωνα με τους Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτα 2007, το σύστημα υγείας αποτελείται 

από τρία υποσυστήματα : το πρώτο υποσύστημα αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν 

και διαμορφώνουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, το δεύτερο υποσύστημα αναφέρεται στην 

παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών υγείας και το τρίτο υποσύστημα αναφέρεται στους 

μηχανισμούς κάλυψης των δαπανών. Eπίσης μπορούμε να ορίσουμε ότι το σύστημα υγείας είναι 

ένα σύνολο επιμέρους υποσυστημάτων, τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους αλλά και με το περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του συστήματος,  που 

είναι η διατήρηση και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Καλογεροπούλου 2007 
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1.3 Tι είναι δαπάνες υγείας 

Ως  δαπάνες υγείας αναφέρονται οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται, με 

στόχο την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, με τελικό αποτέλεσμα την 

προστασία από οποιαδήποτε διαταραχή ή νόσημα. Ως δαπάνες υγείας αναφέρονται επίσης, η 

υποστήριξη με μετρητά του ατόμου ή της οικογένειας, που βρίσκεται σε «κίνδυνο», ανάλογα με 

τη φυσική ή την ψυχική ασθένεια που πάσχει (εξαιρείται η ανικανότητα ή αναπηρία,που 

αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή κατηγορία κινδύνου), οι οποίες αντισταθμίζουν εν μέρει την 

προσωρινή παύση από την εργασία (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι παροχές που δίνονται κατά 

την κύηση και μετά από τον τοκετό). ESSPROS 

Οι δαπάνες για την υγεία,σύμφωνα με την επικρατούσα βιβλιογραφία,μπορούν να μπουν σε 

τρεις γενικές κατηγορίες:1) Ιατρικές δαπάνες 2) Νοσοκομειακές δαπάνες 3) Φαρμακευτικές 

δαπάνες 

Για τον υπολογισμό της δαπάνης υγείας έχει αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ, τη Eurostat και τον 

WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο: 

Το System of Health Accounts (SHA) ή αλλώς Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 

➢ ΗC1:Θεραπευτικές φροντίδες (curative care): ενδονοσοκομειακές + ημερήσιας θεραπείας + 

εξωνοσοκομειακές (ιατρικές, εξωνοσοκομειακές, φυσιοθεραπευτικές κα) 

➢ ΗC2:Φροντίδα αποκατάστασης (rehabilitative care) 

➢ ΗC3:Μακροχρόνια νοσηλευτική φροντίδα (long term nursing care) 

➢ ΗC4:Επικουρικές υπηρεσίες (ancillary services): υπηρεσίες κλινικών και απεικονιστικών 

εργαστηρίων, μεταφορά ασθενών κα 

➢ ΗC5:Υγειονομικό υλικό εξωτερικών ασθενών: φάρμακα + γυαλιά οράσεως, ακουστικά 

βαρηκοϊας, ορθοπαιδικές ζώνες κλπ 

➢ ΗC6:Υπηρεσίες πρόληψης & δημόσιας υγείας 

➢ ΗC7:Διοίκηση υπηρεσιών και ασφάλιση υγείας 

➢ ΗC8:Mη Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατ’ είδος (Από το ΗC1 έως και το ΗC5 αναφερόμαστε 

ώς 1)συνολική δαπάνη εξατομικευμένης φροντιδας ενώ ΗC 6, ΗC7 και ΗC8 2)συλλογική 

φροντίδα υγείας. 
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1.4 Η κρατική παρέμβαση στην υγεία. 

Την εποχή της ανάπτυξης του κράτους–πρόνοιας επικρατούσε η ατομική αντίληψη 

αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων , δηλαδή το κάθε άτομο μόνο του θα έπρεπε να λάβει 

όλα τα μέτρα για να αποφύγει τον κοινωνικό κίνδυνο ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειές του. 

Όμως κανείς δεν μπορούσε, εκείνη την περίοδο, να αντιμετωπίσει ατομικά τον κοινωνικό 

κίνδυνο. Η εδραίωση και η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος εξαρτιόταν από την 

ύπαρξη εργατικού δυναμικού πρόθυμου να μετακινηθεί και να εργαστεί. Όμως η βιομηχανική 

επανάσταση απείλησε σοβαρά την περαιτέρω ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος, 

εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των εργατικών ατυχημάτων. Η αντιμετώπιση των συνεπειών 

από την έλευση των κοινωνικών κινδύνων θα έπρεπε να γίνεται συλλογικά. Έτσι με αυτό τον 

τρόπο άρχισε σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα νέος τρόπος αντιμετώπισης των κοινωνικών 

κινδύνων, που στην ουσία στηριζόταν στην κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική τους 

αντιμετώπιση. Ο ρόλος του κράτους καθίσταται ολοένα και περισσότερο σημαντικός στο χώρο 

της κοινωνικής προστασίας. Ειδικά σε ότι αφορά την υγεία, το κράτος ενδιαφέρεται να είναι 

όλοι οι πολίτες ασφαλισμένοι, σε δημόσια ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, ώστε σε 

περίπτωση που χρειαστεί υπηρεσίες υγείας, να μπορέσει να τις αποκτήσει. Η κρατική 

παρέμβαση στο χώρο της υγείας δεν παρέμεινε με την ίδια φυσιογνωμία διαχρονικά. Τον πρώτο 

καιρό η παραγωγή υπηρεσιών υγείας γινόταν αποκλειστικά από το ίδιο το κράτος. Οι λόγοι ήταν 

προφανείς. Ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί άμεσα η παροχή υπηρεσιών υγείας στο εργατικό 

δυναμικό το οποίο οικονομικά δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει, οπότε δεν υπήρχαν και 

επιχειρήσεις που θα ενδιαφερόντουσαν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της υγείας, αφού δεν 

θα μπορούσαν να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους. Στη συνέχεια το κράτος στήριξε τη δημιουργία 

ταμείων ασφάλισης και υποχρέωνε τον πληθυσμό να ενταχθεί σε αυτά τα Ταμεία ώστε να έχει 

ασφάλιση και να μπορεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας σε κόστος σαφώς μικρότερο σε 

σχέση με το τι θα πλήρωνε αν αγόραζε από μόνος του τις υπηρεσίες υγείας. Σήμερα η κρατική 

παρέμβαση στο χώρο της υγείας διαφοροποιείται ανάλογα με τη δομή του κράτους–πρόνοιας 

και του συστήματος κοινωνικής προστασίας στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το κράτος διαθέτει πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών υγείας κυρίως σε 

άτομα ηλικιωμένα, για όλους τους υπολοίπους το κράτος τους «υποχρεώνει» να αποκτήσουν 

ασφάλιση, ιδιωτική ή κάποιας μορφής δημόσια ασφάλιση. Εργαστήριο εφαρμοσμένης 

οικονομικής 
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1.5 Oι οδηγοί των δαπανών υγείας (ΔΥ) 

Η αύξηση των ΔΥ εξαρτάται από την ποκιλία της προσφοράς και από τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την ζήτηση. Το μέγεθος του πληθυσμού και η σύνθεση των ηλικιών, το 

εισόδημα, η ιατρική τεχνολογία, η σχέση τιμών, η ασφαλιστική κάλυψη, οι πολιτικές και οι 

κανονισμοί για την υγεία είναι ίσως οι πιο καθοριστικοί παράγοντες των ΔΥ που έχουν 

μελετηθεί στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα. 

Το μέγεθος και η δομή του πληθυσμού 

Οι δαπάνες για την υγεία εξαρτόνται φυσικά από τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη 

από φροντίδα υγείας. Αυτό καθορίζεται από παράγοντες όπως το μέγεθος του πληθυσμού και η 

ηλικιακή σύνθεση. Oι δαπάνες είναι αντιληπτό ότι αυξάνονται σημαντικά στις μεγαλύτερες 

ηλικίες, καθώς οι ηλικιωμένοι συχνά χρειάζονται δαπανηρές ιατρικές θεραπείες εξαιτίας των 

πολλών χρόνιων νοσημάτων και ασθενειών. Η βελτιώση στο προσδόκιμο ζωής μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών για την υγεία, αν δεν συνοδεύεται από βελτιώσεις στην 

κατάσταση της υγείας. 

Κατάσταση υγείας 

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του προσδόκιμου επιβίωσης και των δαπανών για την υγεία είναι πιο 

περίπλοκη, επειδή επηρεάζεται από την εγγύτητα του θανάτου. Οι  Zweifel et al. (1999) 

δείχνουν ότι η επίδραση της ηλικίας στις δαπάνες για την υγεία δεν είναι σχετική κατά τη 

διάρκεια των τα δύο τελευταίων χρόνων της ζωής, αλλά μόνο με την εγγύτητα του θανάτου  οι 

ΔΥ αυξάνονται σημαντικά.  Ως εκ τούτου, η βελτιώση στο προσδόκιμο ζωής λόγω μείωσης του 

ποσοστού της θνησιμότητας, μπορεί να μειώσει ακόμη και τις δαπάνες για την υγεία. Κατά τον 

έλεγχο της εγγύτητας του θανάτου, η ηλικία αυτή καθ'αυτή παίζει μικρότερο ρόλο στην εξήγηση 

της αύξησης των δαπανών για την υγεία. Η ''υπόθεση compression of morbidity''ισχυρίζεται ότι 

τα κακά επεισόδια υγείας εμφανίζονται αργότερα στην ζωή (Fries, 1989). Η ''θεωρία dynamic 

equilibrium'' υποδεικνύει ότι οι μειώσεις στα ποσοστά θνησιμότητας και η επικράτηση των 

χρόνιων ασθενειών, σε γενικές γραμμές αντισταθμίζεται από την αύξηση της διάρκειας των 

ασθενειών και τη συχνότητα εμφάνιση μακροχρόνιας αναπηρίας (Manton, 1982). 
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Εισόδημα 

Το εισόδημα είναι ένας άλλος βασικός προσδιοριστικός παράγοντα του κόστους της 

υγειονομικής περίθαλψης (Gerdtham  and Jönsson, 2000). Εκ των προτέρων, δεν είναι σαφές εάν 

οι δαπάνες για την υγεία είναι ένα κατώτερο, ένα κανονικό ή ένα ανώτερο αγαθό δηλαδή αν η 

εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης  για υγεία, είναι χαμηλότερη, ίση ή μεγαλύτερη του 1. 

Στην ΕΕ ένα υψηλό μερίδιο των δαπανών υγείας καλύπτονται από τα συστήματα δημόσιας 

ασφάλισης, η ατομική εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης είναι χαμηλή. Παράλληλα, οι 

αυξήσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις έχουν ενισχύσει τη σχέση μεταξύ του εθνικού 

εισοδήματος και της συνολικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, μέσω του αθόρυβου 

χαλαρώματος των δημοσιονομικών περιορισμών. 

Οι Acemoglu et al. (2009) επιχειρούν να εκτιμήσουν τα αίτια επίδρασης του συνολικού 

εισοδήματος στις συνολικές δαπάνες για την υγεία, στις (νότια) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Οργανώνουν το τοπικό εισόδημα, με τη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου σταθμισμένο με 

τα αποθέματα πετρελαίου. Οι αυξήσεις του εισοδήματος είναι απίθανο να είναι ο κύριος οδηγός 

της αύξησης του μερίδιο της υγείας στο ΑΕΠ. 

Η τεχνολογική πρόοδος σε ιατρικές θεραπείες 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δαπάνες για την υγεία έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα 

ήταν αναμενόμενο από τις αλλαγές στη δημογραφία και το εισόδημα. Πολλές μελέτες 

υποστηρίζουν ότι το χάσμα μίκρυνε από τις τεχνολογικές προόδους στον τομέα της υγείας.  

Οι Smith et al. (2009) προτείνουν ότι η αύξηση από 27% στο 48% των δαπανώνς για την υγεία 

από το 1960, εξηγείται λόγω των καινοτομιών της ιατρικής τεχνολογίας. Ο Cutler (2005) 

υποστηρίζει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στις ιατρικές επιστήμες, έχουν δημιουργήσει τόσο 

εκτεταμένες εξελίξεις στην μακροζωία όσο και  στην ταχεία αύξηση του κόστους. Οι Chandra 

and Skinner (2011) προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ της τεχνολογικής 

προόδου στον τομέα της υγείας και το αντίκτυπο στο κόστος αλλά και την αποτελεσματικότητα 

των θεραπειών. Κατηγοριοποιούν γενικές θεραπείες, σύμφωνα  με την συμβολή τους στη 

παραγωγικότητα της υγείας,  όπου ορίζονται ως η βελτίωση της έκβαση της υγείας ανά κόστος. 
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Σχετικές τιμές 

Ο Baumol (2012) επισημάνει ότι, επειδή στις βιομηχανίες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. 

υγεία, εκπαίδευση) οι αυτοματισμοί δεν είναι γενικά δυνατοί, η βελτίωση της παραγωγικότητας 

με εξοικονόμηση εργασίας σε αυτές τις βιομηχανίες γίνεται με σημαντικά πιό αργό ρυθμό και 

κάτω από τον μέσο ρυθμο της συνολικής οικονομίας. Σαν άποτέλεσμα, το κόστος και οι τιμές 

στις βιομηχανίες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, όπως στον τομέα της υγείας, αυξάνονται με 

ταχύτερο ρυθμό από ό,τι το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στο σύνολο της οικονομίας. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία των ΗΠΑ, ο Nordhaus (2008) επιβεβαίωσε την υπόθεση του Baumol 

''θεραπεια κόστος-τιμή''.  

Χρησιμοποιώντας το πάνελ των 19 χωρών του ΟΟΣΑ, ο Hartwig (2008) βρίσκει ισχυρά 

αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της υπόθεσης Baumol, δηλαδή ότι οι δαπάνες για την υγεία 

οδηγούνται από τις αυξήσεις των μισθών πέραν της αύξησης της παραγωγικότητας του συνόλου 

της οικονομίας. 

Κανονισμοί 

Μια άλλη σημαντική διάσταση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, είναι οι πολιτικές και οι 

κανονιστικές ρυθμίσεις, σχετικά με την παροχή και τη χρηματοδότηση των δαπανών. Οι 

κανονισμοί μπορεί να  θέτουν περιορισμούς στον προϋπολογισμό, να καθορίζουν την έκταση 

της κάλυψης της δημόσιας υγείας και να παρέχουν κανόνες συμπεριφοράς και κίνητρα για τους 

παρόχους και τους αγοραστές, με στόχο την οικονομική ή την ιατρική ποιότητα των 

αποτελεσμάτων. Οι Clements et al. (2012) δείχνουν ότι η εξάρτηση απο τους μηχανισμούς της 

αγορας και η αυστηρότητα των ορίων του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες, είναι 

αρνητικά σχετιζόμενες με της αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία, ενώ η ένταση των 

κανονισμών και ο βαθμός συγκέντρωσης  είναι θετικά σχετιζόμενα με τη αύξηση των δημοσίων 

δαπανών για την υγεία. European Economic Papers 2013 
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1.6 Δαπάνες υγείας στι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

Οι δαπάνες υγείας συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι η οικονομική ανάπτυξη στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, διατηρώντας την τάση που παρατηρείται από το 1970. 

Δαπάνες για την υγεία ανήλθαν στο ποσοστό του 9,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο το 2009, το πιο 

πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, από 8,8% το 2008, σύμφωνα με  τον 

ΟΟΣΑ για στοιχεία του 2011. 

Οι δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πιθανό να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν 

ελαφρώς το 2011. Αυτό οφείλεται στην βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και την μείωση 

των δαπανών για την υγεία, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να συγκρατήσουν  τα ελλείμματα 

του προϋπολογισμού περικόπτοντας έτσι και την χρηματοδότηση τησ υγείας. 

Ενώ οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερες ρυθμίσεις ώστε τα χρήματα που δαπανόνται 

για την υγεία να πάρουν μεγαλύτερη αξία, θα πρέπει ταυτοχρόνως να συνεχίσουν την επιδίωξη 

των μακροπρόθεσμων στόχων τους, ώστε η κατανομή των πόρων να είναι  πιο δίκαιη και να 

ανταποκρίνεται στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας. 

 

Διάγραμμα 1:Δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ 2008 ΟΟΣΑ 
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Το κομβικό έτος 2009 είναι αυτο που παρατηρείται η αλλαγή των δεδομένων, όσον αφορα την 

μέση ετήσια αύξηση των δαπανών για την υγεία, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστοτική κρίση 

συμπίεσε τις δαπάνες τόσο, που  σε μερικές περιπτώσεις έφτασαν και σε τιμές με αρνητικό 

πρόσημο. 

Χώρες όπως η Ελλάδα,η Ιρλανδία,η Ισλανδία,η Εσθονία,η Πορτογαλία,η Δανία,η Ισπανία το 

Ηνωμένο Β.,η Σλοβενία και η Τσεχία παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης των δαπανών 

για την υγεία που είναι ανάλογη με την επι μέρους αστάθεια της χώρας.Η Ελλάδα βρίσκεται 

πρώτη με αλλαγή πάνω απο 15% και ακολουθέι η Ιρλανδία με 13 %. 

Ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία βλέπουμε, έστω και οριακή, μείωση του 

ρυθμού αύξησης των δαπανών για την υγεία. 

 

Διάγραμμα 2:Μέση ετήσια αύξηση των δαπανών υγείας. 
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H ερμηνεία των διαφορών στις δαπάνες υγείας ανά κάτοικο μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών 

του κόσμου είναι εξαιρετικά δυσχερής καθώς η επιστημονική έρευνα δεν έχει, μέχρι σήμερα, 

κατορθώσει να προσδιορίσει τους καθοριστικούς παράγοντες των εν λόγω διαφορών. Η έρευνα 

των διαφορών στις δαπάνες υγείας ανά κάτοικο, μεταξύ των χωρών, έχει ως σημείο εκκίνησης 

την μελέτη του Newhouse το 1977. Έκτοτε, και έως το 1995, πραγματοποιήθηκε σειρά ερευνών 

που προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιοι είναι οι  παράγοντες που επιδρούν στις διαφορές των 

δαπανών υγείας μεταξύ των χωρών (Kleiman 1974, Newhouse 1987, Cullis & West 1979, Leu 

1986, Parkin et al. 1987, Culyer 1990, Milne & Molana 1991, Getzen and Poullier 1991, 

Gerdtham and Jonsson 1991a, 1991b, 2000, Gerdtham 1992, Hitiris and Posnett 1992). Οι 

μελέτες αυτές επιβεβαίωσαν μεν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δαπανών υγείας ανά 

κάτοικο και του ΑΕΠ ανά κάτοικο, αλλά δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν άλλους 

καθοριστικούς παράγοντες με ισχυρή στατιστική σημασία. Βέβαια, υπήρξαν μεμο- νωμένες 

μελέτες, που προσδιόρισαν μερικούς άλλους παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, ο Leu (1986) 

προσδιόρισε ως στατιστικά σημαντικούς παράγοντες των δαπανών υγείας ανά κάτοικο, εκτός 

από το ΑΕΠ ανά κάτοικο, το μερίδιο των δημόσιων δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας και 

την ύπαρξη ενός κεντρικού εθνικού συστήματος υγείας, ενώ ο Hitiris (1999) το ποσοστό του 

πληθυσμού άνω των 65 ετών στον συνολικό πληθυσμό και το ποσοστό των δημόσιων δαπανών 

στο ΑΕΠ.  Εντούτοις, οι μελέτες αυτές είναι μεμονωμένες και δεν υπάρχει γενική συμφωνία ως 

προς την σημασία των παραγόντων που προσδιόρισαν. Όπως σημείωνε ο Roberts το 1999, η 

έρευνα είχε κάνει μέχρι τότε πολύ μικρή πρόοδο πέραν του ενός και μοναδικού, ισχυρού 

ευρήματος δηλαδή ότι οι μεταβολές των δαπανών υγείας ανά κάτοικο συσχετίζονται έντονα με 

τις μεταβολές του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ιωακείμογλου 2010 
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1.7 Δαπάνες υγείας στι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. κατά κεφαλήν. 

H γήρανση του πλυθησμού αύξησε την ζήτηση για υπηρεσίες υγείας με αποτέλεσμα να 

παρασύρει προς τα επάνω, τα δαπανούμενα κεφάλαια. Η αύξηση του προσδοκίμου της ζωής 

έβαλε στον χάρτη των υπηρεσιών, πρόσθετες κοστοβόρες υπηρεσίες με αποτέλεσμα τα κράτη να 

χρειάζονται  όλο και περισότερα κεφάλαια για να καλύψουν αυτες τις ανάγκες. 

Στο διάγραμμα 3 παρατηρούμε μια σταθερά ανοδική τάση των κατά κεφαλή δαπανών υγείας 

σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Παρ'όλα αυτά όμως στο τέλος του 2011 φαίνεται να 

ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ των πάνω και κάτω χωρών και οι υγειονομικές ανισότητες να είναι 

εμφανείς. 

Η Ελβετία και η Νορβηγία δαπανούν πάνω απο 5500 δολάρια, έχοντας διπλασιάσει σε μία 

δεκαετία την ονομαστική αξία των δαπανών, ενώ σε αντίθεση οι Μεσογειακές χώρες όπου και 

επλήγησαν περισότερο από την κρίση, έχουν σταθερή ή μικρή αύξηση των δαπανών αυτών. 

Η τάση πάντως μας δείχνει μία σταθερή αλλά ταυτόχρονα και ανοδοδική πορεία των κεφαλαίων 

στην διάρκεια των ετών,με τις ισχυρότερα οικονομικά χώρες (έχοντας και το πρειθώριο), να 

μπορούν να αφιερώνουν  ολοένα και μεγαλύτερα κεφάλαια. 

 

Διάγραμμα 3: Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας ΟΟΣΑ,  στατιστικές 2013 
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Φαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχουν διαφορετικών ταχυτήτων χώρες, που ναι μεν ακολουθούνε την 

τάση προς αύξηση, όμως σε απόλυτες και μη τιμές, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες, δηλαδή 

υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των χωρών το 2011 παρά τις κοντινότερες και 

συνγκλίνουσες  τιμές του 2000. 

 

Διάγραμμα 4: Κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας 2011 ή πλησιέστερο έτος 

OECD Health Data 2011, WHO Global Health Expenditure Database 
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1.8 Δαπάνες υγείας στι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. Ιδιωτικού VS Δημόσιου φορέα. 

Ο δημόσιος τομές παίζει τον κυρίαρχο ρόλο σε σύγκριση πάντα με τον ρόλο της ιδιωτικής 

δαπάνης, στο πλήθος των χωρών του ΟΟΣΑ. Το δημόσιο χρηματοδοτεί το αγαθό υγεία με 

ποσοστό μεγαλύτερο του 70% όπως φαίνεται  στο διάγραμμα 5 μας παρουσιάζει δηλαδή την 

διαφορά αλλά και το ύψος των κατά κεφαλή δαπανών, ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Στο διάγραμμα 5 επίσης εμφανίζεται και το ύψος των υφιστάμενων συνολικά κατά κεφαλη 

δαπανανών, στο σύνολο του ακαθαρίστου εθνικού προïόντος.Παρατηρείται ένα μοτίβο σχεδόν 

σε όλες τις χώρες όπου οι δημόσιες δαπάνες είναι μεγαλύτερες των ιδιωτικών . 

 

Διάγραμμα 5: Οι τρέχουσες δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης, 2012 
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Πίνακας 1: Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανα λειτουργία 2012 (% των δαπανών για την 

υγεία) 
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Πίνακας 2: Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανα χρηματοδοτικό παράγοντα 2012 (% των 

δαπανών για την υγεία) 
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Πίνακας 3: Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανα πάροχο 2012 (% των δαπανών για την υγεία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2.1 Τι είναι η ΜΦΥ 

Σύμφωνα με τον OECD το 2005 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, η ΜΦΥ συνίσταται σε 

μια σειρά από υπηρεσίες που απαιτούνται από τα άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια στις 

βασικές δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, λόγω χρόνιας σωματικής ή ψυχικής 

αναπηρίας. 

Αυτό το κεντρικό στοιχείο προσωπικής φροντίδας, παρέχεται συχνά σε συνδυασμό με ορισμένες 

βασικές ιατρικές υπηρεσίες, όπως η φαρμακευτική αγωγή, η παρακολούθηση της υγείας των 

ατόμων με χρόνια νοσήματα, η πρόληψη, η αποκατάσταση, και/ή η παροχή υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας. Η παροχή υπηρεσιών ΜΦΥ μπορεί να είναι άτυπη ή τυπική. 

Η άτυπη φροντίδα παρέχεται στο σπίτι και δεν συνεπάγεται αμοιβή. Πάροχοι είναι οι άτυποι 

φροντιστές, όπως ο/η σύζυγος, άλλα μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες κ.ά. 

Αντίθετα, η τυπική φροντίδα παρέχεται στο πλαίσιο μιας συμβολαιακής σχέσης, δηλαδή από 

ειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται σε έναν οργανισμό (ο οποίος μπορεί να είναι είτε 

δημόσιος είτε ιδιωτικός) ή από ειδικευμένους φροντιστές που προσλαμβάνει ο ίδιος ο 

ωφελούμενος. Η τυπική φροντίδα μπορεί να παρέχεται εντός ενός ιδρυματικού φορέα (π.χ. 

οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές (nursing homes) ή κατ’ οίκον. Η παροχή 

μακροχρόνιας φροντίδας από τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιείται μέσα από τη σύναψη 

ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων, με τη χρήση ιδιωτικών γηροκομείων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών παροχής βοήθειας στο σπίτι. Στις παροχές από τον δημόσιο τομέα 

συμπεριλαμβάνονται η νοσηλεία σε νοσοκομείο, η διαμονή σε δημόσιους οίκους ευγηρίας, η 

παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι, οικονομικές παροχές είτε σε χρήμα είτε σε είδος κ.α. 
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2.2 Τύποι των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας 

Η μακροχρόνια φροντίδα μπορεί να είναι είτε μέσα σε θεσμικό πλαίσιο είτε κατ'οίκον. Η 

κατ'οίκον φροντίδα μπορεί να συμβεί είτε στο σπίτι είτε στην κοινότητα αλλά έξω από το σπίτι. 

Είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο τύπων υπηρεσιών ΜΦΥ 

➢ Φροντίδα σχετιζόμενη με την υγεία,  όπου αναφερόμαστε ως υγεία σπιτιού 

➢ Φροντίδα που σχετίζεται με την καθημερινή λειτουργία όπως η προσωπική φροντιδα 

(φαγητό,μπάνιο) και του νοικοκυριού (μαγείρεμα,καθαριότητα). 

Η μακροχρόνια φροντίδα μπορεί να παρέχεται από τυπικούς φροντιστές, όπου και είναι 

πληρωμένη φροντίδα, ή άτυπη φροντίδα που παρέχεται από άτομα που δεν λαμβάνουν αμοιβή. 

Η τυπικές υπηρεσίες φροντίδας μπορεί να παρέχονται από κυβερνητικούς οργανισμούς (τοπικές, 

εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις) ή από κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

H τυπική φροντίδα παρέχεται συνήθως από αναγνωρισμένους επαγγελματίες (π.χ. νοσηλευτές, 

γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς) ή, και από ημιεπαγγελματίες (π.χ. εργαζόμενοι 

προσωπικής φροντίδας). Οι παραδοσιακοί θεραπευτές μπορούν να είναι μία πρόσθετη αλλά 

σημαντική πηγή φροντίδας. 

Η άτυπη φροντίδα περιλαμβάνει τη φροντίδα που παρέχεται από τα κεντρικά και περιφερειακά 

μέλη της οικογένειας, τους γείτονες, τους φίλους, και τους ανεξάρτητους εθελοντές, καθώς και 

μέσα από οργανωμένη εθελοντική εργασία, οργανώσεων όπως οι θρησκευτικές ομάδες. The 

World Health Organization Collection on Long-Term Care 2003  
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2.3 Πώς ορίζονται οι λήπτες MΦΥ 

Ως λήπτες MΦΥ ορίζονται τα πρόσωπα που λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα από τους επί 

πληρωμή παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των μη-επαγγελματιών που λαμβάνουν πληρωμές 

σε μετρητά στο πλαίσιο ενός κοινωνικού προγράμματος. Περιλαμβάνουν επίσης τους αποδέκτες 

των παροχών σε χρήμα, όπως τα προγράμματα καταναλωτικών επιλογών, τα επιδόματα 

περίθαλψης ή άλλων κοινωνικών παροχών που χορηγούνται με πρωταρχικό στόχο την 

υποστήριξη ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας. Ιδρύματα MΦΥ, αναφέρονται σε 

εγκαταστάσεις νοσηλευτικής και ιδρυματικής φροντίδας, όπου παρέχουν στέγαση σε συνδιασμό 

με την μακροχρόνια φροντίδα σε πακέτο. Ως MΦΥ στο σπίτι ορίζεται η διαδικασία όπου οι 

άνθρωποι με λειτουργικούς περιορισμούς λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας τους 

στο σπίτι. Κατ'οίκον φροντίδα ισχύει και για τη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 

κέντρα ημερήσιας φροντίδας και ειδικά σχεδιασμένα κέντρα ρύθμισης της διαβίωσης, σε 

προσωρινή βάση. 

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα, το 2013 ή 

πλησιέστερο έτος) 
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Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν MΦΥ σε ιδρύματα, η εκτίμηση για την 

Ιρλανδία είναι ανεπαρκής.  Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι δικαιούχοι MΦΥ  αναφέρονται ως 

δικαιούχοι του επιδόματος φροντίδας (δηλαδή, επίδομα σε μετρητά που καταβάλλονται σε 

επιλεγμένους ανθρώπους εξαρτημένων ατόμων). Τα δεδομένα για την Πολωνία αφορούν μόνο 

τις υπηρεσίες σε γηροκομεία. Τα δεδομένα στην Ισπανία αναφέρονται μόνο σε μερική κάλυψη 

των εγκαταστάσεων ή των υπηρεσιών. . Όσον αφορά το όριο ηλικίας στο διάγραμμα 6, τα 

στοιχεία για τη Γαλλία αναφέρονται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. OECD-library 2015 

Εδώ παρατηρούμε αρκετά μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες και αν γίνει αναγωγή των 

ποσοστών σε απόλυτους αριθμούς, δηλαδή των αριθμό των ατόμων σε νούμερα και όχι σαν 

ποσοστό, οι αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες πιθανόν να είναι ακόμη πιο σηματνικές. 
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2.4 Αναπηρία, εξάρτηση, και φροντιστές 

Η αύξηση της συχνότητας των χρόνιων αναπηριών (περιορισμός δραστηριότητας) έχει 

τεκμηριωθεί σε διάφορες εθνικές έρευνες (π.χ. Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας 

1999 και 2001, Martin et al., 1988). Η αδυναμία εκτέλεσης κάποιων βασικών δραστηριοτήτων, 

όπως για παράδειγμα, η προετοιμασία των τροφίμων ή της διατροφής, η διατήρηση της 

προσωπικής υγιεινής, και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας, φέρνει μια ανάγκη για 

ανθρώπινη βοήθεια που δεν είναι απαραίτητη σε έναν υγιή ενήλικα. 

Αυτό ονομάζεται εξάρτηση. Τέτοια φροντίδα μπορεί να είναι προσωπική ή να περιλαμβάνει 

ανάγκες υγείας. Το πρόσωπο που παρέχει την φροντίδα μπορεί να είναι ένα μέλος της 

οικογένειας, ένας φίλος ή ένας γείτονας (οι λεγόμενοι  ανεπίσημοι φροντιστές), ή μπορεί να 

είναι ένας επαγγελματίας υγείας ή κοινωνικής μέριμνας, όπου εργάζεται στο σπίτι του ασθενούς 

ή σε ένα ίδρυμα όπως ένα νοσοκομείο ή γηροκομείο.  

Ένας ορισμός είναι: ένα οικογενειακό μέλος ή φίλος που βοηθάει κάποιν σε τακτική (συνήθως 

καθημερινή βάση) με καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την ανεξάρτητη διαβίωση του λήπτη. 

(Brodaty & Green, 2000). Αυτοί οι φροντιστές είναι σημαντικoί για διάφορους λόγους, 

παρέχουν υψηλής έντασης υπηρεσίες φροντίδας, που είναι σημαντικές για την ποιότητα της 

ζωής του εξαρτώμενου ατόμου. 

Αν δεν παρέχεται αυτού του είδους η φροντίδα, η κυβέρνηση ή οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα 

μπορούσαν να παρέχουν ισοδύναμη φροντίδα, ούτε θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να 

κάνουν κάτι τέτοιο. 

Επιπλέον ο ρόλος της φροντίδας έχει σημαντικό αντίκρυσμα και στο πρόσωπο των φροντιστών. 

Η ψυχική και σωματική τους υγεία τους, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και η κοινωνική ζωή 

αλλά και οι εργασιακές ευκαιρίες είναι συχνά σημαντικά περιορισμένες. Ειδικευμένο εργατικό 

προσωπικό μπορεί να χαθεί από την εθνική οικονομία και δικαιώματα για συντάξεις και 

κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να περιοριστούν. 

Η εργασία φροντίδας είναι αόρατη στην παγκόσμια στατιστική εικόνα, της κοινωνικής και 

οικονομικής πραγματικότητας. 
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Σήμερα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θέτει ένα ισχυρό επιχείρημα, οτι το έργο της φροντίδας 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιοπρεπής εργασία (π.χ. οικονομική ασφάλεια,αναγνώριση και 

σεβασμός), είτε παρέχεται από τις οικογένειες, τους φίλους ή τους γείτονες, είτε απο κάποιον 

επίσημο φορέα  (Daly, 2001).  

Αριθμητικά, ο μεγαλύτερος αριθμός των φροντιστών περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό δεν είναι ένας πόρος που πρέπει να αξιοποιηθεί χωρίς κάποια 

σκέψη πρώτα. Οι φροντιστές πρέπει να υποστηρίζονται και να προωθούνται, ώστε να 

μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τη φροντίδα που μπορούν να προσφέρουν ώστε να αποφευχθεί 

η μεγάλη πίεση που μπορεί να συνοδεύει την φροντίδα και να είναι σε θέση να διατηρήσουν τον 

ρόλο της φροντίδας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως αρκετά χρόνια. 

Με τον τρόπο αυτό, η πρόωρη και περιττή τοποθέτηση κάποιου σε ιδρυματική φροντίδα 

(νοσοκομείο και γηροκομείο) μπορεί να αποφευχθεί. Επιπλέον, πολλοί νοσηλευτές, γιατροί, 

θεραπευτές και εργαζόμενοι κοινωνικής φροντίδας, που ασχολούνται με την υποστήριξη των 

αναπήρων  άνθρωπων, είναι είτε στα σπίτια τους είτε σε ιδρύματα. 

Συνοπτικά, η αρνητική πλευρά της εργασίας φροντίδας υπάρχει και δεν θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί.  Ωστόσο, το να παρέχεις φροντίδα είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ανθρώπινης 

φύσης, όπως ακριβώς η ανάγκη για φροντίδα είναι μέρος αυτής. Ως εκ τούτου, αυτό απαιτεί μια 

σοβαρή συζήτηση στις αστικές κοινωνίες, όχι μόνο για το δικαίωμα να λαμβάνουν φροντίδα, 

αλλά για την υποχρέωση της παροχής φροντίδας και το πώς η υποχρεώση αυτή πρέπει να 

μοιράζεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και μεταξύ των οικογενειών, των κοινοτήτων 

και του κράτους. Current and future long-term care needs WHO 2002 
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2.5 Ποιοί είναι οι παραλήπτες ΜΦΥ 

Kαθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ειδικές ανάγκες και να 

χρειάζονται υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και από υπηρεσίες μακροχρόνιας 

φροντίδαςς υγείας (MΦΥ). Ως αποτέλεσμα και ενώ οι υπηρεσίες MΦΥ παραδίδονται σε 

νεότερες ομάδες με ειδικές ανάγκες, η πλειοψηφία των δικαιούχων MΦΥ είναι ηλικιωμένοι. 

Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των δικαιούχων 

MΦΥ είναι ηλικίας άνω των 80 ετών και σχεδόν τέσσερις στους πέντε είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα αυξανόμενο 

ποσοστό του πληθυσμού των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο κίνδυνος της άνοιας  και άλλων 

εξουθενωτικών παθήσων, αυξάνεται με την ηλικία, έτσι ώστε η ζήτηση για τις υπηρεσίες MΦΥ 

είναι πιθανό να αυξηθεί, αν και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει από τη 

βελτίωση της υγείας στην τρίτη ηλικία. Ως αποτέλεσμα, το μέσο ποσοστό του πληθυσμού που 

λαμβάνει MΦΥ στις χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε από 1,9% το 2000 σε 2,3% το 2013. 

Ενώ η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μια σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης των 

χρηστών MΦΥ στην πάροδο του χρόνου, μας εξηγεί λίγα σχετικά για την διακύμανση μεταξύ 

των χωρών. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία έχει ένα σχετικά παλιό πληθυσμό, αλλά μόνο ένα 

μικρό ποσοστό που λαμβάνουν επίσημη MΦΥ. Αντίθετα, το Ισραήλ έχει έναν από τους 

νεότερους πληθυσμούς στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά μεγαλύτερο  ποσοστό  του μέσου όρου 

όπου λαμβάνουν MΦΥ. Μια πιο σημαντική κινητήρια δύναμη είναι η διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών MΦΥ να χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Οι χώρες με ισχυρή δημόσια παροχή, 

όπως η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες, αναφέρουν  μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων 

MΦΥ ως ποσοστό του πληθυσμού τους, ενώ οι χώρες με περιορισμένη δημόσια παροχή, όπως η 

Πορτογαλία και η Πολωνία, πολύ μικρότερους αριθμούς. 

Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο να συλλέγχθουν τα στοιχεία για τα άτομα που λαμβάνουν φροντίδα 

εκτός των δημόσιων συστημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία για τις χώρες που 

βασίζονται περισσότερο στην ιδιωτική  χρηματοδότηση των υπηρεσιών, μπορεί να είναι 

εσφαλμένα  χαμηλά. 
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Πολιτισμικές συνήθειες γύρω από το βαθμό στον οποίο οι οικογένειες φροντίζουν τα 

ηλικιωμένα μέλη τους, μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντική κινητήρια δύναμη για τη 

χρήση των τυπικών υπηρεσιών (Άτυποι φροντιστές). 

Σε απάντηση προς την προτίμηση των περισσότερων ανθρώπων να λαμβάνουν υπηρεσίες MΦΥ 

στο σπίτι, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή, κατά την τελευταία δεκαετία, 

προγράμματα για την υποστήριξη της κατ 'οίκον φροντίδας ιδίως για τους ηλικιωμένους. Στις 

περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η τάση του ποσοστού των 

δικαιούχων MΦΥ ηλικίας 65 ετών και άνω που λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα στο σπίτι έχει 

αυξηθεί κατά τα τελευταία δέκα χρόνια (διάγραμμα 7) με ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις στη 

Σουηδία και τη Γαλλία. 

 

Διάγραμμα 7: Μερίδιο των αποδεκτών μακροχρόνιας φροντίδας, ηλικίας 65 ετών και άνω, που 

λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι, το 2000 και το 2013 ή  πλησιέστερο έτος 



29 

 

Συχνά αυτό είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών: για παράδειγμα στη Σουηδία έχει 

μειωθεί η χωριτικότητα για θεσμική φροντίδα, σε μια προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η κοινοτική 

φροντίδα, ενώ η Γαλλία έχει εγκρίνει ένα πολυετές σχέδιο για την αύξηση της χωρητικότητας 

της κατ'οίκον νοσηλευτικής φροντίδας σε 230 000 το 2025 Colombo, F. et al. 2011 

Ενώ το ποσοστό των δικαιούχων MΦΥ που ζουν στο σπίτι έχει αυξηθεί κατά την τελευταία 

δεκαετία στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, έχει μειωθεί από 69% έως 60% στη 

Φινλανδία. Ωστόσο, αυτό δεν αντιπροσωπεύει μια αύξηση της χρήσης των παραδοσιακών 

υπηρεσιών, αλλά την αύξηση της χρήσης των κατ'οίκον υπηρεσιών, όπου οι άνθρωποι 

μεγαλύτερης ηλικίας μετακινούνται σε ειδικά διαμορφωμένα σπίτια όπου η φροντίδα είναι 

διαθέσιμη σε εικοσιτετράωρη βάση. Αυτό το μοντέλο της φροντίδας επιτρέπει στους ανθρώπους 

με σχετικά σοβαρές ανάγκες να διατηρήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία από ό, τι 

αν θα ήταν σε ένα παραδοσιακό ίδρυμα φροντίδας. 
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2.6 Oικονομικά της ΜΦΥ 

Η Μακροχρόνια φροντίδα, περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες και από την προσωπική 

υποστήριξη σε σύνθετη ιατρική περίθαλψη. Έτσι, όταν πρόκειται για την κατανόηση της 

χρηματοδότησης της μακροχρόνιας περίθαλψης, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η 

πληρωμή για τις υπηρεσίες διαφέρει σημαντικά από την υπηρεσία που παρέχεται και τον 

αποδέκτης της εν λόγω υπηρεσίας. 

Μια μεγάλη σειρά από εθνικά, πολιτειακά και τοπικά προγράμματα συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των αναγκών της μακροχρόνιας φροντίδας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της 

πληρωμής ή της παροχής αγαθών και υπηρεσίων, χoρηγίες σε είδος, ή βοήθεια σε μετρητά. 

Η ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας είχε ένα αργό ξεκίνημα, αλλά έχει πλέον καθιερωθεί ως 

μια όλο και πιο σημαντική πηγή δαπανών. Επιπλέον, ο χρήστης των υπηρεσιών συχνά 

αναμένεται να πληρώσει στο ακέραιο ή να συνεισφέρει οικονομικά για την χρήση της 

υπηρεσίας. Κανένα πρόγραμμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το 

πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, σε συστηματική βάση. Επιπλέον, το 

κόστος της μακροχρόνιας φροντίδας για το άτομο και τηη οικογένεια, είναι δύσκολο να 

εξακριβωθεί, διότι ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας καθίσταται ανεπίσημο και το υπόλοιπο είναι 

πιθανό να παρέχεται από πολλαπλές πηγές, με αλλαγές μεταξύ της άτυπςη και της  τυπικής 

υποστήριξης στην πάροδο του χρόνου. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων σχετικά 

με τη διάρκεια ζωής και το κόστος της μακροχρόνιας φροντίδας, εκτός από μία συγκεκριμένη 

βάση, που ακόμα και τότε η εκτίμηση του συνολικού κόστος ζωής μέσω της μακροχρόνιας 

φροντίδας, είναι προβληματική.  Παρ 'όλα αυτά, για να οραματιζόμαστε ένα μέλλον με ένα καλά 

οργανωμένο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας, πρέπει να γίουν κατανοητές οι  τωρινές 

πραγματικές δαπάνες, παρά τους περιορισμούς των δεδομένων. Παρά το γεγονός αυτό, 

παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση ορισμένων βασικών υπηρεσιών 

στην πάροδο του χρόνου. Connie J. Evashwick 2005 
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2.7 Δαπάνες για ΜΦΥ στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

Ένα σημαντικό μερίδιο των υπηρεσιών MΦΥ χρηματοδοτείται από δημόσιες πηγές. Το σύνολο 

των δημοσίων δαπανών για την MΦΥ (συμπεριλαμβανομένης τόσο της υγείας όσο και της  

κοινωνικής μέριμνας) αντιπροσώπευαν το 1,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 

το 2011 (διάγραμμα 8). 

 

Διάγραμμα 8: Δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα υγείας ως ποσοστο του ΑΕΠ 2011 η 

πλησιέστερο έτος. OECD Health Statistics 2013 

Τα υψηλότερα κεφάλαια τα σπαταλεί η Ολλανδία και η Σουηδία, όπου οι δημόσιες δαπάνες για 

μακροχρόνια φροντίδα ήταν δύο φορές μεγαλύτερές από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (3,7% και 

3,6% του ΑΕΠ). Αντίθετα, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η 

Πολωνία αφιερώνουν λιγότερο από 0,5% του ΑΕΠ τους στις δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια 

φροντίδα. Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τις διαφορές στη δομή του πληθυσμού, αλλά 

κυρίως αντανακλά την ανάπτυξη των τυπικών συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας, σε 

αντίθεση με τις περισσότερες άτυπες συμφωνίες όπου βασίζονται κυρίως στην περίθαλψη που 

παρέχεται από μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας. Παρά τα προβλήματα της ελλιπούς 

καταγραφής, η ιδιωτική χρηματοδότηση των δαπανών MΦΥ παίζει έναν σχετικά μεγάλο ρόλο 

στην Ελβετία (0,8% του ΑΕΠ), τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ισπανία (περίπου 0,4% του 

ΑΕΠ). 
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Οι περισσότερες από τις ιδιωτικές δαπάνες προέρχεται από την τσέπη των αγοραστών δαπανών, 

δεδομένου ότι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τη μακροχρόνια φροντίδα δεν παίζει σημαντικό 

ρόλο σε οποιαδήποτε χώρα. 

Τα όρια μεταξύ της υγείας και των κοινωνικών δαπανών MΦΥ δεν είναι πλήρως διακριτά σε 

όλες τις χώρες, με κάποια κομμάτια συγκεκριμένων στοιχείων της MΦΥ να θεωρούνται 

περίθαλψη, ενώ άλλοι να θεωρούν τα ίδια ως κοινωνικές δαπάνες. Η Ολλανδία, η Δανία και η 

Νορβηγία ξόδεψαν πάνω από 2% του ΑΕΠ για το τμήμα υγείας της MΦΥ, το οποίο είναι 

διπλάσιο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Όσον αφορά το κοινωνικό μέρος των δημοσίων δαπανών 

MΦΥ, η Σουηδία έχει το υψηλότερο μερίδιο, φθάνοντας στο 3% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερο από 

το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 0,7%. Η Ολλανδία και η Φινλανδία ανέφεραν δαπάνες περισσότερο από 

1% του ΑΕΠ. Η Πολωνία και η Ισπανία, ανέφεραν δπάνες λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ για 

την κοινωνική δημόσα MΦΥ. 

 

Διάγραμμα 9: Ετήσιος ρυθμός αύξησης των δημοσίων δαπανών για MΦΥ 2005-11 ή 

πλησιέστερο έτος.OECD Health Statistics 2013 

Οι δημόσιες δαπάνες για MΦΥ έχου αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες χώρες 

(Διάγραμμα 9). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δημόσιων δαπανών για MΦΥ ήταν 4,8%  μεταξύ 
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2005 και 2011 στις χώρες του ΟΟΣΑ, η οποία είναι πάνω από την αύξηση των δαπανών 

υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Χώρες όπως η Πορτογαλία 

είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης των δημόσιων δαπανών μεταξύ 2005-2011 και έχουν 

εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια μέτρα για την επέκταση της κάλυψης των συστημάτων  MΦΥ. 

Από την άλλη, χώρες με υψηλά επίπεδα δαπανών και εκείνες με μεγαλύτερη ιστορία στην 

δημόσια κάλυψη MΦΥ, τείνουν να καταγράφουν κάτω του μέσου όρου ρυθμούς ανάπτυξης τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Διάγραμμα 10: Ετήσιος ρυθμός αύξησης των δημόσιων δαπανών για μακροχρόνια φροντίδα σε 

ιδρύματα και στο σπίτι, 2005-11 ή  πλησιέστερο έτος. OECD Health Statistics 2013 
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Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών MΦΥ εξακολουθεί να διατίθεται για την 

ιδρυματική φροντίδα, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν επεκτείνει τη διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών της κατ 'οίκον φροντίδας. Μεταξύ 2005 και 2011, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

δημόσιων δαπανών για φροντίδα στο σπίτι ήταν περίπου 5% σε σύγκριση με το 4% για 

ιδρυματική φροντίδα (Διάγραμμα 10). Υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στις δαπάνες για κατ'οίκον 

φροντίδα στην Εσθονία και την Ισπανία, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για την ιδρυματική φροντίδα 

μειώθηκαν στη Φινλανδία και την Ουγγαρία. 

Μελοντικά σενάρια δείχνουν ότι οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται για MΦΥ ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, μπορούν να διπλασιαστουν ή και παραπάνω μέχρι το 2060 Colombo, F. et al. 2011. Μία 

από τις κύριες προκλήσεις του μέλλοντος για πολλές χώρες του ΟΟΣΑ  είναι να επιτευχθεί η 

σωστή ισορροπία ανάμεσα στην παροχή της κατάλληλης MΦΥ και την εξασφάλιση ότι η 

παροχή αυτή είναι οικονομικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΦΥ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ 

3.1 Πως αντιμετοπίζουν οι χώρες του ΟΟΣΑ την ΜΦΥ 

Γερμανία: Διασφάλιση της ποιότητας στην ΜΦΥ 

Όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα στο σπίτι, τα μέλη της οικογένειας που 

παρέχουν τη φροντίδα δικαιούνται διάφορα ειδών στήριξης. Αυτά περιλαμβάνουν επίδομα 

νοσηλευτικής φροντίδας, ασφάλεια εργασίας καθώς και άλλα δικαιώματα όπως οι 

συνταξιοδοτικές εισφορές, ασφάλεια προστασίας και μαθήματα κατάρτισης. 

Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη είναι επίσης διαθέσιμη ώστε να λάβει μερικά από τα βάρη που 

επωμίζονται κάποια μέλη της οικογένειας. 

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της φροντίδας στο σπίτι, το κέντρο παροχής  ασφάλισης υγείας 

νομινοποίησε προς την κατεύθυνση, όπου οι εκπαιδευμένοι φροντιστές μπορούν να παρέχουν 

θεσμοθετιμένη φροντίδα και οι ασφαλιστικες των φροντιστών να παρέχουν δωρεάν μαθήματα 

για τα μελη της οικογένειας και τους εθελοντές. Πρόσθετες υπηρεσίες (όπως  υπηρεσίες 

εξωτερικών ιατρείων, εγκαταστάσεις κατοικιών, τεχνικά βοηθήματα κ.λπ.) έχουν επίσης ως 

στόχο την ανακούφιση των οικογενειακών φροντιστών. 

Ο φορέας ασφάλισης υγείας ενθάρρυνε την ανάπτυξη της εσωτερικής διαχείρησης ποιότητας 

στα ιδρύματα φροντίδας, σε συνδιασμό με εξωτερικούς ελέγχους, σύμφωνα με την 

κατευθυντήρια γραμμή της ομοιόμορφης ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. 

Η ΜΦΥ είναι εγγυημένη μέσω συμβάσεων μεταξύ των ασφαλισμένων της μακροχρόνιας 

φροντίδας και των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης  μακροχρόνιας φροντίδας. 

Η τελευταία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας (Εσωτερική διαχείριση ποιότητας / 

δομή και διεργασίες). Ο φορέας εποπτεύει  την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται σε 

ιδρύματα φροντίδας και έχει την εξουσία επιβολής κυρώσεων, κάτω από αυτές τις συμβατικές 

ρυθμίσεις,  οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν τα ιδρύματα και να θέτουν κυρώσεις 

εάν δεν είναι ικαννοποιημένοι με τις συνθήκες. 
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Τσεχία: Κατάλληλες υπηρεσίες ΜΦΥ 

Στην Ceska Lipa, οι καθημερινές βραχυπρόθεσμες νοσοκομειακές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί 

ως ένα αποτέλεσμα του σχεδιασμού πλάνου για τα άτομα που πάσχουν από άνοια. Το 

χρηματοδοτούμενο από τις τοπικές αρχές κέντρο, προσφέρει ΄΄ημερήσια φροντιδα΄΄ σε 

ηλικιωμένους μαζί με υποστήριξη και βοήθεια στους μη επαγγελματίες φροντιστές. 

Στην Ostrava αρκετές κοινοτικές στοχευμένες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί ως υφιστάμενες 

οικοτροφεία έχοντας ανακαινιστεί πρώτα και δίνοντας έμφαση στην επέκταση των δομών για να 

υποστηρίιχθεί η ανεξαρτησία των ασθενών. 

Ισπανία: Αντιμετώπιση του χρόνου αναμονής 

Η έλλειψη δημόσιας χρηματοδότησης των μακροπρόθεσμων υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

οδηγεί σε αναπόφευκτους χρόνους αναμονής για θεραπεία, καθώς και για ιδρυματική φροντίδα 

Αυτό μπορεί να ποικίλλει από τη μια περιοχή στην άλλη και στις πόλεις σε σχέση με την 

ύπαιθρο. Η Ισπανία το αντιμετωπίζει αυτό κάνοντας την προσβασιμότητα της μακροπρόθεσμης 

φροντίδας, προτεραιότητα της πολιτικής κοινωνικής ένταξης σε όλες τις αυτόνομες περιοχές της. 

Το συστήμα φροντίδας, στοχεύει να παρέχει 100% κάλυψη για όλους τους εξαρτώμενους έως το 

2015 και έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύξει την αυτονομία του. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας σε σπίτια και σε κέντρα, μαζί με την οικονομική και 

καθημερινή υποστήριξη για τις οικογένειες. 

Σουηδία: Ελευθερία επιλογής και αξιοπρέπεια για τους ηλικιωμένους 

Η Σουηδία εισήγαγε πρόσφατα ένα σύστημα όπου επιτρέπει στους ανθρώπους να επιλέγουν πού 

θα ήθελα ννα λάβουν την μακροπρόθεσμη φροντίδα της υγείας τους. Μπορούν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε ιδιωτικούς πάροχους υπηρεσιών, κατ 'οίκον φροντίδας και περίθαλψης. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς έχουν πραγματική επιλογή, είναι γενικά αποδεκτό ότι πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε επαρκείς  πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς παρόχους και τις 

υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, πιθανώς μέσω ιδίας επίσκεψης. 
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Μια πρόταση που ετέθη πρόσφατα ήταν η δυνητική χρήση των προσωπικών προϋπολογισμών 

για να μπορούν τα άτομα να επιλέξουν ανεξάρτητα,  μεταξύ τυπικής και ς άτυπης φροντίδας. 

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα εικονικό λογαριασμό, για να αγοράσουν φροντίδα, να 

απασχολούν βοηθούς ή να πληρώνουν για προσωπικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Σλοβακία: Πρόληψη και αποκατάσταση 

Οι δημοτικές αρχές στην Zavar και στην Banska Bystrica City, έχουν εισαγάγει σχέδια που 

αφορούν τους τοπικούς φορείς, τους κατοίκους και τους εταίρους, ώστε να βοηθήσουν τους 

ψυχικά ασθενείς και σοβαρά πληγέντες, στη λήψη ιδρυματικής φροντίδας για να ζήσουν ως 

αξιοπρεπής και χωρίς αποκλεισμούς ομάδα όσο είναι δυνατόν. 

Στην Zavar κοινωνικοί λειτουργοί προτείνουν σχέδια θεραπείας και φροντίδας, 

περιλαμβάνοντας την εργοθεραπεία,την ψυχοφαρμακευτική αγωγή και την αποκατάσταση. 

Αυτά επικεντρώνονται στις ατομικές ανάγκες και επιτρέπουν στους ασθενείς να συμμετέχουν 

ενεργά στις τοπικές δραστηριότητες. 

Πορτογαλία: Ενσωμάτωση της υγείας και  της κοινωνικής φροντίδας 

Σύμφωνα με μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συστήματος  ΜΦΥ, η περίθαλψη θα 

παρέχεται μέσω από ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών υπηρεσιών:μονάδες ανάρρωσης, 

μεσοπρόθεσμες μονάδες αποκατάστασης, μακροχρόνιες μονάδες αποκατάστασης, μονάδες 

παρηγορητικής φροντίδας, κέντρα ημέρας για την προώθηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας, 

ομάδες διαχείρισης απαλλαγών, ομάδες νοσοκομείων για  τη υποστήριξη της παρηγορητικής 

φροντίδας, ολοκληρωμένες ομάδες συνεχούς φροντίδας και κοινοτικές ομάδες για υποστήριξη 

της  παρηγορητικής φροντίδας. 

Συγκεκριμένα το δίκτυο που θα δημιουργηθεί, θα ενθαρρύνει τη συνέχεια της περίθαλψης με 

βάση την κοινότητα, την νοσοκομειακή περίθαλψη για οξείας φροντίδας ασθενείς και κοινωνική 

υποστήριξη, συμπληρώνοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα και εξειδικεύοντας την  

νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ευκαμψία αυτή, επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζεται σε 

διαφορετικές ανάγκες σε όλη τη χώρα. 



38 

 

Βέλγιο: Βελτίωση του συντονισμού, μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης 

Τρία κοινωνικά πρωτόκολλα έχουν υπογραφεί μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των 

περιφερειακών και κοινοτικών αρχών όπου είναι υπεύθυνες για τη μακροχρόνια φροντίδα και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Δύο από αυτά, συμφωνούν το 2005 ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και του επιπέδου του προσωπικού, στην κοινότητα, και του τομείς της φροντίδας στο 

σπίτι.Περιελάμβαναν την μετατροπή των μονάδων φιλοξενίας σε εγκαταστάσεις με δυνατότητα 

ιατρικής φροντίδας για του ασθενείς και θέσπιση ειδικών συμβάσεων για το πρωσοπικό της 

ΜΦΥ.Το τρίτο πρωτόκολλο καθορίζει τις δημοσιονομικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για τα 

επόμενα έξι χρόνια. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας χρειάζονται  για να  θέσουν τα στοιχεία του 

πακέτου σε πρακτική εφαρμογή. Το γεγονός ότι αυτές είναι αργές, σημαίνει ότι μόνο ένας 

μικρός αριθμός των οίκων φιλοξενίας έχουν μετατραπεί σε εγκαταστάσεις με περισσότερο  

ανεπτυγμένη την ιατρική περίθαλψη. 

Γαλλία: Αλληλεγγύη για την τρίτη ηλικία 

Αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης αποσκοπεί στην αύξηση τυο αριθμού των επαγγελματιών 

φροντίδας για τους ηλικιωμένους, προσφέροντας περισσότερες θέσεις στα εκπαιδευτικά κέντρα 

που οδηγούν στην επαγγελματική νοσηλευτική και να καταστεί ευκολότερο για τους ανθρώπους 

που ήδη εργάζονται στον τομέα, να αποκτήσουν αυτά τα επαγγελματικά προσόντα. 

Αυστρία: Στήριξη άτυπων φροντιστών 

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει «Συμβουλευτικές Επιταγές» επιτρέπει στους 

ανθρώπους που απαιτούν φροντίδα σε ημερίσια βάση και στα μέλη των  οικογενειών που την 

παρέχουν, να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία για μια σειρά θεμάτων. Ένα άλλο 

καθεστώς στη Βιέννη, στην κάτω Αυστρία και στο Burgenland, προσφέρει στα μέλη της 

οικογένειας που παρέχουν την φροντίδα, διακοπές ενός δεκαπενθήμερο και ένα κοινωνικό 

πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπειριών μέσα από ειδικούς συντονιστές. Εν τω 

μεταξύ, ο ασθενής μπορεί να απαιτήσει για οποιαδήποτε υπηρεσία, να του δωθεί μέσα από 

έμισθους επαγγελματίες. Μια τροποποίηση το 2007 στην νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, έχει 

βελτιωσεί τη συνταξιοδοτική κατάσταση των φροντιστών που ΄΄προσέχουν΄΄ ένα συγγενή. 

European Commission 2008 
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3.2 Ο προϋπολογισμός για δαπάνες ΜΦΥ 

Ως μέρος της δημοσιονομικής διακυβέρνησης, οι πρακτικές  προϋπολογισμού  συμβάλλουν στη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δαπανών μακροχρόνιας 

φροντίδας. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, με τον περιορισμό της συμπεριφοράς των 

φορέων χάραξης πολιτικής και την προώθηση ενός πιο μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού 

σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αποφευχθούν οι βραχυπρόθεσμες προσαρμογές 

των δαπανών (συνήθως περικοπές στις δαπάνες) που μπορεί να κάνει δυσκολότερη την επίτευξη 

των μακροπρόθεσμων στόχων του συστήματος περίθαλψης. 

Υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία σε μια διαδικασία προϋπολογισμού. Στην υγειονομική 

περίθαλψη αυτά είναι: η διαφάνεια, ο πολυετής σχεδιασμός του προϋπολογισμού, ο 

συγκεντρωτικός προϋπολογισμός κατά το σχεδιασμό, τα στάδια της έγκρισεως και της 

εφαρμογή, προϋπολογισμός από πάνω προς τα κάτω,  ρεαλιστικές οικονομικές υποθέσεις, 

αποθεματικά και η επιδόση του προϋπολογισμού. Όσων αφορά τη Φροντίδα Υγείας, στα 

περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση των 

δημοσιονομικών εργασιών.Οι πρακτικές προϋπολογισμού στην ΜΦΥ είναι οργανωμένές σε 

τέσσερις θεματικές ενότητες και καλύπτουν: τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, τα εργαλεία 

ελέγχου των δαπανών και των εσόδων και τα εργαλεία παρακολούθησης. 

Στις περισσότερες χώρες, το βασικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τον κετρικό προϋπολογισμό 

της ΜΦΥ είναι συχνά ένας συνδυασμός του Υπουργείου Οικονομικών,  του Υπουργείου Υγείας 

και του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή των περιφερειών σε ορισμένες 

χώρες (Πίνακας 4). Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι συνεργασίας και σε πολλές χώρες 

διαφορετικά υπουργεία φαίνεται να είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Το 

γεγονός ότι είναι υπεύθυνα διαφορετικά υπουργεία, σχετίζεται ως επί το πλείστον με τη φύση 

των δαπανών της μακροπρόθεσμης περίθαλψης, με το ένα μέρος να συνδέεται με την 

υγειονομική περίθαλψη και το άλλο με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ωστόσο ένα μέρος 

μόνο θα πρέπει να είναι στην διακριτική ευχέρεια, ενώ το άλλο μέρος θα πρέπει να θεωρείται ως 

αόριστο δικαίωμα το οποίο και οδηγείται από τη ζήτηση. Αυτό στην πράξη κάνει τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού πιο δύσκολο και απαιτεί την εμπλοκή υπουργείων με διαφορετικές 

αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται και στα έγγραφα των χωρών, οι αρμοδιότητες για 
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την παροχή και τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας φροντίδας τείνουν να είναι πιο 

κατακερματισμένες από ό, τι συμβαίνει στην υγειονομική περίθαλψη. 

Υπουργείο υπεύθυνο για τις δαπάνες 

ΜΦΥ 

Χώρα 

Υπουργείο Οικονομικών Δανία /Ιταλία /Φινλανδία 

Υπουργείο Οικονομικών  

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων 

Εσθονία /Γαλλία /Πορτογαλία 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Πρόνοιας και τοπικοί δήμοι 

Λετονία 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Υγείας 

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και 

περιφέρειες 

Σλοβενία 

Υπουργείο Οικονομικών /Υπουργείο 

Υγείας 

Υπουγείο Οικογενειακής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Μάλτα 

Υπουργείο Υγείας Τσεχία /Γερμανία /Ιρλανδία/ Κροατία /Λιθουανία 

/Ολλανδία /Πολωνία /Ρουμανία /Σλοβακία 

Υπουργείο Υγείας και περιφέρειες Ελλάδα /Κύπρος / Η.Βασίλειο 

Υπουγείο Υγείας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων 

Ουγγαρία 

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων  

Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής  

Λουξεμβούργο /Βουλγαρία 

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και 

περιφέρειες 

Αυστρία 

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις Ισπανία /Σουηδία 

Πίνακας 4:Υπεύθυνο όργανο για τον προϋπολογισμό της ΜΦΥ, Πηγή: European Commission 

(ECFIN). 
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Ιστορικά τα συστήματα ΜΦΥ έχουν εξελιχθεί από τα συστήματα υγείας, όπως και από τα 

συστήματα κοινωνικής  μέριμνας και σε πολλές χώρες αυτά τα δύο μέρη εξακολουθούν να 

διαχωρίζονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Γαλλία η δημόσια παροχή μακροχρόνιας 

φροντίδας βασίζεται σε ένα διττό σύστημα. Το σχέδιο ασφάλισης της δημόσιας υγείας καλύπτει 

το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται, με θεσμική ρύθμιση, προς τους 

εξαρτώμενους ηλικιωμένους ή τους ασθενείς με ειδικές ανάγκες. Χρηματοδοτεί επίσης τις 

μονάδες μακροπρόθεσμης φροντίδας στα νοσοκομεία, καθώς και τη νοσηλευτική φροντίδα που 

παρέχεται στο σπίτι του ασθενούς. Συμπληρώνεται από δύο προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τις τοπικές αρχές, που παρέχουν κοινωνικά οφέλη στους εξαρτώμενα 

ηλικιωμένους και στα ατόμα με αναπηρία,  ώστε να τους βοηθήσει να καλύψουν ένα μέρος του 

κόστους της περίθαλψης που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας. 

Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ υπολογίζουν και γνωστοποιούν προβλέψεις για τις δαπάνες ενώ οι 

προβλέψεις των εσόδων γίνονται λιγότερο συχνά.(Γράφημα 1) 

Γράφημα 1 :Πρακτικές προϋπολογισμού για ΜΦΥ στην ΕΕ, Πηγή :European Commission 

(ECFIN) 
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Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν προβλέψεις για τις δαπάνες ΜΦΥ στο 

''Ageing Working Group'' οι οποίες αναφέρονται στις εκθέσεις γήρανσης. Ωστόσο, οι 

προβλέψεις των εσόδων δεν είναι κομμάτι αυτής την διεργασίας. Αυτό μπορεί επίσης να 

εξηγήσει το γιατί οι προβλέψεις των εσόδων χρησιμοποιούνται σπανιότερα σε εθνικό επίπεδο. 

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ παράγουν πολυετής προϋπολογισμούς για να αποκτήσουν μια 

πολυετή άποψη των δαπανών ΜΦΥ. 

Περισσότερες από τις μισές χώρες του συνόλου της ΕΕ χρησιμοποιούν μηχανισμούς έγκαρης 

προειδοποίησης για τις υπερβάσεις στον προϋπολογισμό. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στις 

χώρες να παρακολουθούν από κοντά τις δαπάνες ΜΦΥ κατά τη διάρκεια του έτους και 

προειδοποιούν τις αρχές, όταν ο κίνδυνος για υπερβολικές δαπάνες είναι ψηλά. Η χρησιμότητα 

των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης εξαρτάται από διαθεσιμότητα των έγκαιρων και 

περιεκτικών στοιχείων. Χώρες χαμηλότερου εισοδήματος όπως (CZ, DE, EE, ES, LV, LT, PL, 

SK και FI) αναφέρουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. 

Οι στοχευμένες δαπάνες με ανώτατα όρια, είναι ένα κοινό εργαλείο για τον έλεγχο των δαπανών 

ΜΦΥ στις χώρες της ΕΕ και η χρήση τους χαρακτηρίζεται από τα κράτη μέλη με ποσοστό 83% 

ως σημαντική. Τα ανώτατα όρια καθορίζονται σε πλαίσιο συναπόφασης στις περισσότερες 

χώρες. Στη Δανία οι δαπάνες ΜΦΥ είναι μέρος των συνολικών ανώτατων δαπανών για τους 

τοπικούς προϋπολογισμούς, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται για την ΜΦΥ, ανοίκει  στις τοπικές αρχές. Στη Σλοβενία, ο 

στόχος τίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο 

Υγείας, οι δήμοι  όμως αποφασίζουν σχετικά με το κονδύλιο του προϋπολογισμού για την ΜΦΥ. 

Οι αξιολογήσεις των δαπανών θεωρούνται σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση των δαπανών 

της ΜΦΥ και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι 

αξιολογήσεις των δαπανών ορίζουν την κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών 

τομέων,σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, προκειμένου να βελτιώθει η ποιότητα των δαπανών. 

Τέτοιες αξιολογήσεις προς το παρόν δεν λαμβάνονται υπ'όψιν από τις BG, CZ, EE, ES, IT, CY, 

LV, PL, RO και SK. 

Ομοίως οι προϋπολογισμοί που βασίζονται στις επιδόσεις χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί από 

το 63% των κρατών μελών αλλά χρησιμοποιούνται μόνο από το  26% . Αυτός ο μηχανισμός 
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βασίζεται σε αναπτυσόμενους προϋπολογισμούς, σύμφωνα με την σχέση των επιπέδων των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Αυτό υποδηλώνει ότι 

μπορεί να υπάρξει ένα πεδίο βελτιώσης της αποδοτικότητας των οικονομικών, όσον αφορά τις 

δαπάνες για  ΜΦΥ στα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης αυτού 

του μηχανισμού. 

Τα εργαλέια αντιμετώπισης απρόβλεπτων αυξήσεων των δαπανών ΜΦΥ, είναι λιγότερο 

διαδεδομένα σε σχέση με άλλα δημοσιονομικά εργαλεία. Οι ρυθμίσεις του προϋπολογισμού που 

παρακρατούν ένα μέρος των αναμενόμενων δαπανών, λόγω του κινδύνου της υπέρβασης, είναι 

διαθέσιμες σε λιγότερα από τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ. Αντίθετα οι ρυθμίσιες αυτές 

χαρακτηρίζονται ως σημαντικές απο το 74% των χωρών το οποίο μας οδηγεί στο ότι η χρήση 

τους θα μπορούσε και θα έπρεπε να επεκταθεί. Αυτόματοι μηχανισμοί που μειώνουν ή αυξάνουν 

την κατανομή της ΜΦΥ ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, χρησιμοποιούνται μόνο από το 

22% των χωρών. Αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται από τις DK, IT, CY, LT, LU και 

PL.Θεωρούνται ως σημαντικοί μόνο από το περίπου 40% των μελών. Οι αυτόματοι 

σταθεροποιητές είναι αποτελεσματικοί, στην πρόληψη της υπερβάσης  του προϋπολογισμού, 

μόνο εάν εφαρμοστούν σωστά, μπορεί όμως να είναι ένα άδικο εργαλείο, καθώς είναι πιθανό να 

υπάρχουν νόμιμοι,πραγματικοί λόγοι της αύξησης των δαπανών, όπως π.χ. υψηλότερες ανάγκες 

πληθυσμού για ΜΦΥ. 

Μηχανισμοί που ρυθμίζουν την χρηματοδότηση, όπως η βελτίωση του συνδυασμού της 

χρηματοδότησης  και η χρήση κρατημέων φόρων και κοινωνικών εισφορών, είναι σχετικά 

σπάνιοι. Μόνο το 38% των κρατών-μελών της ΕΕ επιδιώκουν την βελτίωση του συνδιασμού της 

χρηματοδότησης. Οι κρατημένοι φόροι χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 22% και οι κοινωνικές 

εισφορές σε 21%. Μπορεί να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των μηχανισμών και πράγματι 

κάθε ένας από αυτούς χαρακτηρίζεται ως σημαντικός σε πάνω από τις μισά κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Μία κατάλληλη αύξηση των εσόδων και της συλλογής τους, είναι ζωτικής σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων του συστήματος της ΜΦΥ. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν 

δυνατότητες για βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας των συστημάτων ΜΦΥ, με 

βελτίωση της χρηματοδότησης. European Commission Volume 1 2016 
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3.3 Προσδόκιμο ζωής κατά την γέννηση 

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά στις χώρες του ΟΟΣΑ, 

ανεβαίνοντας κατά μέσο όρο 3-4 μήνες τον χρόνο, χωρίς σημάδια επιβράδυνσης. Τα κέρδος σε 

μακροζωία μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 

του τρόπου ζωής, την καλύτερη εκπαίδευση, και την πρόοδο στον τομέα της υγείας. 

Το 2013, το προσδόκιμο ζωής κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ ανήλθε στα 80,5 χρόνια, 

αύξηση πάνω από δέκα χρόνια από το 1970 (Διάγραμμα 11). 

 

Διάγραμμα 11:Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 1970-2013 ή πλησιέστερο έτος 

OECD Health Statistics 2015 

Η Ιαπωνία, η Ισπανία και η Ελβετία οδηγούν μια μεγάλη ομάδα 25 χωρών του ΟΟΣΑ στην 

οποία το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση υπερβαίνει τα 80 έτη. Μια δεύτερη ομάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Χιλή και μια σειρά από χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει προσδόκιμο ζωής μεταξύ 75 και 80 ετών. 

Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, το Μεξικό είχε το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής το 2013, 

εξακολουθεί να είναι ελαφρώς κάτω από 75 έτη. Από το 2000 και μετά το προσδόκιμο στο 
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Μεξικό αυξάνεται πιο αργά από ότι στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ με ένα κέρδος λίγο 

μεγαλύτερου του ενός έτους,σε σύγκριση των τριών ετών του ΟΟΣΑ. 

Το χάσμα της μακροζωίας μεταξύ του Μεξικού και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ, διευρύνθηκε από 

περίπου τέσσερα στα έξι χρόνια μεταξύ 2000 και 2013. Η αργή πρόοδο στο προσδόκιμο ζωής 

στην Μεξικό οφείλεται σε έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία, όπως η κακή διατροφή και τα πολύ υψηλά 

ποσοστά παχυσαρκίας, η έλλειψη προόδου στη μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά 

νοσήματα, πολύ υψηλά ποσοστά θανάτου από τροχαία ατυχήματα και ανθρωποκτονίες, καθώς 

και δομικά εμπόδια πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη. 

Υψηλότερο εθνικό εισόδημα (όπως μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) είναι γενικά 

συνδεδεμένο με υψηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, αν και η σχέση είναι λιγότερο 

έντονη στα υψηλότερα τα επίπεδα του εθνικού εισοδήματος (Διάγραμμα 12). 

 

Διάγραμμα 12: Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2013 ή 

πλησιέστερο  έτος. OECD Health Statistics 2015 

Υπάρχουν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των χωρών με 

παρόμοιο κατά κεφαλήν εισόδημα. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν 

υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία έχουν χαμηλότερο, από 

ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί μόνο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
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Το διάγραμμα 13 δείχνει τη σχέση μεταξύ του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση και τις κατά 

κεφαλήν τρέχουσες δαπάνες υγείας (με εξαίρεση τις επενδύσεις κεφαλαίου) στον ΟΟΣΑ, τις 

υποψήφιες χώρες και τις χώρες εταίρους. Υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας, 

συνδέονται γενικά με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση, αν και η σχέση αυτή 

τείνει να είναι λιγότερο έντονη στις χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας. Η 

Ιαπωνία, η Ισπανία και η Κορέα ξεχωρίζουν γιατί έχουν προσδόκιμο ζωής σχετικά υψηλό, ενώ 

οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία σχετικά χαμηλό, δεδομένου των επιπέδων  των δαπανών για 

την υγεία. Health at a Glance 2015 Chapter 3 

 

Διάγραμμα 13: Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και οι κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας το 

2013 ή πλησιέστερο έτος. OECD Health Statistics 2015 
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3.4 Μελλοντικές δημογραφικές τάσεις: Αυξανόμενη ζήτηση για ΜΦΥ 

Τις επόμενες δεκαετίες, οι χώρες του ΟΟΣΑ θα συνεχίσουν να γεράζουν και αυτό οδηγεί σε 

πρωτοφανή ποσοστά του πληθυσμού να είναι 80 ετών και άνω. Το 1950, λιγότερο από το 1% 

του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών. Μέχρι το 2050, το ποσοστό αυτό 

αναμένεται να φτάσει το 4%. 

Η πιο σημαντική αύξηση αναμένεται για τις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου από το 2050, σχεδόν το 

10% του συνολικού πληθυσμού θα είναι πολύ γερασμένο (σε σύγκριση με το 1% το 1950) . 

 

Διάγραμμα 14: Ραγδαία αύξηση του μεριδίου του πληθυσμού ηλικίας άνω των 80 ετών OECD 

2011. OECD Labour Force and Demographic Database 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 14, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 

ετών και άνω αναμένεται να αυξηθούν από 4% το 2010 σε 9,4% το 2050 (OECD Demographic 

and Labour Market Database, 2010). Στην Ιαπωνία, αλλά και στη Γερμανία, την Κορέα και την 

Ιταλία, το προβλεπόμενο μερίδιο των ηλικιών 80 ετών και άνω θα είναι υψηλότερο: περίπου 

15%. Η Νότια Κορέα ξεχωρίζει, καθώς θα βιώσει τη μεγαλύτερη μεταβολή του μεριδίου  των 

πολύ ηλικιωμένων ανθρώπων, από περίπου 2% το 2010 σε περίπου 15% το 2050. 

Για ορισμένες χώρες, η αύξηση θα είναι πιο σταδιακή και θα φτάσει σχετικά σε χαμηλότερα 

επίπεδα. Αυτές περιλαμβάνουν την Αυστραλία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, 

τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου το μερίδιο των πολύ ηλικιωμένων αναμένεται να αυξηθεί 
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κατά λιγότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2010 και 2050, και τα επίπεδα φθάνουν κάτω 

από 9%. 

Η αύξηση του μεριδίου των πολύ ηλικιωμένων θα επηρεάσει τη μελλοντική ζήτηση για τη 

μακροπρόθεσμη φροντίδα. Αν και οι θεωρίες διαφέρουν σχετικά με τις αναμενόμενες σχέσεις 

μεταξύ της γήρανση της κοινωνίας και την ανάγκη για περίθαλψη, όλα δείχνουν ότι αυτό θα 

αυξηθεί. Providing and paying for long-term care ΟECD 2011 

 

Διάγραμμα 15: To κομμάτι το πλυθησμου ηλικίας 65 και 80 θα διπλασιαστεί μεταξυ του 2010 

και του 2050.OECD Historical population data and projections database 2015 

Αν και οι θεωρίες προτείνουν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ της γήρανσης των κοινωνιών και τις 

προσδοκίες για  μακροχρόνια φροντίδα υγείας, τα στοιχεία δεν δείχνουν σταθερές τάσεις της 

μείωσης των ανύμπορων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (Lafortune et al.,2007; Bernd et al.,2009). 

Το 2007, ο ΟΟΣΑ εκτίμησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις τάσεις των ανυμπόρων 

μεταξύ των πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω, σε 12 χώρες του ΟΟΣΑ: Αυστραλία, Βέλγιο, 
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Καναδάς,Δανία,Φινλανδία,Γαλλία,Ιταλία,Ιαπωνία,Ολλανδία,Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και 

Ηνωμένες Πολιτείες (Lafortune et al., 2007). Τα κύρια πορίσματα της επανεξέτασης αυτής είναι 

ότι ακόμη και αν τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά επικράτησης της αναπηρίας έχουν μειωθεί σε 

κάποιο βαθμό σε ορισμένες χώρες, η γήρανση του πληθυσμού και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

των ατόμων, αναμένoνται να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των ατόμων μεγαλύτερεης 

ηλικίας με σοβαρή αναπηρία. Κατά τα τελευταία πέντε έως δέκα χρόνια,τα ποσοστά ανάπηρων 

ηλικιωμένων ανθρώπων μειώθηκαν στη Δανία,στη Φινλανδία,την Ιταλία και το Ηνωμένο μέλη, 

παρέμειναν σταθερά στην Αυστραλία και τον Καναδά και αυξήθηκαν στο Βέλγιο, την Ιαπωνία 

και τη Σουηδία. 

Κανένα συμπέρασμα δεν θα μπορούσε να εξαχθεί για τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω 

των περιορισμών των δεδομένων. Ενώ η μείωση σε ορισμένους παράγοντες υγείας (όπως το 

κάπνισμα) μπορεί να συνέβαλε στη μείωση κάποιων λειτουργικών περιορισμών της τρίτης 

ηλικίας, η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της παχυσαρκίας στους ενήλικες όλων των 

ηλικιών, θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα (Sturm et al., 2004). Υπάρχουν επίσης 

ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις στις νευρολογικές και γνωσιακές 

ασθένειες (άνοια), καθώς υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια και επιτυχία στη διάγνωση τέτοιων 

ασθενειών. 

Ομοίως πρόσφατα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες στην ηλικία των 65 ετών, 

υποδεικνύει διαφορετικές διαδικασίες που συμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (κατά την 

περίοδο 1995-2001. Jagger et al,2009). Συγκεκριμένα στοιχεία για τη Γερμανία (AOK, 2009) 

δείχνουν ότι τα άτομα με ανάγκη μακροπρόθεσμης φροντίδας, ζουν περισσότερο και ως εκ 

τούτου χρειάζονται περισσότερη φροντίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι στο 

παρελθόν (AOK, 2009). Αυτό θα ήταν σύμφωνο με την επέκταση της θεωρίας της νοσηρότητας. 

Επιπλέον, το προσδόκιμο ζωής των ατόμων που γεννήθηκαν και ζουν με κάποια αναπηρία έχει 

αυξηθεί, λόγω της καλύτερης ιατρικής φροντίδας και βοήθειας σε όσους έχουν λειτουργικούς 

περιορισμούς. Όσοι γεννήθηκαν και ζουν με αναπηρία θα συνδυάζουν όλο και περισσότερες  

ανάγκες για φροντίδα εξαιτίας της αναπηρίας τους, σε συνδιασμό της πιθανής ανάγκης λόγω της 

γήρανσης (NDA/NCAOP, 2006; AIHW, 2008; EASPD, 2006). Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε 

αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες ΜΦΥ. Providing and paying for long-term care ΟECD 2011 
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3.5 Ο ρόλος της οικογένειας και της άτυπης φροντίδας 

Άτυπη φροντίδα μπορεί να οριστεί ως η περίθαλψη που παρέχεται από συγγενείς και φίλους σε 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Συχνα αυτό το έργο είναι άμισθο και γίνεται χωρίς τυπική εκπαίδευση 

αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί κάποια αύξηση στο ποσό της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης των άτυπων φροντιστών σε επιλεγμένες χώρες και ορισμένες μορφές πληρωμής για 

το έργο αυτό έχουν τεθεί σε λειτουργία. 

Σύμφωνα με το έγγραφο The Role of Informal Support in LTC του Joshua Wiener παρά την 

ανάπτυξη της κυβέρνησης, του ιδιωτικού (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ΜΚΟ υπηρεσιών για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, η άτυπη φροντίδα είναι μακράν η κυρίαρχη μορφή φροντίδας σε όλο 

τον κόσμο. Η αμειβόμενη υπηρεσία ,είτε στο σπίτι είτε σε ιδρύματα , διαδραματίζει σχετικά  

μικρό ρόλο, με εξαίρεση λίγες χώρες. 

Οι  σύζυγοι, οι γονείς και  τα παιδιά, ιδιαίτερα οι μητέρες, κόρες και ΄΄νύφες΄΄, παραδοσιακά 

υπήρξαν οι κύριοι φορείς παροχής άτυπης φροντίδας. Λόγω των πιθανών δημοσιονομικών 

προσαρμογών και των επιπτώσεων της μείωσης της άτυπης φροντίδας, οι φορείς πολιτικής 

χάραξης θέλουν να διασφαλίσουν την διατήρηση της φροντίδας αυτής. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα της άτυπης 

φροντίδας διατηρώντας ένα τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης της φροντίδας. Πρώτον, με την 

αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο, είναι 

απίθανο ότι η ανεπίσημη φροντίδα θα είναι σε θέση να αυξηθεί αντίστοιχα στις μεγαλύτερες 

ανάγκες. 

Δεύτερον, με την αύξηση του αριθμού των γυναικών που εργάζονται έξω από το σπίτι, και με τις 

γυναίκες να είναι σε μεγάλο βαθμό οι πρωτογενείς φροντιστές, θα είναι δύσκολο γι'αυτές να 

συνεχίσουν να επωμίζονται ένα τόσο μεγάλο βάρος της περίθαλψης. 

Τρίτον, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η άτυπη φροντίδα μπορεί να είναι σωματικά και ψυχικά 

επιζήμια για τους φροντιστές, οπότε είναι αμφίβολο ως προς το αν είναι ακόμα επιθυμητή η 

άτυπη φροντίδα να συνεχίσει ως είχε στο παρελθόν, χωρίς να προσφέρει διαφορετικά είδη 

υποστήριξης. 
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Αν και οι περισσότερες δημόσιες πολιτικές και οι  υπηρεσίες της μακροχρόνιας φροντίδας έχουν 

ως στόχο το άτομο με ειδικές ανάγκες, κάποια κεφάλαια και υπηρεσίες στοχεύουν τους άτυπους 

φροντιστές, κυρίως συγγενείς. Μια βασική παραδοχή είναι ότι οι υπηρεσίες ή οι πληρωμές τοις 

μετρητοίς θα οδηγήσουν τους άτυπους φροντιστές να βιώνουν λιγότερο άγχος και θα τους 

επιτραπεί να κάνουν καλύτερη δουλειά και να παρέχουν φροντίδα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

Ο Wiener παρέχει μια σειρά παραδειγμάτων, κυβερνήσεων που σαν στόχο είχαν την βοήθεια 

των άτυπων  φροντιστών. Ένας τύπος είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η συμβουλευτική και η 

υποστήριξη. Παραδείγματα αυτού του τύπου στήριξης, συμπεπεριλαμβάνουν την παροχή 

συγκεκριμένων δεξιότητων, όπως πληροφορίες για το πώς να σηκώσεις ένα άτομο με αναπηρία, 

χωρίς να του δημιουργήσει πόνο στην πλάτη και παροχή συναισθηματικών συμβουλών μέσω 

ομάδων υποστήριξης. 

Ένα δεύτερο είδος υποστήριξης είναι η φροντίδα ανάπαυλας που έχει ως στόχο να παρέχει 

προσωρινή ανακούφιση μέσω των φροντιστών.  

Ένα τρίτο είδος είναι η ρύθμιση των πρωτοβουλιών εργασίας  όπου μπορεί να περιλαμβάνει 

νόμους που οι εργαζόμενοι μπορόυν να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών εάν πρόκειται να 

φροντίσουν άρρωστους συγγενείς. 

Ένα τέταρτο είδος της υποστήριξης είναι η πίστωση σύνταξης για τους άτυπους φροντιστές, 

καθώς πολλές χώρες βασίζουν το συνταξιοδοτικό επίπεδο παροχών στα χρόνια εργασίας. 

(Wiener, 2001). 

Ένας πέμπτος τύπος στήριξης, διερευνάται λεπτομερώς στο σύγγραμα  The Support of Carers 

and their Organizations in some North and West European Countries της Marja Pijl, και είναι η 

άμεση οικονομική υποστήριξη. Αυτό περιλαμβάνει εισοδηματική στήριξη (οικονομικά 

επιδόματα για τα άτομα που έχουν περιορισμένο ή καθόλου εισόδημα λόγω των καθηκόντων 

φροντίδας τους), αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος (πληρωμή σε άτομα που είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της έναρξη της φροντίδας) και 

πληρωμή για εργασίες που εκτελούνται (πληρωμές που συνδέονται άμεσα με τις εργασίες που 
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εκτελούνται και όχι απαραιτήτως με την οικονομική ανάγκη ή ξαφνική απώλεια εισοδήματος) 

(Pijl, 2001). 

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν το γνωσιακό επίπεδο και την 

συναισθηματική υποστήριξη των φροντιστών, προσφέροντας ανακούφιση από το ατέλειωτο 

βάρος της φροντίδας ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες ή παρέχοντας οικονομικά οφέλη σε 

εκείνους που λαμβάνουν την ευθύνη του θέματος. 

Ο Wiener έθεσε μία σειρά από δημόσια πολιτικά θέματα και ζητήματα. Αυτά περιπαμβάνουν 

την ρύθμιση των δαπανών μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών στους άτυπους φροντιστές και 

στο ξόδεμα πρόσθετων πόρων για επίσημη φροντίδα, που απευθύνεται σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες, στο αν η παροχή επίσημης φροντίδας μειώνει την ποσότητα της άτυπης φροντίδας, πώς 

το έργο έξω από το σπίτι επηρεάζει την φροντίδα και αντίστροφα και στο αν η στήριξη θα 

πρέπει να έχει τη μορφή μετρητών ή υπηρεσιών. 

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που συζητά είναι η ισορροπία της ευθύνης ανάμεσα στην κοινωνία 

και την οικογένεια. Όπως δήλωσε ο Wiener, πολλές πολιτικές μακροχρόνιας φροντίδας 

περιστρέφονται γύρω από το αν το άτομο και η οικογένεια, ή η κοινωνία σαν σύνολό θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνοι για την παροχή φροντίδας στα άτομα με αναπηρίες. 

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη φροντίδα των ατόμων με 

αναπηρία την έχουν τα άτομα και οι οικογένειές τους, και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

ενεργούν μόνο ως τελευταία επιλογή για όσους δεν μπορούν να παρέχουν το αγαθό για τους 

εαυτούς τους. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές 

δοκιμασμένα  προγράμματα. Αυτή η άποψη κυριαρχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Στο άλλο άκρο της συνεχούς πολιτικής είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η μακροχρόνια 

φροντίδα είναι μία κοινωνική ευθύνη και ότι ενώ τα άτομα και οι οικογένειες θα πρέπει να 

κάνουν το καθήκον τους, η τυπική φροντίδα και η κοινωνική υποστήριξη για τους άτυπους 

φροντιστές θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της 

μακροχρόνιας φροντίδας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατά την άποψη αυτή, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους όσους τις χρειάζονται, ανεξάρτητα από την 
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οικονομική τους κατάσταση, με τον ίδιο τρόπο που η ασφάλιση υγείας είναι καθολικά 

διαθέσιμη. 

Οι υποστηρικτές της άποψης θέλουν προγράμματα που παρέχουν καθολική κάλυψη και δεν 

έχουν δοκιμαστεί άμεσα. Η προοπτική αυτή είναι χαρακτηριστική των συστημάτων 

μακροχρόνιας φροντίδας, στις σκανδιναβικές χώρες. Στενά συνδεδεμένη με το θέμα αυτό είναι η 

ερώτηση για το εάν ή όχι  το επίπεδο της στήριξης της οικογένειας, πρέπει να λαμβάνεται 

υπ'όψιν κατά την κατανομή της φροντίδας και της οικονομικής υποστήριξης των ατόμων με 

ειδικές αναγκές. 

Κατά την εξέταση του ρόλου της άτυπης φροντίδας (ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες) 

ανακύπτει το ερώτημα, του ποιός είναι ο απώτερος στόχος καθώς θα αναπτύσσονται, από την 

άποψη του ρόλου της οικογένειας και τον διαχωρισμό της  με το  κράτος. Δεδομένου ότι αυτό 

ποικίλλει μεταξύ των βιομηχανικών χωρών, η εμπειρία τους δεν δείχνει καμία ενιαία 

κατεύθυνση. Βεβαίως, θα υπάρχουν πάντα παραλλαγές μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών 

στον τομέα αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει κάποια γενική τάση, που είναι διαφορετική 

από τον βιομηχανοποιημένο κόσμο. 

Ένας παράγοντας διάκρισης που πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με τις πολιτικές γύρω από την 

οικογένεια, είναι το γεγονός ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των 

ατόμων με ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα θα πρέπει να ζήσουν με τις οικογένειές τους, ενώ 

στον  βιομηχανοποιημένο κόσμο συνήθως ζουν χωριστά. Επιπλέον, σε πολλές βιομηχανικές 

χώρες  οι ανάγκες για την παροχή συμβουλών και κατάρτισης των οικογενειακών φροντιστών, 

έχουν παραμεληθεί ιδιαίτερα. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο ο ρόλος της οικογενειακής 

φροντίδας, είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα, 

πολύ πιο σημαντικός. Αυτό απαιτεί όλο και μεγαλύτερη προσοχή, στην αποτελεσματική 

υποστήριξη και συμβουλευτική, προς τις οικογένειες. )  Lessons for long-term care policy WHO 

2002 
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3.6 ΜΦΥ και Κοινωνική Δικαιοσύνη 

Αν οι θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, στην εξιδανίκευση τους για την κοινωνία ως μια ομάδα 

από ορθολογικά άτομα, δεμένα με συνεργασία για αμοιβαία πλεονέκτημα, παραβλέπουν τα 

ευπάθει θέματα και η καθηγητής Nussbaum ρωτά αν θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε 

εναλλακτικές λύσεις ή τουλάχιστον να βρεθεί ένας τρόπος για να προσαρμόσει το κοινωνικό 

συμβόλαιο, ώστε να αναγνωρίσει τις αδυναμίες μας και την πιθανότητα εξάρτησης μας σε 

κάποια στιγμή της ζωή μας. Επιπλέον κατά την άποψή της, η φροντίδα θα πρέπει να είναι στην 

πρώτη γραμμή των  ουσιωδών και παντός  χρήσης αγαθών,ώστε το κοινωνικό συμβόλαιο να 

ταιριάζει στους συμμετέχοντες. 

Το αποτέλεσμα, λέει, θα είναι ένα βήμα μπροστά από τις θεωρίες της δικαιοσύνης, και το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι αισθητό από τις ανθρώπινες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, που τώρα έχουν  

μόνο την αίσθηση των θεωριών. 

Ο καθηγητής Νορμαν Ντάνιελς του πανεπιστημίου του Harvard, συγγραφές του: Am I my 

parents keeper? (Daniels, 1988) και άλλων συγγραμάτων σχετικά και την δικαιοσύνη, διαφωνεί 

με το επιχείρημα της καθηγητού Nussbaum ότι το παραδοιακό κοινωνικό συμβόλαιο και η 

θεωρία του Rawls ειδικότερα, αγνοούν την ανάγκη για φροντίδα και αποτυγχάνουν να δώσουν 

την προτεραιότητα που της αξίζει, μεταξύ των κοινωνικών αγαθών. 

Στην κατανόησή του για το θέμα, εξιδανικεύει τα μέρη που αποτελούν το κοινωνικό συμβολαίου 

ως αυτόνομα, ορθολογικά άτομα που δεν θεωρούν ότι είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σάρκα και 

οστά, πλάσματα επιρρεπεί σε ασθένειες, στη γήρανση  και την εξάρτηση από άλλους. 

Αντίθετα, ο καθηγητής Daniels υποστηρίζει ότι οι θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου, 

συμπεριλαμβανομένου του Rawls, αφήνουν ένα κενό για έμφαση στην φροντίδα, ακόμη και αν 

αυτή δεν είναι μεταξύ των πρωτογενών κοινωνικών αγαθών, των οποίων η διανομή βασίζεται 

στη θεωρία. 

Οι διαφωνίες αυτών των φιλοσόφων μπορεί να είναι σε σωστά σημεία, δεδομένου ότι 

συμφωνούν σε πολύ περισσότερα από ό,τι διαφονούν. Επιπλέον, υποστηρίζουν τα ίδια γενικά 

συμπεράσματα. 
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Ωστόσο, αυτές οι θεωρίες έχουν τεράστια κενά και όταν εφαρμοστούν και εδραιωθούν θα 

αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα ευρύτερα θέματα δικαιοσύνης, στην κατανομή όλων των ειδών 

των κοινωνικών πόρων. Έτσι, ήσσονος σημασίας διαφορές μεταξύ των θεωριών της δικαιοσύνης 

μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στα οφέλη και στα βάρη ορισμένων μελών. 

Η φιλοσοφική διαφωνία που είναι σε εξέλιξη δεν είναι για τα συμπεράσματα που πρέπει να 

εξάγουμε, αλλά για τις μεταρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Δεδομένης της μελλοντικής 

τους σημασίας, είναι σημαντικό να τα εξετάσουμε, με φόντο την μακροχρόνια φροντίδα και τις 

ανάγκες των ηλικιωμένων, των άρρωστων, και των εξαρτημένων. Ο ΠΟΥ στηρίζει αυτή την 

προσπάθεια μεταξύ των φιλόσοφων και επιδιώκει να ενθαρρυνθούν προσαρμογές και εφαρμογές 

σε διάφορα εθνικά συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας. Ethical choices in long-term care WHO 

2002 
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3.7 Η δημόσια κάλυψη ΜΦΥ 

Ενώ η κάλυψη ΜΦΥ περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο μίγμα συστημάτων, υπηρεσιών και 

προνομίων, είναι ακόμη δυνατό να διακρίνουμε ομάδες  χωρών με παρόμοιες προσεγγίσεις. 

Η ταξινόμηση γίνεται απλά, κοιτάζοντας την μεταβολή στην υποστίρηξη για προσωπική 

φροντιδα,  που σχετίζεται με δραστηριότητες της καθημερινής ημερίσιας ζωής (activities of 

daily living-ADL), είτε σε ιδρύματα είτε στο σπίτι. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η ADL υποστήριξη, είναι το είδος της φροντίδας για το οποίο υπάρχει 

μεγαλύτερη διακύμανση στις ρυθμίσεις της δημόσιας κάλυψης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Αναφορές γίνονται επίσης, για το ποιά είναι η κάλυψη των ειδικευμένων νοσηλευτικής 

φροντίδας, το κόστος διαμονής και διατροφής αλλά και άλλών υπηρεσιών ΜΦΥ και το πως  

ποικίλλουν στις  χώρες του ΟΟΣΑ. Όταν μια χώρα έχει πολλαπλά προνόμια για ηλικιωμένα και 

μη άτομα με ειδικές ανάγκες, η περιγραφή αναφέρεται κατά κανόνα σε ευπαθείς ηλικιωμένους. 

Συστήματα παροχών για νέους με ειδικές ανάγκες πιθανόν να μην αντικατοπτρίζονται σωστά σε 

αυτήν την κατηγορία. Η κάλυψη είναι συχνά περισότερο ολοκληρωμένη για τους νέους με 

ειδικές ανάγκες παρά για τα γηραιότερα στρώματα. Στην Γαλλία για παράδειγμα τα επιδόματα 

αναπηρίας που απευθύνονται στους νέους είναι υψηλότερα από εκείνα των επιδομάτων 

αλληλεγγύης. Οι χώρες με πολύ λίγη ή και καθόλου δημόσια κάλυψη ΜΦΥ, δεν εξετάζονται. 

Η κατάταξη χρησιμοποιεί δύο βασικά κριτήρια για την διάκριση των διαφορετικώνν τύπων 

ανάμεσα στις χώρες. 

➢ Το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος της παροχής μακροχρόνιας περίθαλψης 

➢ Αν η κάλυψη ΜΦΥ είναι μέσω ενός ενιαίου συστήματος, ή μέσω πολλαπλών προνομίων, 

υπηρεσιών  και προγραμματάτων. 

Με βάση αυτά τα δύο κρητήρια, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις χώρες σε τρεις ομάδες 

• Καθολική κάλυψη σε ένα ενιαίο πρόγραμμα 

• Μικτά συστήματα 

• Εξαρτώμενα από το ύψος του εισοδήματος συστήματα 
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Είναι επίσης δυνατόν να γίνει επιπλέον διάκριση σε υποομάδες, ανάλογα: για παράδειγμα, 

1)αν οι πηγές των κεφαλαίων προέρχονται από φόρους/εισφορές ή από τα γενικά έσοδα. 

2) αν τα προγράμματα είναι ή όχι μέρος των συστημάτων υγείας 

3) σε μικτά συστήματα,η φύση των προγραμμάτων που καθορίζουν το μίγμα 

Κάθε σύστημα ΜΦΥ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η ομάδα του πληθυσμού-στόχου 

(μόνο ηλικιωμένους ή το σύνολο του πληθυσμού), ή το είδος των παροχών που παρέχονται (είτε 

με μετρητά επιδότηση/αποζημίωση ή επιδοτούμενες υπηρεσίες σε είδος). Public Long-term Care 

Financing Arrangements in OECD Countries, Chapter 7, 2011 
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3.8 Έλλειψη πολιτικής και κοινονικής θέλησης-παράδειγμα Αμερικής 

Υπάρχει μία διαφορά στο τι σκέφτονται και πιστεύουν οι άνθρωποι και στο τι πραγματικά 

συμβαίνει στις πολιτείες και κατ'επέκταση το τι συμβαίνει σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι το σύστημα ΜΦΥ, είναι σχεδιασμένο για 

λήπτες χαμηλού εισοδήματος. Έρευνες και δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις 

αντιλήψεις της μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικής τάξης, περί του θέματος. 

Ωστόσο, λιγότερο από το 10% του αμερικανικού πληθυσμού αγοράζουν ασφάλιση ΜΦΥ και 

υπάρχει ένα θέμα για το πώς οι Αμερικανοί είναι στην πραγματικότητα προγραμματισμένοι για 

τη γήρανση τους τα επόμενα χρόνια. 

Ακόμα και ο μεγάλος όγκος της έρευνας αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και 

σημαντικότητας σχετικά με το θέμα της ΜΦΥ και της LTSS(Long term service and support) από 

τους πολιτικούς ηγέτες, τις εθνικές ομάδες προβληματισμού, καθώς και μεγάλες ομοσπονδιακές 

υπηρεσίες. 

Οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο των δημόσιων προγραμμάτων για την παροχή 

ΜΦΥ για τον μέσο Αμερικανό είναι σοβαρές, επειδή αντανακλούν την έλλειψη σχεδιασμού και 

την κατανόηση του θέματος. Η έλλειψη πολιτικής και δημόσιας βούλησης αποπνέει ανησυχία 

στα άτομα με αναπηρίες και στους ηλικιωμένους, με προκείμενς τις περικοπές στο 

προυπολογισμών των προγραμμάτων, που πιστεύεται ότι  αναπτύσονται με ασταθείς ρυθμούς, 

όπως: Κοινωνική ασφάλεια, Medicaid και Medicare. 

Ο Durenberger το 2003 γράφει ότι η συζήτηση για την ΜΦΥ στερείται μια ισχυρή χώρου, 

επειδή σε αντίθεση με την κοινωνική ασφάλιση και τον μηνιαίο της έλενχο επιταγή της δεν 

υπάρχει συχνή υπενθύμιση της ανάγκης για LTSS στην καθημερινή ζωή. 

Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η ΜΦΥ σηματοδοτεί μια ασταμάτητη πτώση που 

καταλήγει σε θάνατο. Πολλοί είναι στην άρνηση ότι  η ΜΦΥ είναι συνδεδεμένη με την 

οικονομική τους ασφάλεια και θα πρέπει, στην πραγματικότητα, να είναι ένα μέρος του 

χαρτοφυλάκιο της  συνταξιοδότησης τους. Είναι άγνωστο πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, 

αν και η πρόταση να συνδεθέι η ΜΦΥ με την κοινωνική ασφάλεια είναι εξαιρετική και θα 

έπρεπε να είναι στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης του κάθε Αμερικανού. 
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Επιπλέον ο Durenberger προτείνει με σαφήνεια το τι είναι σημαντικό και πως είναι επείγον να 

συμπεριληφθεί και η ΜΦΥ στο τραπέζι της συζητησης. Σχετικά με την επείγουσα πλευρά,ο 

ίδιος συνιστά το θέμα της ανταποδοτικότητας και τα αυξημένα ποσοστά αντιστοίχισης της 

Medicaid,που οδήγησαν πολλες πολιτείες σε ελλείμματα. Πολιτείες με περικοπές στους 

προυπολογισμούς τους αναφέρονται στα ποσοστά επιστροφής  των γηροκομείων, με το Ιλινόις 

να εφαρμόζει μείωση 5,9%  στην ανταποδοτικότητα των γηροκομείων  και το Κάνσας να 

νομοθετεί μείωση του προυπολογισμου των γηροκομείων  κατά 8,9$ εκατομμύρια. 

Στη σημαντική πλευρά της συζήτησης, ο Durenberger συνιστά συζήτηση για τη μεταρρύθμιση 

της χρηματοδότησης, συστημική αλλαγή, και απευθείας φροντίδα και στέγαση στο καταναλωτή. 

Παρά το γεγονός ότι αυτά είναι τα θέματα που έχουν ερευνηθεί συχνότερα,προτείνει οτι δεν 

είναι τόσο σημαντικά για τις Πολιτείες δεδομένης της κρίσης και των άμεσων λειτουργιών. 

Ο Durenberger εξηγεί ότι η ένταξη των επειγόντων και σημαντικών θεματάτων, θα πρέπει να 

είναι μέρος του ευρύτερου εθνικού διαλόγου. Η σοφία σε αυτή τη συμβουλή είναι προφανής: 

Εάν η τρέχουσα πολιτική δόμηση για LTSS είναι το ΄΄κλείσιμο της κάνουλας΄΄, θα πρέπει να 

εισαχθούν σε εθνικό επίπεδο εναλλακτικές στρατηγικές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της γήρανσης του πλυθησμού τους. Παρά το ότι ορισμένες Πολιτείες προχορούν 

με την δικία τους αναμόρφωση της Medicaid,δεν είναι σαφή ποια θα είναι τα αποτελέσματα 

τους. 

Ένα παράδειγμα είναι η πρόσφατη ανακοίνωση από τον κυβερνήτη Τζεμπ Μπους της Φλόριντα, 

όπου η διοίκηση του πρότεινε ένα μετασχηματισμό του κράτικού προγράμματος της  Medicaid 

αξίας 14 δισεκατομμυρίων $, που εξυπηρετεί 2,1 εκατομμύρια ευάλώτους,ηλικιωμένους και με 

ειδικές ανάγκες κατοίκους της Φλοριντα. Οι δαπάνες της Medicaid έχουν αυξηθεί 112% από το 

1999 και αν δεν γίνει κάποια μεταρρύθμιση,υπάρχει ο φόβος ότι θα καταρρεύσει υπό το βάρος 

της.Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης ορίζονται ως ένα όραμα με τον ασθενή στο κέντρο υπό τρείς 

συνιστώσες: βασική φροντίδα, καταστροφική φροντιδα και ευέλικτες δαπάνες. 

Η Robyn Stone το 2003 ενισχύει την πρόταση του Durenberger σχετικά με τα σημαντικά 

ζητήματα, γράφοντας ότι η επιλογή των καταναλωτών έχει γίνει το πεδίο των μαχών από την 

πλευρα της χάραξης της πολιτικής, αλλά είναι μια "κενή" υπόσχεση, στην καλύτερη περίπτωση, 
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γιατί υπάρχει απουσίς γνώσης των χρηστών σχετικά το τι επιλογές έχουν γύρω από την ΜΦΥ 

και καταλήγουν να μην κάνουν συνειδητές επιλογές.Εκείνη ισχυρίζεται ότι για να 

γνωστοποιηθεί στο κόσμο τα δημόσια προνόμια που θα αποκτηθούν,απατείται χρήμα και μία 

στρατηγική μάρκετινγκ. Δυστυχώς όπως φαίνεται στη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η έλλεψη πληροφόρισης λόγω μάρκετινγκ προκάλεσε αρχικά 

μία σημαντική μέιωση των προνομίων των ατόμων που λάμβανα κουμπόνια τροφίμων, 

χρησιμοποιούν την Medicaid και άλλα προγράμματα, λόγω της έλλειψης γνώσης ή κατανόησης 

των κανόνων και των πολιτικών που συνδέονται με τη νέα νομοθεσία. 

Η Joanne Silberner, ανταποκριτής της πολιτικής για την υγεία του National Public Radio, γράφει 

ότι το πρόβλημα με την τρέχουσα συζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και ΜΦΥ, είναι ότι 

είναι μια «ατέλειωτη συζήτηση» χωρίς  γενικό ενδιαφέρον, και ότι η έλλειψη της κάλυψης από 

τα μέσα συμβαίνει για οτιδήποτε καινούργιο. Συγκρίνει το θέμα της ΜΦΥ με την Medicare: 

Ο Paul Kleyman συγγραφέας του Aging Today, είναι πολύ παθιασμένος με τα θέματα της 

γήρανση και της ΜΦΥ. Κάποτε παραπονέθηκε ότι οι κλειδοκράτορες τις πολιτικής, συνέχιζαν 

να φονάζουν για το οτι πρέπει να ανησυχούμε για την παχυδερμική Medicare προτού 

καλύψουμε την ΜΦΥ. Οι συντάκτες στο NPR επεσήμαναν. ότι η Medicare είναι ένα θέμα που 

μπορούμε να καλύψουμε επειδή είναι ένα ζήτημα με σαφείς πολιτικές ατζέντες. Η ΜΦΥ είναι 

περισσότερο θολή και όχι παχυδερμική. Έτσι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  καλύπτουν τις 

μάχες για το προυπολογισμό,τις αλλαγές των πολιτικών, πτωχεύσεις και  σκάνδαλα που 

αφορούν την ΜΦΥ. )  Disability, Long-term care, and health care in th 21st century 2009 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Μετά την παρουσίαση και τον έλεγχο των πληροφοριών που τέθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική, φαίνεται οτι οι χώρες του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την υγεία και τις δαπάνες της, να 

έχουν ένα κοινό μέτωπο δράσης και κατεύθυνσης.  

Το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει συνεχώς, παρασύροντας έτσι τις δαπάνες υγείας προς τα επάνω. 

Οι χρήστες είναι όλο και περισσότεροι και στο παιχνίδι των δαπανών έχουν μπει τώρα 

κοστοβόρες εξετάσεις οι οποίες απευθύνονται σε μικρές ομάδες ανθρώπων. 

Τα περισότερα μέλη του ΟΟΣΑ προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες για την υγεία, 

ταυτόχρονα όμως στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα υγείας ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι χρήστες 

είναι όλο και περισότεροι,το κράτος αδυνατεί να καλύψει όλο το κόστος και το βάρος 

νομοτελειακά πέφτει στους άτυπους φροντιστές. 

Έχει γίνει αντιληπτό σχεδόν από όλα τα κράτη, ότι τον κυρίαρχο ρόλο στην ποιότητα αλλά 

ακόμη και στην ποσότητα της ΜΦΥ, παίζει η οικογένεια. Με αυτήν την συνειδητοποίηση τα 

κράτη προσπαθούν να ξοδέψουν καλύτερα τους πόρους προς τους φροντιστές και να δώσουν 

πλεονεκτήματα ασφαλιστικά,συνταξιοδοτικά κλπ στους άτυπους φροντιστές.  

Έτσι οι δαπάνες για ΜΦΥ εξαρτόνται από τον αριθμό των χρηστών, την πολιτική του εκάστοτε 

κράτους σχετικά με αυτό το αγαθό, τα οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν και τέλος οι 

βελτιώσεις του υπάρχοντος συστήματος της κάθε χώρας. 

Όσο αυξάνονται οι έγγυρες και έγκαιρες πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με τις  

δαπάνες για ΜΦΥ, τόσο καλύτερη γίνεται η αντίληψη του θέματος και η σπουδαιότητά του στις 

σύγχρονες κοινωνίες. 
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