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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 
Τα δεδοµένα της εν λόγω εργασίας αντλήθηκαν από την Έρευνα για την Υγεία, τη 
Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE) που πραγµατοποιήθηκε σε 
έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το διάστηµα Απριλίου-Σεπτεµβρίου 
2004, µε σκοπό τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ψυχό-κοινωνικών 
και οικονοµικών παραγόντων που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής των 
ηλικιωµένων .  
 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των κοινωνικών και οικονοµικών 
ανισοτήτων της υγείας των ηλικιωµένων ατόµων στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτά 
αντανακλώνται στην αυτοαναφερόµενη υγεία και τη χρήση υπηρεσιών υγείας.  Οι 
αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης είναι η συσχέτιση δηµογραφικών και κοινωνικό-
οικονοµικών µεταβλητών µε τα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης 
υπηρεσιών υγείας και η ανίχνευση της σχετικής βαρύτητας καθεµίας. 
 
Ο πληθυσµός της µελέτης  αποτελείτο από ένα τυχαιοποιηµένο δείγµα ατόµων που 
είχαν γεννηθεί πριν 1η Ιανουαρίου 1955 µαζί µε τους ενδεχοµένως νεότερους 
συντρόφους τους. Το δείγµα αυτό αποτελείτο από 1502 νοικοκυριά, από τους 52 
νοµούς της χώρας, τα οποία απαρτίζονταν από 3255 άτοµα, (όλων των ηλικιών) από 
τα οποία τελικά έλαβαν µέρος στη µελέτη τα 2142. 
 
Η αυτοαναφερόµενη υγεία βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε τους δηµογραφικούς 
παράγοντες (Φύλο-Ηλικία), τους κοινωνικούς (Μορφωτικό Επίπεδο, Εργασιακή 
Κατάσταση, Οικογενειακή Κατάσταση, Μέγεθος Νοικοκυριού, Μορφές συµβίωσης 
και Συµµετοχή σε ∆ραστηριότητες) και τους οικονοµικούς παράγοντες 
(Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες, Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη, ∆είκτης 
Οικονοµικής ∆υνατότητας, ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων και 
Κατηγορία Ασφαλιστικής Κάλυψης). Τη  µεγαλύτερη βαρύτητα βρέθηκαν να έχουν 
το µορφωτικό επίπεδο, η συµµετοχή σε δραστηριότητες, το εισόδηµα, η κατοχή 
αποταµίευσης, η κατοχή αυτοκινήτου, ο δείκτης διαµόρφωσης εισοδηµατικών πόρων 
και αυτοοριζόµενη οικονοµική εξέλιξη. Τέλος, αναφορικά µε τη χρήση υπηρεσιών 
υγείας η αυτοαναφερόµενη υγεία βρέθηκε να συµβάλει περισσότερο στη διαµόρφωση 
της.  
 
Τα ευρήµατα της εν λόγω εργασίας συµβαδίζουν µ� αυτά της υπάρχουσας ελληνικής 
και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται στα 
επίπεδα υγείας και χρήσης υπηρεσιών υγείας µεταξύ διαφορετικών κοινωνικό-
οικονοµικών οµάδων και ως εκ τούτου επιβεβαιώνουν τις κοινωνικές ανισότητες 
στην υγεία. 
 
Η εργασία αυτή αναδεικνύει την αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης των 
ζητηµάτων που αφορούν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας.  
  
 
Λέξεις κλειδιά: 
Ηλικιωµένοι, ποιότητα ζωής, κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες στην υγεία, χρήση 
υπηρεσιών υγείας.



 
Abstract 
 
The data of the present study were drawn from the Study of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE), which took place in eleven countries of the European 
Union between April and September 2004. Interviews were carried out with almost 
22.000 members of households in these countries, aiming at the investigation and the 
understanding of the interactions between psycho-social and economic factors that 
determine the quality of life of the elderly in Europe. 
 
The present study aims at the examination of the social and financial inequalities that 
are reflected in self-reported health, and in the use of health services in the study 
population in Greece. The specific objectives of this study are the correlation between 
demographic and socioeconomic factors with self-reported health and use of health 
services and the exploration of the relevant importance of these factors on self-
reported health and use of health services. 
 
The study population consisted of a randomized sample of people that were born 
before the 1st January 1955 plus their spouses, independent of age. Interviews were 
carried out in 1502 households, from the 52 counties of the country, which comprised 
of 3255 members (of all ages), from which, 2142 respondents were included in the 
study. 
 
Self-reported health was found to be significantly related with the demographic (Age, 
Sex), social (Educational Level, Employment Status, Family Status, Size of 
Household, Living Arrangements, Activities Participation) and economic variables 
(Objective Financial Indicators, Self-reported Financial Progress, Indicator of 
Financial Capability, Index of Determination of Financial Resources, Category of 
Insurance Coverage). From the above indicators the most important in the 
determination of self-reported health were found to be educational level, activities 
participation, income and savings, car ownership, indicator of determination of 
financial resources and self-reported financial progress. Finally, the factor that 
contributes most to the determination of use of health services was found to be self-
reported health.  
 
The findings of the above study are in accordance with those of the Greek and 
international literature in relation to the differences that exist in self-reported health 
and use of health services between different socio-economic groups. They therefore 
confirm the existence of social inequalities in health in the Greek population.  
 
This study confirms the necessity of taking a global approach to the issues that are 
related to the protection and promotion of health. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Elderly, quality of life, socio-economic inequalities, use of health 
services. 
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δίκτυα επιδρούν στην  υγεία 
 

Σχήµα 4.1: Το αναδυόµενο µοντέλο των προσδιοριστικών παραγόντων της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας 
 

Σχήµα 4.2.1: Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών κατά φύλο 
 

Σχήµα 7.2.1: Κατανοµή µορφωτικού επιπέδου 
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1.  Το φαινόµενο της γήρανσης: Πολύπλευρες διαστάσεις και συνέπειες 
 
Η γήρανση του πληθυσµού ή δηµογραφική γήρανση ορίζεται ως η αύξηση της 
αναλογίας των ηλικιωµένων ατόµων στον πληθυσµό, η οποία συµπλέκεται µε την 
ταυτόχρονη µείωση της αναλογίας των νέων και ενδεχοµένως των ατόµων 
παραγωγικής ηλικίας (Έµκε-Πουλοπούλου, 1994; Τσαούσης, 1999). Μεταξύ των 
παραγόντων εκείνων που συντείνουν προς τη διαµόρφωση της δηµογραφικής αυτής 
µετάβασης στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες, ως οι πιο σηµαντικοί έχουν 
θεωρηθεί  (∆ενδρινός, Λασκαρίδου, Νεραντζής & Πλατανάκη, 2003; European 
Commission, 2004): 
! Η πτώση των ποσοστών γονιµότητας ήδη από τη δεκαετία του ΄50 (διάγραµµα 

1.1.), η οποία και καθιστά προβληµατική την ανανέωση του πληθυσµού και 
προσδίδει µια περισσότερο γηράσκουσα εικόνα στην υπάρχουσα πληθυσµιακή 
δοµή. 

! Η ταυτόχρονη µείωση των δεικτών νοσηρότητας, η οποία συµβάλει αφενός, στην 
αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης και αφετέρου, στη συνακόλουθη διεύρυνση 
του µεγέθους του πληθυσµού τρίτης και τέταρτης ηλικίας (διάγραµµα 1.2.).  

 
Η ολοένα και βραδύτερη αύξηση του πληθυσµού και η συνακόλουθη γήρανσή του, 
που απαντώνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταβάλλουν µε ταχείς 
ρυθµούς τις ηλικιακές πυραµίδες και σηµατοδοτούν τη µετάβαση σε µια γηράσκουσα 
πληθυσµιακά ηλικιακή διάρθρωση, αποτυπωµένη στο προφίλ όλων των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997). Η δε αύξηση του σχετικού 
µεγέθους των ηλικιωµένων ατόµων στο συνολικό πληθυσµό και η συνακόλουθη 
δηµογραφική του γήρανση, απόρροια των µεταβολών που σηµειώνονται ήδη από τη 
δεκαετία του �90 και στα τρία βασικά δηµογραφικά φαινόµενα της γονιµότητας, της 
θνησιµότητας και της µετανάστευσης, αποτελούν πλέον πραγµατικότητα και για την 
ελληνική κοινωνία (Ροµπόλης, Μπάγκαβος, Ρωµανιάς, 2003).  
 
Τη στιγµή που δεκαοκτώ από τις είκοσι χώρες στον κόσµο µε τα µεγαλύτερα 
ποσοστά γήρανσης ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ζώνη του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας (World Health Organization, 1998), το δηµογραφικό προφίλ της Ελλάδας έχει 
να καταδείξει ένα  ποσοστό ατόµων άνω των εξήντα-πέντε ετών το οποίο µεταξύ 
1951 και 1981 σχεδόν διπλασιάζεται από 6,7% σε 12,7% (Μουσούρου, 2000). Το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται  το 2000 στο 17,3% του πληθυσµού, ξεπερνώντας τον 
αντίστοιχο µέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16,3%), µε το δείκτη 
γήρανσης, το δείκτη που εκφράζει τη σχέση µεταξύ των δύο κατηγοριών 
συντηρούµενου πληθυσµού, των ατόµων εξήντα-πέντε ετών και άνω και των παιδιών 
µηδέν έως δεκατεσσάρων ετών, να φτάνει την ίδια χρονική περίοδο στο 1,14, µε τον 
αντίστοιχο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην ξεπερνά το 0.94 (Eurostat, 
2000).   
 
Επιπλέον, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων, ο οποίος εκφράζει το βάρος που φέρει ο 
οικονοµικά ενεργός πληθυσµός σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, ο οποίος το 1998 
συµπίπτει µε τον αντίστοιχο (24,0%) για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010 
προβλέπεται να ξεπεράσει αυτόν των δεκαπέντε (27,0%) κατά δύο εκατοστιαίες 
µονάδες (European Commission, 2001). 
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Περαιτέρω, αξίζει να γίνουν δύο παρατηρήσεις αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της 
δηµογραφικής κατάστασης στην ελληνική πραγµατικότητα, βάσει των 
συµπερασµάτων έρευνας που διεξήχθη από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
Ελλάδος (Στεφάνου, Ζήκου & Βούλγαρης, 2000): 
! Ενώ την περίοδο 1980-1991 το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, 
δηλαδή των ατόµων παραγωγικής ηλικίας, σηµειώνει άνοδο κατά 13,6%,  η 
αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων ατόµων εµφανίζεται σχεδόν τριπλάσια, 
καθώς φτάνει το 37,0%,  µεταβολές οι οποίες απεικονίζονται σαφώς στο 
διάγραµµα 1.3. 

! Ιδιαίτερα καθοριστική αναφορικά µε τον προσδιορισµό του υφιστάµενου 
δηµογραφικού τοπίου της χώρας εµφανίζεται να είναι και η φυσική µείωση του 
πληθυσµού από το 1998 και µετά, µε τον αριθµό των θανάτων να ανέρχεται 
αισθητά του αντίστοιχου των γεννήσεων, όπως µαρτυρεί και το διάγραµµα 1.4. 

 
Γενικότερα, η δηµογραφική γήρανση έχει χαρακτηρισθεί (Commission of the 
European Communities, 1999) ως ένα φαινόµενο µε πολύπλοκες κοινωνικό-
οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις καθώς: 
! Επιφέρει σηµαντικές πιέσεις αφενός, στις πολιτικές απασχόλησης και αφετέρου, 
στα συστήµατα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της ποιοτικής 
και ποσοτικής αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του πληθυσµού που βρίσκεται σε 
ηλικία απασχόλησης και της συνακόλουθης ανισορροπίας στην ηλικιακή µεταβολή 
µεταξύ ενεργού και µη πληθυσµού.  

! Αναδεικνύει την αναγκαιότητα των συστηµάτων υγείας, καθώς και των πολιτικών 
υγείας εν γένει, να προσαρµοστούν στις αυξανόµενες απαιτήσεις για φροντίδα και 
αποκατάσταση ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού σε τρίτη και τέταρτη 
ηλικία, η νοσηρότητα του οποίου παρουσιάζει χρόνιο και περιοριστικό χαρακτήρα. 

! Συνυφαίνεται µε τη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων, που διαβιβρώσκουν την 
ποιότητα ζωής, από την επαγγελµατική στη συνταξιοδοτική ζωή, καθώς και µεταξύ 
των δύο φύλων, µε τις γυναίκες να αποτελούν τα 2/3 του πληθυσµού ηλικίας άνω 
των εξήντα-πέντε. 

! Συµπλέκεται µε την αναγκαιότητα ενσωµάτωσης στα συστήµατα κοινωνικής 
προστασίας της διάστασης του φύλου και των ανισοτήτων που υφίσταται ο 
ηλικιωµένος γυναικείος  πληθυσµός, αναφορικά µε τη συνταξιοδοτική κάλυψη και 
την κατοχή εισοδηµατικών και εκπαιδευτικών πόρων και λήψης µέτρων προς την 
κατεύθυνση της αναδιανοµής των πόρων και των πολιτικών προς τις ασθενέστερες 
οµάδες ηλικιωµένων.                                                                         

 
Καθίσταται λοιπόν, σαφές ότι καθώς εγείρονται σηµαντικά κοινωνικό-οικονοµικά 
προβλήµατα, διαρθρωµένα κυρίως γύρω από την αύξηση του αριθµού των 
συνταξιούχων, τη συνεχή µείωση των γεννήσεων, την  υστέρηση των µισθών και 
συντάξεων και τις ανισότητες στα κοινωνικά βάρη (Πατσούρος, 1996), τόσο  τα 
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, όσο και οι δηµόσιες πολιτικές 
απασχόλησης και αγοράς εργασίας αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις ως προς 
την επαναδιατύπωση των βασικών στόχων και αρχών τους. Επιπροσθέτως, παρόλο 
που η δηµογραφική γήρανση ως φαινόµενο βιολογικό, ψυχολογικό, υπαρξιακό και 
κοινωνικό, συνάδει µε τις κοινωνιολογικές και οικονοµικές µεταβολές  (Κοτζαµάνης, 
1996), δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι  η µεταβαλλόµενη θέση του 
ηλικιωµένου ατόµου µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία συνεπάγεται την 
αποστέρηση οικονοµικών προνοµίων και κοινωνικών ρόλων, διάχυτων κατά την 
παραγωγική του ηλικία (Μπαλούρδος & Τζωρτζοπούλου, 1996). 
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Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αφενός, προσαρµογής των θεσµών 
κοινωνικής προστασίας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της δηµογραφικής µετάβασης 
και αφετέρου, ένταξης του ζητήµατος της γήρανσης και της ποιότητας ζωής που τη 
χαρακτηρίζει στη θεωρητική και εµπειρική έρευνα και ανάλυση. 
 
Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα της προστασίας των ηλικιωµένων στο ελληνικό 
σύστηµα κοινωνικής πολιτικής, αυτή φαίνεται να στρέφεται στο ρόλο της 
οικογενειακής συνδροµής, ως εναλλακτικής στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, ενώ 
όσον αφορά την ένταξη της στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, η προστασία αυτή 
φαίνεται να λαµβάνει κατακερµατισµένο χαρακτήρα µεταξύ διαφορετικών οµάδων 
ηλικιωµένων, µε αποτέλεσµα (Αµίτσης,1993): 
! Ο ρόλος της οικογένειας, η οποία εµφανίζεται να συνιστά παράγοντα που 
επηρεάζει, τόσο τη φύση των αναγκών, όσο και το υφιστάµενο πλαίσιο της 
κοινωνικής πολιτικής για την προστασία τους, να λαµβάνει σηµαντικές 
διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία. 

! Η ύπαρξη κατακερµατισµού στην παροχή συνταξιοδοτικής κάλυψης να έχει 
ανάγει την αδυναµία παροχής ισοδύναµης προστασίας µεταξύ διαφορετικών 
επαγγελµατικών οµάδων ηλικιωµένων σε βασική αιτία των υφιστάµενων 
ανισοτήτων µεταξύ αυτών, ακριβώς λόγω της αδυναµίας λειτουργικής και 
οικονοµικής ενσωµάτωσης των ηλικιωµένων ατόµων στους θεσµούς του 
κοινωνικού συστήµατος. 

 
Από τη σκοπιά της έρευνας για το φαινόµενο της γήρανσης στην ελληνική κοινωνία, 
αυτό έχει αναχθεί σε αντικείµενο µελέτης κυρίως αναφορικά µε τις επιπτώσεις του 
στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας, στην προσφορά στην οικονοµική 
δραστηριότητα, στην αποδοτικότητα του εργατικού δυναµικού και στη βιωσιµότητα 
των κοινωνικό-ασφαλιστικών συστηµάτων (Ρίτσαρντσον, Βασιλαίνας, 1996; 
Ροµπόλης κ συν., 2003; Φακιόλας, 1996).  
 
Ωστόσο, δεδοµένου ότι σε όρους κοινωνικής πολιτικής είναι σαφής η αναγκαιότητα 
διασφάλισης υγιούς γήρανσης σε αξιοπρεπείς συνθήκες και περιβάλλοντα 
τουλάχιστον ισότιµα µ� εκείνα που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των 
νεότερων ηλικιακών οµάδων και καθώς οι ηλικιωµένοι βρίσκονται στον τελευταίο 
κύκλο ζωής, µε τις  προοπτικές και τις ανάγκες τους ενδεχοµένως να διαφέρουν από 
εκείνες του υπόλοιπου πληθυσµού, η µελέτη των προσδιοριστικών της σωµατικής και 
ψυχό-κοινωνικής υγείας και ευεξίας παραγόντων συνιστά ζήτηµα κοινωνικό-
πολιτικού και ευρύτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος (Smith, 2001). 
 
Επίσης, η σπουδαιότητα ένταξης των ζητηµάτων που αφορούν στους 
προσδιοριστικούς παράγοντες τη ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων στην 
έρευνα για τη γήρανση έγκειται στο γεγονός ότι η οικονοµική και κοινωνική 
ευηµερία των ηλικιωµένων ατόµων βρίθει σηµαντικών δυσχερειών που απορρέουν, 
τόσο από τις  αυξανόµενες ανάγκες για υγειονοµική και κοινωνική φροντίδα, όσο και 
από την αποχώρηση από την αγορά εργασίας και τον επαγγελµατικό βίο και τη 
συνακόλουθη απώλεια εισοδήµατος,  προσωπικής ευεξίας και κοινωνικών ρόλων. 
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           1950-2000                                                    1995-2000 

      
                           
Σχήµα 1.1. Συνολικές τάσεις γονιµότητας στην ΕΕ-15 & ΕΕ-25, 1950-2000 και 
1995.  Πηγή: European Commission (2004).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Κερδισµένα 
Χρόνια Ζωής  

 
 

Σχήµα 1.2. Αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης µεταξύ 1960 και 2002, ΕΕ-25. Πηγή: 
European Commission (2004). 
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Σχήµα 1.3.  Ηλικιακή κατανοµή του ελληνικού πληθυσµού για τα έτη 1928-1951-1981 
1991-1998. Πηγή: Στεφάνου κ συν. (2000). 

 
 
 
 
 

 
                            
Σχήµα 1.4.  Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1959-1999.   
Πηγή: Στεφάνου κ συν. (2000). 
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2. Ποιότητα ζωής και ηλικιωµένοι  
 
Η ποιότητα ζωής, που ως επιστηµονικό και ερευνητικό πεδίο εισάγεται στις 
κοινωνικές επιστήµες αλλά και την πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του �70, 
έγκειται, από κοινωνιολογική σκοπιά, στην περιεκτική εκτίµηση του αθροίσµατος 
υποκειµενικών και αντικειµενικών πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης και 
συγκεκριµένα εκφράζει το επιθυµητό αποτέλεσµα κοινωνικών πολιτικών και 
προγραµµάτων (Schuessler & Fisher, 1985), καθώς αφορά στην αξιολόγηση των 
αντικειµενικών πόρων και των υποκειµενικών αντιλήψεων των ίδιων ατόµων γι� 
αυτούς (Birnbacher, 1999). 
 
Ως εκ τούτου, οι κοινωνικό-ψυχολογικές αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής 
αναδεικνύουν την κάλυψη των ατοµικών αναγκών ως βασικό παράγοντα 
διασφάλισης της προσωπικής ευηµερίας, ενώ παρόλο που οι µηχανισµοί που 
προσδιορίζουν τις ανάγκες αυτές, αλλά και το βαθµό ικανοποίησης τους, θεωρούνται  
ότι έχουν ισχυρή βιολογική βάση, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εµφανίζονται να 
διοχετεύουν τη λειτουργία αυτών των µηχανισµών κατά µήκος πολιτισµικά 
προκαθορισµένων αναγκών (Schuessler et al., 1985).  
 
Όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που συµβάλουν στη γενικότερη ευτυχία και 
ικανοποίηση που απολαµβάνει ένα άτοµο, η οποία και λαµβάνεται ως δείκτης της 
ποιότητας ζωής του, αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εκφάνσεων καθώς 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την οικογενειακή και προσωπική ζωή, το επίπεδο 
υγείας, τις συνθήκες διαβίωσης, την οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική ζωή, την 
προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση, την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και 
την πρόσβαση σε δηµόσιους πόρους (Wong, 2003) 
 
Από τη σκοπιά των ίδιων των ατόµων η ποιότητα ζωής έχει ερµηνευτεί ως η 
απόσταση µεταξύ επιθυµητών και εφικτών στόχων, ως παράγοντας κινδύνου ή αιτία 
παθογένειας, καθώς και ως αποτέλεσµα κλινικών και θεραπευτικών παρεµβάσεων, 
ενώ το επίπεδο υγείας, ως προέκταση του επιπέδου λειτουργικότητας, έχει ερµηνευτεί 
βάσει µετρήσεων απόδοσης, όπως οι δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής, το 
συναισθηµατικό επίπεδο, η συµπτωµατολογία, οι σωµατικές και γνωστικές 
ικανότητες (Bowling, 1995; Michalos, Zumbo & Hubley, 2000). 
 
Όσον αφορά το επίπεδο υγείας, ως δείκτης της ποιότητας ζωής, έχει αναδυθεί µια 
περισσότερο περιορισµένη έννοια, η οποία δεν αναφέρεται στην ευτυχία, την 
ικανοποίηση και τα πρότυπα ζωής αλλά στη Σχετιζόµενη µε την Υγεία Ποιότητα 
Ζωής, η οποία συνοδεύεται από την ανάπτυξη δεικτών µέτρησής της στα πλαίσια της 
έρευνας υπηρεσιών υγείας και της κλινικής επιδηµιολογίας (Noack, 1991; 
Υφαντόπουλος κ συν., 2004).  Η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής έχει 
περιγραφεί ως µια αποκλειστικά προσωπική αντίληψη, καθώς αντιπροσωπεύει τον 
τρόπο µε τον οποίο τα ίδια τα άτοµα αντιλαµβάνονται την υγεία τους, 
προσλαµβάνοντας φυσικές, συναισθηµατικές και άλλες διαστάσεις (Fayers & 
Sprangers, 2002). 
 
Ως εκ τούτου, στη διαµόρφωση της έννοιας της ποιότητας ζωής που σχετίζεται µε την 
υγεία εµπλέκονται µια σειρά καταστάσεων, όπως η φυσική υγεία και 
λειτουργικότητα, η  κοινωνική ευηµερία και η ψυχολογική και συναισθηµατική 
ευεξία (Σχήµα 4.) (Yfantopoulos, 2001). 
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Ωστόσο, το γεγονός ότι η ιατρική αυτή καθεαυτή µπορεί µόνο να συµβάλει στην 
επίτευξη εκείνου του επιπέδου υγείας που ενδυναµώνει το δυναµικό υγείας των 
ατόµων και αδυνατεί να προσδιορίσει εξ ολοκλήρου την ποιότητα ζωής (Anderson & 
Burckhardt, 1999), επισωρεύεται µε τη διαπίστωση της σηµαντικής συνεισφοράς 
κοινωνικό-οικονοµικών και δηµογραφικών παραγόντων στον καθορισµό, τόσο της 
επιβίωσης αυτής καθ� αυτής των ατόµων, όσο και των χαρακτηριστικών της 
ποιότητας ζωής τους και αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της εµπειρικής διερεύνησης 
των παραγόντων που συµπλέκονται στη διαµόρφωση της σχετιζόµενης µε την υγεία 
ποιότητας ζωής.  
 
Ιδιαίτερα, αναφορικά µε τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων 
ατόµων, έχει επισηµανθεί (Μωυσίδης κ συν., 2002; Μπαλούρδος κ συν., 1996) η 
αναγκαιότητα σφαιρικής προσέγγισης των ζητηµάτων που άπτονται των συνθηκών 
διαβίωσης τους, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σωµατικής και ψυχό-
κοινωνικής τους υγείας, τα οποία προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό υπό την 
επίδραση των συνθηκών αυτών  
 
Ως εκ τούτου, για τα ηλικιωµένα άτοµα, σηµαντικό συστατικό της ποιότητας ζωής 
των οποίων συνιστά η προσωπική τους αντίληψη για το επίπεδο υγείας τους 
(Benyamini, Leventhal & Leventhal, 2003), η διατήρηση της ψυχό-συναισθηµατικής 
τους ευεξίας και υγείας έχει αναχθεί σε µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις µε τις 
οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι επαγγελµατίες υγείας (Sherrard, 1997). Επίσης, η 
παραµονή των ηλικιωµένων ατόµων στο φυσικό τους περιβάλλον και η διάθεση των 
οικονοµικών και ψυχό-κοινωνικών πόρων που συµβάλουν στη διασφάλισή της, έχουν 
αναχθεί από τα ίδια τα ηλικιωµένα άτοµα στους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της ποιότητας ζωής τους (Farquhar, 1995).  
 
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των διαστάσεων της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων 
ατόµων, η διαµόρφωση της οποίας συνυφαίνεται µε την αλληλεπίδραση σωµατικών, 
ψυχολογικών και κοινωνικό-οικονοµικών πόρων, απαιτεί την περαιτέρω θεωρητική 
και µεθοδολογική προσέγγιση του ζητήµατος από τη σκοπιά των ίδιων των 
ηλικιωµένων ατόµων. 

 
 

Σχήµα 1.5. Βασικά Στοιχεία της Ποιότητας Ζωής.  Πηγή: Yfantopoulos (2001).

Ποιότητα Ζωής

Ψυχολογικές ∆ιαστάσεις Σωµατική Υγεία Κοινωνική Υγεία

Κινητικότητα   Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση 
Ικανότητα προς Εργασία 
Οργανικές Λειτουργίες 

Υποκειµενική 
Εκτίµηση 

Ολοκλήρωση 
Οικογενειακή Ζωή Κοινωνική Ζωή 

Υπερδιέγερση   Εσωτερική Ηρεµία   ∆ιάθεση  Φόβοι, Ανησυχίες   Μελλοντικός Προσανατολισµός  Αυτό-εκτίµηση 
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2.1. Η ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ως ερευνητικό αντικείµενo 
 
Καθίσταται, λοιπόν σαφές ότι η µελέτη της γήρανσης προϋποθέτει την 
ολοκληρωµένη και διεπιστηµονική προσέγγιση των παραµέτρων που εµπλέκονται 
στη διαµόρφωσή της, δεδοµένου του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του φαινοµένου 
και της µονοσήµαντης διερεύνησης του βάσει χρονολογικών ορίων και µεταβλητών. 
Εξάλλου, η ίδια η βίο-ψυχό-κοινωνική προσέγγιση της υγείας και της ασθένειας εν 
γένει απαιτεί την ολιστική παρέµβαση σε ατοµικό, κοινωνικό και ακόµη και σε 
οικολογικό επίπεδο (Abelin, 1987; Marmot, 1999; Παπαδάτου, Αναγνωστόπουλος, 
1999; World Health Organization, 1999).  
 
Επιπροσθέτως, παράγοντες, όπως η δηµογραφική µετάβαση και οι συνέπειες αυτής 
στην ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων, οι διευρυνόµενες απαιτήσεις και 
προσδοκίες ως προς την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, η αναγκαιότητα συγκράτησης του 
αυξανόµενου κόστους που επιφυλάσσει η γήρανση για τα συστήµατα ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης, τονίζουν την αναγκαιότητα αφενός, επαναδιατύπωσης των στόχων 
και των θεωρητικών κατευθύνσεων της κοινωνικό-οικονοµικής έρευνας για τη 
γήρανση και αφετέρου, επαναπροσδιορισµού των πολιτικών προστασίας και 
προαγωγής της ποιότητας ζωής αυτής (Hantrais, 1995). 
  
Σύµφωνα µε τον Moody (1995) τέσσερις είναι οι συνθήκες εκείνες που πρόκειται να 
προσδιορίσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων στο κοντινό µέλλον, οι 
οποίες και σχετίζονται άµεσα µε τις ακολουθούµενες υγειονοµικές και κοινωνικές 
πολιτικές: 
! Η «επιµήκυνση» της νοσηρότητας και η πεποίθηση ότι η προσθήκη χρόνων στη 
ζωή δε θα συνάδει κατ� ανάγκη µε την προσθήκη ζωής στα χρόνια, γεγονός που 
προσδίδει µια νέα διάσταση στην έννοια των δικαιωµάτων των ηλικιωµένων 
ατόµων που διαβιούν σε συνθήκες χρόνιας νοσηρότητας και δυσλειτουργικότητας. 

! Η αναδυόµενη αναγκαιότητα µείωσης των νοσογόνων συνθηκών και επίτευξης 
συνθηκών υγιούς γήρανσης θέτει στο προσκήνιο ζητήµατα προστασίας και 
προαγωγής της υγείας καθ� όλη τη διάρκεια ζωής και ανάπτυξης. 

! Η επέκταση της διάρκειας ζωής, αυτή καθ� αυτή, προβάλει ως ιδιαίτερα σηµαντική 
την ιατρική αλλά και κοινωνικό-οικονοµική έρευνα για τη γήρανση, λόγω των 
πολύπλευρών επιπτώσεων της στην ποιότητα ζωής των ατόµων τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας. 

! Τέλος, τα προβλήµατα που συνυφαίνονται µε τις παραπάνω διαστάσεις της 
γήρανσης αναµοχλεύουν ζητήµατα, τόσο οικονοµικής διαχείρισης της γήρανσης, 
όσο και επιλογής µεταξύ στρατηγικών διεύρυνσης του χρόνου ζωής και επιλογής 
των κατάλληλων εκείνων παρεµβάσεων για την  παροχή ποιότητας και όχι 
ποσότητας στο χρόνο αυτό. 
 
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων συναρθρώνεται γύρω από 
τη θεωρία περί «Υγιούς ή Ενεργούς Γήρανσης», σύµφωνα µε την οποία η προαγωγή 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων απαιτεί την κατεύθυνση των πολιτικών 
στα πλαίσια τριών πυλώνων δράσης, βάσει της αριστοποίησης των διαθέσιµων πόρων 
αφενός, για τη διατήρηση και προστασία της υγείας και ασφάλειας και αφετέρου, για 
τη διασφάλιση της κοινωνικής συµµετοχής, τόσο καθ� όλο τον κύκλο ζωής των 
ατόµων, όσο και κατά τη µετάβαση στην τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία (World 
Health Organization, 2002).  
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Η θεωρία αυτή προσδίδει ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον στη διερεύνηση των 
διαστάσεων της ποιότητας ζωής που συνυφαίνονται µε την άνοδο του προσδόκιµου 
επιβίωσης, καθώς και των παραγόντων που εµπλέκονται στη διαµόρφωση των 
διαστάσεων αυτών. 
 
Ωστόσο, η εµπειρική έρευνα στο εν λόγω επιστηµονικό πεδίο υποστηρίζεται ότι 
αφενός, παραµένει περιορισµένη (Mowad, 2004) και αφετέρου, αδυνατεί να 
ενσωµατώσει τις πραγµατικές µεταβολές που εµφανίζονται στη ζωή των ηλικιωµένων 
ατόµων και σχετίζονται µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής (Higgs, Hyde, Wiggins & 
Blane, 2003), µεταβολές οι οποίες συνάδουν µε τις ψυχό-κοινωνικές και οικονοµικές 
εκείνες πτυχές της γενικότερης ποιότητας ζωής τους, οι οποίες επηρεάζουν έµµεσα ή 
άµεσα τη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής τους και ιδιαίτερα την 
υποκειµενική τους αντίληψη για το επίπεδο της υγείας και της ψυχικής τους 
ευηµερίας. 
 
Εν κατακλείδι, έχει θεωρηθεί ότι η θεωρία και η έρευνα της ποιότητας ζωής των 
ηλικιωµένων έχει περιοριστεί στη µέτρηση των ιατρικών και κλινικών παρεµβάσεων, 
προσέγγιση που δεν έχει κατορθώσει να ενσωµατώσει τις επιθυµητές σκοπιές των 
σύγχρονων συνθηκών ζωής, οι οποίες προσδιορίζουν τα βιολογικά και κοινωνικό-
οικονοµικά χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας, γεγονός που έχει εγείρει µια σειρά 
ερωτηµατικά αναφορικά (Higgs et al., 2003): 
! Με την ανεύρεση και επιλογή των µεθόδων και εργαλείων εκείνων που µπορούν 
να αποδώσουν περισσότερο ολοκληρωµένα τις διαστάσεις της σχετιζόµενης µε 
την υγεία ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και συνίστανται, τόσο σε εργαλεία 
που περιγράφουν το γενικότερο επίπεδο υγείας και ευηµερίας, όσο και σ� εκείνα 
που εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες νοσογόνες συνθήκες. 

! Με την αναγκαιότητα υπερκέρασης της υπάρχουσας προσκόλλησης σε 
ερευνητικές αντιλήψεις και κατευθύνσεις που προάγουν µάλλον την εκτίµηση της 
ποσότητας παρά της ποιότητας της ζωής των ηλικιωµένων, καθώς περιορίζουν 
την υποκειµενική ερµηνεία της υγείας στη µέτρηση του υγιούς χρόνου ζωής. 
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2.2.  Βιολογικά και κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας 
 
Η αναδροµή στην ιστορία της τρίτης ηλικίας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται 
για έναν πληθυσµό που συνεχώς διευρύνεται, ώστε να θεωρείται πλέον ότι «σύντοµα 
οι κοινωνίες µας θα έχουν πολύ µεγαλύτερη αναλογία ηλικιωµένων και µικρότερο 
µέγεθος ενεργού πληθυσµού» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999). Το 
γεγονός ότι ο πληθυσµός αυτός, που το 1960 έφτανε τα τριάντα-τέσσερα 
εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2010 
(European Commission, 2001), εγείρει σηµαντικά ζητήµατα αναφορικά µε την 
αναγκαιότητα διερεύνησης των φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων 
της δηµογραφικής αυτής µετάβασης και των µεταβολών στις ανάγκες της τρίτης και 
τέταρτης ηλικίας, που συνθέτουν και προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής των 
ηλικιωµένων ατόµων (Μαλγαρινού & Γούλια, 1986).  
 
Από βιολογική σκοπιά, η γήρανση συνιστά εκφυλιστική των σωµατικών και 
πνευµατικών λειτουργιών διαδικασία, που συνοδεύεται από εκπτωτικές στη φύση 
τους «ευγηρικές» ή «παθογηρικές» µεταβολές (Πλάτη, 1993). Ως εκ τούτου, το 
επιδηµιολογικό προφίλ της γήρανσης χαρακτηρίζεται από την επικράτηση 
νοσηµάτων χρόνιου και εκφυλιστικού χαρακτήρα (Γεωργούση, Οικονόµου, 
∆ανιηλίδου & Κυριόπουλος,  2001), που επιτείνουν το καθεστώς φυσικής και 
ψυχικής εξάρτησης, που εκ των πραγµάτων συνυφαίνεται µε τη γήρανση (Whyte, 
1998).  
 
Αντίθετα, η ψυχό-κοινωνική διάσταση των διαδικασιών γήρανσης επικεντρώνεται 
στην ιδιαίτερη αλληλεπίδραση µεταξύ βιολογικών, ψυχό-συναισθηµατικών και 
κοινωνικών παραγόντων στη διαµόρφωση της ανθρώπινης ηλικίας (∆όντας, 1981). Η 
διάσταση αυτή συνάδει µε τον εµπλουτισµό της παραδοσιακής επιδηµιολογικής 
προσέγγισης µ� αυτήν της ψυχό-κοινωνιολογικής (Τούντας, 2000). 
 
Μάλιστα, οι µελέτες διερεύνησης της λειτουργικής ηλικίας, µε βάση βιολογικές, 
ψυχολογικές και κοινωνικές παραµέτρους, υποδεικνύουν, µεταξύ άλλων, την 
εκτίµηση των ευκαιριών που παρέχονται για επαγγελµατική εξέλιξη ως έναν από τους 
καλύτερους δείκτες της λεγόµενης «κοινωνικής ηλικίας», γεγονός το οποίο πρακτικά 
σηµαίνει ότι όσο περισσότερο οι τρεις αυτές διαστάσεις επιτρέπουν την προσαρµογή 
του ατόµου στο κοινωνικό του γίγνεσθαι τόσο «λιγότερο γερασµένο είναι το άτοµο» 
(Καστενµπάουµ, 1982).  
 
Εποµένως, το γεγονός ότι οι κοινωνικές προσδοκίες και οι κοινωνικοί ρόλοι, τους 
οποίους επιτελούν  ή όχι τα άτοµα καθ� όλο τον κύκλο της ζωής τους και ιδιαίτερα 
καθώς περνούν στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, καθορίζουν και την κοινωνική τους 
ηλικία, ερµηνεύει την έλευση του γήρατος ως αποτέλεσµα σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικό-οικονοµικών 
παραγόντων (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, 2000). Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η 
αναγκαιότητα προσέγγισης της γήρανσης από µια περισσότερο εξατοµικευµένη, 
σκοπιά η οποία θα βασίζεται στην «υποκειµενική αίσθηση» αυτής από τα ίδια τα 
άτοµα που τη βιώνουν (Χανιώτης, 1989). 
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Συγκεκριµένα, η κοινωνικό-οικονοµική έρευνα για τη γήρανση αναδεικνύει το 
γεγονός ότι η δηµογραφική µετάβαση στη γεροντική ηλικία συνοδεύεται από 
πολυδιάστατες δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν τη σωµατική και 
την ψυχό-κοινωνική υγεία των ηλικιωµένων ατόµων (Fillenbaum, 1987; Μωυσίδης κ. 
συν., 2002):  
! Εµφάνιση συνθηκών που συµπλέουν προς την κοινωνική απώλεια και την 
προσωπική κατάπτωση, καθώς σχετίζονται µε τη φυσική, ψυχική και πνευµατική 
φθορά της ανθρώπινης ύπαρξης.   

! Απόσυρση από την αγορά εργασίας και τον ευρύτερο κοινωνικό βίο, γεγονός που 
αφενός, εµπερικλείει την απώλεια εισοδήµατος και συνακόλουθα τον περιορισµό 
της ικανότητας διατήρησης της αγοραστικής δύναµης και αφετέρου, την 
αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού των διαθέσιµων ρόλων και δραστηριοτήτων 
µέσα στο εκάστοτε κοινωνικό γίγνεσθαι. 

! Συνακόλουθη ένταση του προβλήµατος της εξάρτησης και της ανάγκης συνεχούς 
παρακολούθησης και φροντίδας για την επίτευξη και διατήρηση ενός ανεκτού 
επίπέδου λειτουργικότητας και ευεξίας. 

 
Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες θεωρούνται ότι µπορεί να αποβούν καταστρεπτικές 
για το επίπεδο υγείας των ηλικιωµένων ατόµων, επιτείνονται από την ενδεχόµενη 
ύπαρξη ψυχό-κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρυντικών γι� αυτό κινδύνους 
(Cheng, Chi, Boey, Ko & Chou, 2002). Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι κοινωνικό-
οικονοµικοί παράγοντες φαίνεται να εµπλέκονται στην εµφάνιση σηµαντικών 
διαφοροποιήσεων αφενός, στον τρόπο µε τον οποίο διαφορετικές οµάδες 
ηλικιωµένων βιώνουν τις διαστάσεις της γήρανσης και αφετέρου, στο βαθµό 
πρόσβασης και προσφυγής στις διαθέσιµες υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες, 
συνυφαίνεται µε τη δηµογραφική µετάβαση και επιφυλάσσει µια νέα πραγµατικότητα 
για τα άτοµα µέσης και τρίτης ηλικίας. 
 
 Ως προς αυτό οι Μωυσίδης κ συν. (2002) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «η µορφή 
της εισόδου και η βίωση της γήρανσης διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την 
ταξική θέση, το φύλο, την οικονοµική κατάσταση, το επίπεδο της κοινωνικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης και το πολιτισµικό επίπεδο της συγκεκριµένης κοινωνίας», 
τονίζοντας το ρόλο των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στη διαµόρφωση των 
ατοµικών συνθηκών γήρανσης και ως εκ τούτου, τη διαιώνιση των ανισοτήτων αυτών 
από τη µέση στην τρίτη ηλικία και από την ενεργό εργασιακή ζωή στη 
συνταξιοδότηση. 
 
Ως εκ τούτου, κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική η ανάδειξη των ίδιων των ηλικιωµένων 
ατόµων στη σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης αναφορικά µε την ποιότητα ζωής 
και το επίπεδο υγείας τους, βάσει υποκειµενικών µετρήσεων, οι οποίες να 
αντικατοπτρίζουν τις σωµατικές, ψυχικές και κοινωνικές διαστάσεις των παραπάνω 
µεταβλητών. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα, το γεγονός ότι οι 
υποκειµενικές αυτές µετρήσεις, αποδίδουν σε σηµαντικό βαθµό την προσωπική τους 
ευηµερία (Fylkesnes & Forde, 1991), αντανακλά και την αναγκαιότητα αναγωγής 
τους σε σηµαντικό ερευνητικό αντικείµενο της επιδηµιολογικής και κοινωνικής 
έρευνας της γήρανσης για την κατανόηση και ερµηνεία των προσδιοριστικών αυτών 
των «αυτό-εκτιµήσεων» παραγόντων.  
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2.3.  ∆είκτες της Σχετιζόµενης µε την Υγεία Ποιότητας Ζωής των ηλικιωµένων 
 
Παρόλο που η υποκειµενική ή αντιλαµβανόµενη ευηµερία, ως µέθοδος εκτίµησης της 
σχετικής ευτυχίας ή ικανοποίησης που λαµβάνουν τα άτοµα από τη ζωή τους γενικά  
ή από ποικίλες σκοπιές αυτής, όπως η εργασία, η οικογένεια, το εισόδηµα και η 
υγεία, αξιολογεί µάλλον περισσότερο τις προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις για την 
ποιότητα ζωής,  παρά άµεσα την ψυχό-κοινωνική  υγεία ή ασθένεια (John, Gammon 
& Weissman, 1987), από πολλές εµπειρικές µελέτες έχει αναδειχθεί ως ένας 
πολυδύναµος δείκτης της µελλοντικής νοσηρότητας και θνησιµότητας, δεδοµένου ότι 
εν πολλοίς  αντικατοπτρίζει ψυχό-κοινωνικές και κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες µε 
δυσµενείς επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας (Eriksson, Unden & Elofsson, 2001;  
Farmer & Ferraro, 1997; Unden & Elofsson, 2001). 
 
Ιδιαιτέρως, ως προς την τρίτη ηλικία η υποκειµενική αντίληψη για την υγεία έχει 
αναδειχθεί σε σηµαντικό συστατικό στοιχείο, τόσο της ικανοποίησης που λαµβάνουν 
τα ηλικιωµένα άτοµα από τη ζωή τους, όσο και της ατοµικής τους ευεξίας, καθώς και 
δείκτης των προσωπικών αντιλήψεων τους «για τις σωµατικές, ψυχολογικές και 
κοινωνικές πτυχές» που χαρακτηρίζουν το επίπεδο υγείας τους (Benyamini et al., 
2003). 
 
Ως εκ τούτου, η διερεύνηση του αυτοαναφερόµενου επιπέδου υγείας, ως δείκτης της 
υποκειµενικής αντίληψης των ίδιων των ατόµων για τη σωµατική και ψυχό-
κοινωνική ευηµερία τους, αποτελεί ένα από τα βασικά µέτρα εκτίµησης, τόσο του 
επιπέδου υγείας αυτού καθ� αυτού, όσο και της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας 
ζωής, καθώς συνιστά (Fayers et al., 2002; Gill  & Feinstein, 1994; Ware, 1995): 
! Σηµαντικό εργαλείο ενσωµάτωσης των πολυδιάστατων εκφάνσεων της ποιότητας 
ζωής, που σχετίζεται µε την υγεία, σε µια µοναδική, η οποία και αντικατοπτρίζει 
τις προσωπικές αντιλήψεις των ίδιων των ατόµων για την υγεία τους και ως εκ 
τούτου αντανακλά τη σωµατική, γνωστική, ψυχολογική και κοινωνική τους 
λειτουργικότητα. 

! Εξαιρετικά χρήσιµο περιληπτικό δείκτη της ατοµικής ευεξίας και της ολικής 
υγείας, ακόµη και σε περιπτώσεις  κατά τις οποίες καθίσταται αναγκαία η εκτενής 
διερεύνηση του γενικού επιπέδου υγείας, βάσει φυσιολογικών, ψυχό-κοινωνικών 
και άλλων µετρήσεων.  

 
Όσον αφορά στην έρευνα για την εκτίµηση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας 
ζωής και των κοινωνικών ανισοτήτων που τη διέπουν και παρά τη σπουδαιότητα 
εφαρµογής της είναι χαρακτηριστική η σχετική απουσία αντίστοιχων µετρήσεων στον 
ηλικιωµένο πληθυσµό (Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, in press). Επίσης, 
ελάχιστα από τα υπάρχοντα εργαλεία φαίνεται να επικεντρώνονται στην 
πολυδιάστατη αξιολόγησή της (Wodchis, Hirdes & Feeny, 2003; Knesebeck, 
Luschen, Cockerham & Siegrist, 2003), παρά το γεγονός ότι µέτρα αυτής, τα οποία 
εκτιµούν την υποκειµενική διάσταση του επιπέδου υγείας, έχουν αναχθεί σε 
σηµαντικούς δείκτες, τόσο της επερχόµενης νοσηρότητας, έτσι όπως αυτή εκφράζεται 
από τα επίπεδα λειτουργικότητας, όσο και της µελλοντικής θνησιµότητας (Idler & 
Kasl, 1991; Idler & Kasl, 1995).  
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Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η διερεύνηση των προσωπικών αντιλήψεων των ίδιων 
των ηλικιωµένων ατόµων αναφορικά µε το επίπεδο υγείας τους, ως βασικό στοιχείο 
της ποιότητα ζωής τους,  απουσιάζει ως ερευνητικό αντικείµενο (Hendry & McVittie, 
2004), γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα περαιτέρω εξέτασης και ερµηνείας 
των προσωπικών βιωµάτων των ατόµων αυτών, έτσι όπως αυτά αντανακλώνται στην 
αυτοαναφερόµενη υγεία και ποιότητα ζωής και ως εκ τούτου, υιοθέτησης µιας 
περισσότερο ολιστικής προσέγγισης ως προς τη µελέτη της γήρανσης (Higgs et al, 
2003).  
 
Μάλιστα, όπως έχουν αναφέρει οι Bryant, Beck & Fairclough (2000), η επίτευξη των 
κατάλληλων συνθηκών διασφάλισης υγιούς γήρανσης δε συνεπάγεται κατ� ανάγκη 
την υπερκέραση κάθε προβλήµατος υγείας, αλλά την εξασφάλιση της καλύτερης 
δυνατής υγείας, µέσω της ενίσχυσης των παραγόντων εκείνων που µπορούν να 
συµβάλουν σ� αυτήν. 
 
Επίσης, δίνοντας έµφαση, τόσο στις φυσικές διαστάσεις της έννοιας «ποιότητα 
ζωής», όσο και στις ψυχολογικές και συναισθηµατικές (Υφαντόπουλος, 2003), η 
αξιολόγησή της, ως έννοια η οποία συντίθεται µε την ισορροπία παραµέτρων, όπως η 
λειτουργική κατάσταση, τα φυσικά συµπτώµατα, το συναίσθηµα, οι γνωστικές 
λειτουργίες και οι κοινωνικές σχέσεις (Αργυριάδου κ συν,. 1999),  παραπέµπει στο 
αυτοαναφερόµενο επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας.  
 
Από την άλλη πλευρά, έχει σαφώς αποδειχθεί από τα ευρήµατα της κοινωνικής 
ιατρικής και της ιατρικής κοινωνιολογίας (Marmot,1999), ότι οι δηµογραφικές και 
κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες που απαντώνται µεταξύ διαφορετικών 
πληθυσµιακών οµάδων προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό και τις ανισότητες στο 
επίπεδο υγείας, όπως αυτό αποτυπώνεται, τόσο στους συµβατικούς δείκτες µέτρησης 
της νοσηρότητας και της θνησιµότητας, όσο και τους σύγχρονους δείκτες εκτίµησης 
της ευηµερίας, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι µετρήσεις της 
σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής. 
 
Τα παραπάνω συνάδουν µε το υφιστάµενο ηλικιακό πρότυπο το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση µεγαλύτερων ποσοστών νοσηρότητας και 
θνησιµότητας µεταξύ των ηλικιωµένων εκείνων που βρίσκονται χαµηλότερα στην 
κοινωνική ιεραρχία, προβάλλοντας την αναγκαιότητα διερεύνησης των ανισοτήτων 
στην υγεία, έτσι όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο αυτό-αναφερόµενο επίπεδο 
υγείας, ως δείκτης της σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας (Grundy & Holt, 
2001). 
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3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της αυτοαναφερόµενης υγείας των ηλικιωµένων 
 
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι καθώς το επίπεδο υγείας, έτσι όπως αυτό αναφέρεται 
από τους ίδιους τους ηλικιωµένους, προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις 
πραγµατικές συνθήκες που το χαρακτηρίζουν και εν πολλοίς αντανακλά την 
αντικειµενική νοσηρότητα (Ferraro, 1980) και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συµβατικοί 
δείκτες νοσηρότητας και θνησιµότητας «αδυνατούν να αποτυπώσουν το επίπεδο 
υγείας» και τους παράγοντες που το καθορίζουν (Νιάκας, 1992), η διερεύνηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων που 
απαντώνται στο επίπεδο υγείας, βάσει των αυτό-εκτιµήσεων των ίδιων των 
ηλικιωµένων, αναδεικνύεται σε πρωτεύον ζήτηµα της κοινωνικής και ιατρικής 
έρευνας για τη γήρανση. 
 
Οι παράγοντες εκείνοι, που έχει σαφώς τεκµηριωθεί, ότι συντείνουν προς τη 
διαµόρφωση και προστασία του επιπέδου υγείας και εν γένει της ατοµικής ευεξίας 
και αντίστροφα ενοχοποιούνται για την εµφάνιση των κοινωνικό-οικονοµικών 
ανισοτήτων στην υγεία, είναι οι εξής (Diener, 1995; Mackenbach, 2003; Τούντας & 
Φρισήρας, 1996; Σαρρής, 2001; Σαρρής, Χρυσάκης & Σούλης, 2002; Singh-Manoux, 
2003; Τούντας, 2000; Τσιάκαλος, 1998; Veenhoven, 1996; Veenhoven, 2002): 
! Αυτοί που συνάδουν αφενός, µε τα φυσικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης 
οντότητας, τα οποία προσδιορίζουν τη βιολογική βάση του ατόµου, όπως το φύλο 
και η ηλικία και αφετέρου εκείνοι που διαµορφώνουν το κοινωνικό-οικονοµικό 
προφίλ αυτής όπως, οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και οικονοµικές ευκαιρίες που 
απολαµβάνει κάθε άτοµο καθ� όλο τον κύκλο ζωής του, παράγοντες που εν πολλοίς 
καθορίζουν τη θέση που «προσπορίζεται» µέσα στην υπάρχουσα κοινωνική 
στρωµάτωση. 

! Αυτοί που απορρέουν από το περιβάλλον µέσα στο οποίο γεννιέται, µεγαλώνει και 
αναπτύσσεται κοινωνικά και πολιτισµικά ένα άτοµο και είναι εκείνοι που 
αναφέρονται στο κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει το βαθµό πραγµάτωσης 
των δικαιωµάτων που πηγάζουν από την ιδιότητα του πολίτη και τη συνακόλουθη 
απορρόφηση δηµόσιων και κοινωνικών αγαθών. 

! Τέλος, εκείνοι που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα ψυχό-συναισθηµατικά και 
συµπεριφορικά χαρακτηριστικά κάθε ατόµου, τα οποία προσδιορίζουν τις 
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις που υιοθετεί αναφορικά µε την υγεία και την 
ασθένεια και αποδίδονται σε σηµαντικό βαθµό στα εγγενή χαρακτηριστικά και τις 
αξίες του κοινωνικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει (Σχήµα 
3.1.).   

 
Επιπροσθέτως, η θεωρία και η έρευνα των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην 
υγεία έχει οδηγήσει στην ανάδυση τριών ερµηνειών  αναφορικά µε τους µηχανισµούς 
µέσω των οποίων οι παραπάνω παράγοντες επενεργούν στη διαµόρφωση του 
επιπέδου υγείας (Davey Smith et al, 1998; Lantz et al., 2001; Lynch et al, 1994; 
Pikhart, Bobak, Rose & Marmot, 2003): 
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! Την υλιστική ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία οι υλικές συνθήκες ύπαρξης, οι 
οποίες εν πολλοίς προσδιορίζονται από το διαθέσιµο εισόδηµα, καθορίζουν σε 
σηµαντικό βαθµό και τη δυνατότητα διασφάλισης αξιοπρεπών και ασφαλών 
συνθηκών διαβίωσης και συνακόλουθα το βαθµό πρόσβασης στις προστατευτικές 
για την υγεία υπηρεσίες.  

! Τη συµπεριφορική ερµηνεία, η οποία υποστηρίζει την κοινωνικά κατασκευασµένη 
και απορρέουσα από το εκάστοτε κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο κατανοµή των 
προτύπων και συµπεριφορών υγείας.  

! Την ψυχό-κοινωνική ερµηνεία, κατά την οποία η έκθεση  σε επιβαρυντικά ψυχό-
κοινωνικά γεγονότα και περιβάλλοντα καθ� όλο τον κύκλο ζωής και κυρίως κατά 
την πρώιµη και µέση ηλικία, συνάδει µε την κοινωνική θέση και τα προνόµια ή τις 
στερήσεις που πηγάζουν απ� αυτήν και τα οποία «κληρονοµούνται» και κατά τη 
µετάβαση στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. 

 
Το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο και δη «η σχετική θέση που κατέχει ένα άτοµο 
µέσα στην κοινωνική ιεραρχία» προσδιορίζεται, τόσο βάσει του µορφωτικού 
επιπέδου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως η πολιτισµική ή συµπεριφορική συνιστώσα 
της κοινωνικής θέσης, όσο και βάσει του εισοδήµατος, το οποίο έχει θεωρηθεί ότι 
αντανακλά την υλική διάσταση του, από κοινού µε την κατάσταση απασχόλησης, το 
περιεκτικό εκείνο µέτρο της κοινωνικής τάξης, ενδεικτικό της αποκτούµενης 
εκπαίδευσης και προϋπόθεση της άντλησης εισοδήµατος, ενώ έχει συσχετιστεί µε την 
άνιση κατανοµή των προβληµάτων υγείας µεταξύ των ατόµων εκείνων που 
βρίσκονται χαµηλά στην κοινωνική ιεραρχία και αυτών που βρίσκονται υψηλότερα 
(Cavelaars et al, 1998; Dalstra et al. 2002; Mackenbach & Kunst, 1997).  
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Williams & Collins (1995), παρόλο που τα 
ζητήµατα  ερµηνείας και µέτρησης της κοινωνικής τάξης δεν έχουν συναντήσει την 
απαιτούµενη συναίνεση µεταξύ των κοινωνικών επιστηµόνων, η υπάρχουσα 
κοινωνική έρευνα την έχει ανάγει σε ισχυρό δείκτη διασάφησης και πρόβλεψης των 
πολύπλοκων εκείνων διαδικασιών που εµπλέκονται στη διαµόρφωση των 
υφιστάµενων διαφοροποιήσεων µεταξύ και εντός κοινωνικών οµάδων στις συνθήκες 
διαβίωσης και τους διαθέσιµους οικονοµικούς και ψυχό-κοινωνικούς πόρους και 
κατά συνέπεια στα αποτελέσµατα υγείας.  
 
Συγκεκριµένα, οι παραπάνω παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το κοινωνικό 
περιβάλλον του ατόµου και εν γένει την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, έχουν 
αποτελέσει αντικείµενο ερµηνείας και µέτρησης πλείστων ερευνών της κοινωνικής 
ιατρικής και της ιατρικής κοινωνιολογίας και έχει πολλάκις επισηµανθεί η άµεση 
συσχέτισή τους µε το επίπεδο υγείας και εν γένει την εµφάνιση συµπτωµάτων, 
χρόνιων νόσων και αναπηριών (Σχήµα 3.2.) και συνακόλουθα τη διαµόρφωση της 
υποκειµενικής αντίληψης για την υγεία (Brunner & Marmot, 1999; Ferraro, 1980; 
Mackenbach et al, 1997; Marmot, Ryff, Bumpass,  Shipley & Marks, 1997). 
 
Μελέτες διερεύνησης της σχέσης µεταξύ δηµογραφικών και κοινωνικό-οικονοµικών 
παραγόντων και αυτό-αναφερόµενης υγείας αναδεικνύουν την αύξηση της ηλικίας ως 
έναν από εκείνους που σχετίζονται µε αυξηµένη πιθανότητα χειροτέρευσης της 
υποκειµενικής αξιολόγησης του επιπέδου υγείας (Badley, Wang,  Cott & Gignac, 
2000), ενώ και σε περιπτώσεις ύπαρξης χρόνιων νοσηµάτων η άνοδος της ηλικίας 
έχει συσχετιστεί µε χαµηλότερα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας (Cott, Gignac & 
Badley, 1999).  
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Ενώ, όσον αφορά τις ανισότητες στην υγεία κατά φύλο και ηλικιακή οµάδα, ακόµη 
και σε περιπτώσεις όπου µεταξύ ηλικιωµένων γυναικών και ανδρών δε συναντώνται 
ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ως προς τις αυτό-εκτιµήσεις αναφορικά µε την υγεία,  
στην πραγµατικότητα οι γυναίκες εµφανίζονται να υποφέρουν από περισσότερες 
ασθένειες και αναπηρίες και συνακόλουθα να κάνουν µεγαλύτερη χρήση ιατρό-
φαρµακευτικών υπηρεσιών (Fillenbaum, 1979), γεγονός το οποίο καθιστά σαφές ότι  
η µελέτη της αιτιολογίας των διαφορών στον τρόπο µε τον οποίο βιώνεται η γήρανση 
µεταξύ των δύο φύλων θα πρέπει να αναχθεί σε σηµαντικό ζήτηµα των σχεδιαστών 
κοινωνικής πολιτικής (Sobieszczyk, Knodel & Chayovan, 2003). 
 
Το χαµηλότερο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, όπως αυτό απεικονίζεται στους 
δείκτες εκπαίδευσης, απασχόλησης και εισοδήµατος και η έλλειψη κοινωνικών 
πόρων, όπως η κοινωνική στήριξη και η πρόσβαση σε  δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες, 
έχει επίσης συσχετιστεί µε υψηλότερα ποσοστά θνησιµότητας και νοσηρότητας, 
καθώς και µε χαµηλότερα επίπεδα αυτό-αναφερόµενης υγείας µεταξύ των 
ηλικιωµένων ατόµων (Huisman, Kunst & Mackenbach, 2003; Zimmer, Natividad, Lin 
& Chayovan, 2000).  
 
Ειδικά, αναφορικά µε την ψυχική υγεία, τα άτοµα εκείνα που ανήκουν στις λιγότερο 
ευηµερούσες οµάδες του εκάστοτε κοινωνικού µορφώµατος εκτίθενται σε 
περισσότερα ψυχοπιεστικά περιβάλλοντα και γεγονότα καθ� όλο τον κύκλο της ζωής 
τους (Thoits, 1995), µε τις οµάδες εκείνες που εµφανίζουν περισσότερες ψυχικές 
διασαλεύσεις να απαρτίζονται από γυναίκες, ηλικιωµένους, άτοµα που ζουν εκτός 
έγγαµου βίου καθώς και εκείνα χαµηλότερου κοινωνικού-οικονοµικού επιπέδου 
(Kessler & Cleary, 1980; McLeod & Kessler, 1990). 
 
Οι προσδιοριστικοί αυτοί παράγοντες του επιπέδου υγείας και συνακόλουθα των 
συµπτωµάτων που ενδεχοµένως βιώνουν τα άτοµα καθορίζουν από κοινού τη 
σφαιρική εκτίµηση της υγείας τους (Σχήµα 3.3. ) (Doctor,1991), καθοριστικής 
σηµασίας, δείκτης της οποία έχει θεωρηθεί η αυτοαναφερόµενη υγεία (Idler & 
Benyamini, 1997). 
 
Σύµφωνα µε τους Damian et al. (1999) η σχέση µεταξύ παραγόντων, όπως η ηλικία, 
το φύλο, η κοινωνική τάξη και τα πρότυπα ζωής και αυτοαναφερόµενης υγείας δεν 
φαίνεται να συγκλίνει µεταξύ των αποτελεσµάτων µελετών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε διαφορετικές χώρες, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στις 
πολιτισµικές καταβολές κάθε κοινωνίας. 
 
Επιπροσθέτως, µεταξύ των ατόµων που διανύουν την τρίτη και τέταρτη ηλικία 
απαντώνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την αυτοαναφερόµενη υγεία από τη 
σκοπιά των δηµογραφικών και των προσδιοριστικών της κοινωνικής θέσης 
µεταβλητών, γεγονός που ερµηνεύεται σε σηµαντικό βαθµό από την ανοµοιογένεια 
που χαρακτηρίζει αυτή την πληθυσµιακή οµάδα (Damian, J., Ruigomez, A., Pastor, 
V. & Martin-Moreno, J.M., 1999). Ως εκ τούτου, η κοινωνική κατασκευή της 
γήρανσης, ως προϊόν των υπαρχόντων ανισοτήτων στο υφιστάµενο κοινωνικό 
πλέγµα, καθορίζει τα βιώµατα και τις εµπειρίες των ηλικιωµένων ατόµων (Bowling & 
Ebrahim, 2001) και συνακόλουθα τα αποτελέσµατα υγείας που εµφανίζουν. 
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Πιο συγκεκριµένα, παρόλο που οι πραγµατοποιηθείσες µελέτες διερεύνησης των 
κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία κατά την περίοδο της γήρανσης, 
συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η σχέση µεταξύ κοινωνικής θέσης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται βάσει των παραδοσιακών δεικτών της εκπαίδευσης, του επαγγέλµατος 
και του εισοδήµατος, γίνεται λιγότερο ισχυρή κατά την τρίτη και κυρίως τέταρτη 
ηλικία (Elo & Preston, 1995; House, Kessler & Herzog, 1990; Van Ourti, 2003), όπως 
και ότι ο σχετικός κίνδυνος θνησιµότητας, όπως αυτός προβλέπεται βάσει χαµηλών 
τιµών στην αυτοαναφερόµενη υγεία (Strawbridge & Wallhagen, 1999), τα 
ηλικιωµένα άτοµα που ανήκουν στις περισσότερο µειονεκτούντες κοινωνικό-
οικονοµικά τάξεις εµφανίζουν σαφώς χειρότερους δείκτες, τόσο θνησιµότητας, όσο 
και υποκειµενικής και αντικειµενικής υγείας σε σχέση µ� εκείνα των ανώτερων 
στρωµάτων (Arber & Ginn, 1993; Breeze, Sloggett & Fletcher, 1999; Marmot & 
Shipley, 1996; Moore & Hayward, 1990; Thorslund & Lundberg, 1994; Van Rossum, 
Van De Mheen, Mackenbach & Grobbee, 2000; Zimmer & Kwong, 2004). 
 
Ωστόσο, όσον αφορά στις αυτό-αναφερόµενες  εκτιµήσεις του επιπέδου υγείας 
περιορισµένο εµφανίζεται το ενδιαφέρον ως προς τη διερεύνηση των 
προσδιοριστικών τους παραγόντων, παρά το γεγονός ότι έχουν αναχθεί σε σηµαντικό 
δείκτη αφενός, πρόβλεψης της µελλοντικής θνησιµότητας, νοσηρότητας και 
προσφυγής στην υγειονοµική φροντίδα και αφετέρου, απεικόνισης της υφιστάµενης 
σωµατικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωµένων ατόµων (Idler & Angel, 1990; Idler, 
Kasl & Lemke, 1990; Idler, 1993; Idler et al, 1997;Schulz, et al, 1994; Wannamethee 
& Shaper, 1996), εξαιτίας της δυναµικής που ενέχουν ως προς τον προσδιορισµό του 
γενικού επιπέδου υγείας (Zimmer et al, 1999). 
 
Εν πολλοίς,  το συµπέρασµα αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι ενώ η σχέση 
µεταξύ των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων και του επιπέδου υγείας, όπως αυτή 
διαµορφώνεται στο γενικό πληθυσµό έχει ενδελεχώς διερευνηθεί και παρά τη 
σπουδαιότητα της στον καθορισµό της ποιότητας ζωής των ατόµων τρίτης και 
τέταρτης ηλικίας, το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τη µελέτη της σχέσης αυτής στον 
ηλικιωµένο πληθυσµό εµφανίζεται σχετικά περιορισµένο (Knesebeck et al., 2003).  
 
Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία, 
όπως αυτές απεικονίζονται στους δείκτες θνησιµότητας και νοσηρότητας που 
παρατηρούνται µεταξύ ηλικιωµένων που ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικό-
οικονοµικά στρώµατα (Huisman et. al, 2004; Huisman et al., 2003; Van Ourti, 2003; 
Van Rossum et. al, 2000) και εµφανίζουν διαφορετικό βαθµό πρόσβασης σε τυπικά 
και άτυπα δίκτυα και συνακόλουθα απορρόφησης κοινωνικών και θεσµικών πόρων 
(Litwin, 2003; Phillips, Bernard, Phillipson & Ogg, 2000), θα πρέπει να αναδειχθεί σε 
πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών 
βελτίωσης των υλικών, κοινωνικών και πολιτισµικών πόρων των ηλικιωµένων 
(Huisman et. al, 2003).  
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Σχήµα 3.1. Η σχέση µεταξύ κοινωνικής θέσης και υγείας. Πηγή: Singh-Manoux 
(2003). 
 

  
 
 
Σχήµα 3.2. Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας. Πηγή: Brunner & Marmot 
(1999). 
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Σχήµα 3.3.  Προσδιοριστικοί παράγοντες της σφαιρικής εκτίµησης της υγείας. 
Πηγή: Doctor, (1991) 
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3.1.  ∆ηµογραφικοί παράγοντες 
 
3.1.1. Φύλο  
 
Η έρευνα αναφορικά µε τη διερεύνηση των ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων, τόσο 
καθ� όλο τον κύκλο ζωής, όσο και κατά την τρίτη και τέταρτη ηλικία, έχει αναδείξει 
τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες, αφενός 
σε όρους κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ανάπτυξης, ως αποτέλεσµα της 
δυσµενούς απορρόφησης κοινωνικό-οικονοµικών πόρων και αφετέρου, σε όρους 
αντικειµενικών και υποκειµενικών µετρήσεων του επιπέδου σωµατικής και ψυχικής 
υγείας και ευηµερίας, καθώς και της ικανότητας ως προς την προστασία και 
προαγωγή της  υγείας (Arber, 2004; Eckermann, 2000; Kessler, 2003).  
 
Η Arber (2004), αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι σχέσεις  που αναπτύσσονται 
µεταξύ των ατόµων καθ� όλη τη διάρκεια ζωής τους, οι οποίες προσδιορίζονται από 
τη διάσταση του φύλου, είναι εκείνες που εν τέλει κατασκευάζουν τις υλικές 
συνθήκες ύπαρξης και την ποσότητα και ποιότητα των υποστηρικτικών κοινωνικών 
δεσµών κατά τη διάρκεια της γήρανσης και εν πολλοίς καθορίζουν το βαθµό 
πρόσβασης στους υγειονοµικούς πόρους, τονίζοντας τη µετάβαση των ανισοτήτων 
µεταξύ των δύο φύλων από την πρώιµη και ενήλικη ζωή στην τρίτη και τέταρτη 
ηλικία. 
 
Το γεγονός αυτό συµβαδίζει µε τα ευρήµατα ερευνών σύµφωνα µε τα οποία η 
συµβολή της εκπαίδευσης και του εισοδήµατος και γενικότερα της κοινωνικής θέσης 
στη διαµόρφωση της υποκειµενικής αντίληψης για την υγεία εµφανίζεται ισχυρότερη 
στις γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες (Damian, Ruigomez, Pastor, Martin-Moreno, 
1999; Denton & Walters, 1999). Όσον αφορά τους πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους 
τους οποίους επωµίζονται οι γυναίκες καθ� όλο τον κύκλο ζωής τους, αυτοί 
εµφανίζονται ιδιαίτερα επιβαρυντικοί για τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, κυρίως 
αναφορικά µε τη συναισθηµατική υπερεµπλοκή τους στα οικογενειακά δίκτυα και τη 
συνακόλουθη επίπονη ανάληψη ευθυνών που σχετίζονται µε τις συνθήκες και τις 
απαιτήσεις που διέπουν τη ζωή των µελών αυτών των δικτύων (Thoits, 1986; Thoits, 
1995).  
 
Ως προς τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το µοντέλο διερεύνησης 
των προσδιοριστικών της υγείας των γυναικών παραγόντων (Σχήµα 3.1.1.), που 
ανάπτυξε η Arber (1997), το οποίο αντανακλά το φορτίο των κοινωνικών ρόλων που 
επωµίζονται λόγω της ένταξής τους σε οικογενειακά δίκτυα, τα οποία εν πολλοίς 
καθορίζουν και συγχρόνως καθορίζονται από τις διαθέσιµες επαγγελµατικές και 
υλικές ευκαιρίες.  
 
Μάλιστα, µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Βόρεια Ευρώπη και τον Καναδά 
εµφανίζουν, αφενός τους άνδρες να διαµορφώνουν περισσότερο τις αυτό-εκτιµήσεις 
τους για την υγεία τους υπό την επίδραση του επιπέδου της ψυχό-κοινωνικής τους 
ευεξίας και λειτουργικότητας και της δυνατότητά τους να επιτελούν τους κοινωνικούς 
τους ρόλους και να διατηρούν τις φυσικές τους ικανότητες και αφετέρου, τις γυναίκες 
να αποδίδουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην εµφάνιση συµπτωµάτων που αφορούν στη 
σωµατική τους υγεία και την ύπαρξη των κατάλληλων πόρων άντλησης κοινωνικής 
στήριξης (Denton & Walters, 1999; Borglin et al, in press; Eriksson et al, 2001; 
Heistaro, Jousilahti, Lahelma, Vartiainen & Puska, 2001; Unden et al, 2001). 
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Η δε διαφοροποιηµένη κατανοµή των υγειονοµικών αποτελεσµάτων µεταξύ ανδρών 
και γυναικών συνάδει µε την υφιστάµενη σε κάθε κοινωνία διαστρωµάτωση κατά 
φύλο, τις επικρατούσες αντιλήψεις και στάσεις όσον αφορά την ισότητα των δύο 
φύλων  και το βαθµό ένταξης της διάστασης του φύλου στις ακολουθούµενες 
πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας (Artazcoz, Borrell & Benach, 
2001), µε τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Βόρειας Αµερικής να µην 
παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις στους υποκειµενικούς και αντικειµενικούς 
δείκτες υγείας (Bryant et al., 2000; Eriksson et al, 2001), σε αντίθεση µ� εκείνες της 
Νότιας Ευρώπης και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, όπου οι υφιστάµενες κοινωνικές 
ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων αντανακλώνται σαφώς και στη διαµόρφωση του 
επιπέδου υγείας (Borrell, Muntaner, Benach & Artazcoz, 2004; Zimmer et al, 2000; 
Zunzunegui,  Beland,  & Otero, 2001). 
 
Εντούτοις, µια από τις ελάχιστες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα 
αναφορικά µε τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, είναι αυτή των Κυριόπουλου, 
Γκρέγκορυ & Οικονόµου (2003), η οποία δε φαίνεται  να συµβαδίζει ως προς τα 
ευρήµατά της µε τα παραπάνω, καθώς δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τα 
επίπεδα της αυτοαναφερόµενης υγείας ανδρών και γυναικών µεταξύ διαφορετικών 
ηλικιακών οµάδων. 
 
Παρά την απόκλιση των ελληνικών ευρηµάτων ως προς την κατανοµή των 
υγειονοµικών αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο φύλων, οι διαφοροποιήσεις που 
απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να αποδίδονται σε µια σειρά 
παραγόντων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται (Nettleton, 1995; Κουκούλη-
Γραβάνη, 1994; World Health Organization, 2001; World Health Organization, 2002; 
Zelinski & Stewart, 1998): 
! Οι παράγοντες εκείνοι που διαµορφώνουν τους σταθερότυπους υγείας και 
ασθένειας (patterns of health and disease) των ατόµων, καθώς σχετίζονται µε τη 
γενετική ή βιολογική τους βάση, η οποία και προσδιορίζει, για παράδειγµα, τις 
αναπαραγωγικές λειτουργίες του γυναικείου φύλου. Σ� αυτήν αποδίδεται εν µέρει 
ο υψηλότερος επιπολασµός ψυχικών διαταραχών και χρόνιων νοσηµάτων, όπως η 
οστεοπόρωση και η αρθρίτιδα, µεταξύ των γυναικών, αλλά και η εµφάνιση 
σχετικά καλύτερων αποτελεσµάτων αναφορικά µε τις γνωστικές τους ικανότητες, 
όπως η µνήµη, σε σχέση µε τους άντρες. 

! Εκείνοι που χαρακτηρίζουν το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο και απορρέουν 
οι υφιστάµενες κοινωνικές ιεραρχήσεις µεταξύ των δύο φύλων, οι σχετιζόµενες 
µε τους µηχανισµούς ένταξης, τις σχέσεις εξουσίας και υποταγής και τις 
δυνατότητες άντλησης θεσµικών πόρων και δικαιωµάτων.  

! Παράγοντες που συνδιαµορφώνουν, από κοινού µε τις βιολογικές καταβολές των 
δύο φύλων τους κοινωνικούς ρόλους που επιτελούν και την κοινωνική τάξη στην 
οποία ανήκουν και δραστηριοποιούνται και ουσιαστικά προσδιορίζουν τον τρόπο 
ζωής (lifestyle), αλλά και τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία (risk factors). 

 
Καθίσταται σαφές ότι σε µελέτες όπου ως δείκτης του επιπέδου υγείας λαµβάνεται η 
αξιολόγηση αυτής βάσει υποκειµενικών δεικτών, ηλικιωµένες και µη γυναίκες 
εµφανίζονται να υπό-εκτιµούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αναφορικά µε 
την υγεία και τη ατοµική τους ευεξία (Damian, Ruigomez, Pastor, Martin-Moreno, 
1999; Patrick, Epperly & Barnes, 2001; Sweeting, 1995), αποτέλεσµα το οποίο έχει 
αποδοθεί (Arber et. al., 1993; Nettleton, 1995; Haug & Folmar, 1986; Verbrugge, 
1976; World Health Organization, 2001): 
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! Στο γεγονός ότι παρόλο που οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερο προσδόκιµο 
επιβίωσης σε σχέση µε τους άντρες εµφανίζονται να βιώνουν περισσότερες 
νοσογόνες καταστάσεις, έστω και εάν αυτές είναι λιγότερο θανατηφόρες, σε 
σχέση µ� αυτές των αντρών, λόγω των ευρύτερων συνθηκών κοινωνικοποίησης 
τους.  

! Στο γεγονός ότι οι γυναίκες φαίνεται να έχουν καλύτερη επίγνωση της 
συµπτωµατολογίας τους, ενώ οι άντρες ενδεχοµένως βιώνουν λιγότερο επώδυνα 
την ύπαρξη κάποιας νοσηρής κατάστασης ή δυσκολεύονται να την αποδεκτούν. 

! Στο χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής που βιώνουν οι γυναίκες καθ� όλο τον  
κύκλο ζωής τους, το οποίο διαιωνίζεται και κατά το διάστηµα της βιολογικής και 
κοινωνικής τους γήρανσης, κατά το οποίο έρχονται αντιµέτωπες µε περισσότερες 
προσωπικές απώλειες, οι οποίες και συνυφαίνονται µε τα µεγαλύτερα ποσοστά 
µακροζωίας που εµφανίζουν σε σχέση µε τους άντρες και αντανακλώνται στους 
δείκτες υποκειµενικής εκτίµησης του επιπέδου υγείας τους.  

 
 
 

 
Σχήµα 3.1.1. Μοντέλο των προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας των γυναικών. 
Πηγή: Arber (1997). 
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3.1.2. Ηλικία 
 
Η κοινωνιολογική και ιατρική έρευνα για την κατανοµή των ανισοτήτων στα διάφορα 
ηλικιακά στρώµατα έχει καταστήσει σαφές ότι η ηλικία λαµβάνει διαφορετικές 
διαστάσεις όταν  µελετάται ως κοινωνική µεταβλητή, δεδοµένου ότι στην περίπτωση 
αυτή δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται ως προς 
το επίπεδο υγείας µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών οµάδων έχουν να κάνουν µε τις 
ίδιες τις υφιστάµενες µεταξύ αυτών κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες, οι οποίες 
εξακολουθούν να είναι έντονες στα πλαίσια των διαδικασιών της γήρανσης και της 
µετάβασης στην ανενεργό επαγγελµατική ζωή και τη σχετική απώλεια κοινωνικών 
και οικογενειακών ρόλων που τη συνοδεύουν.  
 
Μάλιστα, στις αναπτυγµένες χώρες η σχέση µεταξύ της ηλικίας και του µορφωτικού 
επιπέδου έχει βρεθεί σηµαντική στη διαµόρφωση των δεικτών υγείας και ιδιαίτερα 
εµφανής µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων (Reijneveld, 2003), ενώ µεταξύ των 
παραγόντων εκείνων που συνθέτουν τους ψυχό-κοινωνικούς πόρους που διαθέτει το 
άτοµο, η ενεργός ένταξη σε υποστηρικτικά κοινωνικά και οικονοµικά δίκτυα φαίνεται 
να σχετίζεται σηµαντικά µε τα επίπεδα αναπηρίας ατόµων που διανύουν την τρίτη και 
τέταρτη ηλικία (Litwin, 2003).  
 
Χαρακτηριστικό ως προς τα παραπάνω είναι το θεωρητικό µοντέλο (Σχήµα 3.1.2.) 
που ανάπτυξαν οι Schieman, Gundy & Taylor (2001), προκειµένου να διερευνήσουν 
τη συµβολή των σχετιζόµενων µε την ηλικία ψυχό-συναισθηµατικών, κοινωνικών και 
οικονοµικών παραγόντων στη διαµόρφωση των ηλικιακών προτύπων ψυχικής 
νοσηρότητας και ευεξίας,  αποδίδοντας µεταξύ άλλων την επιβαρηµένη ψυχική υγεία 
µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων στην κατανοµή του υψηλότερου µορφωτικού 
επιπέδου µεταξύ των ατόµων νεότερης και µέσης ηλικίας και την υψηλότερη 
ψυχολογική απόδοση στη µείωση του οικονοµικού άγχους που έχει βρεθεί να διέπει 
τα περισσότερο ηλικιωµένα άτοµα. 
 
Ωστόσο, η µελέτη της ηλικίας ως κοινωνικής κατασκευής, η οποία παράγει, η ίδια ή 
σε συνδυασµό µε άλλες κοινωνικές και οικονοµικές παραµέτρους, ανισότητες 
συνιστά ερευνητικό πεδίο που σχετικά πρόσφατα εµφανίζεται να ενσωµατώνεται 
στην έρευνα για την ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγείας των ηλικιωµένων ατόµων 
(Milne & Williams, 2000).  
 
Ενώ, µεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να επικεντρώνει η διερεύνηση της κατανοµής 
των ψυχικών διαταραχών µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών στρωµάτων και ιδιαίτερα 
των στρεβλώσεων τις οποίες οι διαδικασίες της γήρανσης επιφυλάσσουν για την 
ψυχό-συναισθηµατική υγεία των ηλικιωµένων ατόµων (Katona & Shankar, 1999; 
Schieman, Gundy & Taylor, 2002).  
 
Εν τούτοις, σε µια σειρά υγειονοµικών αποτελεσµάτων, µεταξύ των οποίων η ύπαρξη 
χρόνιας νοσηρότητας, ως δείκτης της αντικειµενικής νοσηρότητας και η 
αυτοαναφερόµενη υγεία, ως  δείκτης της υποκειµενικής, ιδιαίτερα σηµαντική έχει 
διαπιστωθεί η συνεισφορά της ηλικίας, µε την αύξηση της να συµβαδίζει µε την 
εµφάνιση λειτουργικών περιορισµών και αναπηριών (Arber et al., 1993; Arber & 
Lahelma, 1993; Fylkesnes & Forde, 1992) και την απόδοση χαµηλότερων τιµών στις 
εκτιµήσεις των ίδιων των ατόµων ως προς το επίπεδο υγείας τους (Denton et al, 1999; 
Schieman, Gundy & Taylor, 2002; Zimmer et al, 2000).  
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Συγκεκριµένα, τα κύρια ευρήµατα των µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό 
τη διερεύνηση των επιπέδων της αυτοαναφερόµενης υγείας µεταξύ των διαφορετικών 
ηλικιακών οµάδων που συνθέτουν τη µέση, τρίτη και τέταρτη ηλικία συγκλίνουν στο 
συµπέρασµα ότι τα άτοµα τρίτης ηλικίας, σε σχέση µε εκείνα της µέσης, υιοθετούν 
µια περισσότερο αισιόδοξη στάση απέναντι στο επίπεδο υγείας τους, ενώ και τα 
άτοµα τέταρτης ηλικίας εµφανίζονται να αξιολογούν περισσότερο θετικά την υγεία 
τους σε σχέση µ� εκείνα των δύο προηγούµενων ηλικιακών στρωµάτων και παρά το 
γεγονός ότι µπορεί να αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα υγείας (Damian et al., 
1999; Johnson & Wolinsky, 1993; Lin & Lin, 1980; Zimmer et al, 2000).  
 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Thorslund & Lundberg (1994) η µελέτη των ηλικιωµένων 
και κυρίως εκείνων που βρίσκονται στην τέταρτη ηλικία, ουσιαστικά ανάγεται σε 
µελέτη των ατόµων εκείνων που έχουν προσπορίσει καλύτερη επιβίωση, µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζουν σηµαντική οµοιογένεια ως προς την κοινωνική τάξη 
στην οποία ανήκουν και συνακόλουθα τους δείκτες αντικειµενικής και υποκειµενικής 
υγείας που διέπουν τη σωµατική και ψυχική τους ευηµερία. 
 
Εποµένως, η επιβίωση των ατόµων τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα εκείνων της τέταρτης, 
αυτή καθ� αυτή,  προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την υποκειµενική τους αντίληψη 
για το επίπεδο υγείας τους (Stoller, 1984; Thorslund et al., 1994), σε σχέση µε τα 
άτοµα µέσης ηλικία, για τα οποία είναι πιθανό η εναλλαγή των κοινωνικών ρόλων και 
η απώλεια της δύναµης και της επιρροής που ενδεχοµένως ασκούσαν στο κοινωνικό 
και επαγγελµατικό τους περιβάλλον να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τον 
απαισιόδοξο χαρακτήρα που λαµβάνει η αυτό-εκτίµηση της υγείας τους (Ferraro, 
1980).  
 
Παρά το γεγονός ότι «επιλεκτική θνησιµότητα» µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων 
αποδυναµώνει την αιτιολογική σχέση µεταξύ κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων και 
δεικτών νοσηρότητας και θνησιµότητας µεταξύ αυτών (House, 1994), τα άτοµα που 
συνθέτουν την τέταρτη ηλικία εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από µια σειρά 
υγειονοµικών και λειτουργικών στρεβλώσεων, λόγων των υψηλών ποσοστών 
νοσηρότητας, ιδρυµατοποίησης και χρήσης υγειονοµικών υπηρεσιών τα οποία 
εµφανίζουν (Smith, 2001). 
  
Ως εκ τούτου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση, 
αφενός των παραγόντων εκείνων που προσδιορίζουν την αυτό-εκτίµηση της υγείας 
τους, πέρα από τις αντικειµενικές συνθήκες που αντιµετωπίζουν και αφετέρου, των 
διαφοροποιήσεων εκείνων που διέπουν την εκτίµηση αυτή µεταξύ των τριών 
ηλικιακών στρωµάτων που συνθέτουν τον γηράσκοντα πληθυσµό.  
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Σχήµα 3.1.2. Θεωρητικό µοντέλο της σχέσης µεταξύ ηλικίας και ψυχικών διαταραχών 
Πηγή: Schieman, et al. (2001). 
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3.2. Κοινωνικοί παράγοντες 
 
  3.2.1. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Η σχέση µεταξύ του µορφωτικού επιπέδου και του επιπέδου υγείας, έτσι όπως αυτό 
αποτυπώνεται βάσει δεικτών µέτρησης που βασίζονται, τόσο στην εµφάνιση 
συµπτωµάτων και νοσηρών συνθηκών, όσο και στην υποκειµενική αντίληψη για την 
υγεία, έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης και τεκµηρίωσης πολλών ερευνητικών 
εργασιών (Badley et. al, 2000; Bryant et al., 2000; Cavelaars, 1998; Krokstad, Kunst 
& Westin, 2002; Robert, 1998; Visaria, 2002;Wight, Aneshensel & Seeman, 2002).  
 
Μάλιστα, οι  Ross και Wu (1995), επιχειρώντας να προσδιορίσουν τη θέση του 
µορφωτικού επιπέδου µεταξύ των άλλων δύο παραδοσιακών δεικτών της κοινωνικό-
οικονοµικής θέσης, της κατάστασης απασχόλησης και του εισοδήµατος, έχουν 
τονίσει ότι είναι η µεταβλητή εκείνη που «κατασκευάζει», τόσο τις εργασιακές, όσο 
και τις οικονοµικές ευκαιρίες και συνθήκες, άποψη που συνάδει µε το γεγονός ότι 
άτοµα ανώτερου µορφωτικού επιπέδου εµφανίζονται σε µια σειρά µελετών να 
εξασφαλίζουν πλεονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, λιγότερο οικονοµικό άγχος, 
υψηλότερα εισοδήµατα, µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και γενικότερα 
ρόλους υψηλότερου οικονοµικού και κοινωνικού κύρους (Hraba, Lorenz, Pechacova 
& Liu, 1998; Murrell & Meeks, 2002).  
 
Υπό το πρίσµα της κοινωνικής προσέγγισης της εκπαίδευσης η σπουδαιότητά  της, ως 
δείκτης των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία, αναφύεται από το 
γεγονός ότι τα άτοµα που διαθέτουν ελάχιστα εκπαιδευτικά εφόδια, 
«προσπορίζονται»  περιορισµένη δυνατότητα επιλογής ως προς το είδος αλλά και τις 
συνθήκες εργασίας και συνακόλουθα είναι περισσότερο πιθανό να αναλαµβάνουν τις 
χαµηλότερα αµειβόµενες θέσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και εκείνες που είναι 
συνυφασµένες µε επιβλαβείς για την υγεία εκθέσεις (Leigh, 1983; Scambler & Blane, 
2003).  
 
Αντίθετα, τα άτοµα ανώτερου µορφωτικού επιπέδου αντιµετωπίζουν συνθήκες οι 
οποίες εν πολλοίς παρέχουν υψηλότερο αίσθηµα ασφάλειας και συνακόλουθα 
σωµατικής και ψυχοσυναισθηµατικής ευηµερίας, καθώς εξασφαλίζουν περισσότερες 
και καλύτερες επαγγελµατικές ευκαιρίες και τη συνακόλουθη διάθεση και αξιοποίηση 
ψυχό-κοινωνικών και οικονοµικών πόρων που προάγουν την περαιτέρω άνοδο στην 
κοινωνική ιεραρχία (Gore & Mangione, 1983; Lynch et al, 2000; Pearlin, Lieberman, 
Menaghan & Mullan, 1981; Stanley, Murrell & Meeks, 2003). 
 
Μάλιστα, οι Lynch και  Kaplan (2000), επιχειρώντας να αναδείξουν την κοινωνική 
διάσταση της εκπαίδευσης και τη σηµαντική συµβολή της στην προστασία και 
προαγωγή της υγείας, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «η έκθεση στα επίσηµα 
συστήµατα εκπαίδευσης επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών, την εκµάθηση 
αντιλήψεων και τρόπων πρόσβασης στις αναγκαίες πληροφορίες και εν τέλει την 
παροχή γνωστικών πόρων που ενέχουν ένα σηµαντικό δυναµικό ως προς τη 
διαµόρφωση του επιπέδου υγείας».  
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Ως εκ τούτου,  σηµαντική έχει αναδειχθεί η ψυχολογική διάσταση της σχέσης µεταξύ 
της αποκόµισης µόρφωσης και των αποτελεσµάτων υγείας, η οποία έγκειται στη 
συνεισφορά της πρώτης στην ενίσχυση των γνωστικών  ικανοτήτων, τη διασφάλιση 
προσωπικών και κοινωνικών αγαθών και την αξιοποίηση τους για την άντληση των 
προστατευτικών για την υγεία πόρων (Kenkel, 1991; Ross et al, 1995; Wray, Herzog, 
Willis & Wallace, 1998; Wight et al, 2002).  
 
Οι εν λόγω προσεγγίσεις, οι οποίες ερµηνεύουν σε σηµαντικό βαθµό τις 
διαφοροποιήσεις ως προς την υιοθέτηση προστατευτικών για την υγεία 
συµπεριφορών µεταξύ ατόµων διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου (Droomers, 
Schrijvers, & Mackenbach, 2001; Winkleby, Taylor, Jatulis & Fotmann, 1996), 
εµφανίζουν την εκπαίδευση να λειτουργεί ως βασικός φορέας κοινωνικού ελέγχου, 
καθώς ανάγεται σε προσδιοριστικός παράγοντας των συνθηκών εκείνων που 
προάγουν την υιοθέτηση ευεργετικών για την υγεία αξιών και αντιλήψεων, οι οποίες 
µε τη σειρά τους ανακλώνται στις ενστερνιζόµενες συµπεριφορές υγείας (Umberson, 
1987). 
 
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η συνεισφορά του µορφωτικού 
επιπέδου στη διασφάλιση επιτυχούς γήρανσης, η οποία εκφράζεται βάσει των 
δεικτών µέτρησης του επιπέδου υγείας και ικανοποίησης από τη ζωή (Meeks & 
Murrell, 2001).  
 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στη γνωστική απόδοση των ηλικιωµένων ατόµων το 
µορφωτικό επίπεδο έχει αναχθεί σ� έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες 
εκτίµησής της (Zelinski & Gilewski, 2003), ενώ η χρονιότητα των ψυχικών 
διαταραχών που απαντώνται µεταξύ ηλικιωµένων ατόµων έχει διαπιστωθεί να είναι 
µεγαλύτερη µεταξύ εκείνων χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου (Kivela, Viramo & 
Pahkala, 2000).               
 
Συγκεκριµένα, όσο περισσότερα χρόνια έχει παραµείνει ένα άτοµο στην εκπαίδευση 
τόσο καλύτερη εµφανίζεται η σωµατική και ψυχική του υγεία βάσει αντικειµενικών 
και υποκειµενικών δεικτών νοσηρότητας (Bryant et al, 2000; Cott, et al, 1999; 
Johnson et al, 1993; Murrell et al, 2002; Zimmer et al, 2000).  
 
Αξιοσηµείωτο, επίσης είναι το γεγονός ότι το µορφωτικό επίπεδο έχει βρεθεί να 
επηρεάζει την υποκειµενική αντίληψη για την υγεία ηλικιωµένων ατόµων ανεξάρτητα 
από τις αντικειµενικές συνθήκες που τη διέπουν (Idler, Hudson & Leventhal, 1999; 
Zimmer et al, 2000), γεγονός που αναδεικνύει το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο 
διαφορετικά εκπαιδευτικά στρώµατα βιώνουν την ενδεχόµενη συµπτωµατολογία και 
νοσηρότητα που αντιµετωπίζουν και ενέχει την πιθανότητα εµπλοκής και των  
κοινωνικό-οικονοµικών εκείνων µεταβλητών που απορρέουν από το επίπεδο 
εκπαίδευσης, στην εµπειρία της ασθένειας. 
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3.2.2. Απασχόληση 
 
H απασχόληση έχει θεωρηθεί, τόσο ως ο βασικός δοµικός σύνδεσµος µεταξύ του 
εκπαιδευτικού επιπέδου ενός ατόµου και της δυνατότητας του ως προς την απόκτηση 
εισοδήµατος καθ� όλο τον κύκλο ζωής (Lynch & Kaplan, 2000), όσο και ως ένας από 
τους παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν περισσότερο στην κατανοµή των 
διαθέσιµων υλικών και συνταξιοδοτικών πόρων κατά την τρίτη και τέταρτη ηλικία 
(Arber et al., 1993) και ως εκ τούτου, έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό µέτρο εκτίµησης 
του ατοµικού κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου. 
 
Η κοινωνική θέση, όπως αυτή ορίζεται σε σχέση µε την απασχόληση, φαίνεται να 
σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο υγείας, έτσι όπως αυτό προσδιορίζεται, τόσο βάσει 
των παραδοσιακών δεικτών θνησιµότητας και νοσηρότητας όσο και εκείνων που 
αφορούν στην υποκειµενική αντίληψη της υγείας, δεδοµένου ότι τα άτοµα που 
ανήκουν χαµηλότερα στην επαγγελµατική ιεραρχία τείνουν να αντιλαµβάνονται 
περισσότερο αρνητικά το επίπεδο υγείας τους, σε σχέση µ� εκείνα των ανώτερων 
στρωµάτων (Cott et al, 1999; Damian et al., 1999; Krokstad & Westin, 2002; Nishi, 
Makino, Fukuda & Tatara, 2004; Ross & Bird, 1994).  
 
Επιπροσθέτως, ιδιαιτέρως επιβαρυντικό εµφανίζεται το κοινωνικό κόστος της 
απώλειας εργασίας, καθώς έχει διαπιστωθεί από µια σειρά από µελέτες, που έχουν 
πραγµατοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, ότι υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στην 
ανεργία και τα ανερχόµενα επίπεδα κατάθλιψης και ψυχωτικής παθολογίας (Rifkin, 
1996), γεγονός που ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό τη διαφορετική κατανοµή των 
ψυχολογικών εκφάνσεων  του εισοδήµατος µεταξύ ανέργων και απασχολούµενων 
(Fryer & Fagan, 2003). 
 
Μάλιστα, η σχέση µεταξύ απασχόλησης και ανεργίας φαίνεται να επηρεάζει 
διαφορετικά την υποκειµενική αντίληψη για τη σωµατική και ψυχική υγεία, µε τα 
άτοµα εκείνα που διακρίνονται από ένα υγιή επαγγελµατικό βίο να αναφέρουν 
καλύτερα το επίπεδο υγείας τους, σε σχέση µ� εκείνα που παραµένουν ανενεργά 
επαγγελµατικά (Cott et al, 1999; Hammarstnom & Janlert, 2003; Schieman et al, 
2001).  
 
Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές ότι, τόσο ο εκτοπισµός από την αγορά εργασίας, όσο 
και η απώλεια ευκαιριών απασχόλησης διασαλεύουν το κοινωνικό-οικονοµικό 
πλαίσιο αναφοράς και συντείνουν στην έκπτωση των ατοµικών προσδοκιών και την 
υιοθέτηση επιβλαβών για την υγεία συµπεριφορών, αυτοκαταστροφικών τάσεων και 
γενικότερα στοιχείων αλλοτρίωσης και κυνισµού (Τούντας, 1999). 
 
Επιπλέον, η ανάληψη επισφαλών θέσεων εργασίας έχει βρεθεί ότι αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για την υγεία, καθώς άτοµα σε µόνιµες θέσεις εργασίας τείνουν 
να αξιολογούν καλύτερα την υγεία τους, να παρουσιάζουν χαµηλότερο επιπολασµό 
χρόνιων νοσηµάτων, αλλά και χαµηλότερα ποσοστά θνησιµότητας σε σχέση µε 
άτοµα, σε εργασίες προσωρινής φύσης (Virtanen, Vahtera, Kivimäki, Pentti & Ferrie, 
2002; Nylén,

 Voss & Floderus, 2001), µε το εργασιακό άγχος, όταν λαµβάνει χρόνιο 
και επίµονο χαρακτήρα, να επηρεάζει σηµαντικά την εµφάνιση µιας σειράς 
αποτελεσµάτων σωµατικής υγείας (Thoits, 1995).  
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Αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας, αυτές καθ� αυτές, παράγοντες όπως το ψυχό-
κοινωνικό εργασιακό άγχος, όπως αυτό προκαλείται από την ύπαρξη υψηλών 
απαιτήσεων στο χώρο εργασίας και περιορισµένης δυνατότητας άσκησης ελέγχου σ� 
αυτόν, έχουν βρεθεί, µετά από διαχρονική παρακολούθηση, να αποτελούν 
παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εµφάνιση καρδιαγγειακών νοσηµάτων 
(Alfredsson, Spetz & Theorell, 1985; Hammar, Alfredsson & Theorell, 1994; Kuper 
& Marmot, 2003), ενώ έχουν συσχετιστεί και µε την αυξηµένη εµφάνιση 
συµπτωµάτων ψυχικών διαταραχών (Paterniti, Niedhammer, Lang & Consoli, 2002; 
D΄Souza, Strazdins, L-Y Lim, Broom & Rodgers, 2003).  
 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά άτοµα ηλικίας άνω των πενήντα η συµµετοχή στην ενεργό 
εργασιακή ζωή έχει βρεθεί ότι συνεισφέρει στη βελτίωση της υποκειµενικής 
αντίληψης για την υγεία (Bryant et al, 2000; Zimmer, 2000). Επίσης, σε σχέση µε το 
είδος της κύριας απασχόλησης πριν τη συνταξιοδότηση και κυρίως αναφορικά µε τη 
χειρονακτική ή µη φύση αυτής, ως δείκτης της κοινωνικής τάξης,  έχει βρεθεί να 
σχετίζεται σηµαντικά µε το επίπεδο υγείας ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας, βάσει 
δεικτών αυτοαναφερόµενης υγείας και λειτουργικότητας  (Arber et al., 1993; Damian 
et al., 1999; Victor, 1991).  
 
Χαρακτηριστικά ως προς τα παραπάνω είναι τα ευρήµατα µελέτης σύµφωνα µε τα 
οποία περισσότερο από το 70% των ατόµων ηλικίας άνω των πενήντα-πέντε, τα 
οποία παρέµεναν επαγγελµατικά ενεργά, ανέφεραν το επίπεδο υγείας τους ως άριστο 
ή πολύ καλό σε σχέση µε τα άτοµα εκείνα που είχαν αποσυρθεί από την αγορά 
εργασίας, για τα οποία το αντίστοιχο ποσοστό έπεφτε κάτω από το 50% ( Cott, et al, 
1999).  
 
Ως εκ τούτου, η αποχώρηση από τον εργασιακό βίο και η είσοδος στη 
συνταξιοδότηση έχει ορθά χαρακτηριστεί ως µια περίοδος, αφενός πρόσκρουσης µε 
τις ψυχό-κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωµένων, η οποία  συνυφαίνεται µε πλείστες 
ψυχό-κοινωνικές στρεβλώσεις και αντίστροφα, αφετηρίας για δηµιουργικές 
κοινωνικές δραστηριότητες και εµπειρίες που µπορούν να προάγουν τον 
εναποµείναντα βίο τους (Μαλγαρινού κ συν., 1986; Ross & Drentea, 1998)), βάσει 
των διαθέσιµων κοινωνικών και οικονοµικών πόρων και δικτύων. 
 
Η προσέγγιση αυτή συνάδει µε τη στρατηγική της υγιούς γήρανσης, η οποία 
βασίζεται στη σταδιακή αποχώρηση από την ενεργό ζωή και την ενεργοποίηση των 
κατάλληλων εκείνων φορέων προστασίας και προαγωγής της σωµατικής και ψυχό-
συναισθηµατικής ευεξίας και της κοινωνικής ενδυνάµωσης των ατόµων που περνούν 
το κατώφλι της συνταξιοδότησης. Επιπλέον, τονίζει την αναγκαιότητα περαιτέρω 
διερεύνησης των πολυδιάστατων εκφάνσεων και επιπτώσεων της νέας αυτής 
συνθήκης στη ζωή των ηλικιωµένων ατόµων, από αντικειµενική σκοπιά, αναφορικά 
µε τις υλικές συνθήκες ύπαρξης, αλλά και  υπό το πρίσµα της υποκειµενικής 
διάστασης αυτής, έτσι όπως αυτή αντανακλάται στην υποκειµενική αντίληψη της 
ποιότητας ζωής τους. 
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3.2.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Οι κοινωνικοί ρόλοι που επιτελεί ένα άτοµo συνιστούν πηγές άντλησης ευκαιριών και 
επιβολής περιορισµών, γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητά τους ως 
παράγοντες ενίσχυσης των προστατευτικών ατοµικών και κοινωνικών πόρων και 
αντίστροφα παραγωγής άγχους και ψυχό-κοινωνικής παθογένειας, ιδιαίτερα, δε, όσον 
αφορά αυτούς που πηγάζουν από το οικογενειακό υπόβαθρο, οι οποίοι και έχει 
διαπιστωθεί ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στις διαφοροποιήσεις που συναντώνται στο 
επίπεδο υγείας µεταξύ ατόµων που εκπληρώνουν διαφορετικούς οικογενειακούς και 
γενικότερα κοινωνικούς ρόλους. 
 
Κατ� αντιστοιχία, η δυνατότητα των ηλικιωµένων ατόµων, αφενός ως προς την 
προσπόριση υλικών πόρων και αγαθών και αφετέρου ως προς την πρόσβαση σε 
υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα, συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό µε τη θέση που 
κατέχουν εντός των οικογενειακών τους δικτύων και τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζουν τα δίκτυα αυτά και είναι αυτή η οποία προσδιορίζει σε σηµαντικό 
βαθµό τους υγειονοµικούς τους πόρους, σε όρους αντικειµενικής λειτουργικότητας 
και νοσηρότητας, καθώς και υποκειµενικής υγείας και ευεξίας (Arber, 2004). 
 
Ιδιαίτερα, για τις γυναίκες οι οικογενειακοί ρόλοι που αναλαµβάνουν καθ� όλο τον 
κύκλο ζωής τους έχει θεωρηθεί ότι συνιστούν έναν από τους σηµαντικότερους 
προσδιοριστικούς παράγοντες του κοινωνικό-οικονοµικού τους επιπέδου και έχουν 
αναχθεί σ� έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες εκτίµησης της θέσης που 
καταλαµβάνουν στην κοινωνική ιεραρχία (Arber & Khlat, 2002). 
 
Η πολυπλοκότητα των ρόλων αυτών έχει άλλοτε βρεθεί να προάγει τη σωµατική και 
ψυχική υγεία (Denton et al, 1999), άλλοτε να συνιστά επιβαρυντικό παράγοντα 
ιδιαίτερα για τη δεύτερη (Schieman et al, 2001) και άλλοτε να µην επηρεάζει 
σηµαντικά τα αποτελέσµατα υγείας (Evandrou & Glaser, 2004). 
 
Συγκεκριµένα, έρευνες σχετικά µε το επίπεδο ψυχικής υγείας και τους παράγοντες 
εκείνους που το προσδιορίζουν συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η εµφάνιση 
συµπτωµάτων κατάθλιψης είναι υψηλότερη µεταξύ των διαζευγµένων ατόµων, των 
αγάµων και εκείνων που βιώνουν συνθήκες χηρείας, σε σχέση µ� εκείνους που 
διαβιούν σε έγγαµη βάση (Carr, House, Kessler, Nesse, Sonnega & Wortman, 2000; 
Schieman et al, 2002; Turner & Lloyd, 1999), ενώ και η ύπαρξη ποιοτικών συζυγικών 
σχέσεων έχει αναχθεί σ� έναν από τους παράγοντες εκείνους που ενέχουν σηµαντική 
δυναµική ως προς την ενίσχυση ή περιστολή τους (Sandberg, 2000).  
 
Ιδιαίτερα, η διαβίωση σε κατάσταση χηρείας, συνιστά ένα από τα δυσµενή εκείνα 
γεγονότα  που επενεργούν άµεσα στην ατοµική ψυχό-κοινωνική υγεία, µέσω της 
αλλαγής ρόλων που επιφυλάσσουν και έµµεσα µέσω της επίδρασης που ασκούν στις 
υλικές συνθήκες ύπαρξης εκείνων που υφίστανται τη συζυγική απώλεια, ιδιαίτερα 
των γυναικών, εξαιτίας της µειονεκτικής τους θέσης σε υλικούς και επαγγελµατικούς 
όρους, σε σχέση µε τους άντρες (Umberson, Wortman & Kessler, 1992).  
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Το γεγονός, ότι οι πηγές άντλησης κοινωνικής στήριξης υπερτερούν µεταξύ των 
παντρεµένων ατόµων, µε αποτέλεσµα η απουσία συζυγικής σχέσης ή η χηρεία και η 
µη ανάληψη των γονικών ρόλων να επιβαρύνουν την ψυχό-σωµατική υγεία (Barrett, 
2000; Gove, W.R., Hughes, M. & Style, 1983; Khlat, Sermet & Le Pape, 2000; 
Μαδιανός κ συν., 1988), επιβεβαιώνεται και στα πλαίσια της κοινωνικής και ιατρικής 
έρευνας των παραγόντων εκείνων που ενεχοποιούνται περισσότερο στη διαµόρφωση 
των αποτελεσµάτων υγείας µεταξύ ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας.  
 
Συγκεκριµένα, έχει σαφώς διαπιστωθεί από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, 
τόσο σε αναπτυσσόµενες χώρες, όσο και σε αναπτυγµένες ότι η έγγαµη συµβίωση 
ασκεί σηµαντική θετική επίδραση σε πλείστες διαστάσεις της φυσικής και ψυχικής 
υγείας (Sengupta & Agree, 2003). 
 
Μάλιστα, η θέση που καταλαµβάνουν οι γυναίκες στην οικογενειακή δοµή καθ� όλο 
τον κύκλο ζωής τους και οι ρόλοι που απορρέουν απ� αυτήν, σε συνδυασµό µε το 
βαθµό ένταξής ή αποκλεισµού από την επίσηµη αγορά εργασίας και θεµελίωσης 
θεσµικών δικαιωµάτων, προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις ατοµικές υλικές 
συνθήκες ύπαρξής τους κατά την περίοδο της γήρανσης (Ginn & Arber, 1991).  
 
Ως εκ τούτου, έχει σαφώς διαπιστωθεί ότι αφενός, η αυξηµένη πιθανότητα χαµηλής 
αυτοαναφερόµενης υγείας και αυξηµένης ψυχικής νοσηρότητας µεταξύ ατόµων 
τρίτης και τέταρτης ηλικίας συνυφαίνεται µε τη συζυγική απώλεια (Schieman et al, 
2001) και αφετέρου, η ένταση των λειτουργικών περιορισµών λόγω αυξηµένης 
νοσηρότητας συσχετίζεται µε την παραµονή καθ� όλο τον κύκλο ζωής εκτός έγγαµης 
συµβίωσης (Fenwick & Barresi, 1981). 
 
Όσον αφορά τη συγκρισιµότητα των παραπάνω ευρηµάτων µ� εκείνα της ελληνικής 
πραγµατικότητας, έχει διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης ηλικιωµένων ατόµων 
ως προς την ύπαρξη ή όχι συντρόφου, επενεργούν σηµαντικά στην εµφάνιση 
µειονεξιών στο επίπεδο υγείας και λειτουργικότητας (Koukouli, Vlachonicholis & 
Philalithis, 2002), ενώ η αποµόνωση από το υφιστάµενο δίκτυο των παιδιών καθώς 
και η διαβίωση σε κατάσταση χηρείας έχουν βρεθεί να επιτείνουν σηµαντικά την εκ 
των πραγµάτων έντονη ψυχολογική εξάρτηση των ηλικιωµένων ατόµων (Μωυσίδης, 
2002).  
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3.2.4. Κοινωνικές σχέσεις 
 
Η επιδηµιολογική έρευνα των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία έχει 
σαφώς οδηγήσει στην τεκµηρίωση των διαφοροποιήσεων στα ποσοστά θνησιµότητας 
και νοσηρότητας µεταξύ διαφορετικών οµάδων του κοινωνικού µορφώµατος (Lynch 
et al, 2000), ωστόσο η ανάδειξη της κοινωνικής στρωµάτωσης στην κατανοµή των 
αποτελεσµάτων υγείας έχει ανάγει ως έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
των κοινωνικών συνθηκών και βιωµάτων το περιβάλλον εκείνο που συνιστά το 
ατοµικό κοινωνικό κεφαλαίο και έχει επισηµάνει τη σπουδαιότητα του στη 
διαµόρφωση των σχετιζόµενων µε την υγεία αποτελεσµάτων (Brunner et al, 1999; 
Marmot, Kogevinas & Elston, 1991; Cullen & Whiteford, 2001). Το γεγονός αυτό 
εγείρει ερωτήµατα αναφορικά µε τους µηχανισµούς εκείνους του κοινωνικού 
περιβάλλοντος µέσω των οποίων οι επιδράσεις των προσδιοριστών της υγείας 
γίνονται περισσότερο ή λιγότερο ισχυρές (House & Mortimer, 1990). 
 
Σύµφωνα µε τον Durkheim µέσα στο κοινωνικό αυτό περιβάλλον τα άτοµα 
αναλαµβάνουν την επιτέλεση πλείστων κοινωνικών ρόλων, οι οποίοι δεν 
καθορίζονται µόνο από την υλική ευµάρεια που διασφαλίζουν οι αποκτούµενες 
εργασιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες,  αλλά και από τους κοινωνικούς και 
πολιτισµικούς εκείνους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη της 
κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ενσωµάτωσης και αντλούνται µέσω των 
ευκαιριών αυτών (Levitas, 1996).  
 
Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής επιτρέπει την ενδυνάµωση των δεσµών και 
δικτύων εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης και ως εκ τούτου την προαγωγή του 
κοινωνικού κεφαλαίου, που µε τη σειρά του είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της 
κοινωνικής αυτής συνοχής, το συντονισµό και τη συνένωση για την άντληση των 
κοινωνικών εκείνων πόρων προστασίας και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
(Baum, 1999; Kawachi, Kennedy & Glass, 1999; Kawachi & Berkman, 2000; 
Kritsotakis & Gamarnikow, 2004).  
 
Οι κοινωνικές σχέσεις, δείκτες των οποίων συνιστούν, η κοινωνική ενσωµάτωση, οι 
κοινωνικοί δεσµοί και η στήριξη που απορρέει απ� αυτούς (Cornman, Goldman, Glei, 
Weinstein & Chang, 2003; Locker, 2003; Williams & House, 1991), έχουν θεωρηθεί 
κεφαλαιώδους σηµασίας για την προστασία και προαγωγή της ατοµικής σωµατικής 
και ψυχικής ευεξίας και υγείας (Berkman, 1995; Berkman & Glass, 2000; Berkman & 
Syme, 1979; Kawachi & Berkman, 2001; Oxman, Berkman, Kasl, Freeman & Barrett, 
1992; Turner & Marino, 1994), δεδοµένης της δυναµικής της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, που αναπτύσσεται εντός των σχέσεων αυτών, στην παραγωγή 
συγκεκριµένων ψυχό-συναισθηµατικών βιωµάτων (Kemper, 1984). 
 
Η δυναµική αυτή της ένταξης σε εκτεταµένα δίκτυα κοινωνικής στήριξης αναφορικά 
µε τη συµβολή της στη βελτίωση, όχι µόνο των αποτελεσµάτων υγείας αλλά και της 
ποιότητας ζωής γενικότερα, καθίσταται σαφής, εάν γίνει αντιληπτό ότι όπως έχει 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Στασινοπούλου (1992) «είναι η πυκνότητα και ο βαθµός 
συµµετοχής σ� αυτά τα δίκτυα που καθορίζουν τη στενότητα και τη δύναµη των 
κοινοτικών δεσµών, την αίσθηση του ανήκειν και εν τέλει την ενδυνάµωση της ίδιας 
της κοινότητας ως κοινωνικού χώρου σηµαντικού για την κάλυψη αναγκών». 
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Ως εκ τούτου, η  περιεκτική διερεύνηση της «Νέο-Ντυκερµιανής» αυτής 
προσέγγισης, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη δυναµική των κοινωνικών 
σχέσεων και των δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους στον καθορισµό 
του επιπέδου υγείας, προϋποθέτει την ερµηνεία και µέτρηση τους βάσει των τριών 
διαφορετικών εκφάνσεων που τις διέπουν (Berkman et al, 2000; Liem & Liem, 1978; 
Locker, 2003; Melchior, Berkman, Niedhammer, Chea & Goldberg, 2003; Williams 
& House, 1991):  
! Της κοινωνικής ενσωµάτωσης, η οποία σχετίζεται µε τις ποσοτικές και ποιοτικές 
διαστάσεις των κοινωνικών σχέσεων και ως δείκτης αυτών έχει διακριθεί για τον 
προστατευτικό χαρακτήρα που λαµβάνει έναντι σωµατικών και ψυχό-
συναισθηµατικών δυσχερειών, λόγω ακριβώς της συνεισφοράς της στη 
διαµόρφωση ενός σηµαίνοντος κοινωνικού περιβάλλοντος που συµβάλει στην 
ενδυνάµωση της δυνατότητας των ατόµων να αναπτύσσουν σχέσεις συµµετοχής, 
συντροφικότητας, αλληλεπίδρασης και κοινωνικότητας. 

! Των κοινωνικών δικτύων ή δεσµών, τα οποία εκφράζουν τις δοµικές ιδιότητες 
που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και είναι εκείνα τα οποία µέσω των 
υποστηρικτικών λειτουργιών που επιτελούν ικανοποιούν βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες, όπως εκείνες της συντροφικότητας, της στοργής και της ασφάλειας, 
επιδρώντας άµεσα στη γνωστική, ψυχική και συναισθηµατική υγεία και 
συνακόλουθα µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση των λειτουργικών και 
προσαρµοστικών ικανοτήτων των ατόµων και τη διαµόρφωση προστατευτικών 
για την υγεία αντιλήψεων και συµπεριφορών. 

! Της κοινωνικής στήριξης, η οποία και περιγράφει το λειτουργικό περιεχόµενο των 
κοινωνικών σχέσεων και λειτουργεί ως µέσο συγκράτησης και αποσυµφόρησης 
των δυσµενών για την υγεία ψυχό-πιεστικών γεγονότων, δυναµική η οποία 
έγκειται στην υπόθεση ότι η συµµετοχή σε κοινωνικούς δεσµούς και δίκτυα, που 
καθορίζουν το εύρος και την έντασή της, διασφαλίζει την πρόσβαση σε πόρους 
που προσδιορίζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις που υιοθετούν τα άτοµα µέσα 
στο κοινωνικό τους γίγνεσθαι.  

 
Ως προς τη δυναµική της ύπαρξης και ενδυνάµωσης των κοινωνικών υποστηρικτικών 
δικτύων και δεσµών στον καθορισµό των αποτελεσµάτων υγείας, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το θεωρητικό µοντέλο (Σχήµα 3.2.1.) που ανάπτυξαν οι 
Berkman et al. (2000) προκειµένου να προσδώσουν µια περιεκτική εικόνα στις 
διαστάσεις που λαµβάνουν και να τεκµηριώσουν τη συνεισφορά τους µέσω 
συµπεριφορικών, φυσιολογικών και ψυχολογικών ατραπών στον καθορισµό του 
επιπέδου υγείας. Μάλιστα, σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση των 
συνθηκών διαβίωσης των ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας αποµονωµένων 
ελληνικών νησιών, από τους πιο σηµαντικούς αυτοαναφερόµενους κινδύνους για την 
υγεία βρέθηκαν να είναι η µοναξιά και η απουσία ικανοποιητικών υποστηρικτικών 
κοινωνικών δικτύων (Μπαλούρδος, Τεπέρογλου & Φακιόλας,1999). 
 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά τη συµµετοχή σε εθελοντικά κοινωνικά δίκτυα, έτσι όπως 
αυτά προσδιορίζονται βάσει της ανάπτυξης φιλικών δεσµών και της συµµετοχής σε 
εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς θεσµούς, καθώς και άλλους επίσηµους και 
ανεπίσηµους φορείς, αυτή εµπεριέχει µια σηµαντική δυναµική ως προς την 
προστασία και προαγωγή της σωµατικής και ψυχικής υγείας, σε σχέση µε τις 
«υποχρεωτικές» οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις καταλήγουν να συνιστούν σηµαντική ψυχό-σωµατική επιβάρυνση 
(Lennartsson, 1999). 
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Μάλιστα, έχει σαφώς τεκµηριωθεί η θετική συνεισφορά των κοινωνικών σχέσεων 
στην επίτευξη, προστασία και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγείας στα πλαίσια, 
τόσο της γεροντολογικής έρευνας, όσο και γενικότερα της επιδηµιολογικής και 
εκείνης της δηµόσιας υγείας (Avlund, Pedersen, Morse, Viitanen &Winblad, 2003).  
 
Συγκεκριµένα, ο τρόπος µε τον οποίο τα ηλικιωµένα άτοµα αντιλαµβάνονται την 
υγεία τους συναρτάται, πέρα από το επίπεδο της σωµατικής και ψυχολογικής 
λειτουργικότητάς τους, έτσι όπως αυτό διαµορφώνεται υπό την επίδραση των 
παραγόντων που προσδιορίζουν την κοινωνική τους θέση, σε σηµαντικό βαθµό και 
µε τη δυνατότητα πρόσβασης και συµµετοχής σε συστήµατα ψυχολογικής και 
κοινωνικής υποστήριξης (Pearlin, 1989; Wilson & Cleary, 1995). 
 
Συγκεκριµένα, τόσο η ύπαρξη και διαθεσιµότητα ισχυρών κοινωνικών δεσµών, όπως 
αυτή γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα άτοµα µέσης και τρίτης ηλικίας, όσο και η 
ικανοποίηση αφενός, από τις αναπτυσσόµενες εντός αυτών κοινωνικές σχέσεις και 
αφετέρου, από την παρεχόµενη κοινωνική στήριξη, έχουν αναχθεί σε σηµαντικούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες της υποκειµενικής εκτίµησης αναφορικά µε την υγεία 
και ευεξία αυτών των ηλικιακών οµάδων (Grundy & Bowling, 1999; Litwin, 1998; 
Melchior et al, 2003; Zunzunegui, Kone, Johri,  Beland,  Wolfson & Bergman, 2004). 
 
Ως εκ τούτου, τόσο η αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον, ως δείκτης 
συµµετοχής σε υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα, όσο και η προσδοκώµενη  
δυνατότητα άντλησης υποστηρικτικών σχέσεων σε δυσχερείς περιστάσεις, έχουν 
αναχθεί σε σηµαντικά µέτρα εκτίµησης της υποκειµενικής ευεξίας και της ψυχό-
συναισθηµατικής υγείας ατόµων µέσης, τρίτης και τέταρτης ηλικίας (Dean, Kolody & 
Wood, 1990; Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan & Winblad, 2000).  
 
Ιδιαίτερα, η ενδυνάµωση της κοινωνικής στήριξης και των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων έχουν αναχθεί από τους 
σηµαντικότερους εκείνους παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν σαφώς, τόσο στη 
βελτίωση της υγείας και ευεξίας και εν γένει της ποιότητας ζωής (Dean & 
Holstein,1991; Thomas, Garry, Goodwin &  Goodwin, 1985), όσο και στη 
γρηγορότερη  αποκατάσταση και υγιή επανένταξη µετά από την εµφάνιση οδυνηρών 
καταστάσεων νοσηρότητας (Colantonio, Kasl, Ostfeld, Berkman, 1993; Wilcox, Kasl 
& Berkman, 1994), γεγονός που υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα των παραδοσιακών 
υποστηρικτικών δικτύων ως φορείς ψυχό-σωµατικής ευηµερίας  
 
Συνάγεται, λοιπόν σαφώς ότι ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα ο τρόπος µε τον 
οποίο βιώνεται η αντικειµενική νοσηρότητα συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό µε τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσουν και το κατά τους Astone, Nathanson, 
Schoen & Kim (1999) «µεταβιβαζόµενο διαγενεακά κοινωνικό κεφάλαιο», τη 
στήριξη που λαµβάνουν τα ηλικιωµένα άτοµα από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
και ιδιαίτερα από τους επιγόνους τους.  
 
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω διερεύνησης των αυτό-
αναφερόµενων εκτιµήσεων των ατόµων αυτών αναφορικά µε την υγεία τους σε 
σχέση κυρίως µε τους µηχανισµούς εκείνους που εµπλέκονται στη διαµόρφωσή του 
κεφαλαίου αυτού (Stoller, 1984). 
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Σχήµα 3.2.1. Θεωρητικό µοντέλο ερµηνείας των διαδικασιών µέσω των οποίων τα 
κοινωνικά δίκτυα επιδρούν στην  υγεία.  Πηγή: Berkman et al. (2000). 

Κοινωνικό-∆οµικές 
Συνθήκες 
(Μάκρο) 

Καθορίζουν την 
έκταση, δοµή 
και φύση των� 

Πολιτισµός: 
 
! Νόρµες και αξίες 
! Κοινωνική συνοχή 
! Ρατσισµός 
! Σεξισµός 
! Ανταγωνισµός/ 
συνεργασία 

Κοινωνικό-οικονοµικοί 
Παράγοντες: 

 
! Σχέσεις παραγωγής 
! Ανισότητα 
! ∆ιακρίσεις 
! Συγκρούσεις 
! ∆οµή αγοράς εργασίας 
! φτώχεια 

Κοινωνική αλλαγή: 
 
! Αστικοποίηση 
! Πόλεµος/ αναταραραχή 
! Οικονοµική ύφεση

Πολιτική: 
 
! Νόµοι 
! ∆ηµόσια πολιτική 
! Πολιτικός πολιτισµός 
! ∆ιαφοροποιηµένη 
πολιτική συµµετοχή 

Κοινωνικά 
∆ίκτυα 
(Μέσο) 

∆οµή κοινωνικών δικτύων: 
 
! Μέγεθος 
! Εύρος 
! Πυκνότητα 
! Οριοθέτηση 
! Εγγύτητα 
! Οµογενοποίηση 
! Προσιτότητα 

 

Χαρακτηριστικά 
κοινωνικών δικτύων: 

 
! Συχνότητα των πρόσωπο µε 
πρόσωπο επαφών 

! Συχνότητα µη οπτικών επαφών 
! Συχνότητα θεσµικής συµµετοχής 
! Αµοιβαιότητα τω δικτύων 
! Πολυπλοκότητα 
! ∆ιάρκεια 
! Οικειότητα 

Ψυχό-κοινωνικοί 
Μηχανισµοί 

(Μίκρο) 

 
Ατραποί 

Κοινωνική στήριξη: 
 
! Λειτουργική και οικονοµική 
! Πληροφοριακή 
! Αξιολογική 
! Αυναισθηµατική 

Κοινωνική επιρροή: 
 
! Περιορισµός/ ενδυνάµωση 
επιδράσεων στις συµπεριφορές   
υγείας 

! Νόρµές προς την αναζήτηση 
βοήθειας/ προσκόλληση 

! Πίεση εφάµιλλων 
! ∆ιαδικασίες κοινωνικής 
σύγκρισης

Κοινωνική Ενσωµάτωση: 
 

! Σωµατική και πνευµατική 
εξάσκηση 

! Ενδυνάµωση ουσιωδών 
κοινωνικών ρόλων 

! ∆ιαπροσωπική σύνδεση 
! Επιδράσεις χειρισµού(παιδιά) 
! Επιδράσεις καλλωπισµού 

(ενήλικοι) 

Πρόσωπο µε πρόσωπο επαφές: 
 

! Στενή προσωπική επαφή 
! Οικεία επαφή (σεξ κτλ) 

Τα οποία  
παρέχουν  
ευκαιρίες 
για�

Οι οποίοι 
επηρεάζουν 
την υγεία 
µέσω αυτών 

Συµπεριφορικοί: 
 
! Κάπνισµα 
! Κατανάλωση αλκοόλ 
! Άσκηση 
! Προσήλωση στις  
    ιατρικές θεραπείες 

Ψυχολογικοί: 
! Αυτό-ενδυνάµωση 
! Αυτό-εκτίµηση 
! Αποτελεσµατικότητα 
χειρισµού 

! Κατάθλιψη/ άγχος 
! Αίσθηση ευεξίας 

Φυσιολογικοί: 
 

! Λειτουργία 
ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

! Καρδιαγγειακή  
ενεργοποίηση 

! Μετάδοση 
µολυσµατικών 
ασθενειών 

! Καρδιοπνευµονική υγεία 
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           3.3.  Οικονοµικοί παράγοντες 
 
 3.3.1.  Εισοδηµατική κατάσταση 
 
Η ενδεχόµενη ενοχοποίηση των επιπέδων της οικονοµικής ανισότητας στη 
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας, έχει µόνο πρόσφατα αναχθεί σε κεντρικό 
ζήτηµα των µελετών διερεύνησης των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία (House, 
2001).  
 
Η προσέγγιση αυτή των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων υπό το πρίσµα της 
ατοµικής ή οικογενειακής εισοδηµατικής ευηµερίας ή αποστέρησης, η οποία 
προσδίδει µια νέα δυναµική στις συµβατικές µελέτες των ανισοτήτων στην υγεία 
(Mackenbach, 2002), µεταξύ των προσδιοριστικών της κοινωνικής θέσης 
µεταβλητών, εµφανίζεται να επικεντρώνει το µικρότερο ερευνητικό ενδιαφέρον της 
κοινωνικής και ιατρικής έρευνας (Martikainen, Adda, Ferrie, Davey Smith & 
Marmot, 2003), παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστικά υποστηριχθεί ότι οι υλικές 
συνθήκες ύπαρξης συνιστούν τη βασική εκείνη αιτία που υποκρύπτεται πίσω από 
κάθε αποτέλεσµα υγείας (Davey Smith, Blane & Bartley, 1994) και ότι συνακόλουθα 
οι ανισότητες στην υγεία απορρέουν από τις άµεσες επιδράσεις των συνθηκών αυτών 
(Lynch, Davey Smith, Kaplan & House, 2000). 
 
Επιπροσθέτως, η διάθεση ενός ικανοποιητικού εισοδήµατος θεωρείται ότι 
συνεπάγεται τη διασφάλιση των προστατευτικών για την υγεία κοινωνικό-
οικονοµικών πόρων, οι οποίοι  εµφανίζονται να αµβλύνουν τα ψυχολογικά εκείνα 
συµπτώµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή προσπάθεια αξιοπρεπούς διαβίωσης 
και να συντελούν στην κατασκευή συµπεριφορών και στάσεων προστατευτικών για 
την υγεία, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται (House, 2001; Lynch et al., 2000; 
Wilkinson, 1999): 
! Η ικανοποίηση των πρωταρχικών εκείνων ανθρώπινων αναγκών, όπως η επαρκής 
διατροφή και ένδυση και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών στέγασης και 
διαµονής, η απουσία ή ανεπάρκεια των οποίων συµβάλει στην ανάπτυξη υλικών, 
περιβαλλοντικών, συµπεριφορικών και ψυχολογικών παραγόντων κινδύνου για την 
υγεία.  

! Η διαµόρφωση της αγοραστικής δύναµης, στην οποία εν µέρει αποδίδεται ο 
καθορισµός των στάσεων υγείας και των αντίστοιχων επιλογών σε σχέση µ� αυτήν, 
µέσω κυρίως της αντίστοιχης καταναλωτικής δύναµης και συµπεριφοράς και είναι 
η απουσία της οποίας εµφανίζεται, µέσω ψυχό-κοινωνικών διεργασιών, να 
εµπλέκεται στην εµφάνιση αισθηµάτων σχετικής αποστέρησης και στη διάρρηξη 
της κοινωνικής συνοχής. 

! Η δυνατότητα πρόσβασης σ� ένα επαρκές πλέγµα δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
που συνεισφέρουν άµεσα στη διασφάλιση προστατευτικών για την υγεία συνθηκών. 

! Η ένταξη σε κοινωνικά δίκτυα και δεσµούς που προάγουν τις δυνατότητες 
συµµετοχής σε δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

 
Σε µακρό-επίπεδο, ο βαθµός ανάπτυξης µιας χώρας, ο οποίος προσδιορίζει το 
κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής των ατόµων και εµπλέκεται 
σηµαντικά στη διαµόρφωση µιας σειράς παραγόντων που ενέχονται στην κατασκευή 
του επιπέδου υγείας, όπως του εκάστοτε υγειονοµικού υποδείγµατος, εµφανίζεται να 
σχετίζεται (Houweling, Kunst & Mackenbach, 2001; Θεοδώρου κ συν, 2001; 
Κυριόπουλος & Νιάκας, 1994; Lynch, Due, Muntaner & Smith, 2001):  
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! Με τους δείκτες βρεφικής και παιδικής, αλλά και ολικής θνησιµότητας, οι οποίοι 
εµφανίζονται σαφώς υψηλότεροι και το προσδόκιµο επιβίωσης εµφανώς 
χαµηλότερο σε χώρες χαµηλής κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης, έτσι όπως 
αυτή εκφράζεται βάσει παραδοσιακών δεικτών, όπως το ΑΕΠ και τα ποσοστά 
γυναικείου αναλφαβητισµού, αλλά και βάσει µεταβλητών, όπως εκείνες που 
προβάλουν τις ανισότητες στα επίπεδα των υγειονοµικών δαπανών και την 
προσφορά και κατανάλωση υπηρεσιών υγείας.  

! Με τη σηµαντική διαφοροποίηση των παραγόντων κινδύνου µεταξύ 
αναπτυγµένων και υπανάπτυκτων χωρών, γεγονός στο οποίο αποδίδονται και τα 
υψηλά ποσοστά των εκφυλιστικών νοσηµάτων του σύγχρονου πολιτισµού, τα 
κυρίαρχα στις αναπτυγµένες χώρες και η συνακόλουθη ενοχοποίηση τους ως 
κύριες αιτίες θνησιµότητας στις αναπτυγµένες κοινωνίες. 

! Με τις σηµαντικές διαφορές που διέπουν τα ποσοστά βρεφικής θνησιµότητας 
µεταξύ των ίδιων των αναπτυγµένων χωρών, να συνιστούν έναν από τους πιο 
συνεπείς δείκτες των ανισοτήτων ως προς τα υγειονοµικά αποτελέσµατα µεταξύ 
των χωρών αυτών. 

 
Σε µικρό-επίπεδο, οι ανισότητες ως προς το εισόδηµα, τόσο εκείνου που προσδιορίζει 
την ατοµική κοινωνικό-οικονοµική θέση, όσο και εκείνου που εκφράζει τις υλικές 
συνθήκες ύπαρξης ολόκληρου του νοικοκυριού, έχει διαπιστωθεί ότι επιδρούν 
σηµαντικά στη διαµόρφωση του επιπέδου υγείας, έτσι όπως αυτό αντανακλάται 
στους δείκτες θετικής υγείας, καθώς και στους παραδοσιακούς δείκτες νοσηρότητας 
και θνησιµότητας (Ettner, 1996; Fiscella & Franks, 1997; Kennedy, Kawachi, Glass 
& Prothrow-Stith, 1998; Mustard, Derksen, Berthelot, Wolfson & Roos, 1997; 
Pappas, Queen, Hadden & Fisher, 1993; Subramanian  & Kawachi, 2004; Veugelers 
& Yip, 2003). 
 
Επίσης, η διανοµή του εισοδήµατος και τα επίπεδα φτώχειας έχει διαπιστωθεί ότι 
συνιστούν σηµαντικούς δείκτες ερµηνείας των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, 
έτσι όπως αυτές αντανακλώνται στην αυτοαναφερόµενη υγεία και γενικότερα στην 
υποκειµενική αξιολόγηση της σωµατικής και ψυχικής υγείας (Åberg Yngwe, 
Diderichsen, Whitehead, Holland & Burström, 2001; Kennedy, Kawachi, Glass 
& Prothrow-Stith, 1997). 
 
Επιπλέον και σύµφωνα µε τη νέο-υλιστική ερµηνεία των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην υγεία, η υπανάπτυξη των σωµατικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και 
υγειονοµικών πόρων απορρέει από τις ίδιες εκείνες απόλυτες συνθήκες που 
συµπλέκονται στην ανάπτυξη των εισοδηµατικών ανισοτήτων (Coburn, 2000). 
 
Αντίθετα, σύµφωνα µε την ερµηνεία του σχετικού εισοδήµατος δεν είναι το επίπεδο 
της απόλυτης φτώχειας ή ευηµερίας που επιδρά άµεσα στα αποτελέσµατα υγείας, 
αλλά είναι οι ίδιοι οι κοινωνικό-οικονοµικοί πόροι και η συνακόλουθη κοινωνική 
θέση που τα επίπεδα του διαθέσιµου εισοδήµατος διασφαλίζουν για ένα άτοµο µέσα 
στο κοινωνικό του περιβάλλον, που επιδρούν άµεσα στην κατανοµή των 
αποτελεσµάτων υγείας και των αντίστοιχων δεικτών, εξαιτίας της πλεονεκτικής ή 
δυσχερής θέσης που του επιφυλάσσουν, σε σχέση µε τα άλλα άτοµα του κοινωνικού 
του γίγνεσθαι  (Kawachi & Kennedy, 1999; Kawachi, Kennedy, Lochner & Smith, 
1997; Wilkinson, 1997; Wilkinson, 1999). 
 
 



 

 50

Πάντως και οι δύο αυτές προσεγγίσεις ερµηνείας των κοινωνικών ανισοτήτων στην 
υγεία αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι δυσµενείς υλικές συνθήκες διαβίωσης 
λειτουργούν αθροιστικά καθ� όλο τον κύκλο ζωής των ατόµων κατασκευάζοντας τις 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες, οι οποίες εν πολλοίς καθορίζουν την πορεία 
της υγείας τους, πορεία η οποία µε τη σειρά της προάγει ή δυσχεραίνει τις ευκαιρίες 
αυτές (Davey Blane et. al, 1994; Mackenbach & Howden-Chapman, 2003; Wilkinson 
& Marmot, 1998).  
 
Συγκεκριµένα, οι διαφορές στο επίπεδο υγείας µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών 
τάξεων, έτσι όπως αυτές καθορίζονται βάσει του διαθέσιµου εισοδήµατος, τόσο ως 
προσδιοριστής των υλικών συνθηκών ύπαρξης, όσο και κυρίως ως δείκτης 
κοινωνικής καταξίωσης (Wilkinson, 1999), οι οποίες έχουν µελετηθεί και 
τεκµηριωθεί από ένα σηµαντικό αριθµό εργασιών διερεύνησης των κοινωνικό-
οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία, ερµηνεύουν τη συνθήκη ότι η φτώχεια επιδρά 
άµεσα και αρνητικά στο επίπεδο υγείας  και αντανακλώνται στην κατανοµή των 
αντικειµενικών δεικτών σωµατικής και ψυχικής υγείας, αλλά και των δεικτών 
εκείνων που εκφράζουν τις υποκειµενικές εκτιµήσεις υγείας  (Dunn, 2002; Lundberg 
& Fritzell, 1994; Shaw, Dorling & Davey Smith, 1999; Schirnding, 2002; Sturm 
& Gresenz, 2002). 
 
Η υιοθέτηση της ψυχό-κοινωνικής αυτής προσέγγισης, για την ερµηνεία της σχέσης 
µεταξύ της ανεπάρκειας υλικών πόρων και των υγειονοµικών αποτελεσµάτων, είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµη και κατά τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της 
σωµατικής και ψυχό-κοινωνικής ευηµερίας των ηλικιωµένων ατόµων, δεδοµένου ότι 
παρόλο που οι ανισότητες στο επίπεδο υγείας σε σχέση µε το διαθέσιµο εισόδηµα, 
βάσει αντικειµενικών και υποκειµενικών µετρήσεων,  εµφανίζονται να µειώνονται 
στην τρίτη ηλικία, ωστόσο παραµένουν ιδιαιτέρως εµφανείς (Huisman et. al., 2003).  
 
Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να επικεντρώνει το ερευνητικό ερώτηµα του 
κατά πόσο οι κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες στα ποσοστά νοσηρότητας και 
θνησιµότητας που διαπιστώνονται στα νεαρά ηλικιακά στρώµατα διατηρούνται και 
κατά τη διάρκεια της γήρανσης (Dahl & Birkelund, 1997; Marmot et al, 1996; 
Huisman et. al, 2003), καθώς και εκείνο του κατά πόσο οι εισοδηµατικές ανισότητες 
που συνυφαίνονται µε τη µετάβαση από την εργασιακή ζωή στη συνταξιοδότηση 
ενοχοποιούνται για τις ανισότητες στο επίπεδο υγείας που ενδεχοµένως απαντώνται 
µεταξύ των ηλικιωµένων (Dahl & Birkelund, 1997).  
 
Συγκεκριµένα, συγκριτική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για τη διερεύνηση των 
παραγόντων εκείνων που προσδιορίζουν τις ανισότητες στη σωµατική και ψυχική 
υγεία και λειτουργικότητα µεταξύ ατόµων ηλικίας άνω των εξήντα στη Γερµανία και 
τις Η.Π.Α., ανέδειξε σαφώς τη σηµαντική συµβολή των οικογενειακών 
εισοδηµατικών επιπέδων στη διαµόρφωση και των τριών παραπάνω δεικτών 
(Knesebeck et al, 2003). 
 
Ταυτόχρονα, το υψηλότερο εισόδηµα έχει βρεθεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη 
διαµόρφωση των δεικτών θνησιµότητας (Bassuk, Berkman & Amick, 2002; Martelin, 
1994) και νοσηρότητας και δη στη θετική αυτοαξιολόγηση του επιπέδου σωµατικής 
και ψυχικής υγείας ατόµων µέσης και τρίτης ηλικίας (Arber et al., 1993; Dahl et al., 
1997;  Grundy et al., 2001). 
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3.3.2. Μέσα ιδιοκτησίας 
 
Μεταξύ των µη-παραδοσιακών αλλά πολύ σηµαντικών δεικτών εκτίµησης των 
υλικών συνθηκών ύπαρξης και συνακόλουθα του κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου, 
ιδιαίτερη θέση καταλαµβάνουν τα µέσα ιδιοκτησίας (Macintyre, Ellaway, Der,  Ford 
& Hunt, 1998), τα οποία καθορίζονται κυρίως από την κατοχή σπιτιού και 
αυτοκινήτου,  ως ένας από τους παράγοντες εκείνους που ενέχουν µια ιδιαίτερη 
δυναµική στον προσδιορισµό της κοινωνικής καταξίωσης και συνακόλουθα της 
ατοµικής ψυχό-συναισθηµατικής ευεξίας και υγείας (Macintyre, Hiscock, Kearns & 
Ellaway, 2004). 
 
Πιο συγκεκριµένα, η ιδιοκτησία σπιτιού έχει από πλείστες µελέτες, διερεύνησης της 
συνεισφοράς των υλικών συνθηκών ύπαρξης στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων 
υγείας, συσχετιστεί µε την κατανοµή των δεικτών νοσηρότητας και θνησιµότητας 
(Chandola, 2000; Macintyre, Ellaway, Hiscock, Kearns, & McKay, 2003). Επίσης, ο 
τρόπος µε τον οποίο τα ίδια τα άτοµα αντιλαµβάνονται τους υλικούς πόρους που 
κατέχουν,  σε σχέση µ� εκείνους που διαθέτει το στενό κοινωνικό τους περιβάλλον, 
έχει αναχθεί σε σηµαντικός δείκτης στη διαµόρφωση µιας σειράς χαρακτηριστικών 
της ψυχό-συναισθηµατικής υγείας (Ellaway et al., 2004), µε τα άτοµα εκείνα που 
ζουν σε ιδιόκτητες κατοικίες να εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε µια σειρά 
από δείκτες σωµατικής και ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας (Ellaway & 
Macintyre,1998). 
 
Ως εκ τούτου, η συµβολή των µέσων ιδιοκτησίας στη διαµόρφωση των κοινωνικό-
οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία, συµβαδίζει σε σηµαντικό βαθµό µε την ψυχό-
κοινωνική ερµηνεία της υγείας και τη συνακόλουθη αντίληψη ότι είναι η σχετική 
θέση µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται από την 
κατανοµή των υλικών πόρων, που επηρεάζει τις πραγµατικές συνθήκες υγείας, µέσω 
µηχανισµών, οι οποίοι αφενός, µεταφράζουν το άγχος που συνυφαίνεται µε τις 
παραπάνω ψυχοπιεστικές συνθήκες σε βιολογικά σήµατα και αφετέρου, 
διαµορφώνουν του προσωπικούς και ψυχό-κοινωνικούς πόρους υγείας (Lynch et al., 
2004). 
 
Στη διαµόρφωση της παραπάνω σχέσης µεταξύ των διαθέσιµων µέσων ιδιοκτησίας 
και του επιπέδου σωµατικής και κυρίως ψυχικής υγείας, εµπλέκονται µια σειρά από 
µηχανισµοί και διαδικασίες και πιο συγκεκριµένα (Ellaway et al., 1998 &  Macintyre 
et al., 2003): 
! Η µη δυνατότητα ιδιοκτησίας του τόπου κατοικίας σχετίζεται σηµαντικά µε τη 
διαβίωση, τόσο σε κατοικίες στις οποίες δε διασφαλίζονται αξιοπρεπείς και 
ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, όσο και σε περιβάλλοντα χαµηλού κοινωνικό-
οικονοµικού επιπέδου, επιβαρύνοντας άµεσα τη σωµατική υγεία και ευεξία. 

! Η αδυναµία ανταπόκρισης και προσαρµογής στο κοινωνικό άγχος που προκαλεί η 
ανεπάρκεια των κατάλληλων συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, η οποία και 
ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα υγείας µεταξύ 
ιδιοκτητών και µη, επιδρά αρνητικά στην ψυχό-συναισθηµατική υγεία. 

! Η σχετική αποστέρηση, που προκαλεί η απουσία ή ανεπάρκεια υλικών πόρων 
ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως άλλων αντικειµενικών οικονοµικών πόρων, συνιστά έναν 
από τους σηµαντικότερους ατραπούς στην κατανοµή των δεικτών ψυχικής υγείας 
µεταξύ διαφορετικών κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων. 
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Ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα η κατοχή αυτοκινήτου έχει θεωρηθεί ότι αφενός, 
συνεισφέρει σηµαντικά στην καθηµερινή τους ζωή, κυρίως από τη σκοπιά της 
επιτέλεσης των κοινωνικών τους ρόλων και της ενδυνάµωσης των κοινωνικών τους 
σχέσεων και αφετέρου, διευκολύνει την πρόσβαση στις διαθέσιµες υπηρεσίες υγείας 
(Grundy, 2001), γεγονός που συµβαδίζει  µε την άποψη ότι η µη διάθεση επαρκών 
υλικών πόρων επιβάλλει σηµαντικούς περιορισµούς στην κοινωνική ενσωµάτωση 
των ηλικιωµένων ατόµων (Arber, 2004). 
 
Ενώ, όσον αφορά στην έρευνα για τον προσδιορισµό των διαθέσιµων οικονοµικών 
πόρων µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων, η ιδιοκτησία ή µη του τόπου διαµονής 
εµφανίζεται να αποτελεί έναν εξίσου πολύ χρήσιµο δείκτη, µεταξύ εκείνων 
διερεύνησης των αντικειµενικών υλικών συνθηκών ύπαρξης (Sun, 2002). 
 
Συγκεκριµένα, ιδιαίτερα για τα άτοµα που διανύουν την τρίτη και τέταρτη ηλικία, η 
πρόσβαση σε επαρκείς υλικούς πόρους και αγαθά, µεταξύ των οποίων και η κατοχή 
κατοικίας, προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό δυο βασικές συνθήκες απαραίτητες για 
την προστασία και την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας 
και αυτονοµίας τους και τη δυνατότητά τους ως προς την ενεργό συµµετοχή στα 
κοινωνικά δρώµενα του περιβάλλοντος τους (Arber et al., 1993).  Μάλιστα, σε χώρες 
όπως η Μ. Βρετανία, η ιδιοκατοίκηση, ως δείκτης που αντανακλά την κοινωνική 
θέση και το αντίστοιχο κύρος που απορρέει απ� αυτήν, έχουν βρεθεί να σχετίζονται 
αρνητικά µε την ανάγκη των ηλικιωµένων ατόµων να λαµβάνουν φροντίδα από το 
στενό οικογενειακό τους πλέγµα, µέσω της συγκατοίκησης µε τα παιδία τους (Glaser 
& Tomassini, 2000). 
 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, η Ελλάδα είναι µια από τις 
χώρες εκείνες της Ευρώπης, οι οποίες και εµφανίζουν από τα µεγαλύτερα ποσοστά 
ιδιοκατοίκησης (Ferrera, 1996), µε τον ηλικιωµένο πληθυσµό, σχεδόν στο σύνολό του  
να απολαµβάνει του προνοµίου της ιδιοκατοίκησης, τη στιγµή µάλιστα που στις 
περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ ισχύει η αντισταθµιστική λογική, µεταξύ παροχής 
υψηλών συνταξιοδοτικών παροχών και ιδιοκτησίας της κατοικίας (Castles & Ferrera, 
1996). 
 
Η ύπαρξη υψηλών ποσοστών ιδιοκατοίκησης µεταξύ των ηλικιωµένων της ελληνικής 
κοινωνίας επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα µελετών, που έχουν πραγµατοποιηθεί 
µε στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης των 
ατόµων αυτών, µε τη µεγαλύτερη αναλογία αυτών όχι µόνο να διαθέτουν ιδιόκτητη 
κατοικία αλλά και να είναι ευχαριστηµένοι µε τις συνθήκες που την χαρακτηρίζουν 
(Μπαλούρδος κ συν., 1999), ωστόσο επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη ενός σηµαντικού 
ποσοστού που είτε δε διαθέτει δική του κατοικία είτε διαµένει σε κατοικία που του 
έχει παραχωρηθεί από το συγγενικό περιβάλλον, γεγονός το οποίο και αντανακλά τη 
γενικότερη δυσχερή κοινωνικό-οικονοµική θέση των ηλικιωµένων αυτών. 
 
Παρά το γεγονός ότι η διερεύνηση των κοινωνικό-οικονοµικών συνθηκών των 
ηλικιωµένων ατόµων, έτσι όπως αυτές αντανακλώνται και στα επίπεδα  διαθέσιµου 
εισοδήµατος και στα µέσα ιδιοκτησίας, αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο, η 
επιστηµονική επικέντρωση στο οποίο θα συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό στην 
ερµηνεία των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία των ηλικιωµένων ατόµων, δεν έχει 
προσλάβει το απαιτούµενο ενδιαφέρον, µεταξύ της κοινωνικής και ιατρικής έρευνας 
στην ελληνική πραγµατικότητα. 
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3.3.3.  Υποκειµενικοί οικονοµικοί δείκτες 
 
Η σπουδαιότητα µελέτης των επιπτώσεων των εισοδηµατικών ανισοτήτων στη 
διαµόρφωση των υγειονοµικών αποτελεσµάτων απορρέει σε σηµαντικό βαθµό και 
από το γεγονός ότι,  τόσο το διαθέσιµο ατοµικό, όσο και οικογενειακό εισόδηµα 
συνιστούν σηµαντικούς µηχανισµούς στον καθορισµό της αυτό-αντιλαµβανόµενης 
υλικής δυσπραγίας (Ross & Huber, 1985). 
 
Η υλική αποστέρηση ή ανέχεια, η οποία συνίσταται στην αδυναµία προσπόρισης των 
απαραίτητων εκείνων υλικών πόρων για την κάλυψη των πρωταρχικών βιολογικών 
αναγκών, ως βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω σωµατική, ψυχό-
συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη (Mirowsky & Ross, 2001) και η αντίδραση 
στις ψυχοπιεστικές συνθήκες που συνυφαίνονται µ� αυτήν, µεταφράζεται σε 
φυσιολογικά και συναισθηµατικά σήµατα, τα οποία ανάγονται σε σηµαντικούς 
δείκτες πρόβλεψης της µελλοντικής νοσηρότητας και θνησιµότητας (Tarlov, 1996).  
 
Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα υγείας συνιστούν την επισώρευση των ψυχό-
κοινωνικών εκείνων ατοµικών χαρακτηριστικών ή παραγόντων κινδύνου για την 
υγεία, µεταξύ των οποίων και το άγχος που απορρέει από την αντιµετώπιση 
µακροχρόνιων οικονοµικών δυσχερειών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εµφανείς στις 
χαµηλότερες κοινωνικό-οικονοµικές οµάδες (Cullen et al., 2001). 
 
Συγκεκριµένα, η οικονοµική αποστέρηση και το χρόνιο άγχος που επιφέρει η 
αδυναµία εκπλήρωσης των οικογενειακών, κοινωνικών και οικονοµικών ρόλων έχει 
σαφώς διαπιστωθεί ότι αφενός, οδηγεί στην εµφάνιση µιας σειράς επιβαρυντικών για 
την ψυχική υγεία συνθηκών, οι οποίες παράγουν συναισθήµατα έντονης 
απογοήτευσης, θλίψης και απελπισίας (Ross et al., 1985) και αφετέρου, ενοχοποιείται 
για τη χειροτέρευση των υποκειµενικών εκτιµήσεων του επιπέδου υγείας (Borrell et 
al., 2004) και την αύξηση της κατά αιτίας θνησιµότητας (Benach, Yasui, Borrell, Sáez 
& Pasarin, 2001). Ειδικά, η διερεύνηση των επιπτώσεων του άγχους που απορρέει 
από την ύπαρξη δυσχερών υλικών συνθηκών ύπαρξης στην ψυχό-συναισθηµατική 
υγεία αποτελεί ένα από τα πεδία εκείνα της επιδηµιολογικής και κοινωνικής έρευνας 
που προσδίδουν καινοτόµο χαρακτήρα στην έρευνα των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην υγεία. (Muntaner, Eaton, Miech & O'Campo, 2004).  
 
Ειδικά, µια σειρά από µελέτες αναφορικά µε την υποκειµενική αντίληψη των ίδιων 
των ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας ως προς την οικονοµική τους κατάσταση 
τονίζουν την τάση τους ως προς τη θετική αξιολόγηση της ακόµη και σε περιπτώσεις 
που οι αντικειµενικές υλικές συνθήκες διαβίωσής τους εµφανίζονται ιδιαίτερα 
δυσχερείς, διαφορές που γίνονται ιδιαίτερα έντονες µεταξύ των ατόµων τέταρτης 
ηλικίας (Palmore, Fillenbaum, & George, 1984; Stoller & Stoller, 2003). 
 
Ενώ, όσον αφορά τη διερεύνηση των παραγόντων που ενέχονται στην αρνητική 
αξιολόγηση αναφορικά µε την επάρκεια των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων, τα 
ηλικιωµένα άτοµα που εµφανίζονται να αντιµετωπίζουν περισσότερες οικονοµικές 
δυσκολίες είναι εκείνα που βιώνουν περισσότερα προβλήµατα υγείας, χωρίς όµως να 
αποδεικνύεται επαρκώς η αιτιολογική σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών και 
δη, εάν είναι το επίπεδο υγείας που συµβάλει στην παραγωγή και αναπαραγωγή των 
οικονοµικών δυσκολιών ή είναι οι υπάρχοντες περιορισµοί σε οικονοµικό επίπεδο 
που επιβαρύνουν τη σωµατική και ψυχική υγεία (Stoller et al., 2003). 
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Παρά το γεγονός ότι µια σειρά µελετών τονίζουν την άµβλυνση των οικονοµικών 
δυσχερειών µεταξύ των ηλικιωµένων ατόµων, σε σχέση µ� εκείνα των νεότερων 
ηλικιακών στρωµάτων, αποδίδοντας τη διαφοροποίηση αυτή στα διαφορετικά εκείνα 
χαρακτηριστικά που υιοθετούνται κατά το πέρασµα από τη  µέση στην τρίτη και 
τέταρτη ηλικία και δη, εκείνα της ωριµότητας και της σοφίας που διέπουν τις στάσεις 
και τις αντιλήψεις απέναντι στις ανακυπτόµενες οικονοµικές και κοινωνικές 
µειονεξίες (Hazelrigg & Hardy, 1997; Mirowsky & Ross, 1999a, 1999b), ακριβώς 
εξαιτίας της ευπροσβλητότητας που διέπει την ψυχό-συναισθηµατική υγεία αυτών 
των ηλικιακών στρωµάτων και των λειτουργικών και κοινωνικών περιορισµών που 
συνυφαίνονται µε τη γήρανση, η έκθεση σε οικονοµικούς περιορισµούς ανάγεται σε 
µια από τις σηµαντικότερες πηγές άγχους και ψυχολογικής επιβάρυνσης και των 
ηλικιωµένων ατόµων (Mirowsky & Ross, 2001).  
 
Ιδιαίτερα, ο συνεχής αγώνας για την προσαρµογή σε µια σειρά µειονεξιών που 
διέπουν την καθηµερινή ζωή, ως δείκτης της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης, 
έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών και την απόδοση 
χαµηλών τιµών στις αυτοαναφερόµενες εκτιµήσεις ατόµων τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας (Arber et al., 1993). 
 
Συγκεκριµένα, µεταξύ των ανεπιθύµητων εκείνων γεγονότων στη ζωή των 
ηλικιωµένων ατόµων που εµφανίζονται να επιδρούν άµεσα στην ψυχό-
συναισθηµατική τους υγεία, οι οικονοµικές δυσχέρειες και το συνακόλουθο άγχος 
που συνυφαίνεται µ� αυτές καταλαµβάνουν σηµαντική θέση (Dean et al, 1990), ενώ 
οι χρόνιοι περιορισµοί που επιβάλλονται από την ανεπάρκεια υλικών πόρων και 
αγαθών και ο διαρκής αγώνας απόκτησης τους συνιστούν δύο από τους πιο 
σηµαντικούς αγχογόνους παράγοντες, η συσσώρευση των οποίων συνεπάγεται τη 
σταδιακή επιβάρυνση των ικανοτήτων χειρισµού και προσαρµογής και συνακόλουθα 
των διαθέσιµων σωµατικών και ψυχολογικών πόρων και δυνατοτήτων (Pearlin, 
1989). 
 
Επιπροσθέτως, η επιδηµιολογική και κοινωνική έρευνα αναφορικά µε τις επιπτώσεις 
του οικονοµικού άγχους που βιώνεται από τα ηλικιωµένα άτοµα, έχει αναδείξει τη 
σηµαντική επίδραση που ασκούν στη διαµόρφωση της ψυχολογικής τους υγείας και 
ευηµερίας, µε τις περισσότερες µελέτες να τονίζουν τη συσχέτιση µεταξύ υλικής 
αποστέρησης και  καταθλιπτικών συµπτωµάτων (Chou & Chi, 2000; Mendes  De 
Leon,  Rapp & Kasl, 1994; Krause, 1987). Ιδιαίτερα, η διαθεσιµότητα των δικτύων 
εκείνων που διασφαλίζουν τη διαγενεακή µεταβίβαση οικονοµικών πόρων από τα 
παιδιά στους ηλικιωµένους γονείς, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από τους τελευταίους 
και η προσδοκώµενη λήψη της αντίστοιχης στήριξης σε δυσχερείς συνθήκες, έχει 
βρεθεί να µετριάζει σηµαντικά τη δυναµική της συσχέτισης µεταξύ οικονοµικού 
άγχους και ψυχικής υγείας (Krause,  Liang & Gu, 1998). 
 
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η υλική αποστέρηση και το άγχος που συνυφαίνεται µε 
την ύπαρξή της, ενέχει σηµαντική αρνητική επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο τα 
ίδια τα ηλικιωµένα άτοµα αντιλαµβάνονται την υγεία τους, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από τα ευρήµατα µελετών διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που 
διέπουν την οικονοµική κατάσταση των ηλικιωµένων ατόµων και των µηχανισµών 
µέσω των οποίων αυτοί εµπλέκονται στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων που 
διέπουν την υγεία τους (Krause, 2003). 
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3.3.4. Οικονοµικές µεταβιβάσεις 
 
Καθώς, σε κυρίαρχο ζήτηµα των µελετών διερεύνησης των προσδιοριστικών της 
υγείας παραγόντων έχει αναχθεί η σχέση που επικρατεί µεταξύ των εισοδηµατικών 
ανισοτήτων και των αντίστοιχων στο επίπεδο υγείας (Coburn, 2004) και δεδοµένου 
ότι οι ανισότητες στα υγειονοµικά αποτελέσµατα εµφανίζονται να συµβαδίζουν µε τις 
αντίστοιχες ανισότητες στην κατοχή εισοδηµατικών πόρων (Alber & Köhler, 2004), 
ιδιαιτέρως για τα άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, για τα οποία η µετάβαση αυτή 
καθ� αυτή στην ανενεργό επαγγελµατική ζωή συνιστά ιδιαιτέρως επιβαρυντικό 
παράγοντα για την ψυχό-κοινωνική τους υγεία (Palmore, Cleveland, Nowlin, Ramm 
& Siegler, 1979),  η ύπαρξη των διαθέσιµων εκείνων δικτύων που διασφαλίζουν την 
άντληση όχι µόνο κοινωνικής, αλλά και οικονοµικής στήριξης, καθορίζει σε 
σηµαντικό βαθµό τόσο τις υλικές όσο και τις ψυχό-κοινωνικές συνθήκες ύπαρξης 
τους (Iecovich & Lankri, 2002). Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη των 
δικτύων αυτών παροχής διαγενεακών µεταβιβάσεων  συνιστά µια από τις βασικές 
διαστάσεις των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των ηλικιωµένων και του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Scharf, 2001). 
 
Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τα περισσότερα ηλικιωµένα άτοµα 
η πρόσβαση σε συνταξιοδοτικές παροχές συνιστά το κύριο µέσο διασφάλισης της 
οικονοµικής τους επιβίωσης (Evandrou et al., 2004),  σε χώρες όπου το 
θεσµοθετηµένο Κράτος-Πρόνοιας υπό-προστατεύει τα ηλικιωµένα άτοµα, η 
διαγενεακή οικονοµική και κοινωνική στήριξη από τα παιδιά προς τους γονείς  
λαµβάνει σηµαντική έκταση, µε τις οικονοµικές µεταβιβάσεις να αποτελούν σε 
πολλές περιπτώσεις την κύρια πηγή εισοδήµατος για τους ηλικιωµένους (Chou, Chi 
& Chow, 2004; Natividad & Cruz,  1997; Yoon, & Cha, 1999). 
 
Αντίθετα, σε χώρες στις οποίες η παροχή υπηρεσιών συνταξιοδότησης και φροντίδας 
είναι εκτεταµένη, περιορίζεται η ανάγκη προσφυγής στους πόρους των 
οικογενειακών δικτύων οικονοµικής αλληλεγγύης (Tomassini & Grundy, 2004; 
Kabir, Szebehely & Tishelman, 2002). 
 
Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις το βάρος της παροχής επαρκούς οικονοµικής 
στήριξης, για τα ηλικιωµένα άτοµα που την έχουν ανάγκη, επέρχεται κατά κύριο λόγο 
στα υπάρχοντα κοινωνικά τους δίκτυα, µε αποτέλεσµα εκείνοι που στερούνται της 
δυνατότητας άντλησης της αντίστοιχης στήριξης, λόγω της ανεπάρκειας ή απουσίας 
των δικτύων αυτών, να βρίσκονται σε περισσότερο δυσχερή οικονοµική θέση 
(Phillips et al., 2000), 
 
Επίσης, καθώς έχει σαφώς διαπιστωθεί ότι η επισωρευµένη έκθεση σε δυσµενή 
γεγονότα καθ� όλο τον κύκλο ζωής αντανακλάται και στα αποτελέσµατα υγείας των 
ηλικιωµένων ατόµων και ιδιαίτερα στην επιβαρηµένη ψυχό-συναισθηµατική τους 
υγεία (Grundy et al, 1999), η ύπαρξη των παραπάνω δικτύων άντλησης οικονοµικής 
στήριξης, διασφαλίζει την αποτροπή των επιβαρυντικών συνθηκών ως προς τη 
δυνατότητα απόκτησης οικονοµικής αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. Ως αποτέλεσµα, 
δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι, ειδικά για τα ηλικιωµένα άτοµα, ιδιαίτερη σηµασία 
έχει αποδοθεί στην ψυχολογική διάσταση της λήψης οικονοµικής στήριξης και στον 
προστατευτικό χαρακτήρα που λαµβάνει η διαθεσιµότητα των αντίστοιχων δικτύων, 
που επιτρέπουν την άντλησή της, ενάντια στην εµφάνιση συνθηκών επιβαρυντικών 
για την ψυχική τους υγεία και λειτουργικότητα (Chou et al., 2004).   
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Μάλιστα, τα ίδια τα ηλικιωµένα άτοµα επιδεικνύουν ευνοϊκή στάση απέναντι στην 
ιδέα λήψης οικονοµικής βοήθειας των ηλικιωµένων γονέων από το στενό 
οικογενειακό τους περιβάλλον και ειδικά από τα παιδιά, ιδιαίτερα, δε, σε περιπτώσεις 
που αντιµετωπίζουν σοβαρούς περιορισµούς λόγω των οικονοµικών τους πόρων, 
αλλά και εφόσον η οικονοµική αυτή στήριξη συνάδει µε τις αντίστοιχες δυνατότητες 
εκείνων που θεωρούνται υποχρεωµένοι να την παρέχουν (Iecovich et al., 2002), 
δεδοµένου ότι είναι οι ηλικιωµένοι εκείνοι οι οποίοι και πραγµατικά στερούνται 
επαρκών οικονοµικών πόρων, οι οποίοι τείνουν να προσφεύγουν στην άντληση της 
αντίστοιχης στήριξης από το περιβάλλον αυτό (Sun, 2002). 
 
Επιπροσθέτως, η σπουδαιότητα των διαγενεακών οικονοµικών µεταβιβάσεων 
έγκειται όχι µόνο στο ότι συµβάλουν στην οικονοµική αυτοδιάθεση των ηλικιωµένων 
ατόµων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και στη συνεισφορά τους ως µηχανισµός 
άντλησης κοινωνικής και συναισθηµατικής στήριξης. 
 
 Το γεγονός αυτό ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό τα ευρήµατα µελέτης σύµφωνα µε 
τα οποία αφενός, εύπορα ηλικιωµένα άτοµα εµφανίστηκαν να παρουσιάζουν 
µεγαλύτερο επιπολασµό ψυχικών διαταραχών, ακριβώς επειδή δεδοµένης της 
απουσίας της ανάγκης λήψης της αντίστοιχης στήριξης από τα οικογενειακά τους 
δίκτυα στερούνταν τη δυνατότητα απορρόφησης άλλων περισσότερο άυλων µορφών 
στήριξης που απορρέουν απ� αυτήν και αφετέρου, ηλικιωµένα άτοµα που η κύρια 
πηγή εισοδήµατός τους προερχόταν από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
παρουσιάστηκαν να βιώνουν λιγότερο επώδυνα τις δυσµενείς επιπτώσεις του 
οικονοµικού άγχους στην υγεία τους (Chou et al., 2004).  
 
Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω ευρήµατα δε συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 
µελετών αντικείµενο των οποίων συνιστά η διερεύνηση των προσδιοριστικών των 
ανισοτήτων στην υγεία παραγόντων, που µεταξύ άλλων τονίζουν τη µειονεκτική θέση 
στην οποία βρίσκονται τα άτοµα χαµηλότερα στην κοινωνική και οικονοµική 
ιεραρχία αναφορικά µε τη συµµετοχή τους σε υποστηρικτικά δίκτυα και τη 
δυνατότητά τους ως προς την άντληση των αναγκαίων κοινωνικών και οικονοµικών 
πόρων (Liem et al., 1978) και την επισωρευµένη καθ� όλο τον κύκλο ζωής έκθεσή 
τους σε ψυχοπιεστικά κοινωνικό-οικονοµικά γεγονότα (Kessler et al., 1980), ωστόσο 
επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη αλληλεπίδραση και συνεχή διαφοροποίηση των 
παραγόντων εκείνων που διέπουν τη ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων και τις 
ιδιαίτερες εκφάνσεις που αυτοί λαµβάνουν εντός διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. 
 
Επιπροσθέτως, η αντιφατική αυτή φύση των ευρηµάτων, αναφορικά µε τους 
παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τη σχέση µεταξύ διαγενεακών 
µεταβιβάσεων και επιπέδου υγείας των ηλικιωµένων ατόµων, αναδεικνύει και τη 
σπουδαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των µηχανισµών που εµπλέκονται στη 
διαµόρφωση της παραπάνω σχέσης και ακριβώς επειδή ανάλογο ερευνητικό 
ενδιαφέρον απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία, ιδιαίτερα σκόπιµη κρίνεται η 
σύγκριση των παραπάνω ευρηµάτων µε τα αντίστοιχα της ελληνική 
πραγµατικότητας. 
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3.3.5. Ασφαλιστική κατάσταση 
 
Μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων των συµπεριφορών υγείας και 
αναζήτησης ιατρικής φροντίδας, τόσο η διαθεσιµότητα ή µη ασφαλιστικής κάλυψης, 
όσο και το είδος αυτής, εµφανίζονται να καταλαµβάνουν σηµαντική θέση, ιδιαίτερα, 
δε, αναφορικά µε την πρόσβαση στο σύστηµα παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών η 
ασφάλιση υγείας έχει αναχθεί σ� έναν από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς 
διασφάλισής της (Nyman, 1998).   
 
Η εφαρµογή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας και η επέκταση της συµµετοχής σ� 
αυτά, έχει βρεθεί ότι συµβάλει σηµαντικά στην υπερκέραση των οικονοµικών 
εκείνων εµποδίων που παρεµβάλλονται στην πρόσβαση στο διαθέσιµο πλέγµα 
υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα για τα άτοµα χαµηλότερου οικονοµικού επιπέδου, 
γεγονός που µπορεί να συντελέσει και στη βελτίωση του επιπέδου υγείας των ατόµων 
αυτών (Hidayat, Thabrany, Dong & Sauerborn, 2004). Τo γεγονός αυτό συµβαδίζει 
µε τα ευρήµατα µελετών τα οποία τονίζουν την απουσία κοινωνικών ανισοτήτων στη 
χρήση µόνο των υγειονοµικών εκείνων υπηρεσιών, η κάλυψη των οποίων είναι 
πλήρης και την εµφάνισή τους για τις εξειδικευµένες εκείνες υπηρεσίες που είτε 
καλύπτονται µερικώς είτε δεν προβλέπεται οποιαδήποτε κάλυψη (Borrell, Fernandez, 
Schiaffino, Benach, Rajmil, Villalbi & Segura, 2001; Luschen, Niemmann & Apelt, 
1997; Veugelers et al., 2003). 
 
Η καθολική ασφαλιστική κάλυψη, παρόλο που δεν µπορεί αυτή καθ� αυτή να 
εξακοντίσει τις κοινωνικό-οικονοµικές διαφοροποιήσεις που απαντώνται στην 
κατανοµή των συµπεριφορών υγείας και αναζήτησης φροντίδων υγείας, έχει αναχθεί 
σε κινητήρια δύναµη για τη µείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και χρήση των 
φροντίδων αυτών (Suraratdecha, Saithanu & Tangcharoensathien, 2004). 
 
Μάλιστα, η µελέτη των Κυριόπουλο κ συν. (2003), επέδειξε τη σηµαντική σχέση 
µεταξύ διάθεσης ασφάλισης για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και όχι νοσοκοµειακής 
και υποκειµενικής αξιολόγησης της υγείας, γεγονός που ερµηνεύεται από την 
καθολική νοσοκοµειακή κάλυψη που διασφαλίζει το ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα 
και τη µερική κάλυψη των αναγκαίων πρωτοβάθµιων υγειονοµικών υπηρεσιών µέσω 
των ασφαλιστικών ταµείων. Ταυτόχρονα, η εν λόγω µελέτη επιβεβαίωσε τη συµβολή 
των υπαρχόντων κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στη διαµόρφωση της 
κατανοµής της ασφαλιστικής κάλυψης, µεταξύ διαφορετικών οµάδων του κοινωνικού 
µορφώµατος, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων εκείνων που δε διέθεταν 
καµία ασφάλιση για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ήταν εκείνα χαµηλότερου 
µορφωτικού και εισοδηµατικού επιπέδου. 
 
Επίσης, το γεγονός ότι στην εν λόγω µελέτη δεν εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές αναφορικά µε τη χρήση πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων φροντίδων 
υγείας, σε σχέση µε τη διάθεση ή µη της αντίστοιχης ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, 
ερµηνεύεται σε σηµαντικό βαθµό από τη µεγάλη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη 
χρηµατοδότηση του ελληνικού υγειονοµικού συστήµατος (Κυριόπουλος & Νιάκας, 
1991; Liaropoulos, 1998) και τη σταθερή αυξητική πορεία που παρουσιάζουν οι 
ιδιωτικές δαπάνες τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας, τόσο της δυσαρέσκειας που 
συνυφαίνεται µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Ανδρουτσόπουλος, 
Κυριόπουλος & Γεωργούση, 1993), όσο και των διαφοροποιήσεων µεταξύ των 
ασφαλιστικών ταµείων στην προσφερόµενη κάλυψη (Βενιέρης, 2001). 
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Λαµβάνοντας, δε υπόψη το γεγονός ότι προϋπόθεση της ένταξης στο ελληνικό 
σύστηµα κοινωνικής προστασίας και ως εκ τούτου άντλησης των δικαιωµάτων και 
των παροχών ασφάλισης υγείας συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό αφενός, από  την 
ένταξη αυτή καθ� αυτή στο εργατικό δυναµικό και αφετέρου, από τη συµµετοχή σε 
µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία (Ματσαγγάνης, 1999), για κάθε µια από 
τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός ασφαλιστικός φορέας, µε διαφορετική έκταση 
και µορφή των ασφαλιστικών προνοµίων, αναδεικνύει τη διαιώνιση των υφιστάµενων 
κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων µεταξύ διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων 
και στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας.  
 
Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι η ικανότητα διάθεσης ασφαλιστικής κάλυψης 
αντανακλά σε σηµαντικό βαθµό τη διάθεση κοινωνικό-οικονοµικών πόρων που 
αφενός, διαµορφώνουν τις στάσεις απέναντι στην υγειονοµική κάλυψη σε περίπτωση 
κινδύνου και αφετέρου, επιτρέπουν ή διασφαλίζουν την πρόσβαση στο διαθέσιµο 
πλέγµα ασφαλιστικών προνοµιών και ευκαιριών. 
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4.  Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρήσης υπηρεσιών υγείας 
 
Οι πρωταρχικές προκλήσεις µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι σχεδιαστές 
κοινωνικής πολιτικής των χωρών του ΟΟΣΑ και παρά τις ουσιαστικές διαφορές που 
απαντώνται µεταξύ αυτών, όσον αφορά τις µεθόδους οργάνωσης, χρηµατοδότησης 
και παραγωγής των συστηµάτων υγείας,  συνοψίζονται στο δίπτυχο βιώσιµη 
χρηµατοδοτική λειτουργία και αποδοτικότητα, µέσω της παροχής εκείνου του 
πλέγµατος υπηρεσιών υγείας που εξασφαλίζει υψηλά υγειονοµικά οφέλη και προάγει 
τις αρχές της ισότητας στην παροχή και πρόσβαση σ� ένα ελάχιστο επίπεδο 
υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες, µέσω της άµεσης εµπλοκής των ίδιων στη 
λήψη των αποφάσεων για τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους (Busse, 2002).  
 
Μάλιστα, ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα στα οποία έχει επικεντρωθεί η 
στρατηγική «Υγεία για όλους» του ΠΟΥ συνιστά η µείωση των κοινωνικό-
οικονοµικών ανισοτήτων στην υγεία, ενώ η πολιτική «Υγεία 21» για την Ευρωπαϊκή 
Περιφέρεια θέτει ως έναν από τους κύριους αντικειµενικούς της στόχους την 
ενίσχυση της ισότητας και της αλληλεγγύης στην κατανοµή των πόρων υγείας καθ� 
όλο τον κύκλο ζωής των ατόµων (Σακελλαρόπουλος, 2001). 
 
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι η µεταβαλλόµενη δηµογραφία επιφυλάσσει σηµαντικές 
προκλήσεις για τα συστήµατα υγείας, καθώς συνυφαίνεται µε την αύξηση των 
αναγκών για φροντίδες υγείας και τις συνακόλουθες επιπτώσεις που η αύξηση αυτή 
επιφέρει στην κατανοµή των πόρων,  έχει απασχολήσει εκτενώς τη διεθνή 
βιβλιογραφία (Saltman & Figueras, 1997; Higgs, 2003). 
 
 Επίσης, η συνακόλουθη αναγκαιότητα εκτίµησης παραγόντων, όπως η ηλικία, το 
φύλο, το εισόδηµα, η εργασιακή απασχόληση, η επαγγελµατική τάξη και τα 
κοινωνικά δίκτυα στήριξης ως προσδιοριστικών παραγόντων των αναγκών υγείας και 
της συνεπαγόµενης χρήσης υπηρεσιών υγείας, δε στερείται ερευνητικού 
ενδιαφέροντος (Field & Briggs,2001; Grimsmo & Siem,1984; Lundberg et al, 1994). 
 
Συγκεκριµένα, ανατρέχοντας στην ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του 
επιπέδου υγείας, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στις αντικειµενικές εκτιµήσεις και 
κυρίως στις υποκειµενικές αντιλήψεις και αυτό-εκτιµήσεις, που προηγήθηκε, 
συνάγεται σαφώς ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία πηγάζουν από τη 
διαφοροποιηµένη κατά κοινωνικό-οικονοµικό στρώµα επισώρευση εκθέσεων σε 
παράγοντες κινδύνου γ� αυτήν (Lynch et. al, 2000) και ότι είναι ακριβώς αυτή η 
διαφοροποιηµένη κατανοµή των βιωµάτων και εκθέσεων που εν πολλοίς 
κατασκευάζει τις κοινωνικές ευκαιρίες ή απώλειες και τις παρεπόµενες κοινωνικές 
και ψυχολογικές ερµηνείες που αποδίδονται σ� αυτές (Lynch et. al, 2001), 
προσδιορίζοντας όχι µόνο τις συνακόλουθες ανάγκες υγείες αλλά και το βαθµό 
πρόσβασης στους υφιστάµενους υγειονοµικούς πόρους (Nolan, 1993). 
 
Εποµένως, πέρα από τις ιατρικές ανάγκες ως προσδιοριστές της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, σηµαντικός δείκτης των οποίων συνιστά η αυτοαναφερόµενη υγεία και 
λειτουργικότητα (Roelands, Oyen, Depoorter, Baro & Oost, 2003), σε εξίσου 
σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες αυτής έχουν αναχθεί, τόσο αυτοί που 
διέπουν τις υλικές συνθήκες ύπαρξης των ατόµων και την αγοραστική τους δύναµη 
(Newbold, Eyles & Birch, 1995), όσο και εκείνοι που προσδιορίζουν τις δυνατότητες 
πρόσβασή τους σε πόρους και αγαθά ψυχό-κοινωνικής στήριξης (Fry, 2000). 
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Ως εκ τούτου, οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται στα αποτελέσµατα υγείας των 
διαφόρων ηλικιακών στρωµάτων, οι οποίες απορρέουν από τις υφιστάµενες 
ανισότητες στην πρόσβαση και διάθεση ενός επαρκούς πλέγµατος κοινωνικό-
οικονοµικών και προσωπικών πόρων, δε θα µπορούσαν να µην είναι εµφανείς και 
στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, µε τα ευρήµατα της επιδηµιολογικής και κοινωνικής 
έρευνας να ανάγουν τις εισοδηµατικές ανισότητες, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και 
τη δυσχερή οικογενειακή κατάσταση ως τις πιο σηµαντικές εκείνες µεταβλητές που 
εµπλέκονται στην παραγωγή και αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων στην 
υγεία και τη συνακόλουθη χρήση υπηρεσιών υγείας (Grundy & Sloggett, 2003).  
 
Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι οι κοινωνικό-οικονοµικοί εκείνοι παράγοντες που 
ενοχοποιούνται για τη διαφοροποιηµένη κατανοµή των υγειονοµικών δεικτών και 
αποτελεσµάτων µεταξύ διαφορετικών στρωµάτων εντός του εκάστοτε κοινωνικού 
µορφώµατος, είναι οι ίδιοι που εµφανίζονται να καθορίζουν τις ανισότητες στην 
πρόσβαση  και τη χρήση των κατάλληλων φροντίδων υγείας, ακόµη και σε 
υγειονοµικά συστήµατα που διασφαλίζουν καθολική κάλυψη και προστασία (Davey- 
Smith, Frankel & Ebrahim, 2000). 
 
Εν κατακλείδι, χαρακτηριστικό είναι το µοντέλο (Σχήµα 4.1.) που προτείνεται από 
τον Andersen (1995), σε αναθεώρηση εκείνου που είχε αρχικά προταθεί από τον ίδιο, 
αναφορικά µε τον προσδιορισµό των παραγόντων που εµπλέκονται περισσότερο στον 
προσδιορισµό των στάσεων απέναντι στη διαθέσιµη υγειονοµική φροντίδα και των 
µηχανισµών µέσω των οποίων οι παράγοντες αυτοί επενεργούν στη διαµόρφωση της 
δυναµικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται µεταξύ αυτών και αποτελεσµάτων 
υγείας και χρήση υπηρεσιών υγείας. 
 
 

    Περιβάλλον         Ατοµικά Χαρακτηριστικά           Συµπεριφορά Υγείας        Αποτελέσµατα  

 
 
Σχήµα 4.1. Το αναδυόµενο µοντέλο των προσδιοριστικών παραγόντων της 
χρήσης υπηρεσιών υγείας.  Πηγή: Andersen (1995). 
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4.1. Αυτοαναφερόµενη υγεία 
 
Το γεγονός ότι η εντεινόµενη γήρανση του πληθυσµού συνυφαίνεται µε τη διαιώνιση 
και ένταση των κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων µεταξύ των ηλικιωµένων 
ατόµων, επιφέρει συνακόλουθα σηµαντικές προκλήσεις στα συστήµατα υγείας και 
µακροχρόνιας φροντίδας, καθώς συνεπάγεται την αναγκαιότητα (European 
Commission, 2003): 
! Προσαρµογής αυτών αφενός, στη µεταβολή του υγειονοµικού προφίλ των 
ηλικιωµένων ασθενών, το οποίο και λαµβάνει περισσότερο µακροχρόνιο 
χαρακτήρα, σε σχέση µ� αυτό των νεότερων ηλικιακών οµάδων και αφετέρου, 
στην αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν υγειονοµικής 
προστασίας και συνακόλουθα των δαπανών για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

! Προσανατολισµού στην προσέγγιση της ενδυνάµωσης των ατόµων ως προς τη 
διαγωγή µιας δραστήριας, υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης, όχι µόνο κατά την 
είσοδο στην τρίτη ηλικία, αλλά καθ� όλο τον κύκλο ζωής, µέσω της υιοθέτησης 
πολιτικών προστασίας και προαγωγής της υγείας. 

 
Συγκεκριµένα, όσον φορά στα αποτελέσµατα υγείας και τη συνακόλουθη επίδραση 
που ασκούν στα συστήµατα υγείας, η βελτίωση των δεικτών υποκειµενικής και 
αντικειµενικής ψυχικής υγείας έχει διαπιστωθεί ότι συνεπάγεται µείωση της 
συχνότητας προσφυγής στην εξωνοσοκοµειακή φροντίδα (Beekman, Penninx, Deeg, 
Beurs, Geerlings & Tilburg, 2002; Haug, Belgrave & Gratton, 1984). Επίσης, οι 
δείκτες εκείνοι που αντανακλούν τη σωµατική και κοινωνική λειτουργικότητα και τα 
επίπεδα αναπηρίας, από κοινού µε την υποκειµενική εκτίµηση του επιπέδου υγείας, 
ηλικιωµένων ατόµων έχουν συσχετιστεί, τόσο µε τη συχνότητα προσφυγής, όσο και 
µε τη διάρκεια παραµονής στην εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη και 
την κατ� οίκον φροντίδα (Bierman et al, 1999; Wolinsky, Culler, Callahan & Johnson, 
1994).  
 
Ιδιαίτερα, η επιβαρηµένη ψυχική υγεία, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα ίδια 
τα ηλικιωµένα άτοµα, ενοχοποιείται, πολύ περισσότερο από τις σχετιζόµενες µε τη 
σωµατική υγεία αντικειµενικές συνθήκες νοσηρότητας, για την αύξηση των επιπέδων 
χρήσης υγειονοµικών υπηρεσιών, γεγονός που συµβαδίζει µε την ερµηνεία και 
θεώρηση της αυτοαναφερόµενης υγείας ως ένας από τους πιο σηµαντικούς δείκτες 
πρόβλεψής της (McKeen,  Chipperfield & Campbell, 2004). 
 
Ως εκ τούτου, η αυτό-αναφερόµενη υγεία, ως ο υποκειµενικός εκείνος δείκτης 
αξιολόγησης του επιπέδου υγείας, ο οποίος αντανακλά σκοπιές της αντικειµενικής 
νοσηρότητας και των πραγµατικών αναγκών υγείας, έχει επίσης αναχθεί σε δείκτης 
πρόβλεψης της χρήσης νοσοκοµειακών και εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών υγείας 
(Bierman, Bubolz, Fisher & Wasson, 1999; McCallum, Shadbolt & Wang, 1994; 
Miilunpalo, Vuori, Oja, Pasanen & Urponen, 1997). Επιπροσθέτως, η διερεύνηση της 
σχέσης µεταξύ των αυτό-εκτιµήσεων του επιπέδου υγείας και της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, µεταξύ ηλικιωµένων ατόµων, έχει ανάγει την αυτοαναφερόµενη υγεία σε 
σηµαντικό δείκτη πρόβλεψης της µελλοντικής νοσηρότητας και θνησιµότητας και  
εποµένως και ύπαρξης αυξηµένων αναγκών υγείας, οι οποίες µε τη σειρά τους 
αντανακλώνται σε υψηλότερα επίπεδα µακροχρόνιας χρήσης υπηρεσιών υγείας και 
γενικότερα επίσηµων και ανεπίσηµων φροντίδων υγείας (Bath, 1999; McCamish-
Svensson, Samuelsson, Hagberg, Svensson & Dehlin, 1999; Stoddart, et al, 2002).  
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4.2. ∆ηµογραφικοί  
 
Η δυσχερής θέση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες σε σχέση µε τους 
αντικειµενικούς και τους υποκειµενικούς δείκτες νοσηρότητας που παρουσιάζουν 
(Gijsbers, Kolk, Bosch & Hoogen, 1995),  ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό και την 
αυξηµένη χρήση υπηρεσιών υγείας που εµφανίζουν σε πλείστες κοινωνιολογικές και 
επιδηµιολογικές µελέτες.  
 
Ειδικά, η χορήγηση φαρµάκων, ως δείκτης αντιπροσωπευτικός της χρήσης 
υγειονοµικής φροντίδας, έχει βρεθεί να είναι υψηλότερη στις γυναίκες απ� ότι στους 
άντρες, ανεξάρτητα από τις αντικειµενικές συνθήκες νοσηρότητας που ενδεχοµένως 
τις χαρακτηρίζουν, καθώς και από το κοινωνικό-οικονοµικό τους επίπεδο (Scott, 
Shiell & King, 1996). 
 
Μάλιστα, χαρακτηριστικά, τα οποία συνάδουν µε τους κοινωνικούς, οικογενειακούς 
και ψυχό-συναισθηµατικούς ρόλους που επιτελούν οι γυναίκες καθ� όλο τον κύκλο 
ζωής τους, όπως η µεγαλύτερη ευαισθησία και ανταπόκριση τους στα συµπτώµατα 
που παρουσιάζουν και η τάση τους ως προς την υιοθέτηση του ρόλου του ασθενούς, 
στους οποίους και αποδίδεται σε σηµαντικό βαθµό το γεγονός ότι τείνουν να 
αυτοαναφέρουν χειρότερα το επίπεδο υγείας τους, σε σχέση µε τους άντρες, έχει 
διαπιστωθεί ότι ευθύνονται και για την προθυµία των γυναικών ως προς την άµεση 
και έγκαιρη αναζήτηση φροντίδων υγείας, η οποία και µεταφράζεται σε υψηλότερα 
ποσοστά χρήσης υπηρεσιών υγείας (Barnett, Davidson & Marshall, 1991; Gove, 
1984; Nathanson, 1977; Verbrugge, 1985; Verbrugge, 1986).  
 
Ειδικά, όσον αφορά στην υποκειµενική και αντικειµενική εκτίµηση της ψυχικής 
υγείας και τη σχέση αυτής µε τη χρήση των αντίστοιχων φροντίδων υγείας, η οποία 
εµφανίζεται περισσότερο ισχυρή για τις γυναίκες (Angermeyer et al, 2004), έχει 
διαπιστωθεί ότι και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απαντώνται σηµαντικές διαφορές 
ως προς τα εν λόγω αποτελέσµατα υγείας µεταξύ των δύο φύλων, η διαφοροποιηµένη 
κατανοµή των αυτοαναφερόµενων προβληµάτων υγείας και των προτύπων στην 
αναζήτηση φροντίδας (Σχήµα 4.2.1.) µεταξύ αυτών, είναι αυτή που εν τέλει 
εµπλέκεται περισσότερο στις παρατηρούµενες διαφορές ως προς τη χρήση υπηρεσιών 
υγείας µεταξύ ανδρών και γυναικών (Kessler, Reuter & Greenley, 1979). 
 
Σηµαντικός φαίνεται να είναι και ο αριθµός των µελετών που διερευνούν τις διαφορές 
στη χρήση πρωτοβάθµιας φροντίδας µεταξύ των δύο φύλων, µε τις ψυχολογικές 
επιβαρύνσεις, την προηγούµενη εγκυµοσύνη και τη σχετική προσβασιµότητα στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες να καταγράφονται µεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων 
όσον αφορά τις γυναίκες και τις ανάγκες υγείας και την οικογενειακή κατάσταση να 
σχετίζονται περισσότερο µε τη χρήση από την πλευρά των αντρών (Cleary, 
Mechanic, Greenley, 1982; Marcus & Siegel, 1982).  
 
Εποµένως, το γεγονός ότι οι ηλικιωµένες γυναίκες εµφανίζονται να βρίσκονται σε 
περισσότερο δυσχερή θέση αναφορικά µε τα αποτελέσµατα εκείνα που 
χαρακτηρίζουν το επίπεδο υγείας τους, το οποίο και ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό 
την αυξηµένη εξάρτησή τους από τα επίσηµα και ανεπίσηµα δίκτυα ιατρικής και 
κοινωνικής φροντίδας  (Arber et al., 1993), συµβαδίζει µε τις αντίστοιχες ανισότητες 
µεταξύ των δύο φύλων στην κατανοµή των αναγκών υγείας.  



 

 63

Ωστόσο, ο κίνδυνος προσφυγής στη νοσοκοµειακή περίθαλψη έχει βρεθεί να είναι 
υψηλότερος για τους ηλικιωµένους άντρες (Hanlon, Walsh, Whyte, Scott, Lightbody, 
Gilhooly, 1998; Wolinsky, et al., 1994), οι οποίοι εµφανίζονται να βιώνουν χειρότερα 
την απουσία επαρκών οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών.  
 
Έχει, δε, καταστεί σαφές ότι η άνοδος της ηλικίας αυτή καθ� αυτή επιτείνει την 
εξάρτηση από τους επίσηµους και ανεπίσηµους φορείς παροχής υγειονοµικής 
φροντίδας (Rosenberg & Hanlon, 1996), έτσι όπως αυτή αντανακλάται στην 
αυξηµένη χρήση, τυπικών και άτυπων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (Crets, 1996) 
και κυρίως εξειδικευµένων και µη γιατρών και υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας 
(Alberts, Sanderman Eimers & Heuvel, 1997; Haug, 1981; Yount, Agree & Rebellon, 
2004), νοσοκοµειακής περίθαλψης (Haan, Selby, Quesenberry, Schmittdiel, Fireman 
& Rice, 1997; Hanlon et al., 19988) και κατ� οίκον φροντίδας (Field et al, 2001; 
Logan & Spitze, 1994) 
  
Ως εκ τούτου, οι παράγοντες εκείνοι που φαίνεται να ενοχοποιούνται περισσότερο για 
την ύπαρξη ανισοτήτων στην πρόσβαση και χρήση των ωφελειών που παρέχει ο 
υγειονοµικός τοµέας δεν µπορούν παρά να συµβαδίζουν µ� εκείνους που συνδράµουν 
περισσότερο στην κατασκευή των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, τόσο µεταξύ 
των δύο φύλων, όσο και µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών οµάδων.  
 
 
 
 
 
 Β  Τάση ως προς την  
          Αναζήτηση Φροντίδας 
  

                       
 
                                                                Α    Φύλο       

                     

                    
                ∆ Χρήση Ψυχιατρικών   Υπηρεσιών 

 
                  
                        
                      

                                                                           
Γ   Περιπτώσεις Αναφερόµενων 
      Προβληµάτων 
 

 
 
 

 
           
Σχήµα 4.2.1. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών κατά 
φύλο. Πηγή: Kessler et al. (1979). 
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4.3.  Κοινωνικοί 
 
Η αυξηµένη πιθανότητα χρήσης επίσηµων και ανεπίσηµων κατ� οίκον υπηρεσιών 
φροντίδας και βοήθειας και υπηρεσιών πρωτοβάθµιας γενικής και εξειδικευµένης 
υγειονοµικής φροντίδας, καθώς και ιδρυµατικής περίθαλψης, µεταξύ των 
ηλικιωµένων ατόµων, έχει συσχετιστεί σε πλείστες µελέτες µε τους παράγοντες 
εκείνους που συνθέτουν το κοινωνικό τους περιβάλλον και καθορίζουν τη θέση τους 
στην κοινωνική ιεραρχία, όχι µόνο κατά την είσοδο αυτή καθ� αυτή στην τρίτη και 
τέταρτη ηλικία, αλλά και καθ� όλο τον κύκλο ζωής τους (Field et al, 2001; Osterberg, 
Lundgren, Emilson, Sundh, Birkhed & Steen, 1998; Stoddart, et al, 2002). 
 
Συγκεκριµένα, µελέτες διερεύνησης της σχέσης µεταξύ µιας σειράς δεικτών που 
χαρακτηρίζουν το ατοµικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και χρήσης των 
πόρων του υγειονοµικού τοµέα έχουν σαφώς τεκµηριώσει τη σηµαντικότητά της, 
ανάγοντας τους παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον αυτό σε παράγοντες 
κινδύνου για τη σωµατική και ψυχική ευηµερία και τη συνακόλουθη προσφυγή στην 
υγειονοµική φροντίδα (Peen & Dekker, 2001). 
 
Συγκεκριµένα, η διερεύνηση της συµβολής παραγόντων, όπως το µορφωτικό επίπεδο 
και η κατάσταση απασχόλησης, στη διαµόρφωση των δεικτών χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα που βρίσκονται χαµηλότερα 
στην κοινωνική ιεραρχία, βάσει των παραπάνω δεικτών εκτίµησης του κοινωνικό-
οικονοµικού επιπέδου, προσφεύγουν περισσότερο στην πρωτοβάθµια φροντίδα 
υγείας, ενώ εκείνα τα οποία καταλαµβάνουν τις ανώτερες θέσεις στην κοινωνική 
στρωµάτωση εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης εξειδικευµένων γιατρών και 
υπηρεσιών (Dunlop, Coyte & McIsaac, 2000;  Heyden, Tafforeau & Oyen, 2003).  
 
Τα παραπάνω ευρήµατα συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα που έχουν βρεθεί να 
χαρακτηρίζουν την κατανοµή των προσδιοριστικών παραγόντων της χρήσης 
υπηρεσιών υγείας στην ελληνική κοινωνία (Κυριόπουλος κ συν, 2003).  
 
Ειδικά, αναφορικά µε τα επίπεδα της αποκτούµενης µόρφωσης, ιδιαίτερα ισχυρή 
εµφανίζεται η σχέση µεταξύ αυτών και της διαφοροποιηµένης χρήσης των  
διαθέσιµων υπηρεσιών υγείας, µε την άνοδο του µορφωτικού επιπέδου να συνάδει µε 
την ενίσχυση των ικανοτήτων ως προς την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών 
υγείας και τη συνακόλουθη µεγιστοποίηση των ωφελειών που παρέχει ο υγειονοµικός 
τοµέας, µέσω της αποτελεσµατικότερης χρήσης των αγαθών και πόρων του (Alberts 
et al., 1997).  
 
Επιπροσθέτως, µεταξύ των παραγόντων εκείνων που έχουν αναχθεί ως περισσότερο 
σγµαντικοί στη διαµόρφωση της παραπάνω σχέσης περιλαµβάνονται και εκείνοι που 
συνδράµουν περισσότερο στη διασφάλιση και µεγιστοποίηση της δυνατότητας των 
ηλικιωµένων ατόµων ως προς την άντληση άτυπης φροντίδας και στήριξης στα 
πλαίσια του στενού οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, οι οποίο και 
διαµορφώνουν την οικογενειακή κατάσταση τους και ως εκ τούτου, τη δυνατότητα 
τους ως προς την άντληση των απαραίτητων πόρων για την ψυχό-συναισθηµατική και 
κοινωνική τους ευεξία. 
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Μεταξύ των παραγόντων αυτών διαίτερη σηµαντικότητα εµαφανίζουν η απουσία 
έγγαµης ή άλλης συµβίωσης και η συζυγική απώλεια λόγω διαζυγίου ή θανάτου 
(Arber, 1997; Arber et al., 1993; Freedman  Berkman, Rapp & Ostfeld, 1994).  
 
Ενώ και οι δοµικοί και λειτουργικοί εκείνοι παράγοντες που συνθέτουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις, την ένταση και την ανταποδοτικότητά τους, οι οποίες µε τη 
σειρά τους επενεργούν στη προστασία και προαγωγή της σχετιζόµενης µε την υγεία 
ποιότητας ζωής (Doeglas, 1996), εµφανίζονται να ασκούν ποικίλες επιδράσεις στο 
βαθµό αναζήτησης και λήψης επίσηµης φροντίδας. 
 
Ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα ο βαθµός πρόσβασης σε ανεπίσηµα οικογενειακά, 
συγγενικά και γειτονικά υποστηρικτικά δίκτυα καθ� όλον τον κύκλο ζωής καθορίζει 
και την πλεονεκτική ή δυσχερή µετέπειτα θέση τους ως προς την άντληση της 
αντίστοιχης φροντίδας και στήριξης (Larsson & Thorslund, 2002; Rhodes & Shaw, 
1998). 
 
Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται στα αποτελέσµατα 
υγείας µεταξύ ατόµων που διαβιούν εντός διαφορετικών οικογενειακών δοµών, 
αποτελέσµατα τα οποία εµφανίζουν συνέπεια και σταθερότητα µεταξύ διαφορετικών 
πολιτισµικών πλεγµάτων και υγειονοµικών συστηµάτων (Locker, 2003), αυτές 
αντανακλώνται και στη διαφοροποιηµένη κατανοµή της δυνατότητας των 
ηλικιωµένων ατόµων, ακόµη και σε χώρες µε σηµαντική παράδοση όσον αφορά τον 
προνοιακό τους χαρακτήρα, όπως η Σουηδία, να παραµείνουν στην κοινότητα και να 
µην προσφύγουν στην ιδρυµατική φροντίδα (Larsson & Silverstein, 2004). Ενώ, και 
σε χώρες φιλελεύθερου προσανατολισµού στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, 
όπως οι Η.Π.Α., έχει διαπιστωθεί αυξηµένη κατανάλωση επίσηµων φροντίδων υγείας 
µεταξύ εκείνων που στερούνται των δικτύων που παρέχει η έγγαµη συµβίωση και η 
γονική ταυτότητα (Barrett & Lynch, 1999; Choi, 1994). 
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4.4. Οικονοµικοί παράγοντες 
 
Τα άτοµα που βρίσκονται χαµηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία, όχι µόνο βάσει των 
κοινωνικών συνθηκών ύπαρξής τους, αλλά και των αντίστοιχων υλικών, έτσι όπως 
αυτές αντανακλώνται στα επίπεδα του διαθέσιµου ατοµικού ή οικογενειακού 
εισοδήµατος, ως ένας από τους περισσότερο αντιπροσωπευτικούς της κοινωνικής 
θέσης δείκτες, εµφανίζονται µε βάση τα ευρήµατα πλείστων ερευνών να 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς τα αρνητικά αποτελέσµατα 
υγείας και δη νοσηρότητας και θνησιµότητας (Geyer & Peter, 2000; Katz, Hofer & 
Manning, 1996; Ourti, 2003; Stronks, Van de Mheen, Van den Bos & Mackenbach, 
1997), όσο και ως προς τα θετικά  αποτελέσµατα της υποκειµενικής ευεξίας και 
υγείας (Badley et al, 2000; Doorslaer & Jones, 2002). 
 
Το γεγονός αυτό που συµβαδίζει µε την υπόθεση σχετικού εισοδήµατος, σύµφωνα µε 
την οποία η χαµηλή αυτοαναφερόµενη υγεία αποδίδεται σε σηµαντικό βαθµό και στο 
χρόνιο άγχος που συνυφαίνεται µε την ανεπάρκεια οικονοµικών πόρων (Yngwe, 
Fritzell, Lundberg, Diderichsen & Burström, 2003), ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό 
και τις συνακόλουθες ανισότητες ως προς τη χρήση υγειονοµικών υπηρεσιών µεταξύ 
διαφορετικών εισοδηµατικών στρωµάτων (Rosenberg et al, 1996). 
 
Στις χώρες εκείνες στις οποίες διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση στις διαθέσιµες 
υγειονοµικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, δεν εµφανίζονται τα αντίστοιχα 
προσκόµµατα µεταξύ των χαµηλότερων κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων, µε 
αποτέλεσµα η οικονοµική αποστέρηση η οποία αντανακλάται στην εµφάνιση 
δυσµενών αποτελεσµάτων υγείας να αντικατοπτρίζεται και στην αυξηµένη 
κατανάλωση φροντίδων υγείας (Mackenbach, 2003). 
 
Ωστόσο και στις παραπάνω περιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις, µεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών και εισοδηµατικών 
στρωµάτων ως προς το είδος και την έκταση των φροντίδων στις οποίες τα µέλη των 
οποίων τείνουν να προσφεύγουν περισσότερο, διαφοροποιήσεις οι οποίες, µάλιστα, 
εµφανίζονται ιδιαιτέρως συνεπείς µεταξύ χωρών που στηρίζονται σε διαφορετικά 
µοντέλα οργάνωσης και χρηµατοδότησης των υγειονοµικών τους συστηµάτων (Ben-
Shlomo & Chaturvedi, 1995) 
 
Οι διαφοροποιήσεις αυτές ως προς το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη 
συχνότητα προσφυγής σ� αυτές, οι οποίες και έχουν συσχετιστεί σε σηµαντικό βαθµό 
µε την ύπαρξη και τη διαιώνιση των υφιστάµενων εισοδηµατικών ανισοτήτων, 
αντανακλώνται (Keskimaki, Salinto & Aro, 1995; Newbold et al, 1995; Rosenberg et 
al, 1996; Scott et al, 1996): 
! Στα σαφώς χαµηλότερα ποσοστά χρήσης ειδικευµένων γιατρών που απαντώνται 

µεταξύ ατόµων που διαθέτουν περιορισµένους εισοδηµατικούς πόρους. 
! Στην πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται τα µεσαία και ανώτερα 
εισοδηµατικά στρώµατα ως προς τη διάθεση και κατανάλωση υπηρεσιών 
οικογενειακής και προληπτικής ιατρικής. 

! Στη δυσχερή θέση η οποία, αντίθετα, χαρακτηρίζει τα άτοµα που ανήκουν στα 
χαµηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια ως προς τους αντικειµενικούς και 
υποκειµενικούς δείκτες υγείας και ποιότητας ζωής, η οποία ουσιαστικά  
αντικατοπτρίζεται στην αυξηµένη χρήση υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής και 
νοσοκοµειακής περίθαλψης. 
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Επιπροσθέτως, οι προσδιοριστικοί του κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου παράγοντες, 
µεταξύ των οποίων το εισόδηµα και δείκτες, όπως η ιδιοκατοίκηση και η γενικότερη 
πρόσβαση σε υλικά αγαθά και πόρους, ως περισσότερο ενδεικτικοί των πραγµατικών 
συνθηκών διαβίωσης (Power, 1991), καθορίζουν όχι µόνο τις δυνατότητες επιλογής 
ως προς την ποσότητα και τη συχνότητα των λαµβανόµενων υπηρεσιών υγείας, αλλά 
και την αποτελεσµατικότερη πρόσβαση αναφορικά µε τη λήψη των κατάλληλων 
φροντίδων την κατάλληλη στιγµή και τη µεγιστοποίηση των υγειονοµικών ωφελειών 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες υγείας (Dunlop et al, 2000).  
 
Επίσης, η εµφάνιση δυσµενών µεταβολών στις υλικές συνθήκες ύπαρξης σε επίπεδο 
κοινότητας, έχει συσχετιστεί µε την άνοσο των δεικτών χρήσης υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, ως αποτέλεσµα της επιβάρυνσης των αντίστοιχων δεικτών ψυχό-
συναισθηµατικής υγείας  (Dooley & Catalano, 1984). 
 
Επιπλέον, οι µεταβολές που επέρχονται στις συνθήκες των ατόµων καθώς περνούν το 
κατώφλι της συνταξιοδότησης, οι οποίες αντανακλώνται µεταξύ άλλων και στον 
περιορισµό των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και τη συνακόλουθη απώλεια 
αγοραστικής δύναµης και οι οποίες αυτές καθ� αυτές έχουν βρεθεί να ενοχοποιούνται 
σηµαντικά για την εµφάνιση ψυχικών διαταραχών (Maes, Mylle, Delmeire & Janca, 
2001), είναι εκείνες στις οποίες αποδίδεται η επιβάρυνση της ψυχικής και κοινωνικής 
υγείας και των ηλικιωµένων ατόµων, ερµηνεύοντας και τη συνυφασµένη µε τις 
διαδικασίες γήρανσης αύξηση της κατανάλωσης υγειονοµικών υπηρεσιών (Wolinsky, 
Mosely & Coe, 1986). 
 
Μάλιστα, η διαθεσιµότητα επαρκών δικτύων οικονοµικής αλληλεγγύης, συσχετίζεται 
αρνητικά µε την αναγκαιότητα προσφυγής στην ιδρυµατική φροντίδα σε χώρες, όπως 
η Γαλλία, στις οποίες η αναγκαιότητα παροχής στήριξης στα ηλικιωµένα άτοµα, µε 
στόχο τη βελτίωση των υλικών συνθηκών ύπαρξης τους, έχει αναχθεί σε 
κατοχυρωµένη θεσµικά υποχρέωση του οικογενειακού και ευρύτερου συγγενικού 
τους περιβάλλοντος (Twigg & Grand, 1998). 
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5. Η αναγκαιότητα της µελέτης 
 
Από τα ευρήµατα πολλών από τις ερευνητικές προσπάθειες που καταγράφηκαν 
παραπάνω διαφαίνεται σαφώς ότι δηµογραφικές και κοινωνικό-οικονοµικές 
συνιστώσες, καθορίζουν τη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, έτσι όπως αυτή 
εκφράζεται στις αυτοαναφερόµενες εκτιµήσεις του επιπέδου υγείας, καθώς και το 
βαθµό χρήσης των διαθέσιµων υγειονοµικών πόρων.  
 
Ιδιαίτερα, η είσοδος στην τρίτη ηλικία φαίνεται να συνοδεύεται από µια σειρά 
εµβριθών κοινωνικό-οικονοµικών ανακατατάξεων και ψυχό-σωµατικών 
στρεβλώσεων, που συµβάλουν στην επιδείνωση της προσωπικής αντίληψης του 
ατόµου για την υγεία του, η οποία µε τη σειρά της συνεπιφέρει αυξηµένη χρήση 
υγειονοµικών υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως αναδεικνύεται κυρίως στη διεθνή 
βιβλιογραφία, σηµαντικές είναι οι κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες, που 
απαντώνται στους δείκτες θνησιµότητας και νοσηρότητας και τη συνακόλουθη χρήση 
υπηρεσιών υγείας, µεταξύ διαφορετικών οµάδων ηλικιωµένων, γεγονός που 
υπερτονίζει τη σηµασία των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. 
 
Οι σηµαντικές πιέσεις που επιφυλάσσει η δηµογραφική γήρανση στην αύξηση της 
χρήσης όλου του φάσµατος των παρεχόµενων φροντίδων υγείας (Κυριόπουλος κ 
συν., 2003) και η ανάδειξη της προσωπικής αντίληψης του επιπέδου υγείας σε βασικό 
συστατικό της ικανοποίησης από τη ζωή και της υποκειµενικής ευεξίας, τονίζουν την 
αναγκαιότητα περαιτέρω κατανόησης των παραγόντων που εµπλέκονται στη 
διαµόρφωση των αντιλαµβανόµενων και αυτοαναφερόµενων εκτιµήσεων για την 
υγεία, ως ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο για την τρίτη και τέταρτη ηλικία φαινόµενο 
(Benyamini et al., 2003).  
 
Τα παραπάνω ανάγουν τις ηλικιακές αυτές οµάδες σε οµάδες κλειδιά για την 
κοινωνική πολιτική και λόγω ακριβώς της σηµαντικής επίδρασης που αυτές ασκούν 
στις δαπάνες υγείας και κοινωνικής προστασίας (Blane, 1999). 
 
Η εµπεριστατωµένη µελέτη όλου του φάσµατος των παραγόντων που συνυφαίνονται 
µε το φαινόµενο της γήρανσης, στην οποία και αποσκοπεί η εν λόγω ερευνητική 
εργασία,  πρόκειται να συνεισφέρει: 
! Στην κατανόηση των διαδικασιών που υποκρύπτονται πίσω από τις διαφορές στα 
επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας και νοσηρότητας των ηλικιωµένων ατόµων. 

! Στην κάλυψη του αδιαµφισβήτητου κενού που παρουσιάζει η ελληνική 
επιστηµονική βιβλιογραφία ως προς τη µελέτη της γήρανσης, ως ένα φαινόµενο 
το οποίο εξελίσσεται µε διαφορετικό ρυθµό, επιφυλάσσει διαφορετικές 
βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές και προσδιορίζεται 
υπό την επίδραση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γηράσκοντος πληθυσµού.  

 
Εν κατακλείδι, η διαφώτιση ως προς τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
ανάγκες των ηλικιωµένων ατόµων και τη σχετική βαρύτητα αυτών στη διαµόρφωση 
της ποιότητας ζωής µεταξύ ηλικιωµένων διαφορετικών κοινωνικό-οικονοµικών 
επιπέδων µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για την ένταξη του ζητήµατος της 
δηµογραφικής γήρανσης στη χάραξη µιας ολοκληρωµένης κοινωνικής πολιτικής και 
πολιτικής υγείας, ακριβώς µέσω της ανίχνευσης των ποιοτικών διαστάσεων του 
φαινοµένου που άπτονται θεµάτων διαχείρισης της κοινωνικής προστασίας. 



 

 70

5.1.  Ερευνητικά ερωτήµατα και ερευνητική υπόθεση 
 
Η ερευνητική υπόθεση, που σαφώς συνάγεται από την παραπάνω ανάλυση, έγκειται 
στο ότι η δηµογραφική γήρανση συνεπάγεται δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιότητα 
ζωής των ηλικιωµένων ατόµων και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται χαµηλότερα 
στην κοινωνική και οικονοµική ιεραρχία. Επιπροσθέτως, οι κοινωνικό-οικονοµικές 
ανισότητες µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ηλικιωµένων αντικατοπτρίζονται, τόσο 
στην αυτοαξιολόγηση των βασικών παραµέτρων που συνθέτουν την καθηµερινή τους 
ζωή, όσο και στη χρήση και πρόσβαση στις νοσοκοµειακές και εξωνοσοκοµειακές 
υπηρεσίες υγείας.  
 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που πρόκειται να απαντηθούν από την εν λόγω µελέτη 
είναι: 
α) Ποια είναι τα δηµογραφικά και κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά των 
ατόµων µέσης, τρίτης και τέταρτης ηλικίας στην ελληνική κοινωνία;  
β)  Ποια είναι η κατανοµή των χαρακτηριστικών αυτών κατά φύλο και κατά ηλικιακή 
οµάδα; 
γ) Σχετίζονται τα δηµογραφικά και κοινωνικό-οικονοµικά αυτά χαρακτηριστικά µε τη 
διαµόρφωση της υποκειµενικής εκτίµησης της υγείας; 
δ)  Ποια η σχέση της υποκειµενικής αντίληψης των ηλικιωµένων ατόµων για την 
υγεία τους µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας; 
ε) Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δηµογραφικών και κοινωνικό-οικονοµικών 
χαρακτηριστικών των ηλικιωµένων ατόµων µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας; 
  
 
5.2.  Σκοπός της µελέτης και αντικειµενικοί στόχοι 
 
Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων 
αφενός, στα αποτελέσµατα υγείας των ηλικιωµένων ατόµων, έτσι όπως αυτά 
αντανακλώνται στην αυτοαναφερόµενη υγεία και αφετέρου, στη χρήση υπηρεσιών 
υγείας. 
 
Αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης είναι: 
  1. Σε πρώτο στάδιο, στόχος είναι η συσχέτιση δηµογραφικών και κοινωνικό-
οικονοµικών µεταβλητών µε τα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας.  
  2. Σε δεύτερο στάδιο στόχος είναι η ανίχνευση της σχετικής βαρύτητας καθεµίας 
από τις υπό µελέτη ανεξάρτητες µεταβλητές στη διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης 
υγείας.  
  3. Ενώ σε τρίτο στάδιο, στόχος είναι η διερεύνηση των δηµογραφικών, κοινωνικών 
και οικονοµικών παραγόντων που προσδιορίζουν τη χρήση γενικών και 
εξειδικευµένων γιατρών και νοσοκοµειακής φροντίδας και η ανάδειξη της 
σηµαντικότητας καθενός από τους παράγοντες αυτούς στη διαµόρφωση των 
παραπάνω δεικτών χρήσης υγειονοµικών υπηρεσιών. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ



 
 
 
6.  Σχεδιασµός της µελέτης 
 
Τα δεδοµένα της εν λόγω εργασίας, αναφορικά τις διαδικασίες και τις διαστάσεις της 
γήρανσης στους πενήντα-δύο νοµούς της Ελλάδας, αντλήθηκαν από την Έρευνα για την 
Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση (SHARE) στην Ευρώπη (www.share-project. 
org), που πραγµατοποιήθηκε σε έντεκα χώρες, οι οποίες εκτείνονται από τη Σκανδιναβία 
(Σουηδία και ∆ανία) και τη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη (Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Γερµανία, Ελβετία, Αυστρία), µέχρι τη Μεσόγειο (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα), κατά το 
διάστηµα Απριλίου-Σεπτεµβρίου 2004. Ειδικά για την Ελλάδα υπεύθυνοι για το 
συντονισµό της έρευνας ορίστηκαν το Πάντειο Πανεπιστήµιο σε συνεργασία µε τον Τοµέα 
Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
Το πρόγραµµα αυτό βασίστηκε στην αντίληψη αφενός, ότι η εµπεριστατωµένη διερεύνηση 
των διαστάσεων και των συνεπειών της γήρανσης απαιτεί την άντληση πολυδιάστατων 
διαχρονικών και εθνικά συγκρίσιµων δεδοµένων, τα οποία να καλύπτουν πλήρως όλες τις 
σκοπιές της γήρανσης και αφετέρου, ότι για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
επιβάλλονται από τις διαδικασίες της γήρανσης στα Ευρωπαϊκά συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης και απασχόλησης απαιτείται η διερεύνηση και κατανόηση των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών και ψυχό-συναισθηµατικών 
εκείνων παραγόντων που παρεµβάλλονται στη διαµόρφωση της ποιότητας ζωής των 
ηλικιωµένων πολιτών της Ευρώπης. 
 
Ως εκ τούτου, ο σχεδιασµός του όλου προγράµµατος δεν µπορούσε παρά να απαιτεί τη 
συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ της ανάπτυξης του ερωτηµατολογίου και της συλλογής των 
δεδοµένων, διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε πέντε στάδια (Borsch-Supan, Jurges,. 
&  Lipps, 2003). Συγκεκριµένα: 
! Στην πρώτη φάση, οι οµάδες εργασίας συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός αρχικού 
ερωτηµατολογίου στην αγγλική γλώσσα. Την ίδια περίοδο ολόκληρη η οµάδα του 
SHARE, στα πλαίσια µιας σειράς συσκέψεων και συναντήσεων, προέβη στη δοκιµή 
ιδεών και στην αναζήτηση διαδικασιών, οι οποίες θα επέτρεπαν τη διασφάλιση  της 
βιωσιµότητας όλων των ενοτήτων του ερωτηµατολογίου στις έντεκα χώρες στις οποίες 
και επρόκειτο να εφαρµοστεί. Η πρώτη αυτή φάση ολοκληρώθηκε µε την εφαρµογή 
πιλοτικής έρευνας της αγγλικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου στο ΗΒ, µε στόχο τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής τόσο του ίδιου του εργαλείου όσο και του 
υποστηρικτικού του ηλεκτρονικού προγράµµατος. 

! Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται η επαναδιατύπωση της αγγλικής εκδοχής του 
ερωτηµατολογίου βάσει της αποκτηθείσας εµπειρίας της πιλοτικής έρευνας, ενώ µια 
σειρά συνεντεύξεων υλοποιούνται σε επιλεγµένες χώρες, µε στόχο τον έλεγχο της 
δυνατότητας διεθνούς εφαρµογής του εργαλείου. Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται το 
µεταφραστικό εκείνο εργαλείο που θα επέτρεπε τη συγκρισιµότητα όλων των εθνικών 
µεταφράσεων µε το γενικό ερωτηµατολόγιο της αγγλικής εκδοχής. Το στάδιο αυτό 
ολοκληρώνεται µε την υλοποίηση της πρώτης ταυτόχρονης πιλοτικής έρευνας σ� όλες 
τις χώρες του προγράµµατος, µε σκοπό αφενός, τον έλεγχο του κατά πόσο κατανοητό 
ήταν το περιεχόµενο των ερωτήσεων και αφετέρου, τη διερεύνηση της απαιτούµενης 
διάρκειας για την ολοκλήρωση των διάφορων ενοτήτων του ερωτηµατολογίου και της 
λειτουργικότητας του συστήµατος διαχείρισης του δείγµατος. 

 
 



 

 73

! Στην τρίτη φάση και µετά από  περαιτέρω διορθώσεις του εργαλείου συλλογής των 
δεδοµένων, πραγµατοποιείται η εφαρµογή του πλήρους ερωτηµατολογίου, µε τη χρήση 
τυχαίων δειγµάτων, στις αρχές του 2004 στις έντεκα χώρες, προκειµένου να 
διερευνηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του και να εξεταστούν οι διαδικασίες µέσω 
των οποίων θα µπορούσε να επιτευχθεί η άντληση δειγµάτων πιθανότητας σε κάθε µία 
από τις χώρες-µέλη του προγράµµατος. Όλα τα παραπάνω, συµπεριλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων των πιλοτικών ερευνών και των δοκιµαστικών συνεντεύξεων, 
συνέτειναν στην επίτευξη βελτιώσεων στις ερωτήσεις και συνέβαλαν στο σχεδιασµό 
του τελικού ερωτηµατολογίου. 

! Στην τελευταία αυτή φάση πραγµατοποιήθηκε µεσαίας κλίµακας έρευνα του τελικού 
ερωτηµατολογίου κατά την περίοδο Άνοιξης- Καλοκαιριού του 2004. Η έρευνα αυτή 
του κύριου ερωτηµατολογίου είχε έτσι σχεδιαστεί ώστε αφενός, να οδηγήσει στην 
παραγωγή ενός ετήσιου πλαισίου ατόµων για την επίτευξη της διαχρονικής 
παρακολούθησης του πληθυσµού (panel study) και αφετέρου, να αποτελέσει 
καθοδηγητικό ερευνητικό αντικείµενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια σχεδιασµού και υλοποίησης 
του προγράµµατος βασικό άξονα αποτέλεσε η συλλογή και επεξεργασία διαχρονικών, 
πολυδιάστατων και πραγµατικά διεθνικών δεδοµένων, συνδυασµός ο οποίος και προσδίδει 
στο πρόγραµµα τη µοναδική και καινοτόµα φύση που το χαρακτηρίζει.  
 
Αναφορικά µε την παρακολούθηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από κάθε χώρα 
σχετικά µε τη συλλογή των δεδοµένων, τόσο κατά την εφαρµογή του δοκιµαστικού 
εργαλείου, όσο και εκείνου της κύριας έρευνας, προβλέφθηκε συνεχής ανατροφοδότηση 
µεταξύ των χωρών αυτών και των συντονιστών του προγράµµατος.  
 
Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρίες έρευνας κάθε χώρας είχαν την υποχρέωση να παράγουν µια 
εβδοµαδιαία αναφορά σχετικά µε τα ποσοστά απόκρισης και τέλος να υποβάλλονται σε 
ελέγχους ποιότητας από τους συντονιστές αναφορικά µε την αυθεντικότητα των επαφών 
και την τήρηση των προβλεπόµενων κωδίκων δεοντολογίας. Επίσης, τα συλλεγόµενα 
δεδοµένα κάθε εβδοµάδας στέλνονταν από τις εταιρίες ερευνών, µέσω ηλεκτρονικών 
διαδικασιών, στους υπεύθυνους του προγράµµατος, ενώ η διαπίστωση ατελειών και 
παραλείψεων στις συνεντεύξεις αντιστοιχούσε µε την ενδεχόµενη νέα αποστολή τους προς 
διόρθωση. 
 
Εν κατακλείδι, πρέπει να αναφερθεί ότι την πραγµατοποίηση κάθε έρευνας, συνόδευε η 
διενέργεια συναντήσεων ανασκόπησης, τις οποίες οργάνωναν οι εταιρίες ερευνών µε τους 
ερευνητές τους και τον επικεφαλής της οµάδας κάθε χώρας και ενδεχοµένως και µε τα 
µέλη της συντονιστικής οµάδας του προγράµµατος, προκειµένου να συζητηθούν οι 
προσωπικές εµπειρίες των ίδιων των ερευνητών αναφορικά µε τις διαδικασίες συλλογής 
των δεδοµένων.  
 
Μάλιστα, οι συναντήσεις ανασκόπησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά την εφαρµογή 
της πιλοτικής έρευνας της αγγλικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάδειξη των σηµείων εκείνων που απαιτούσαν βελτιώσεις και 
στην επαναδιατύπωση τους, προκειµένου να καταστούν περισσότερο αποδοτικές για τους 
ερευνητές και ευχάριστες για τους ερευνώµενους. 
 
Ο σχεδιασµός του SHARE, που περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω,  ακολούθησε βήµα 
προς βήµα τις εξής διαδικασίες (Borsch-Supan et al., 2003) (πίνακας 6.1): 
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Πίνακας 6.1. ∆ιαδικασίες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του SHARE 
 

Ηµεροµηνία ∆ιαδικασίες 
2002  
1 Ιανουαρίου 2002  Το πρόγραµµα SHARE ξεκινάει. ∆ιαµόρφωση των οµάδων εργασίας και των οµάδων των χωρών. 

Μάρτιος 2002 Σύσκεψη του SHARE στη Μαδρίτη, συζήτηση για το πρώτο σχέδιο του ερωτηµατολογίου, 
καθορισµός ης έκτασης του ερωτηµατολογίου και των ενοτήτων του. 

Σεπτέµβριος 2002 ΈΡΕΥΝΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΣΤΟ ΗΒ: Πρώτη δοκιµή ολόκληρου του ερωτηµατολογίου  

Μάρτιος 2002 
Σύσκεψη του SHARE στην Κοπεγχάγη για τη συζήτηση των αποτελεσµάτων της πιλοτικής έρευνας 
στο ΗΒ και την εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την επαναδιατύπωση του 
ερωτηµατολογίου.   

15 ∆εκεµβρίου � 15 Ιανουαρίου. Γνωστικές συνεντεύξεις στη ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία. 

18 ∆εκεµβρίου 2002 Συνάντηση του SHARE στη Φρανκφούρτη για την επιλογή των εταιριών έρευνας και το σχεδιασµό 
του δείγµατος. 

2003  

1. Ιανουαρίου 2003 Το σχέδιο AMANDA(εξελιγµένη πολυδιάστατη ανάλυση των νέων δεδοµένων για τη γήρανση)
ξεκινάει: Ανάλυση των πιλοτικών δεδοµένων. 

16 - 28 Φεβρουαρίου Συνεντεύξεις σε ΗΒ και Η.Π.Α. 
1-10 Μαρτίου Συνεντεύξεις σε Γερµανία και Ιταλία 

14/15 Μαρτίου  Σύσκεψη για το SHARE στο Εντεσχάιµ (µε σκοπό τη συζήτηση των εµπειριών σχετικά µε τη 
µετάφραση, τις διαδικασίες αυτής και την επιλογή των εταιριών έρευνας).  

16 �31 Μαρτίου Τελικό αγγλικό ερευνητικό εργαλείο για πιλοτική εφαρµογή. 

1 � 30 Απριλίου Μετάφραση του πιλοτικού εργαλείου στις γλώσσες όλων των χωρών-µελών µε τη χρήση του 
εργαλείου µετάφρασης του SHARE. 

1-31 Μαΐου Κατασκευή του βοηθητικού, πολυγλωσσικού ερευνητικού εργαλείου (έτοιµο για εκπαίδευση).  
30/31 Μαΐου Συνάντηση του SHARE στη Βενετία (προετοιµασία για την πιλοτική έρευνα σε όλες τις χώρες) 
10-30 Ιουνίου ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ (αναλογικό δείγµα, περίπου 50 νοικοκυριά) 
1 Ιουλίου �31 Αυγούστου Ανάλυση των πιλοτικών δεδοµένων (µέρος του προγράµµατος AMANDA) 

4 �7 Σεπτεµβρίου 2003 Σύσκεψη των SHARE/AMANDA στο Εντεσχάιµ(ανάλυση της πιλοτικής έρευνας, συντονισµός 
αναφορικά µε τις διαδικασίες δειγµατοληψίας). 

Σεπτέµβριος- Νοέµβριος Επανεξετάσεις, δοκιµές, ενηµέρωση της µετάφρασης του ερωτηµατολογίου. 
18/19 ∆εκεµβρίου 2003 Συνάντηση του SHARE στο Μανχάιµ για την προετοιµασία των διαδικασιών pre-test. 
2004  
15 Ιανουαρίου � 29 Φεβρουαρίου 
2004 PRE-TEST (τυχαίο δείγµα, περίπου 100 νοικοκυριά ανά χώρα). 

18 -20.Μαρτίου 2004  Σύσκεψη του SHARE/AMANDA στην Κρήτη (ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής έρευνας 3, 
ανάλυση των ζητηµάτων σχετικά µε τη δειγµατοληψία) 

2 Απριλίου Συνάντηση του SHARE στη Φρανκφούρτη για την προετοιµασία της κύριας έρευνας. 

20 Απριλίου - 30 Ιουνίου ΈΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (τυχαίο δείγµα, περίπου 1.500 νοικοκυριά σε κάθε χώρα µε 
τη συµπλήρωση και των Drop-off) 

1Ιουλίου �30 Σεπτεµβρίου Τελικός χρόνος για την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων.  
1Ιουλίου �30 Σεπτεµβρίου Προκαταρκτική ανάλυση των απαντήσεων (µέρος του SHARE) 
Από τον Ιούλιο 2004 Έναρξη της ουσιώδους ανάλυσης  (µέρος του AMANDA) 

14 � 16 Οκτωβρίου Σύσκεψη του SHARE στη Λοζάννη, λεπτοµέρειες για το βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί σε σχέση 
µε το SHARE. 

Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 2004 Προετοιµασία των  εργασιών για το SHARE και της τελικής αναφοράς σχετικά µ� αυτό στην ΕΕ. 
31∆εκεµβρίου 2004 Το SHARE τελειώνει, το AMANDA συνεχίζει µε την ανάλυση των δεδοµένων. 

 
Πηγή: Borsch-Supan et al. (2003). 

 
 
 
Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε πρώτη φάση και στα πλαίσια πραγµατοποίησης 
της εν λόγω εργασίας για τον ελληνικό πληθυσµό και για λόγους εξοικείωσης, τόσο µε το 
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αντικείµενο αυτό καθ� αυτό της µελέτης, όσο και µε το βασικό εργαλείο αυτής, 
διενεργήθηκε προκαταρκτική έρευνα σε ΚΑΠΗ του ∆ήµου Ηρακλείου, κύρια βήµατα της 
οποίας αποτέλεσαν: 
! Η αποστολή ενηµερωτικής επιστολής  προς την υπεύθυνη του  ΚΑΠΗ, ώστε να 
καταστεί γνώστης του αντικειµένου της µελέτης. 

! Η επιτόπια ενηµέρωση και των ίδιων των χρηστών του ΚΑΠΗ.  
! Η πραγµατοποίηση  τυχαίας δειγµατοληψίας για την επιλογή δέκα νοικοκυριών από το 
αρχείο καταγραφής του ΚΑΠΗ.  

! Η τηλεφωνική επικοινωνία µε τα επιλεγµένα νοικοκυριά  κατά τη διάρκεια της οποία 
και ορίστηκε η ηµεροµηνία συνάντησης στην οικία των ερευνώµενων για τη διεξαγωγή 
των προσωπικών συνεντεύξεων. 

! Και τέλος, η πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων και η συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων κατά την εκ των προτέρων καθορισµένη µε τους ερευνώµενους  
ηµεροµηνία. 

 
Ωστόσο, η ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων της εν λόγω εργασίας βασίστηκαν 
αποκλειστικά στο SHARE και συγκεκριµένα στα ελληνικά δεδοµένα, έτσι όπως αυτά 
συλλέχθηκαν από την εταιρία ερευνών η οποία και ανέλαβε εξολοκλήρου την 
πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων.  
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6.1.  Πληθυσµός µελέτης 
 
Ο πληθυσµός στόχος αφορούσε όλα τα άτοµα ηλικίας άνω των πενήντα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πιθανότατα νεότερων συντρόφων τους, ακριβώς επειδή η 
µελέτη είχε ως επίκεντρό της τα ίδια τα άτοµα και όχι τα νοικοκυριά. Η δε δειγµατοληψία 
βασίστηκε στους κατοίκους και όχι αποκλειστικά στους πολίτες των έντεκα χωρών της 
Ευρώπης, στις οποίες και πραγµατοποιήθηκε.  
 
Συνολικά, στις έντεκα αυτές χώρες, πήραν µέρος περίπου είκοσι χιλιάδες οκτακόσια 
πενήντα άτοµα, τα οποία είτε είχαν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1955, είτε 
αποτελούσαν τους συντρόφους των ατόµων αυτών, για τη συµµετοχή των οποίων στη 
µελέτη απαραίτητη δεν θεωρήθηκε η πλήρωση της παραπάνω συνθήκης, αλλά βασική 
προϋπόθεση αποτέλεσε το να συνιστούν µέλη του νοικοκυριού και δη να διαµένουν στην 
ίδια κατοικία, όπως και οι κατάλληλοι ηλικιακά ερευνώµενοι. Για τα κατάλληλα προς 
πραγµατοποίηση της µελέτης σε κάθε νοικοκυριό άτοµα, ο σχεδιασµός του εργαλείου 
προέβλεψε την άµεση δηµιουργία ενός µοναδικού αρχείου ή πεδίου στο σύστηµα 
διαχείρισης του δείγµατος, η ερµηνεία του οποίου, από κοινού µε τον κωδικό του τελικού 
αποτελέσµατος, θα επεδείκνυε και την τελική έκβαση κάθε επαφής των ερευνητών µε τις 
επιλεγµένες δειγµατοληπτικές µονάδες του πληθυσµού στόχου. 
 
Η κύρια συλλογή δεδοµένων, προκειµένου να καταστεί εφικτή η άντληση 
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων στις χώρες-µελή, πραγµατοποιήθηκε, είτε βάσει της 
τυχαίας επιλογής των ατόµων από ένα µητρώο, είτε βάσει της τυχαίας επιλογής των 
νοικοκυριών από τους διαθέσιµους τηλεφωνικούς καταλόγους, ενώ προβλέφθηκε και η 
ενδεχόµενη διαφοροποίηση των δειγµατοληπτικών πλαισίων ανάλογα µε την υπάρχουσα  
διαθεσιµότητα των ηλικιακών οµάδων-στόχο του προγράµµατος, µεταξύ των 
διαφορετικών χωρών-µελών της µελέτης.  
 
Την ευθύνη αναφορικά µε την επίτευξη του σχεδιασµού εκείνου σχετικά µε την άντληση 
του δείγµατος, ο οποίος θα ήταν ταυτόχρονα κατάλληλος για τη χώρα στην οποία και 
επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί και συµβατός µε όλους τους δειγµατοληπτικούς 
σχεδιασµούς των υπόλοιπων χωρών-µελών, ανέλαβαν οι επικεφαλής των οµάδων των 
χωρών. Ο σχεδιασµός αυτός του δείγµατος και η όλη δειγµατοληπτική διαδικασία θα 
έπρεπε να εγκριθούν από τη συντονιστική οµάδα του προγράµµατος και την οµάδα 
εργασίας για το διεθνικό σχεδιασµό της έρευνας. Η δε διαχρονική φύση του προγράµµατος 
προέβλεπε τη διατήρηση των διευθύνσεων των ατόµων εκείνων που εν τέλει αποτέλεσαν 
το δείγµα της µελέτης σε κάθε χώρα-µέλος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκ νέου 
πραγµατοποίηση των συνεντεύξεων στις ίδιες δειγµατοληπτικές µονάδες. 
 
Η κύρια έρευνα για την εφαρµογή του προγράµµατος στην Ελλάδα  πραγµατοποιήθηκε 
στους πενήντα-δύο νοµούς της χώρας, ενώ όσον αφορά στο νοµό Αττικής, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η συλλογή των δεδοµένων, αυτός χωρίσθηκε σε τέσσερα µέρη, τα οποία 
συµπεριέλαβαν την Αθήνα, τη ∆υτική Αττική, την Ανατολική Αττική και τον 
Πειραιά.(πίνακας 6.1.1.). Το δείγµα που αντλήθηκε από τους νοµούς της χώρας αποτελείτο 
από 1502 νοικοκυριά, τα οποία  και απαρτίζονταν από 3255 άτοµα.. Μεταξύ των ατόµων 
αυτών, τελικά τα 2142 έλαβαν µέρος στην έρευνα καθώς, ήταν εκείνα που κρίθηκαν 
κατάλληλα βάσει της ηλικιακής οµάδας, στην οποία άνηκαν, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν στον πληθυσµό µελέτης. 
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Πίνακας 6.1.1 Κατανοµή του ∆είγµατος στις Ελληνικούς Νοµούς 

Νοµοί Ποσοστό Ατόµων άνω των 50 σε κάθε 
περιφέρεια 

Ποσοστό Ατόµων άνω 
των 50 επί του συνόλου 

 
∆είγµα 

∆ράµα 37,83% 1,05% 16 
Καβάλα 37,42% 1,45% 22 
Έβρος 37,03% 1,48% 22 
Ξάνθη 29% 0,79% 12 
Ροδόπη 34,64% 1,03% 15 
Ηµαθία 35,46% 1,36% 20 
Θεσσαλονίκη 30,98% 8,76% 131 
Κιλκίς 38,67% 0,92% 14 
Πέλλα 35,71% 1,39% 21 
Πιερία 33,98% 1,18% 18 
Σέρρες 40,84% 2,19% 33 
Χαλκιδική 35,49% 1,02% 15 
Γρεβενά 42,41% 0,43% 6 
Καστοριά 33,73% 0,48% 7 
Κοζάνη 33,52% 1,39% 21 
Φλώρινα 34,35% 0,50% 8 
Καρδίτσα 40,53% 1,40% 21 
Λάρισα 34,47% 2,57% 39 
Μαγνησία 35,12% 1,94% 29 
Τρίκαλα 40,10% 1,48% 22 
Άρτα 41,63% 0,87% 13 
Θεσπρωτία 37,86% 0,47% 7 
Ιωάννινα 37,06% 1,69% 25 
Πρέβεζα 38,27% 0,61% 9 
Ζάκυνθος 32,68% 0,34% 5 
Κέρκυρα 37,20% 1,11% 17 
Κεφαλονιά 39,57% 0,42% 6 
Λευκάδα 42,14% 0,25% 4 
Αιτωλοακαρνανία 35,35% 2,12% 32 
Αχαΐα  31,61% 2,73% 41 
Ηλία 35,25% 1,82% 27 
Βοιωτία 34,16% 1,20% 18 
Εύβοια 35,93% 2,07% 31 
Ευρυτανία 38,21% 0,33% 5 
Φθιώτιδα 37,66% 1,80% 27 
Φωκίδα 41,84% 0,54% 8 
Αργολίδα 34,89% 0,99% 15 
Αρκαδία 41,06% 1,12% 17 
Κορινθία 35,77% 1,48% 22 
Λακωνία 39,89% 1,06% 16 
Μεσσηνία 38,77% 1,83% 27 
Αθήνα 32,66% 23,26% 349 
Ανατολική Αττική 31,82% 3,43% 52 
∆υτική Αττική 27,30% 1,11% 17 
Πειραιάς 33,49% 4,85% 73 
Λέσβος 38,29% 1,12% 17 
Σάµος 38,36% 0,45% 7 
Χίος 37,12% 0,53% 8 
∆ωδεκάνησα 27,76% 1,41% 21 
Κυκλάδες 34,37% 1,03% 15 
Ηράκλειο 31,41% 2,46% 37 
Λασίθι 37,34% 0,76% 11 
Ρέθυµνο 30,72% 0,67% 10 
Χανιά 31,85% 1,28% 19 
Συνολικό Ποσοστό  34,13% 100,0% 1500 
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            6.2. Ερευνητικά εργαλεία 
 
Το κύριο ερευνητικό εργαλείο στο οποίο βασίστηκε η Έρευνα για  την Υγεία, τη Γήρανση 
και τη Συνταξιοδότηση (SHARE) στην Ευρώπη ήταν το ερωτηµατολόγιο που 
διαµορφώθηκε σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να επιτρέπει την εφαρµογή 
προσωπικών συνεντεύξεων, µε καθένα από τα επιλεγµένα άτοµα του δείγµατος. 
 
Με σκοπό αφενός, την εξοικονόµηση χρόνου και αφετέρου, την αποφυγή των διπλών 
εγγραφών, κάποια µέρη του ερωτηµατολογίου διαµορφώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µπορούν να απαντώνται µόνο από το ένα µέλος του νοικοκυριού ή του ζευγαριού 
αντίστοιχα. Για παράδειγµα, το µέλος εκείνο του νοικοκυριού που διέθετε τις περισσότερες 
γνώσεις σχετικά µε τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους και τις πηγές αυτών, ήταν 
εκείνο που εθεωρείτο και περισσότερο κατάλληλο  για να απαντήσει στα αντίστοιχα 
ζητήµατα. Κατ� αυτόν τον τρόπο διαµορφώθηκαν διαφορετικές κατηγορίες ερευνώµενων 
και συγκεκριµένα οι οικονοµικοί ερευνώµενοι, οι οικογενειακοί και τέλος οι ερευνώµενοι 
αναφορικά µε τα ζητήµατα του νοικοκυριού και κατ� αντιστοιχία διαµορφώθηκε και η 
κατανοµή των απαντήσεων µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ερευνώµενων (πίνακας 
6.2.1.) 

 
Πίνακας 6.2.1. Κατανοµή των απαντήσεων µεταξύ των ερευνώµενων 

 

Ενότητα Ονοµασία Όλοι οι 
Ερευνώµενοι

Οικονοµικοί 
Ερευνώµενοι

Ερευνώµενοι 
Νοικοκυριού 

Οικογενειακοί
Ερευνώµενοι 

CV Εισαγωγικό Φύλο         
DN ∆ηµογραφικά x       
PH Σωµατική Υγεία x       
BR Συµπεριφορικοί Κίνδυνοι x       
CF Γνωστική Υγεία x       
MH Ψυχική Υγεία x       
HC Υγειονοµική Φροντίδα x       

EP Απασχόληση και 
Συνταξιοδότηση x       

GS ∆ύναµη Χειρολαβής x       
WS Ταχύτητα Βαδίσµατος x       
CH Παιδιά       x 
SP Κοινωνική Στήριξη x     x 
FT Οικονοµικές Μεταβιβάσεις   x     
HO Στέγαση     x   
HH Οικογενειακό Εισόδηµα     x   
CO Κατανάλωση     x   
AS Περιουσιακά Στοιχεία   x     
EX Προσδοκίες x       
IV Παρατηρήσεις Ερευνητή         

 
 
 
Το ερωτηµατολόγιο λοιπόν αποτελείται από δέκα-εννέα συνολικά µέρη, συν ένα ακόµη για 
τη συµπλήρωση των παρατηρήσεων των ίδιων των ερευνητών.  Τα µέρη αυτά του 
ερωτηµατολογίου διασφαλίζουν πληροφορίες αναφορικά µε µια σειρά χαρακτηριστικών 
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που διέπουν αφενός, τη σωµατική και ψυχό-συναισθηµατική υγεία και ευεξία και 
αφετέρου, την κοινωνικό-οικονοµική θέση των ερευνώµενων. Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα 
που συλλέχθηκαν και στις δέκα-εννέα ενότητες περιλαµβάνουν µεταβλητές σχετικά: 
! Με τη σωµατική υγεία, έτσι όπως αυτή αντανακλάται σε δείκτες όπως η 
αυτοαναφερόµενη  υγεία, η φυσική και γνωστική λειτουργικότητα, οι συµπεριφορές 
υγείας και η χρήση υποστηρικτικών υγειονοµικών µηχανισµών.  

! Με την ψυχική υγεία, όπως η ψυχό-συναισθηµατική ευεξία, η ικανοποίηση από τη ζωή 
και οι διαθέσιµοι προσωπικοί πόροι ελέγχου και προσαρµογής. 

! Με την κοινωνική θέση του άτοµου, όπως αυτή προσδιορίζεται τόσο βάσει των 
παραδοσιακών δεικτών του εισοδήµατος, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης όσο 
και βάσει των περισσότερο σύγχρονων της ιδιοκατοίκησης και των γενικότερων 
υλικών συνθηκών ύπαρξης. 

! Με τους ευρύτερους διαθέσιµους κοινωνικούς πόρους, όπως αυτοί καθορίζονται από 
την έκταση των κοινωνικών σχέσεων και δεσµών, τη µεταβίβαση οικονοµικών και 
κοινωνικών αγαθών και την ενσωµάτωση στα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα.  

 
Στην εν λόγω εργασία τα µέρη του ερωτηµατολογίου, από τα οποία και αντλήθηκαν τα υπό 
µελέτη δεδοµένα του ελληνικού πληθυσµού, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω 
(Παράρτηµα IV):  
 
CV (Coversreen Version) Εισαγωγικό Φύλλο:  Η συνέντευξη αρχίζει µε το «εισαγωγικό 
φύλλο», το οποίο και συνιστά την εισαγωγή της µελέτη και περιέχει τη δήλωση 
εµπιστευτικότητας. Το εισαγωγικό φύλλο είναι εκείνο στο οποίο και βασίστηκε η άντληση 
των βασικών δηµογραφικών πληροφοριών για κάθε µέλος του νοικοκυριού (όνοµα, γένος, 
έτος γέννησης και µήνας, σχέση µε τον πληροφοριοδότη και οικογενειακή κατάσταση).  
 
Ως εκ τούτου, το εισαγωγικό φύλλο είναι το µέρος εκείνο του ερωτηµατολογίου, που 
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να καθοριστεί ποιος επρόκειτο να είναι ο ερευνώµενος του 
νοικοκυριού και ποιος ο οικονοµικός ερευνώµενος, ενώ όσον αφορά τον οικογενειακό 
ερευνώµενο, αυτός ορίστηκε να είναι πάντα το µέλος εκείνο του ζευγαριού, το οποίο και 
επέλεξε να λάβει πρώτο µέρος στη συνέντευξη. 
 
Στις ενότητες, δε, εκείνες του ερωτηµατολογίου, οι ερωτήσεις των οποίων υποβάλλονταν 
µόνο, στους κατάλληλα ερευνώµενους, έτσι όπως αυτοί καθορίστηκαν στο εν λόγω 
εισαγωγικό φύλο, τα άτοµα που εµφανίζονται να χάνονται λόγω του ότι απαντούν, οι 
σύζυγοι ή σύντροφοί τους, αναφέρονται κατά τη στατιστική ανάλυση ως missing system. 
 
DN (Demographics) ∆ηµογραφικά Στοιχεία:  Αυτή η ενότητα συλλέγει τις λεπτοµέρειες 
για την οικογενειακή κατάσταση, τη χώρα γέννησης, την εκπαίδευση, και την απασχόληση 
κάθε ερευνώµενου. Επίσης, συλλέγει τις λεπτοµέρειες για τους γονείς των ερευνώµενων, 
όπως  το τελευταίο επάγγελµα τους, την κατάσταση υγείας τους και τη συχνότητα επαφής 
µ� αυτούς.   
 
PH (Physical Health) Σωµατική υγεία:  Πρόκειται για την ενότητα εκείνη η οποία 
καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τοµείς της υγείας των ανθρώπων, από τους οποίους αυτός 
που επιλέχθηκε για την περιεκτική αξιολόγησή της είναι εκείνος που αναφέρεται στις 
αυτό-εκτιµήσεις των ίδιων των ερευνώµενων αναφορικά µε το γενικό επίπεδο υγείας τους.  
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HC (Health Care) Υγειονοµική φροντίδα:  Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις 
σχετικά µε τις πρόσφατες επισκέψεις στην πρωτοβάθµια γενική και εξειδικευµένη 
φροντίδα και την προσφυγή στη νοσοκοµειακή περίθαλψη. Επίσης, περιέχει τις ερωτήσεις 
εκείνες σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη των ερευνώµενων. 
 
EP (Employment and Pensions) Απασχόληση & συντάξεις:  Η ενότητα αυτή συλλέγει τις 
πληροφορίες για τις τρέχουσες εργασιακές δραστηριότητες των ερευνώµενων, τα επίπεδα 
εισοδήµατος και τις ενδεχόµενες πηγές άντλησής τους, καθώς και τους συνταξιοδοτικούς 
εκείνους πόρους που διαθέτουν ή δικαιούνται να λάβουν, λόγω της προηγούµενης 
εργασιακής τους κατάστασης.  
 
SP (Social Support) Κοινωνική υποστήριξη:  Αυτή η ενότητα συλλέγει τις πληροφορίες 
αναφορικά µε τη βοήθεια που οι ερευνώµενοι ενδεχοµένως λαµβάνουν από το στενό και 
ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον και τη συχνότητα και αµοιβαιότητα της στήριξης 
αυτής, ενώ οι παραπάνω ερωτήσεις, όπως και εκείνες αναφορικά µε τα είδη στήριξης που 
λαµβάνονται από τα µέλη ενός ζευγαριού υποβάλλονται µόνο στον ερευνώµενο της 
οικογένειας. Εποµένως, οι ερωτήσεις αυτές, οι σχετικές µε τη µη χρηµατική βοήθεια ή 
υποστήριξη που λαµβάνει η οικογενειακή µονάδα, υποβάλλονται στο µέλος εκείνο κάθε 
ζευγαριού, στο οποίο και πραγµατοποιείται η πρώτη συνέντευξη.   
 
FT (Financial Transfers) Οικονοµικές µεταβιβάσεις:  Αυτή η ενότητα ρωτά τον 
οικονοµικό ερευνώµενο και εποµένως το άτοµο εκείνο σε κάθε ζευγάρι το οποίο και 
αισθάνεται ικανότερο να απαντήσει στις ερωτήσεις για την οικονοµική κατάσταση του 
ζευγαριού, για οποιεσδήποτε τακτικές οικονοµικές µεταβιβάσεις και πληρωµές που 
ενδεχοµένως έχουν δώσει ή λάβει από τα µέλη, τόσο του στενού οικογενειακού και 
συγγενικού, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος, καθώς επίσης και για 
το ύψος και την πηγή ενδεχόµενων κληρονοµιών.  
 
HO (Housing) Στέγαση:  Η ενότητα αυτή συλλέγει τις πληροφορίες για την τρέχουσα 
κατάσταση κατοικίας των ερευνώµενων, συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους και της 
ποιότητας της στέγασης, ενώ οι ερωτήσεις που περιλαµβάνει υποβάλλονται στον 
ερευνώµενο κατοικίας και ως εκ τούτου στο άτοµο εκείνο που αισθάνεται ικανότερο να 
απαντήσει, µεταξύ άλλων και στα ζητήµατα που αφορούν στο καθεστώς ιδιοκτησίας της 
κατοικίας του νοικοκυριού, το οποίο και ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην εν λόγω εργασία. 
 
HH (Household Income) Εισόδηµα νοικοκυριού:  Αυτή η συνοπτική ενότητα, η οποία 
επίσης υποβάλλεται στον ερευνώµενο κατοικίας, συλλέγει σύντοµες µετρήσεις των 
εισοδηµατικών πόρων του νοικοκυριού από τις διάφορες πηγές άντλησής του. 
 
 
AS (Assets) Περιουσιακά Στοιχεία:  Η εν λόγω ενότητα, οι ερωτήσει της οποίας, 
υποβάλλονται, όπως και στην περίπτωση των οικονοµικών µεταβιβάσεων, στον 
οικονοµικό ερευνώµενο, διερευνά το µέγεθος των διαθέσιµων χρηµατικών και µη 
κεφαλαίων, των µορφών των κεφαλαίων αυτών και του απορρέοντος από τα κεφάλαια 
αυτά εισοδήµατος.  
 
 
AC (Activities) ∆ραστηριότητες: Αυτή η µικρή σειρά ερωτήσεων ερευνά το εύρος των 
δραστηριοτήτων του προηγούµενου µήνα και των προσωπικών συναισθηµάτων των ίδιων 
των ερευνώµενων αναφορικά µε τις δραστηριότητες αυτές. 
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6.3.  Μέθοδοι συλλογής στοιχείων 
 
Τα δεδοµένα για κάθε χώρα συλλέχθηκαν από εταιρίες ερευνών, µάλιστα, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της άντλησης δεδοµένων υψηλής ποιότητας, τα οποία να διακρίνονται 
αφενός, από υψηλά ποσοστά απαντήσεων και αφετέρου, από χαµηλά ποσοστά µη-επαφής, 
επιλέχτηκαν οι εταιρίες εκείνες, οι οποίες θεωρήθηκαν ως οι πιο κατάλληλες για την 
απόδοση στις διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  Οι 
εταιρίες αυτές, συµβλήθηκαν µε το πρόγραµµα µε την υπογραφή ενός συµβολαίου και 
βάσει των περαιτέρω απαιτήσεων κάθε χώρας. Τέλος, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ύπαρξη κοινών προτύπων µεταξύ των διαφορετικών εταιρειών που ανέλαβαν τη συλλογή 
των δεδοµένων στις έντεκα χώρες και δεδοµένης της αναγκαιότητας διασφάλισης 
συνέπειας στις µεθόδους και τις διαδικασίες για την επίτευξη συγκρίσιµων διεθνικών 
δεδοµένων, ένα µέλος της συντονιστικής οµάδας του προγράµµατος και ένα µέλος της 
οµάδας εργασίας για το σχεδιασµό της διεθνικής µελέτης, ενεπλάκησαν στις κρίσιµες 
διαπραγµατεύσεις, οι οποίες βασίστηκαν στην ύπαρξη γραπτών λεπτοµερειακών 
προτύπων. 
  
Τη συλλογή δεδοµένων του ελληνικού πληθυσµού ανέλαβε και πραγµατοποίησε η εταιρία 
Kappa Research. Οι διαδικασίες στις οποίες βασίστηκε η εν λόγω εταιρία, όπως και αυτές 
των υπόλοιπων χωρών-µελών του προγράµµατος, ήταν εκείνες που είχαν καθοριστεί από 
τις προδιαγραφές του ίδιου του προγράµµατος,  οι οποίες και προέβλεπαν την 
πραγµατοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων, βασιζόµενων στην ηλεκτρονική µορφή του 
τελικού ερωτηµατολογίου και τη συµπλήρωση των συνεντεύξεων αυτών από ένα αυτό-
συµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο. Η δε διάρκεια για την πραγµατοποίηση κάθε 
συνέντευξης, βάσει του µεγέθους κάθε νοικοκυριού, καθορίστηκε να εκτείνεται από τα 
ογδόντα λεπτά στα νοικοκυριά που αποτελούνταν από ένα µόνο άτοµο  µέχρι τα εκατόν-
είκοσι λεπτά για κάθε νοικοκυριό δύο ατόµων, ενώ σε γενικές γραµµές η χρονική διάρκεια 
των συνεντεύξεων θα έπρεπε να κυµαίνεται γύρω στα εκατό λεπτά.  
 
Προϋπόθεση για την τήρηση των παραπάνω προτύπων θεωρήθηκε η προσωπική 
εκπαίδευση των συνεντευκτών, τόσο από τις εταιρείες ερευνών, όσο και από τους 
επικεφαλής των οµάδων των χωρών, µάλιστα, η συµµετοχή των τελευταίων θεωρήθηκε 
κρίσιµη για την παρακίνηση των συνεντευκτών και την ποιότητα των συνεντεύξεων. 
 
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι της αρχικής επαφής προηγήθηκε µια προκαταρκτική 
επιστολή, στη διεύθυνση των ατόµων εκείνων που είχαν επιλεγεί να συµµετάσχουν στη 
µελέτη, το περιεχόµενο της οποίας είχε ως σκοπό να ενηµερώσει µε σαφήνεια τα άτοµα 
αυτά αναφορικά αφενός, µε το σκοπό της µελέτης και τη χρησιµότητά της και αφετέρου, 
ως προς την αναγκαιότητα της ενεργούς συµµετοχής των ίδιων αυτών των ατόµων στις 
διαδικασίες του προγράµµατος.  
 
Πιο συγκεκριµένα, το περιεχόµενο της επιστολής αυτής, το οποίο και ήταν  σαφώς 
καθορισµένο για κάθε χώρα, είχε ως στόχο να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα της 
µελέτης, να ενθαρρύνει τα µέλη του νοικοκυριού να έρθουν σε επαφή µε την εταιρία 
ερευνών, προκειµένου να προγραµµατίσουν το χρόνο πραγµατοποίησης της πρόσωπο µε 
πρόσωπο συνέντευξης και τέλος να διασφαλίσει για τον ίδιο τον ερευνητή τη δυνατότητα 
να διατηρεί σηµεία αναφοράς για την απαρχή της αλληλεπίδρασής του µε τον πληθυσµό 
στόχο της µελέτης. 
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6.4. Μέτρηση των ανεξάρτητων µεταβλητών 
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι µεταβλητές εκείνες του τελικού ερωτηµατολογίου της 
Μελέτης για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη, που 
συµπεριλήφθηκαν προς επεξεργασία και ανάλυση στην συγκεκριµένη εργασία για τον 
ελληνικό πληθυσµό. Επίσης, παρουσιάζονται οι οµαδοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
στις µεταβλητές, στις οποίες αυτό κρίθηκε σκόπιµο, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
πραγµατοποίηση της στατιστικής ανάλυσης (Πίνακας 6.4.1.).  
 
 
 6.4.1. ∆ηµογραφικές µεταβλητές 
 
Οι δηµογραφικές µεταβλητές αντλούνται στο εισαγωγικό φύλλο της µελέτης στο οποίο 
καθένα από τα άτοµα που διαβιούν την περίοδο πραγµατοποίησης της συνέντευξης εντός 
του νοικοκυριού καλούνται να δώσουν απαντήσεις σχετικά, τόσο µε την ηλικία, όσο και το 
φύλο τους, οι οποίες  απαντήσεις και καθορίζουν τελικά το πόσα κα ποια µέλη του 
δύνανται να συνεισφέρουν στη µελέτη. 
 
Αναφορικά µε την ηλικία, η οποία και καθορίζει την εκλογιµότητα ενός ατόµου ως προς τη 
συµµετοχή στη µελέτη, σηµειώνεται στην πλήρη µορφή της χρονολογίας γεννήσεως των 
ατόµων του νοικοκυριού. Στη συνέχεια και βάσει αυτών που ήταν άνω των πενήντα και για 
την πραγµατοποίηση της στατιστικής ανάλυσης διαµορφώθηκαν τρεις ηλικιακές οµάδες: 
50-64, 65-79 και 80+, ενώ δηµιουργήθηκε και η ηλικιακή οµάδα των ατόµων κάτω των 
σαράντα-εννιά ετών, προκείµενου να είναι δυνατή η εκ νέου πραγµατοποίηση της µελέτης, 
µετά από , όπως και είχε προβλεφτεί αρχικά. Ως εκ τούτου, τελικά η ανάλυση βασίστηκε 
στο διαχωρισµό του δείγµατος σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες: <49, 50-64, 65-79 και 80>. 
 
 
6.4.2. Κοινωνικές µεταβλητές 
 
Ως µεταβλητές αντιπροσωπευτικές του γενικότερου κοινωνικού επιπέδου των 
συµµετεχόντων στη µελέτη θεωρήθηκαν το µορφωτικό επίπεδο, η εργασιακή κατάσταση, 
η οικογενειακή κατάσταση και οι κοινωνικές σχέσεις.  
  
 6.4.2.1. Μορφωτικό επίπεδο 
 
Η διερεύνηση της κατανοµής του µορφωτικού επιπέδου µεταξύ των ατόµων του δείγµατος 
πραγµατοποιήθηκε βάσει δύο ερωτήσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενότητα των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα, η πρώτη ερώτηση αφορούσε στο 
υψηλότερο πτυχίο, το οποίο οι ερωτώµενοι είχαν ποτέ λάβει και οι απαντήσεις µεταξύ των 
οποίων µπορούσαν να επιλέξουν ήταν αυτές του δηµοτικού, του τριτάξιου γυµνασίου, του 
γενικού ή επαγγελµατικού λυκείου, του ΙΕΚ, της µη απόκτησης κανενός πτυχίου από τα 
παραπάνω και της απόκτησης κάποιου άλλου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 
Αντίθετα, η δεύτερη ερώτηση είχε ως σκοπό την εξέταση της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων 
ανώτερων ή ανώτατων πτυχίων και περιλάµβανε έξι κατηγορίες, οι οποίες εκτείνονταν, µε 
διαβάθµιση από την χαµηλότερη στην υψηλότερη, από τη φοίτηση σε διετή νοσηλευτική 
σχολή, σε ΤΕΙ και ΑΕΙ, µέχρι και την απόκτηση µεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.  
 
Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι ήταν αναγκαία η κωδικοποίηση µιας µεγάλης κλίµακας 
εκπαιδευτικών επιπέδων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η στατιστική ανάλυση.  
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Συγκεκριµένα, οι εν λόγω δύο ερωτήσεις οµαδοποιήθηκαν σε µία, η οποία τελικά έδωσε 
για τη µεταβλητή της εκπαίδευσης αυτή που ταιριάζει περισσότερο µε τα εκπαιδευτικά 
πρότυπα της ελληνικής πραγµατικότητας και που έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλες 
ελληνικές µελέτες διερεύνησης της σχέσης µεταξύ κοινωνικό-οικονοµικών παραγόντων 
και επιπέδου υγείας (Κουκούλη, 1994; Κυριόπουλος κ συν., 2003; Μαδιανός κ συν., 1988). 
 
Ως εκ τούτου, η οµαδοποίηση, τόσο µεταξύ των δύο ερωτήσεων όσο και µεταξύ των 
κατηγοριών των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές, οδήγησε στη διαµόρφωση µιας νέας 
µεταβλητής για το µορφωτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, σ� εκείνους που δεν είχαν λάβει 
καµία εκπαίδευση δόθηκε η τιµή ένα, σ� εκείνους που κατείχαν τη βασική δόθηκε η τιµή 
δύο, τα άτοµα µέσης εκπαίδευσης ταξινοµήθηκαν στην τιµή τρία και τέλος την τιµή 
τέσσερα έλαβαν τα άτοµα ανώτατης εκπαίδευσης. 
 
 6.4.2.2. Εργασιακή απασχόληση 
 
Η αρχική µεταβλητή της τωρινής εργασιακής κατάστασης αποτελείτο από πέντε 
κατηγορίες και συγκεκριµένα τους συνταξιούχους, τους εργαζοµένους, τους ανέργους, 
τους µόνιµα ασθενείς ή ανάπηρους και τέλος εκείνους που φρόντιζαν το σπίτι ή την 
οικογένεια.  
 
Ακριβώς επειδή οι περισσότερες τιµές των ανέργων και εκείνων που φρόντιζαν το σπίτι ή 
την οικογένεια και στις πέντε ηλικιακές οµάδες της µελέτης αντιστοιχούσαν σε γυναίκες, 
θεωρήθηκε σκόπιµο οι δύο αυτές µεταβλητές να συµπτυχθούν σε µια, δηλαδή στους 
ανέργους, η οποία και έλαβε την τιµή τρία. Οι δε συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι στην 
κλίµακα, οι εργαζόµενοι οι δεύτεροι, ενώ την τιµή τέσσερα, µετά από τους ανέργους, 
έλαβαν τα άτοµα που δεν εργάζονταν αλλά αντιµετώπιζαν κάποια µόνιµη ασθένεια, η 
οποία ενδεχοµένως απέκλειε ή απέτρεπε την είσοδο τους στην ενεργό επαγγελµατική ζωή.  
 
Επίσης, προκειµένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της τωρινής εργασιακής κατάστασης 
των ερευνώµενων, θεωρήθηκε σηµαντικό να συµπεριληφθεί και η ερώτηση σχετικά µε το 
εάν αυτή είναι σωµατικά απαιτητική ή όχι, στην οποία αντιστοιχούσαν οι απαντήσεις 
«συµφωνώ απόλυτα», «συµφωνώ», «διαφωνώ» και τέλος «διαφωνώ απόλυτα». Στην 
τελική µορφή της µεταβλητής αυτής, οι απαντήσεις «συµφωνώ» και «συµφωνώ απόλυτα» 
συνενώθηκαν σε µια νέα κατηγορία, µε τη µορφή «ναι», η οποία και έλαβε την τιµή ένα, 
ενώ οι απαντήσεις «διαφωνώ» και «διαφωνώ απόλυτα» πήραν την τιµή δύο, η οποία στη 
νέα µορφή της εν λόγω µεταβλητής αντιστοιχούσε στην απάντηση «όχι».  
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6.4.2.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Στην ενότητα διερεύνησης των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος, πέρα από 
την εκπαίδευση και την απασχόληση, εξετάζεται και η οικογενειακή κατάσταση των 
ερευνώµενων. Πιο συγκεκριµένα, η µεταβλητή αυτή, στα πλαίσια κλειστής ερώτησης και 
στην αρχική της µορφή, περιλάµβανε µε την τιµή ένα την κατηγορία των έγγαµων, µε την 
τιµή δύο αυτή των ατόµων που συµβίωναν σε µόνιµη βάση, µε την τιµή τρία εκείνους που 
ήταν µεν παντρεµένοι αλλά ζούσαν σε διάσταση, µε την τιµή τέσσερα εκείνους που δεν 
είχαν ποτέ παντρευτεί, µε την τιµή πέντε τους διαζευγµένους, µε την τελευταία τιµή να 
αποδίδεται στην κατηγορία των χήρων.  
 
Στη στατιστική ανάλυση, µε οδηγό µια σειρά από µελέτες διερεύνησης των επιπτώσεων 
των διαφόρων διαστάσεων της οικογενειακής κατάστασης στη διαµόρφωση των 
αποτελεσµάτων υγείας (Arber, 2004; Koukouli et al., 2002; Thoits, 1987), την  πρώτη 
κατηγορία αποτέλεσαν οι ποτέ παντρεµένοι, οι δε έγγαµοι και αυτοί που ζούσαν στη βάση 
µόνιµης συµβίωσης συνενώθηκαν, δίνοντας τη δεύτερη κατηγορία, ενώ και οι έγγαµοι που 
ζούσαν χωριστά συµπτύχθηκαν µε την κατηγόρια των διαζευγµένων, δίνοντας την τρίτη 
κατηγορία, ενώ τέλος οι χήροι αποτέλεσαν την τελευταία ξεχωριστή κατηγορία. 
 
 
6.4.2.4. Κοινωνικές σχέσεις 
 
Οι δείκτες εκείνοι που χρησιµοποιήθηκαν, ως περισσότερο αντιπροσωπευτικοί των 
κοινωνικών σχέσεων, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορούσε στο δείκτη 
συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα, η δεύτερη στο µέτρο εκτίµησης της κοινωνικής στήριξης 
και η τελευταία στο δείκτη κοινωνικής ενσωµάτωσης.  
 
Ο δείκτης συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα θεωρήθηκε ότι αντανακλάται τόσο στη 
συχνότητα επαφών µε το στενό οικογενειακό περιβάλλον όσο και στις µορφές συµβίωσης 
και το µέγεθος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, η συσχέτιση µεταξύ του βαθµού 
συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα και των επιπέδων αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, βασίστηκε σε τρεις διαφορετικές µεταβλητές. 
 
Η πρώτη µεταβλητή στην αρχική της µορφή περιλάµβανε έξι κατηγορίες απαντήσεων σε 
σχέση µε τη συχνότητα µε την οποία οι ερευνώµενοι έρχονταν σε επαφή µε τα παιδιά τους. 
Την τιµή ένα έλαβε η κατηγορία καθηµερινά, την τιµή δύο η κατηγορία αρκετές φορές την 
εβδοµάδα, η απάντηση «περίπου µια φορά την εβδοµάδα» έλαβε την τιµή τρία, την τιµή 
τέσσερα έλαβε η απάντηση «περίπου κάθε δύο εβδοµάδες», η απάντηση «περίπου µια 
φορά το µήνα» προσέλαβε την τιµή πέντε, ενώ την τελευταία τιµή πήρε η κατηγορία 
«λιγότερο από µια φορά το µήνα».   
 
Η δε µεταβλητή αναφορικά µε το µέγεθος του νοικοκυριού, συνίστατο σε µια ανοικτή 
ερώτηση που έδινε τη δυνατότητα στους ερευνώµενους να απαντήσουν βάσει της δικής 
τους κατάστασης, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες τιµές να βρίσκονται µεταξύ του ένα και 
του επτά. Ως αποτέλεσµα δηµιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες, η πρώτη σύµφωνα µε την 
οποία το νοικοκυριό αποτελείτο από µόνο ένα άτοµο, η δεύτερη από δύο, η τρίτη από τρία 
και η τελευταία από τέσσερα άτοµα και άνω.  
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Η τελευταία µεταβλητή του βαθµού συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα, αυτή των µορφών 
συµβίωσης, στην αρχική της µορφή περιλάµβανε τρεις κατηγορίες και συγκεκριµένα, 
εκείνες των ατόµων που ζούσαν µε σύζυγο, που ζούσαν µε σύντροφο και τέλος που ζούσαν 
µόνοι. Η µικρή διασπορά των τιµών µεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών οδήγησε τελικά 
στη συνένωσή τους σε µία, η οποία και έλαβε την τιµή ένα, ενώ η τιµή δύο δόθηκε στην 
κατηγορία των ατόµων που ζούσαν µόνοι, η οποία και δεν υπέστη καµία µεταβολή.  
 
Όσον αφορά το δείκτη κοινωνικής στήριξης, θεωρήθηκε σηµαντικό να διερευνηθεί εάν 
ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ερευνώµενοι αντιµετώπιζαν δυσκολίες στις 
καθηµερινές τους δραστηριότητες λάµβαναν την απαραίτητη στήριξη, καθώς επίσης και ο 
βαθµός στον οποίο η βοήθεια που λάµβαναν στις δραστηριότητες εκείνες που 
αδυνατούσαν να επιτελέσουν λόγω προβληµάτων υγείας, ικανοποιούσε τις υπάρχουσες 
ανάγκες τους.  
 
Συγκεκριµένα, η κοινωνική στήριξη αφορούσε στην παροχή προσωπικής βοήθειας, 
πρακτικής βοήθειας αναφορικά µε το νοικοκυριό και βοήθειας σε γραφειοκρατικές 
υποχρεώσεις, ενώ η ικανοποίηση από τη ληφθείσα βοήθεια σε δραστηριότητες, οι οποίες 
περιορίζονταν λόγω κάποιου προβλήµατος υγείας σχετιζόταν µε καθηµερινές 
δραστηριότητες από το περπάτηµα εκατό µέτρων έως το να πιάνουν ένα µικρό νόµισµα 
από το τραπέζι και από το να ντύνονται µέχρι και να χειρίζονται χρήµατα. 
 
Αναφορικά µε τη µεταβλητή σχετικά µε τη λήψη ή µη βοήθειας αυτή παρέµεινε στην 
αρχική της µορφή, µε αποτέλεσµα αυτοί που απάντησαν «ναι» να λάβουν την τιµή ένα και 
την τιµή δύο, αυτοί που απάντησαν «όχι», χωρίς να απαιτείται περαιτέρω οµαδοποίηση. Η 
αµέσως, δε, επόµενη µεταβλητή η οποία αφορούσε στο βαθµό στον οποίο η παραπάνω 
ληφθείσα βοήθεια ανταποκρινόταν στις ανάγκες των ερευνώµενων, αποτελείτο από πέντε 
κατηγορίες απαντήσεων: «συνέχεια», «συνήθως», «µερικές φορές» και τέλος «σχεδόν 
ποτέ». Οι τρεις πρώτες συνενώθηκαν σε µια, δηλαδή στην απάντηση «ναι» και η τελευταία 
γι� αυτούς που είχαν απαντήσει «σχεδόν ποτέ», µετονοµάστηκε προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η στατιστική ανάλυση σε «όχι». 
 
Εν κατακλείδι, η µέτρηση του βαθµού κοινωνικής ενσωµάτωσης πραγµατοποιήθηκε βάσει 
της µεταβλητής, η οποία και περιλαµβάνεται στην ενότητα που διερευνά τις 
δραστηριότητες των ερευνώµενων. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε στη συµµετοχή τους σε 
εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία, η δεύτερη στην παροχή φροντίδας σε άρρωστο ή 
ανάπηρο ενήλικα, η τρίτη στην προσφορά βοήθειας στο οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό 
περιβάλλον, η τέταρτη στην παρακολούθηση επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, η πέµπτη στη συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους 
σωµατείο, η έκτη στη συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση, η έβδοµη στη 
συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση και η τελευταία αναφερόταν στα άτοµα 
εκείνα που δεν είχαν πράξει τίποτα από τα παραπάνω. Συγκεκριµένα, η εν λόγω µεταβλητή 
δεν υπέστη καµία τροποποίηση, ακριβώς γιατί κάθε κατηγορία ήταν εντελώς ξεχωριστή 
από την προηγούµενη και η διασπορά των τιµών µεταξύ των οκτώ αυτών κατηγοριών ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε να µην επιτρέπει οποιαδήποτε οµαδοποίηση. 
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6.4.3. Οικονοµικές µεταβλητές 
 
Στους οικονοµικούς εκείνους παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες 
µεταβλητές και των οποίων διερευνήθηκε η συµβολή στη διαµόρφωση των επιπέδων της 
αυτοαναφερόµενης υγείας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, συµπεριλήφθησαν οι 
αντικειµενικοί και υποκειµενικοί δείκτες  των υλικών συνθηκών διαβίωσης, ο δείκτης 
διαµόρφωσης των εισοδηµατικών πόρων και η διάθεση ή µη ασφαλιστικής κάλυψης 
υγείας. 
 
6.4.3.1. Αντικειµενικοί οικονοµικοί δείκτες 
 
Στην εν λόγω εργασία, η διερεύνηση των εισοδηµατικών επιπέδων τόσο από απασχόληση 
και αυτό-απασχόληση όσο και από συντάξεις, οι οποίες και θεωρήθηκαν ως οι 
σηµαντικότερες πηγές εισοδήµατος για τις υπό µελέτη ηλικιακές οµάδες, βασίστηκε στην 
ύπαρξη µιας ανοικτής ερώτησης που έδινε τη δυνατότητα  στους ερευνώµενους να 
εκτιµήσουν οι ίδιοι το ύψος του εισοδήµατός τους.  
 
Ωστόσο, ακριβώς επειδή οι περιπτώσεις των ατόµων εκείνων που δήλωσαν εξαρχής το 
εισόδηµα τους ήταν περιορισµένες,  είχαν προβλεφθεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
καταγραφής των ευρηµάτων των συνεντεύξεων, πιθανές κλίµακες και αντίστοιχες 
ερωτήσεις στα άτοµα της µελέτης αναφορικά µε το που θα τοποθετούσαν το εισόδηµα 
τους. Ως αποτέλεσµα και µετά από πρόσθεση όλων των απαντήσεων και οµαδοποίηση των 
προεκυπτόµενων µεταβλητών, διαµορφώθηκαν και οι δύο τελικές µεταβλητές, του 
εισοδήµατος από εργασία και του εισοδήµατος από συντάξεις, οι οποίες και 
χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση  των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία και τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας. 
 
Η πρώτη µεταβλητή αναφορικά µε το εισόδηµα από εργασία έλαβε την τιµή ένα για την 
απάντηση «έως πέντε χιλιάδες Ευρώ», η απάντηση «από πέντε έως είκοσι χιλιάδες Ευρώ» 
έλαβε την τιµή δύο, ενώ η τιµή τρία δόθηκε στην τελευταία και υψηλότερη κατηγορία της 
µεταβλητής και συγκεκριµένα σ� αυτή «από είκοσι χιλιάδες Ευρώ και άνω». Κατ� 
αντιστοιχία και για την µεταβλητή τη σχετική µε το εισόδηµα από συντάξεις, την τιµή ένα 
έλαβε η απάντηση «έως τρεις χιλιάδες Ευρώ», την τιµή δύο η απάντηση «από τρεις έως 
δέκα χιλιάδες Ευρώ» και την τελευταία  τιµή η κατηγορία «από δέκα χιλιάδες Ευρώ και 
άνω». 
 
 Αναφορικά µε τη διερεύνηση των αποταµιευτικών πόρων των ερευνώµενων 
χρησιµοποιήθηκαν δύο µεταβλητές και συγκεκριµένα, εκείνη σχετικά µε τη διάθεση ή µη 
αποταµιεύσεων και η δεύτερη αναφορικά µε το ύψος των αποταµιεύσεων αυτών. Η πρώτη 
µεταβλητή, στην αρχική της µορφή αποτελείτο από οκτώ κατηγορίες, που περιλάµβαναν 
την κατοχή τραπεζικών λογαριασµών, λογαριασµών συναλλαγών  ή λογαριασµών 
ταµιευτηρίου, τη διάθεση κρατικών ή εταιρικών οµολόγων, µετοχών ή µεριδίων, 
αµοιβαίων κεφαλαίων ή επενδυτικών λογαριασµών, την ύπαρξη αποταµιεύσεων σε 
στεγαστικό ταµιευτήριο, τη διάθεση ασφάλειας ζωής και τέλος το ενδεχόµενο να µην 
κατέχουν οι ερευνώµενοι τίποτα από τα παραπάνω.  
 
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η στατιστική ανάλυση, οι προαναφερόµενες επτά 
πρώτες κατηγορίες συνενώθηκαν σε µια κατηγορία, µε αποτέλεσµα, η τελική µεταβλητή 
της αποταµίευσης να λάβει διχοτόµο χαρακτήρα, καθώς η απάντηση «ναι» πήρε την τιµή 
ένα και η απάντηση «όχι» την τιµή δύο. 
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Επίσης, η διαµόρφωση του δείκτη της αποταµιευτικής συµπεριφοράς των ερευνώµενων 
βασίστηκε στην ανοικτή εκείνη ερώτηση που τους έδινε τη δυνατότητα να απαντήσουν 
δίνοντας το ποσό, το οποίο και τη χαρακτήριζε, µε αποτέλεσµα µετά από οµαδοποίηση των 
απαντήσεων αυτών να προκύψει η τελική µορφή της µεταβλητής, η οποία χωρίστηκε σε 
δύο κατηγορίες, στην πρώτη σχετικά µ� εκείνους το ποσό των αποταµιεύσεων των οποίων 
και έφτανε τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ και τη δεύτερη γι� αυτούς των οποίων οι 
αποταµιεύσεις ξεπερνούσαν τα είκοσι χιλιάδες Ευρώ. 
 
Εν κατακλείδι τα µέσα ιδιοκτησίας που ελήφθησαν στην εν λόγω µελέτη, ως έµµεσοι 
δείκτες των αντικειµενικών υλικών συνθηκών, περιέλαβαν την ιδιοκατοίκηση και την 
κατοχή αυτοκινήτου.  
 
Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης της ιδιοκατοίκησης αποτέλεσε µεταβλητή, η οποία µετά από 
οµαδοποίηση, οδήγησε στη δηµιουργία τριών κατηγοριών, από τις οποίες η πρώτη έλαβε 
την τιµή ένα και είναι εκείνη των ιδιοκτητών του τόπου κατοικίας, η δεύτερη αντιστοιχεί 
στην τιµή δύο και αναφέρεται στους ενοικιαστές και τέλος η τελευταία αφορά τα άτοµα 
που διαµένουν στη κατοικία τους χωρίς ενοίκιο και λαµβάνει την τιµή τρία. Η δε αρχική 
µεταβλητή περιλάµβανε και δύο ακόµη κατηγορίες, µεταξύ των οποίων τα µέλη 
συγκατοίκησης και οι υπενοικιαστές, οι οποίες και παραλείφθηκαν ακριβώς εξαιτίας της 
πλήρους απουσίας ατόµων που να ανήκουν σ� αυτές. 
 
Ενώ, όσον αφορά την κατοχή αυτοκινήτου, η αρχική µεταβλητή, η οποία περιλάµβανε 
τρεις κατηγορίες, αυτή της µη κατοχής αυτοκινήτου, της κατοχής ενός και της κατοχής δύο 
και περισσότερων, ακριβώς εξαιτίας της περιεκτικότητάς της, θεωρήθηκε σκόπιµο να 
παραµείνει αµετάβλητη και κατά τη στατιστική ανάλυση. 
 
 6.4.3.2. Υποκειµενικοί δείκτες των υλικών συνθηκών ύπαρξης 
 
Συγκεκριµένα, ο δείκτης οικονοµικής δυνατότητας, µεταβλητή η οποία περιλαµβάνεται 
στην ενότητα που διερευνά την εισοδηµατική κατάσταση του νοικοκυριού, λάµβανε στην 
αρχική του µορφή την τιµή ένα για την απάντηση «µε µεγάλη δυσκολία», την τιµή δύο για 
την απάντηση «µε κάποια δυσκολία», την τιµή τρία για την απάντηση «αρκετά εύκολα» 
και την τιµή τέσσερα για την τελευταία απάντηση «δύσκολα». Στα πλαίσια της 
στατιστικής ανάλυση οι δύο πρώτες κατηγορίες συµπτύχθηκαν σε µια, που αφορούσε τα 
άτοµα που δύσκολα κατόρθωναν να επιβιώσουν σε οικονοµικούς όρους, ενώ οι δύο 
τελευταίες κατηγορίες µετά την τελική οµαδοποίηση αναφερόταν στα άτοµα εκείνα που 
µπορούσαν να τα βγάλουν πέρα εύκολα. 
 
Όσον αφορά την αυτοοριζόµενη εξέλιξη των οικονοµικών δυνατοτήτων των ερευνώµενων, 
η εν λόγω µεταβλητή στην αρχική της µορφή αποτελείτο από πέντε κατηγορίες. Οι 
απαντήσεις στην ερώτηση αυτή εκτείνονταν από την ύπαρξη σηµαντικής βελτίωσης, την 
κατά κάποιο τρόπο βελτίωση και την παραµονή της στα ίδια επίπεδα µέχρι την 
χειροτέρευσή της κατά κάποιο τρόπο και τη σηµαντική χειροτέρευση της. Ωστόσο, 
κρίθηκε σκόπιµο οι δύο πρώτες κατηγορίες και οι δύο τελευταίες να συνενωθούν σε µία, 
δίνοντας στην αρχική µεταβλητή δύο τιµές, την πρώτη αναφορικά µε τη βελτίωση της 
οικονοµικής κατάστασης και την τελευταία αναφορικά µε τη χειροτέρευσή της, ενώ για 
την κατηγορία σχετικά µε τη µη µεταβολή της δε χρειάστηκε οµαδοποίηση. 
 
Τέλος, η ικανοποίηση από το µισθό ελήφθη ακριβώς για να υπερκερασθούν τα εµπόδια 
αναφορικά µε τα ενδεχόµενα χαµηλά ποσοστά απαντήσεων σχετικά µε το πραγµατικό 
διαθέσιµο εισόδηµα, ειδικά δε όσον αφορά το εισόδηµα από εργασία. Η µεταβλητή αυτή 
έλαβε αφενός, την τιµή ένα γι� αυτούς που συµφώνησαν και αφετέρου, την τιµή δύο γι� 
αυτούς που διαφώνησαν. 
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6.4.3.3. ∆είκτης διαµόρφωσης των εισοδηµατικών πόρων 
 
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη λήψη ή όχι οικονοµικής στήριξης η τιµή ένα της 
µεταβλητής αντιστοιχούσε στην απάντηση «ναι», ενώ στην απάντηση «όχι» αντιστοιχούσε 
η τιµή δύο. Ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε περαιτέρω οµαδοποίηση, αλλά η µεταβλητή 
παρέµεινε όπως ακριβώς είχε διαµορφωθεί στο ερωτηµατολόγιο.  
 
Ωστόσο, η οµαδοποίηση θεωρήθηκε αναγκαία για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 
σχετικά  µε τις βασικές αιτίες για τις οποίες οι ερευνώµενοι έλαβαν οικονοµική στήριξη 
αξίας διακοσίων-πενήντα Ευρώ τον τελευταίο χρόνο. 
 
Η αρχική αυτή µεταβλητή περιλάµβανε εννιά κατηγορίες και συγκεκριµένα τη λήψη 
οικονοµικής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών, για την αγορά ή την επίπλωση 
σπιτιού ή διαµερίσµατος, για την παροχή βοήθειας σε µια µεγάλη δαπάνη, για ένα µεγάλο 
οικογενειακό γεγονός, για βοήθεια σε περίπτωση διαζυγίου, για βοήθεια µετά από θάνατο 
ή ασθένεια, για την προσφορά βοήθειας σε κάποιο άνεργο άτοµο, για ανώτερη εκπαίδευση 
και τέλος προκειµένου να καλύψουν κάποια νοµική τους υποχρέωση. 
 
Η παραπάνω µεταβλητή, στην τελική της µορφή και µετά από οµαδοποίηση, χωρίστηκε σε 
τρεις ξεχωριστές κατηγορίες, την κατηγορία των βιολογικών αναγκών, η οποία έλαβε την 
τιµή ένα, την κατηγορία των αναγκών ασφάλειας, στην οποία και δόθηκε η τιµή δύο, ενώ 
την τιµή τρία έλαβε η λήψη της εν λόγω βοήθειας για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 
Ενώ, οι αρχικές εκείνες κατηγορίες που αφορούσαν στην οικονοµική στήριξη που έλαβαν 
οι ερευνώµενοι προκειµένου να βοηθήσουν οι ίδιοι κάποια άλλα άτοµα, σε δύσκολες 
συνθήκες της ζωής τους, πήρε την τιµή τέσσερα. 
 
Τέλος, αναφορικά µε την πηγή από την οποία και αντλήθηκε η οικονοµική στήριξη για την 
κάλυψη κάθε µιας από τις παραπάνω κατηγορίες αναγκών, οι απαντήσεις οµαδοποιήθηκαν 
σε τρεις τελικές κατηγορίες, µε την τιµή ένα να αντιστοιχεί στο στενό οικογενειακό 
περιβάλλον, στο συγγενικό περιβάλλον να αντιστοιχεί η τιµή δύο και την τελική 
µεταβλητή, αυτή του κοινωνικού περιβάλλοντος, να λαµβάνει την τελευταία τιµή. 
 
Η δε αρχική µορφή της µεταβλητής περιλάµβανε τριάντα- τρεις κατηγορίες, µε τις 
µεταβλητές ένα έως τρία (1=σύζυγος ή σύντροφος, 2=µητέρα, 3=πατέρας), οκτώ έως εννέα 
(8=αδερφός, 9=αδερφή) και δέκα έως δέκα-εννιά (10=πρώτο παιδί, 11=δεύτερο παιδί, 
12=τρίτο παιδί, 13=τέταρτο παιδί, 14=πέµπτο παιδί, 15=έκτο παιδί, 16=έβδοµο παιδί, 
17=όγδοο παιδί, 18=έννατο παιδί, 19=άλλα παιδιά) να αναφέρονται στο στενό 
οικογενειακό περιβάλλον, τις µεταβλητές τέσσερα έως επτά (4=πεθερά, 5=πεθερός, 6=θετή 
µητέρα, 7=θετός πατέρας) και είκοσι έως είκοσι-τρία (20=γαµπρός, 21=νύφη, 22=εγγόνια, 
23=παππούδες) να περιγράφουν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, τις µεταβλητές 
είκοσι-τέσσερα έως είκοσι-οκτώ (24=θεία, 25=θείος, 26=ανηψιά, 27=ανηψιός, 28=άλλοι 
συγγενείς) να συνιστούν το συγγενικό περιβάλλον και τέλος τις εναποµείναντες 
µεταβλητές από είκοσι-εννέα έως τριάντα-τρία (29=φίλος, 30=πρώην συνάδελφος, 
31=γείτονες, 32=πρώην σύζυγος και 33=άλλοι γνωστοί) να περιγράφουν το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. 
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6.4.3.4. Ασφαλιστική κάλυψη 
 
Η διερεύνηση της ασφαλιστική κάλυψης βασίστηκε στο τµήµα εκείνο του 
ερωτηµατολογίου, το σχετικό µε την υγειονοµική φροντίδα. Η βασική ερώτηση από την 
οποία και αντλήθηκαν οι πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ή µη της αντίστοιχης 
κάλυψης ήταν εκείνη, η οποία περιλάµβανε εννέα ευδιάκριτες κατηγορίες ταµείων και 
συγκεκριµένα, η πρώτη το ΙΚΑ, η δεύτερη τον ΟΓΑ, η τρίτη τα ταµεία 
ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ/ΤΑΕ/ΤΣΑ, η τέταρτη τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ, η 
πέµπτη τα ασφαλιστικά ταµεία των ∆ΕΚΟ, η έκτη τα ταµεία ΤΣΑΥ/ΤΣΜΕ∆Ε/Ταµείο 
Νοµικών, η έβδοµη το ΤΑΞΥ,  η όγδοη το ΝΑΤ και η ένατη τα διάφορα ταµεία των 
τραπεζοϋπαλλήλων, ενώ υπήρξε και η κατηγορία για οποιοδήποτε άλλο ταµείο από τα 
προαναφερθέντα. Η δε τελευταία κατηγορία αναφερόταν σ� εκείνα τα άτοµα που δεν 
διέθεταν κανένα ταµείο ασφάλισης. 
 
Προκειµένου να δηµιουργηθεί µια νέα µεταβλητή, η οποία και να παρουσιάζει τα ποσοστά 
αυτών που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους ταµείου, 
τα ποσοστά των ερευνώµενων που άνηκαν σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία προστέθηκαν 
και έτσι δηµιουργήθηκε η τιµή της µεταβλητής που αντιστοιχούσε στο «ναι» ως προς τη 
διάθεση ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ εκείνοι που στην αρχική µεταβλητή είχαν απαντήσει 
ότι δε διέθεταν κανένα ταµείο ασφάλισης συµπεριλήφθηκαν στην τιµή δύο, δηλαδή στην 
απάντηση «όχι». 
   
Όσον αφορά δε τη µελέτη των διαφοροποιήσεων στην αυτοαναφερόµενη υγεία και κυρίως 
τη χρήση υπηρεσιών υγείας, περισσότερο σκόπιµη κρίθηκε η διερεύνηση τους µεταξύ 
ταµείων που παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις κοινωνικό-οικονοµικές 
κατηγορίες των ατόµων που καλύπτουν αλλά και τις υγειονοµικές υπηρεσίες που 
διασφαλίζουν,, στοιχεία τα οποία και αντλήθηκαν από την ίδια ακριβώς µεταβλητή. 
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Πίνακας 6.4.1.  Περιγραφή ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών 
 

 
Μεταβλητές 
 

 
Τιµές Μεταβλητών 
 

 
 

1. ∆ηµογραφικές Μεταβλητές 
  
 
 
Φύλο 

 
Άνδρες=1, Γυναίκες=2 
 

 
Ηλικία 

  
<49= 1, 50-64=2, 65-79=3, 80>=4 
 

 
 

2. Κοινωνικές Μεταβλητές 
 
 
 
Οικογενειακή Κατάσταση 

 
Ποτέ παντρεµένοι=1, Έγγαµοι /Συµβίωση σε µόνιµη 
βάση=2, ∆ιαζευγµένοι/ Παντρεµένοι σε διάσταση=3, 
Χήροι=4 
 

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 
 

 
Καµµία=1, Βασική=2, Μέση=3, Ανώτατη ή Ανώτερη=4 
 

 
Τωρινή Κατάσταση Απασχόλησης 

 
Συνταξιούχοι=1, Εργαζόµενοι=2, Άνεργοι /φροντίζοντας το 
σπίτι ή την οικογένεια=3, Μόνιµα ασθενείς ή ανάπηροι=4 

 
Κοινωνικές Σχέσεις  
 
 1)∆είκτες Συµµετοχής σε Κοινωνικά δίκτυα 
 
Συχνότητα Επαφής µε τα παιδιά 
Μέγεθος Νοικοκυριού 
Μορφές Συµβίωσης  
 
 
 
 
2)∆είκτες Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
 
∆ραστηριότητες τελευταίου µήνα 
 
 
 
 
 
3)∆είκτης Κοινωνικής Στήριξης 
 
Λήψη Στήριξης σε ∆ραστηριότητες  
Ικανοποίηση από τη Ληφθείσα Βοήθεια 

 
 
 
 
Συχνά=1, Λιγότερο Συχνά/Σπάνια=2, Ποτέ=3 
 
1 άτοµο=1, 2 άτοµα=2, 3 άτοµα=3, 4 άτοµα και άνω=4 
 
Με σύζυγο ή µε σύντροφο=1, Μόνος=2 
 
 
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία=1, 
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα=2, Προσφορά 
βοήθειας στο οικογενειακό, συγγενικό και κοινωνικό 
περιβάλλον=3, Παρακολούθηση επιµορφωτικού ή 
εκπαιδευτικού προγράµµατος=4, Συµµετοχή σε αθλητικό, 
κοινωνικό ή άλλου είδους σωµατείο=5, Συµµετοχή σε 
θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση=6, Συµµετοχή σε πολιτική 
ή κοινωνική οργάνωση=7 
 
 
Ναι=1, Όχι=2 
 
Ναι=1, Όχι=2 
 

 
Μεταβλητές  
 

 
Τιµές Μεταβλητών 
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3. Οικονοµικές Μεταβλητές 
 
 
 
Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
Εισοδηµατική Κατάσταση 
Εισόδηµα από Εργασία 
Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
 
  2)∆είκτες Περιουσίας 
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
 
  3)Μέσα Ιδιοκτησίας  
Ιδιοκατοίκηση 
Κατοχή αυτοκινήτου 
 

 
 
 
<5.000 �=1,  5.000-20.000 �=2,  20.000 � > =3 
 
<3.000 �=1,  3.000-10.000 �=2, 10.000 � > =3 
 
 
Ναι=1, Όχι=2 
 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 � =1, Υψηλή 
Αποταµίευση πάνω από 20.000 � =2 
 
 
Ναι=1, Όχι=2 
 
Ναι=1, Όχι=2 

 
Υποκειµενικοί δείκτες των υλικών συνθηκών ύπαρξης 
 
1)Αυτοοριζόµενη οικονοµική εξέλιξη 
 
2)∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
3)Ικανοποίηση από το Μισθό 
 

 
 
 
Βελτιώθηκε=1, Παρέµεινε Αµετάβλητη=2, Χειροτέρεψε=3. 
 
∆ύσκολα=1, Εύκολα= 2 
 
Ναι=1, όχι=2 

 
∆είκτης διαµόρφωσης των εισοδηµατικών πόρων 
 
1)Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
 

 
Ναι=1, όχι=2 
 

 
Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
1)∆ιάθεση Ασφαλιστικής κάλυψης 
 
2)Κατηγορία Ασφαλιστικού Οργανισµού 
 

 
 
Ναι=1, όχι=2 
 
ΙΚΑ=1, ΟΓΑ=2 
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6.5. Μέτρηση εξαρτηµένων µεταβλητών 
 
Αναφορικά µε τη διερεύνηση του επιπέδου υγείας, ως αντιπροσωπευτικός δείκτης αυτού 
χρησιµοποιήθηκε η αυτοαναφερόµενη υγεία. Ενώ, ως δείκτες προσφυγής στην 
υγειονοµική φροντίδα ελήφθησαν η συχνότητα επισκέψεων σε γενικούς και 
οικογενειακούς γιατρούς και η εισαγωγή σε νοσοκοµειακή µονάδα τους τελευταίους 
δώδεκα µήνες. 
 
6.5.1. Αυτοαναφερόµενη Υγεία 
 
Όσον αφορά στην αυτοαναφερόµενη υγεία, το ερωτηµατολόγιο περιείχε δύο µεταβλητές. 
Η πρώτη, η οποία και βρισκόταν στην αρχή του τµήµατος τους ερωτηµατολογίου 
αναφορικά µε το επίπεδο υγείας, περιλάµβανε πέντε κατηγορίες, την αξιολόγηση της 
υγείας ως άριστης, πολύ καλής, καλής, µέτριας και κακής. Επίσης, η αµέσως επόµενη 
ερώτηση στο τµήµα αυτό αφορούσε στην αξιολόγηση της υγείας ως άριστης, πολύ καλής, 
καλής, µέτριας και κακής. Και οι δύο αυτές µεταβλητές, περιλαµβάνονταν ξανά στο τέλος 
του εν λόγω τµήµατος. 
 
Ωστόσο, θεωρήθηκε σκόπιµο να ληφθούν οι απαντήσεις που είχαν δοθεί στην µεταβλητή 
κατά την έναρξη των σχετικών µε το επίπεδο υγείας ερωτήσεων, προκειµένου οι 
απαντήσεις να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στη σφαιρική αντίληψη που έχει 
διαµορφώσει το άτοµο για την υγεία του, πριν υποβληθεί σ� άλλες περισσότερο 
λεπτοµερείς ερωτήσεις γι� αυτήν, οι οποίες ενδεχοµένως να επηρεάσουν την κρίση του. 
Επίσης, προκειµένου, να διερευνηθούν τα ποσοστά και άριστης υγείας και όχι µόνο πολύ 
καλής, ως περισσότερο κατάλληλη θεωρήθηκε η πρώτη από τις δύο µεταβλητές. 
 
6.5.2. Χρήση Υπηρεσιών υγείας 
 
Προκειµένου να διερευνηθούν τα επίπεδα χρήσης υγειονοµικών υπηρεσιών, 
χρησιµοποιήθηκαν, τόσο δείκτες πρωτοβάθµιας, όσο και δευτεροβάθµιας φροντίδας 
υγείας. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη χρήση εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών υγείας, 
ελήφθησαν ως δείκτες η συχνότητα επισκέψεων σε γενικούς και ειδικούς γιατρούς. Η 
αρχική µεταβλητή αναφερόταν στο πόσες φορές οι ερευνώµενοι είχαν δει ή µιλήσει σε 
γιατρό σχετικά µε την υγεία τους τον τελευταίο χρόνο, ενώ η αµέσως επόµενη αφορούσε 
στον αριθµό των επαφών αυτών σε γενικό γιατρό ή κέντρο ιατρικής φροντίδας. 
Προκειµένου, να κατασκευαστεί ο δείκτης χρήσης εξειδικευµένων γιατρών, αφαιρέθηκαν 
οι τελευταίες περιπτώσεις από το συνολικό αριθµό επισκέψεων που αφορούσε, τόσο 
γενικούς, όσο και εξειδικευµένους γιατρούς. 
 
Ως αποτέλεσµα, προέκυψε µια νέα µεταβλητή αναφορικά µε τον αριθµό επισκέψεων σε 
εξειδικευµένο γιατρό, η οποία, µαζί µε την ήδη υπάρχουσα αναφορικά µε τη χρήση 
γενικών γιατρών, οµαδοποιήθηκαν προκειµένου να δηµιουργηθούν κλίµακες συχνοτήτων. 
Ακριβώς, επειδή η µεγαλύτερη διασπορά των τιµών ήταν µεταξύ µιας και δώδεκα φορών 
δηµιουργήθηκαν οι εξής κλίµακες συχνοτήτων:  «µηδέν φορές», «µία έως δύο φορές», 
«τρεις έως πέντε», «έξι έως δώδεκα», «δεκατρείς φορές και πάνω». Τέλος, ο δείκτης 
προσφυγής στη νοσοκοµειακή φροντίδα τον τελευταίο χρόνο βασίστηκε σε µια διχοτόµο 
µεταβλητή αναφορικά µε την  εισαγωγή ή µη σε νοσοκοµείο. 
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6.6. Στατιστική ανάλυση 
 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερευνώµενους στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
εστάλησαν από την Kappa Research, η οποία, όπως και προαναφέρθηκε, ανέλαβε τη 
συλλογή των δεδοµένων για την Ελλάδα, στο υπεύθυνο για τη συλλογή, κωδικοποίηση και 
επεξεργασία των δεδοµένων όλων των χωρών, πρόγραµµα AMANDA. 
 
Στη συνέχεια και µετά από την κατάλληλη κωδικοποίηση και εισαγωγή των δεδοµένων 
στο  SPSS για Windows (έκδοση 12.0), τα δεδοµένα εστάλησαν για την επεξεργασία και 
ανάλυσή τους στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας στο τµήµα Κοινωνικής Ιατρικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, από όπου και αντλήθηκαν για την πραγµατοποίηση της εν λόγω 
εργασίας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση 
συχνοτήτων προκειµένου να παρουσιαστεί η κατανοµή τόσο του δείγµατος  όσο και των 
υπό µελέτη ανεξάρτητων µεταβλητών κατά φύλο και ηλικιακές οµάδες. 
 
 Σε δεύτερη φάση, στο συνολικό πληθυσµό του ελληνικού δείγµατος πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση χ2 των στοιχείων ανά ζεύγη (crosstabs), µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών 
αφενός, της αυτοαναφερόµενης υγείας και αφετέρου, της χρήσης, τόσο γενικών και 
εξειδικευµένων γιατρών, όσο και νοσοκοµειακών υπηρεσιών και κάθε µιας από τις 
µεταβλητές που ελήφθησαν ως ανεξάρτητες. 
 
Σε τρίτη φάση, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε τη βαρύτητα κάθε 
µιας από τις ανεξάρτητες µεταβλητές στη διαµόρφωση των επιπέδων αυτοαναφερόµενης 
υγείας και χρήσης υπηρεσιών υγείας, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής 
παλινδρόµησης (Logistic Regression), η οποία και επιτρέπει τη δηµιουργία ενός γραµµικού 
µοντέλου παλινδρόµησης αναφορικά µε το ποιες είναι εκείνες οι ανεξάρτητες µεταβλητές 
που συµβάλουν περισσότερο στη διαµόρφωση των παραπάνω δεικτών. 
 
Η εν λόγω ανάλυση έγινε στο σύνολο του πληθυσµού µε εξαρτηµένες µεταβλητές την 
αυτοαναφερόµενη υγεία και τη χρήσης υπηρεσιών υγείας και ανεξάρτητες µεταβλητές 
εκείνους την κατά την χ2 ανάλυση στατιστικά σηµαντικούς. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 95

 
7. Περιγραφή του δείγµατος- Ανάλυση συχνοτήτων 
 
Μία από τις κύριες υποθέσεις της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός τυχών 
διαφορών στη συσχέτιση των δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων µε 
το δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας και τις µεταβλητές χρήσης υπηρεσιών υγείας. Μια 
αρχική προσέγγιση είναι η απεικόνιση των συχνοτήτων των παραγόντων αυτών ώστε να 
διαπιστωθεί η κατανοµή όλων των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. 
Έτσι για τον κάθε δείκτη και το κάθε σύνολο µεταβλητών προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: 
 
Για την κατανόηση της Περιγραφικής Στατιστικής Ανάλυσης χρήσιµη είναι µια σύντοµη 
αναφορά στην περιγραφή του δείγµατος.  Το δείγµα αποτελείται από 1502 νοικοκυριά τα 
οποία  απαρτίζονται από 3255 άτοµα. Ο αριθµός των ατόµων που τελικά λαµβάνουν µέρος 
στην παρούσα µελέτη ανέρχεται σε  2142 άτοµα. Στο ερωτηµατολόγιο κλήθηκαν να 
απαντήσουν άτοµα ηλικίας άνω των 50 ετών καθώς και οι σύντροφοί τους ανεξαρτήτου 
ηλικίας.  
 
 
7.1. ∆ηµογραφικές µεταβλητές (Πίνακας I, 7.1.) 
 
 
7.1.1 Φύλο   

 
Από το σύνολο των 1502 νοικοκυριών οι 820 (54,6%) πρώτοι ερωτώµενοι είναι γυναίκες, 
ενώ ο αριθµός των αντρών ανέρχεται σε 681 άτοµα (45,3%).Αντίστοιχα σε σύνολο 3255 
ατόµων οι 1473 (54,3%) ήταν άντρες και οι 1781 (54,7%) ήταν γυναίκες. 
 
Τέλος σε σύνολο 2142 ατόµων που τελικά επιλέχθηκαν και συµµετείχαν στην παρούσα 
µελέτη απαντώντας στο ερωτηµατολόγιο οι 901 (42,1%) δήλωσαν άντρες, ενώ το ποσοστό 
των γυναικών ήταν εµφανώς µεγαλύτερο και ανέρχεται σε 57,9% (1241 γυναίκες). 
 
7.1.2 Ηλικία 
 
Από το σύνολο των νοικοκυριών προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών 720 
(47,9%) απαρτίζεται από άτοµα ηλικίας 50-64 ετών, εξίσου µεγάλο ποσοστό νοικοκυριών 
531 (35,4%) είναι και αυτά που αποτελούνται από άτοµα ηλικίας 65-79 ετών. Αντίθετα 
µόλις στο 11,3%  των νοικοκυριών, δηλαδή σε 169 από αυτά διαµένουν άτοµα ηλικίας άνω 
των 75 ετών και µόλις 81 άτοµα δηλώνουν ηλικία κάτω των 50 ετών. 
 
Σε σύνολο 3255 ατόµων, από τα 2079 άτοµα που διαµένουν στα νοικοκυριά που αρχικά 
επιλέχθηκαν να πάρουν µέρος στη µελέτη, τα οποία ήταν άνω των 50 ετών, τα 1103 
(34,0%) άνηκαν στην ηλικιακή οµάδα 50-69 ετών, τα 780 (24,0%) ήταν 65-79 ετών, ενώ 
µόλις 196 (6,0%) είχαν ηλικία 80>. Σε σύνολο 2142 ατόµων, οι 1040 (48,6%) δήλωσαν ότι 
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 50-64, 722 (33,7%) στην οµάδα 65-79 ετών ενώ µόλις το 
9,4% (201 άτοµα) δήλωσε ηλικία από 80 ετών και άνω. Τα 179 άτοµα που πήραν µέρος 
στην έρευνα αλλά ήταν λιγότερο από 50 ετών θα αποτελέσουν µέρος της δικής µας 
ανάλυσης. 
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7.2. Κοινωνικές Μεταβλητές   
(Πίνακας I. 7.2) 
 
7.2.1. Μορφωτικό Επίπεδο 
 
Στον πίνακα 5.1.2 απεικονίζεται το µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων όπως 
αναφέρθηκε από τους ίδιους. ΄΄Βασική΄΄ εκπαίδευση έως 6 χρόνια δήλωσαν 909 άτοµα 
(42,6%), ΄΄Μέση΄΄ εκπαίδευση έως 12 χρόνια ανέφεραν 617 άτοµα ποσοστό 28,9%, 
΄΄Ανώτατη΄΄ 393 άτοµα (18,4%), ενώ 214 άτοµα (10%) δήλωσαν ότι δεν έχουν ΄΄κανένα 
πτυχίο΄΄. 
 
 

10,03%

42,62%28,93%

18,42%

Καµία
Βασική
Μέση
Ανώτατη

 
 
 
Σχήµα 7.2.1. Κατανοµή Μορφωτικού επιπέδου 
 
 
 
7.2.2 Απασχόληση  
 
  7.2.2.1  Εργασιακή  Κατάσταση 
 
Από τα 2130 άτοµα που απάντησαν στην ερώτηση της εργασιακής κατάστασης το 
υψηλότερο ποσοστό 45,2% δήλωσαν συνταξιούχοι, 26,6% εργαζόµενοι και εµφανίζεται 
µεγάλο ποσοστό ανεργίας ύψους 26,3%. Μόλις το 1,4%, δηλαδή 30 άτοµα δήλωσαν 
µόνιµη ασθένεια/ αναπηρία. 
 
  7.2.2.2 ∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 
 
Στην ερώτηση αυτή δηλώνουν τα άτοµα που εργάζονται εάν η εργασία τους είναι 
σωµατικά απαιτητική ή όχι. Τα ποσοστά που εµφανίζονται είναι ότι 61,3%, 396 άτοµα 
αναφέρουν σωµατικά απαιτητική την εργασία του έναντι 250 ατόµων (38,7%) που 
δηλώνουν ότι δεν έχουν σωµατικά απαιτητική εργασία. 
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7.2.3 Οικογενειακή Κατάσταση 
 
Από τα 3132 άτοµα που απαντούν στην ερώτηση της οικογενειακή τους κατάστασης το 
69,3% αυτών δηλώνουν  έγγαµοι ή ότι συµβιώνουν µόνιµα, 4,8% δηλαδή 102 άτοµα είτε 
είναι παντρεµένοι και ζουν χωριστά ή είναι διαζευγµένοι και 90 άτοµα (4,2%) δεν έχουν 
παντρευτεί ποτέ. Τέλος 463 άτοµα, δηλαδή 21,7% είναι χήροι.  
 
 
7.2.4. Κοινωνικές Σχέσεις 
 
  7.2.4.1 ∆είκτες Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 
    7.2.4.1.1.  Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά  
 
Με το δείκτη αυτό καταγράφονται οι επαφές που έχουν τα άτοµα ηλικίας 50 και άνω µε τα 
παιδιά τους. Τα άτοµα που εξαρχής δηλώνουν ότι δεν έχουν παιδιά δεν απαντούν σε αυτήν 
την ερώτηση. Επίσης η συγκεκριµένη ερώτηση τίθενται µόνο σε ένα άτοµο εκ των δύο του 
ζευγαριού, τον οικογενειακό ερευνώµενο. Εποµένως σε σύνολο 898 ατόµων εκ των 2142, 
843 άτοµα δηλώνουν ότι έχουν συχνή επαφή µε τα παιδιά τους  σε ποσοστό 93,8% 
αντιθέτως µε το µικρό ποσοστό των 55 ατόµων (6,1%) τα οποία δηλώνουν ότι έχουν 
σπάνια επαφή µε τα παιδιά τους έως και καθόλου. 
 
7.2.4.1.2 Μέγεθος Νοικοκυριού  
 
Ο δείκτης αυτός επιβεβαιώνει την υποψία ότι στις παρούσες ηλικιακές κατανοµές το 
ποσοστό του ενός άτοµου στο νοικοκυριό θα εµφανιζόταν υψηλό. Έτσι το 24,7% δηλώνει 
ότι ζει ένα άτοµο στο νοικοκυριό, το 38,2% ότι ζουν δύο άτοµα, το 15,5%  3 άτοµα όπου 
πιθανολογούµε ότι το τρίτο άτοµο σε υψηλό ποσοστό  θα είναι παιδί και γονέας και το 
21,5% αναφέρει ότι ζουν πάνω από 4 άτοµα στο νοικοκυριό. Αξίζει να αναφέρουµε ότι 
αναφέρθηκαν µέχρι 7 άτοµα σε µικρό ποσοστό νοικοκυριών. 
 
7.2.4.1.3  Τρόποι Συµβίωσης 
 
Στον εν λόγο κοινωνικό δείκτη παρουσιάζεται η κατάσταση συµβίωσης  των πρώτων 
ερωτώµενων. Από το σύνολο των νοικοκυριών προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών ζει µε σύζυγο ή σύντροφο 839 άτοµα (55,9%), ενώ αρκετά µεγάλο είναι και το 
ποσοστό των ατόµων που ζουν µόνοι 661 άτοµα (44,0%). Παρατηρείται, επίσης, στο 
σύνολο των 3114 ατόµων σε 3255 άτοµα ότι το 55,7% συµβιώνει µε άλλο άτοµο και το 
44,3% ζει µόνο.  
 
Το ποσοστό των ατόµων που συµβιώνουν στον πληθυσµό των 2142 ερωτώµενων 
ανέρχεται σε 69,4%, δηλαδή σε 1485 άτοµα, ενώ το ποσοστό των ατόµων που ζουν µόνοι 
τους και παίρνουν τελικά µέρος στη µελέτη είναι αρκετά µικρότερο και φθάνει τα 656 
άτοµα (30,6%). 
 
 
7.2.5 ∆είκτες Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
 
7.2.5.1 Συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
 
Παρατηρούµε ότι από τα 2077 άτοµα που απάντησαν στην ερώτηση των δραστηριοτήτων 
τα 918 άτοµα έδωσαν αρνητική απάντηση ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι πήρε 
µέρος σε θρησκευτική τελετή ή εκκλησιαστική εκδήλωση σε ποσοστό 28,3%.  
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Αρκετά σηµαντικό ποσοστό εµφανίζει και η απάντηση της βοήθειας σε οικογένεια και 
φίλους ή γείτονες συγκεντρώνοντας ποσοστό 10,9%, ενώ µόλις το 2,7% παρακολούθησε 
επιµορφωτικό ή εκπαιδευτικό σεµινάριο και το 2,8%   συµµετείχε σε εθελοντική ή 
φιλανθρωπική εργασία. Επιπροσθέτως ένα µικρό 4,7% αλλά αξιοσηµείωτο ποσοστό 
ατόµων αναφέρει ότι φρόντισε άρρωστο ή ανάπηρο ενήλικα. 
 
 
7.2.6 ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης 
 
  7.2.6.1  Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 
 
Ο δείκτης αυτός καταγράφει τα ποσοστά που προήλθαν βάση των απαντήσεων των 
ερωτώµενων αναφορικά µε τα αν λαµβάνουν βοήθεια στην καθηµερινή τους ζωή για την 
εκπλήρωση βασικών λειτουργιών.  Σε σύνολο 2142 ατόµων το 26,0% των ατόµων που 
τελικά απάντησαν στην παρούσα ερώτηση δήλωσαν ότι έλαβαν βοήθεια, ενώ το 74,0% 
έδωσε αρνητική απάντηση. 
 
7.2.6.2 Ικανοποίηση από τη ληφθείσα Βοήθεια 
 
Ο δείκτης ικανοποίησης καταγράφει τη συχνότητα ικανοποίησης των ατόµων που 
λαµβάνουν βοήθεια. Από τα άτοµα, λοιπόν, που λαµβάνουν βοηθητική στήριξη (206) 
ποσοστό 86,9% αναφέρει ότι νοιώθουν ΄΄Συνέχεια ή Συνήθως΄΄ ικανοποιηµένοι από την 
παροχή βοήθειας που τους προσφέρεται, ενώ µόλις το 13,1%, δηλαδή 31 άτοµα αναφέρουν 
ελλιπή ικανοποίηση (΄΄Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ΄΄). 
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7.3 Οικονοµικές µεταβλητές   
(Πίνακας 5.3) 
 
7.3.1 Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
  7.3.1.1 Εισοδηµατική Κατάσταση 
 
    7.3.1.1.1.  Εισόδηµα από Εργασία 
 
Ο αντικειµενικός οικονοµικός δείκτης της εισοδηµατικής κατάστασης εµφανίζει το ετήσιο 
εισόδηµα από εργασία όπως δηλώθηκε από τους ερωτώµενους. Εισόδηµα από εργασία 
λιγότερο από 5000 � ανέφερε το 15,3% (82 άτοµα), ενώ το 53,5% δηλαδή  287 άτοµα 
δήλωσαν εισόδηµα από 5000 έως 20000 �. Υψηλό εµφανίζεται και το ποσοστό εκείνων 
που δήλωσαν εισόδηµα πάνω από 20000 � το οποίο ανέρχεται σε 31,2% (167 άτοµα). 
 
 

Εισόδηµα
έως 5000 �
5000 έως 20000 �
20000 � και άνω

 
 
 
Σχήµα 7.3.1. Κατανοµή Εισοδηµατικής Κατάστασης 
 
 
   7.3.1.1.2. Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
Η µεταβλητή του εισοδήµατος από συντάξεις απεικονίζει το ποσοστό των ατόµων που 
λαµβάνουν σύνταξη σε συνάρτηση µε τις εισοδηµατικές κατανοµές όπως διαµορφώθηκαν. 
Έτσι από τους συνταξιούχους το 81,5% (778 άτοµα) λαµβάνει ετήσιο ποσό λιγότερο από 
3000 �, 13,3% λαµβάνει σύνταξη ύψους 3000 έως 10000 � και µόλις το 5,2%, 50 άτοµα 
λαµβάνουν πάνω από 10000 �.  
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7.3.1.2 ∆είκτες Περιουσίας 
 
   7.3.1.2.1. Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
 
Από τα 2142 άτοµα της µελέτης µας τα 1476 απάντησαν στην παρούσα ερώτηση, διότι 
απάντησε µόνο ο οικονοµικά ερευνώµενος. Στο σύνολο αυτών που απάντησαν το 58,7% 
δήλωσε ότι έχει αποταµιεύσεις και επενδύσεις, ενώ το 41,3%, ένα σηµαντικό  ποσοστό, 
δήλωσε ότι δεν έχει στην κατοχή του τίποτα από αυτά. 
 
 
7.3.1.2.2.  Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
Η µεταβλητή της αποταµιευτικής συµπεριφοράς καθορίζει το ύψος αυτής µε βάση κλίµακα 
όπως αυτή διαµορφώθηκε έπειτα από οµαδοποίηση των δηλωθέντων ποσών αποταµίευσης. 
Χαµηλή αποταµίευση έως 20.000 � δηλώνουν 476 άτοµα, δηλαδή ποσοστό 85,0%, ενώ 
µόλος το 15,0% αναφέρει ότι κατέχει αποταµιεύσεις ύψους 20000 � και άνω. 
 
 
7.3.1.3 Μέσα Ιδιοκτησίας 
 
  7.3.1.3.1.  Ιδιοκατοίκηση 
 
Από τα 1437 άτοµα που απάντησαν την παρούσα ερώτηση το 83,6% αυτών δήλωσαν ότι 
είναι ιδιοκτήτες του οικήµατος στο οποίο διαµένουν ενώ µόλις το 9,4% δήλωσε ότι µένει 
σε ενοίκιο και 7% απάντησε ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο µένει αλλά δεν 
πληρώνει ενοίκιο. Πιθανόν το 7% αφορά ηλικιωµένα άτοµα ή άτοµα µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας. 
 
 
  7.3.1.3.2  Κατοχή Αυτοκινήτου 
 
Βασική παράµετρος ιδιοκτησίας και αντικειµενικός οικονοµικός δείκτης είναι η µεταβλητή 
της κατοχής αυτοκινήτου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ένα υψηλό ποσοστό 52,6% αναφέρει ότι 
δεν έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο. Το 38,6% δηλώνει κατοχή ενός αυτοκινήτου, ενώ 
µόλις το 8,8% (136 άτοµα) κατέχει πάνω από δύο αυτοκίνητα.   
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7.3.2 Υποκειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
 7.3.2.1 Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη 
 
Ο δείκτης οικονοµικής εξέλιξης αναφέρεται στην αυτοοριζόµενη οικονοµική κατάσταση 
των ερωτώµενων σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο.   
 
Σε σύνολο 2142 ερωτώµενων έδωσαν απάντηση 1470 άτοµα ενώ το missing system 
εµφανίζει 672 άτοµα τα οποία είναι αυτά που δεν απαντούν διότι απαντά µόνο ο βασικός 
οικονοµικός ερωτώµενος. Από τα άτοµα που απάντησαν µόλις το 7,9% δήλωσε ότι 
΄΄βελτιώθηκε΄΄ η οικονοµική του κατάσταση ενώ 49,8% ανέφερε ότι ΄΄παρέµεινε η ίδια΄΄ 
και 42,3% ότι ΄΄χειροτέρεψε΄΄. 
 
 
 7.3.2.2 ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
Εδώ τίθεται το ερώτηµα αν το νοικοκυριό από οικονοµική σκοπιά καταφέρνει να τα βγάλει 
πέρα ΄΄εύκολα΄΄ ή ΄΄δύσκολα΄΄. Αυτό το ερώτηµα αποτελεί το δείκτη οικονοµικής 
δυνατότητας.  
 
Από τα 1468 άτοµα τα οποία απάντησαν την παρούσα ερώτηση σε σύνολο 2142 ατόµων 
τα 1034 (70,4%) δήλωσαν  ότι τα βγάζουν πέρα ΄΄δύσκολα΄΄ σε αντίθεση µε 434 άτοµα τα 
οποία σε ποσοστό 29,6% ανέφεραν την οικονοµική τους κατάσταση καλή δηλώνοντας ότι 
τα βγάζουν πέρα ΄΄εύκολα΄΄.  
 
 7.3.2.3 Ικανοποίηση από το µισθό 
 
Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει την ικανοποίηση από µισθό των εργαζοµένων εκ των 
οποίων 53,5% δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το µισθό που λαµβάνουν, ενώ 46,5% 
δήλωσαν ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη µεταβλητή 
ικανοποίησης από µισθό παρατηρήθηκε υπήρξε ένα υψηλό ποσοστό (21,7%)  το οποίο 
αρνήθηκε να απαντήσει στην παρούσα ερώτηση. 
 
 
7.3.3 ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων 
 
 7.3.3.1 Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
 
Η λήψη οικονοµικών µεταβιβάσεων αποτελεί έναν βασικό δείκτη λήψης οικονοµικής 
βοήθειας και όπως καταγράφηκε 183 άτοµα (11,9%) δηλώνουν ότι λαµβάνουν οικονοµική 
υποστήριξη ενώ 1357 (88,1%) δεν δέχονται καµιά χρηµατική βοήθεια.  
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7.3.4 Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
 7.3.4.1 ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης 
 
Ο δείκτης ασφαλιστικής κάλυψης παρουσιάζει το ποσοστό των ασφαλισµένων ατόµων το 
οποίο ανέρχεται σε 96,8%, ενώ τα ανασφάλιστα άτοµα φθάνουν µόλις το   3,2% (69 
άτοµα). 
 
 7.3.4.2 Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας 
 
Η µεταβλητή αυτή εµφανίζει όλα τα πιθανά ασφαλιστικά ταµεία στα οποία είναι 
ασφαλισµένα τα άτοµα της εν λόγω µελέτης. Αξίζει να αναφερθεί ότι θεωρήθηκε σκόπιµο 
να µην προβούµε σε συγχωνεύσεις ταµείων ώστε να περιορίσουµε την µεγάλη διασπορά 
του δείγµατος διότι θέλαµε να καταδείξουµε τις άνισο-κατανοµές στα ασφαλιστικά ταµεία. 
 
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος είναι ασφαλισµένο στο 
ΙΚΑ σε ποσοστό 40,9%, ακολουθεί ο ΟΓΑ µε ποσοστό 17,8% (378 άτοµα), το ταµείο του 
∆ηµοσίου µε ποσοστό 13,5% και τα ταµεία ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ/ΤΑΕ/ΤΣΑ µε ποσοστό 12,9%. 
Το χαµηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στο ταµείο ΤΑΞΥ µόλις  ,1% (3 άτοµα).  
 
7.4. ∆είκτης αυτοαναφερόµενης υγείας  
(Πίνακας I, 7.4) 
 
Ο δείκτης αυτοαναφερόµενης υγείας εµφανίζει τις επιµέρους τιµές για το πώς τα άτοµα της 
µελέτης ορίζουν υποκειµενικά την κατάσταση υγείας τους. Από τα 1059 άτοµα που 
απάντησαν την παρούσα ερώτηση 96 άτοµα (9,1%) ανέφερε την υγεία του ΄΄Άριστη΄΄, 
23,8% ΄΄Πολύ Καλή΄΄ (252 άτοµα), 35,9% ΄΄Καλή΄΄ (380 άτοµα), 24,6% ΄΄Μέτρια΄΄ (261 
άτοµα) και µόλις 6,6% (70 άτοµα) ΄΄Κακή΄΄. 
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Σχήµα 7.2. ∆είκτης αυτοαναφερόµενης υγείας 
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7.5 ∆είκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας  
(Πίνακας I, 7.4) 
 
 
7.5.1 Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό 
 
Από τα 1671 άτοµα που έδωσαν απάντηση το 18,5% δήλωσε ότι δεν έχει επισκεφτεί 
γενικό γιατρό στη διάρκεια του τελευταίου έτους (΄΄0 φορές΄΄), το 29,9% ανέφερε 
συχνότητα επισκέψεων ΄΄1 έως 2 φορές΄΄, το 26,3% ΄΄3 έως 5 φορές΄΄, το 19,9% ΄΄6 έως 12 
φορές΄΄ και µόλις το 5,4% ΄΄13 φορές και άνω΄΄. 
 
 
7.5.2. Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό 
 
Στην παρούσα ερώτηση έδωσαν απάντηση 1666 άτοµα εκ των οποίων το 53,7% δήλωσε 
ότι το τελευταίο έτος έχει επισκεφτεί ειδικό γιατρό ΄΄0 φορές΄΄, το 19,8% ΄΄1 έως 2 
φορές΄΄, το 14,5% ΄΄3 έως 5 φορές΄΄, το 8,9% ΄΄6 έως 12 φορές΄΄ και 3,1% ανέφερε ότι έχει 
εξεταστεί από ειδικό γιατρό περισσότερο από 13 φορές. 
 
 
7.5.3 Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
Στην ερώτηση ΄΄εάν το τελευταίο έτος έχετε εισαχθεί σε νοσοκοµείο΄΄ από τα 2129 άτοµα 
που έδωσαν απάντηση το 91,3% δήλωσε ΄΄Όχι΄΄ ενώ µόλις το 8,9% έδωσε θετική 
απάντηση (΄΄Ναι΄΄).  
 

1.Aνδρας 2.Γυναικά
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Σχήµα 7.5.3.Εισαγωγή σε νοσοκοµειακή µονάδα 
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7.6 Ηλικιακές κατανοµές σε σχέση µε το φύλο  
(Πίνακας I, 7.5) 
 
Ο δείκτης αυτός δείχνει τη συσχέτιση ηλικιακών οµάδων και φύλου και εµφανίζεται 
στατιστικά σηµαντικός αφού p=0,000. Έτσι τα άτοµα ηλικίας κάτω από 49 ετών που 
λαµβάνουν µέρος στη µελέτη σε ποσοστό 95,5% ανήκουν στο γυναικείο πληθυσµό. Στην 
ηλικιακή οµάδα 50-64 το ποσοστό των ανδρών ανέρχεται σε 48,6% ενώ στην ηλικιακή 
οµάδα 65-79 το ποσοστό των γυναικών φθάνει το 56,8% έναντι 43,2% των ανδρών. Στα 
άτοµα ηλικίας 80> ετών το µεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στις γυναίκες 62,2% στοιχείο που 
επιβεβαιώνει τη γενική παραδοχή ότι το γυναικείο φύλο έχει µεγαλύτερο προσδόκιµο 
επιβίωσης. 
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Σχήµα 7.6. Κατανοµή φύλου και ηλικιακών οµάδων 
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7.7 Κοινωνικές µεταβλητές σε σχέση µε το φύλο (Πίνακας I, 7.6) 
 
7.7.1 Μορφωτικό Επίπεδο  
 
Τα άτοµα µε καµία µορφή εκπαίδευσης σε ποσοστό 30,4% είναι άνδρες ενώ σε 69,6% 
γυναίκες. Αντίθετα τα άτοµα που έχουν βασική και µέση εκπαίδευση είναι στο µεγαλύτερο 
ποσοστό 61,3% γυναίκες και 57,7% αντίστοιχα, σε σχέση µε τους άνδρες που εµφανίζουν 
ποσοστά 38,7% και 42,3%, οι οποίοι όµως εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατοχής 
ανώτατης εκπαίδευσης 55,7% έναντι των γυναικών 44,3%. 
Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική αφού p=0,000.  
 
7.7.2 Απασχόληση  
 
  7.7.2.1 Εργασιακή  Κατάσταση 
 
Η εργασιακή κατάσταση σε σχέση µε το φύλο παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική αφού 
p=0,000 και συµπεραίνεται ότι από τους συνταξιούχους το 52,1% είναι άνδρες και το 
47,9% γυναίκες, από τους εργαζόµενους έχουµε υψηλότερο ποσοστό ανδρών 63,1%, 
αντίθετα από τους ανέργους το υψηλότερο ποσοστό είναι γυναίκες 95,9% έναντι µόλις 
4,1% των ανδρών.  
 
  7.7.2.2 ∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 
 
Ο παρών δείκτης δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε το φύλο διότι 
p=0,150. Από τα άτοµα που δηλώνουν ότι η εργασία τους είναι σωµατικά απαιτητική το 
62,9% είναι άνδρες και το 37,1% γυναίκες ενώ από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν 
στην εργασία τους σωµατική επιβάρυνση το 57,2% είναι άνδρες και το 42,8% γυναίκες.  
 
7.7.3 Οικογενειακή  Κατάσταση 
 
Η µεταβλητή αυτή σε σχέση µε το φύλο παρουσιάζει στατιστική συσχέτιση αφού  
P=0,000 και δείχνει ότι από τους ποτέ παντρεµένους οι 44,4% είναι γυναίκες ενώ οι 55,6% 
είναι άντρες, από τους έγγαµους το 50,6% είναι άνδρες και το 49,4% γυναίκες, από τους 
διαζευγµένους το 40,2% είναι άντρες ενώ το 59,8% γυναίκες και από τους χοίρους το 
85,3%β είναι γυναίκες ενώ µόλις το 14,7% είναι άντρες.   Ιδιαίτερα για την επίδραση της 
οικογενειακής κατάστασης, στη διαµόρφωση τω εργασιακών και εισοδηµατικών πόρων 
πραγµατοποιήθηκαν δύο περαιτέρω συσχετίσεις, οι οποίες απεικονίζονται στους πίνακες 
7.6.1. και 7.6.2.   
 
Συγκεκριµένα, η συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και εργασιακής κατάστασης 
παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα, ♂p=0,000 και ♀ p=0,000. Οι έγγαµοι άνδρες είναι 
άνεργοι σε ποσοστό µόλις 2,3%. Αντίθετα το αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζεται κατά 
πολύ αυξηµένο για το γυναικείο πληθυσµό και ανέρχεται σε 53,4%. Ενώ και συσχέτιση 
οικογενειακής κατάστασης και εισοδηµατικής εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, 
♂p=0,000 και ♀ p=0,000. Οι άνδρες οι οποίοι είναι ανύπαντροι εντάσσονται στην 
εισοδηµατική κλίµακα των 5000 έως 20000 � σε ποσοστό 50,0%, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις γυναίκες είναι 19,0%. Επίσης το 29,6% των διαζευγµένων γυναικών 
δηλώνει εισόδηµα 5000 έως 20000 �, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις έγγαµες είναι 
15,6%. 
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7.7.4. Κοινωνικές σχέσεις  
 
 7.7.4.1.  ∆είκτες Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα  
 
   7.7.4.1.1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά  
 
Τα άτοµα που απάντησαν ότι έρχονται συχνά σε επαφή µε τα παιδιά τους είναι σε ποσοστό 
41,3% άνδρες και 58,7% γυναίκες. Επίσης σε ποσοστό 60% οι γυναίκες δηλώνουν ότι 
βλέπουν τα παιδιά τους σπάνια έως ποτέ. Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά 
σηµαντικά διότι p=0,983. 
 
  7.7.4.1.2.  Μέγεθος Νοικοκυριού  
 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται χρήσιµη και στατιστικά σηµαντική διότι p=0,000 και 
διαπιστώνεται ότι τα νοικοκυριά που απαρτίζονται από ένα άτοµο δηλώθηκαν από το 
74,5% των γυναικών ενώ οι άνδρες απάντησαν µόλις σε ποσοστό 25,5%. Τα νοικοκυριά 
που αποτελούνται από δύο άτοµα δηλώθηκαν από το 47,6% των ανδρών και το 52,4% των 
γυναικών. Ανάλογα ποσοστά παρουσίασαν και τα νοικοκυριά µε τρία άτοµα µε ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις, ενώ τα άτοµα που δήλωσαν ότι το νοικοκυριό τους έχει 4 άτοµα και άνω 
50% ήταν άνδρες και 50% γυναίκες. 
 
  7.7.4.1.3.  Τρόποι Συµβίωσης 
 
Ο δείκτης του τρόπου συµβίωσης σε σχέση µε το φύλο εµφανίζει ισχυρή στατιστική 
συσχέτιση των δύο µεταβλητών διότι p=0,000 και δίνει το αποτέλεσµα ότι τα άτοµα που 
δηλώνουν ότι ζουν µε σύζυγο- σύντροφο είναι σε αναλογία φύλου 50,8% άνδρες και 
49,2% γυναίκες, εµφανίζεται ισοκατανοµή. Αντίθετα από τα άτοµα που αναφέρουν ότι 
ζουν µόνα το 22,4% είναι άνδρες ενώ το 77,6% είναι γυναίκες.  
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7.7.5  ∆είκτες Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
 
 7.7.5.1 Συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
 
Τα άτοµα που συµµετέχουν σε εθελοντική δραστηριότητα είναι 42,4% άνδρες και 57,6% 
γυναίκες. Αντίθετα τα άτοµα που φροντίζουν άρρωστο ή προσφέρουν βοήθεια είναι σε 
µεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες 68,4% και 66,1% αντίστοιχα. Τα άτοµα που συµµετέχουν 
σε αθλητικό σωµατείο εµφανίζουν υψηλό ποσοστό ανδρικού φύλου 78,3%, όπως και η 
συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 72,9% (άνδρες), αντίθετα από τη 
δραστηριότητα της συµµετοχής σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση όπου λαµβάνουν 
µέρος οι γυναίκες σε ποσοστό 73,1% έναντι 26,9% των ανδρών.   
Η παρούσα συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική διότι p=0,000. 
 
7.7.6 ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης 
 
  7.7.6.1  Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 
 
Ο δείκτης αυτός εµφανίζει στατιστική συσχέτιση του κοινωνικού παράγοντα της λήψης 
βοήθειας µε το φύλο διότι p=0,309. Τα άτοµα που δήλωσαν ότι λαµβάνουν βοήθεια το 
28,8% ήταν άνδρες ενώ το 71,3%  γυναίκες. Από τα άτοµα που δήλωσαν ότι δε λαµβάνουν 
καµία βοήθεια πάλι οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό 76,1% έναντι των ανδρών 
23,9%. 
 
 7.7.6.2 Ικανοποίηση από τη ληφθείσα Βοήθεια 
 
Η εν λόγω συσχέτιση είναι σηµαντική στατιστικά αφού p=0,037 και εξάγει το συµπέρασµα 
ότι από τα άτοµα που δηλώνουν πάντα ή συνήθως ικανοποιηµένα από τη ληφθείσα 
βοήθεια το 68,9% είναι γυναίκες και το 31,1% άνδρες. Από αυτούς που δηλώνουν σπάνια 
έως ποτέ ικανοποιηµένοι το 12,9% είναι άνδρες και το 87,1% γυναίκες.  
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7.8. Οικονοµικές µεταβλητές σε σχέση µε το φύλο  
(Πίνακας I, 7.7) 
 
7.8.1 Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
 7.8.1.1 Εισοδηµατική Κατάσταση 
 
   7.8.1.1.1  Εισόδηµα από Εργασία 
 
Ο δείκτης εισοδήµατος από εργασία σε συνδυασµό µε το φύλο εµφανίζει ισχυρή 
στατιστική συσχέτιση διότι p=0,000 και εξάγεται το συµπέρασµα ότι από τα άτοµα που 
δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα έως 5000 � το 43,9% είναι άνδρες και το 56,1% γυναίκες, από 
αυτούς που εντάσσονται στην εισοδηµατική κατανοµή 5000 έως 20000 � το 56,8% είναι 
άντρες ενώ το 43,2% γυναίκες και από αυτούς που δηλώνουν εισόδηµα 20000 � και άνω 
74,9% είναι άντρες ενώ οι γυναίκες εµφανίζονται σε µικρότερο ποσοστό 25,1%. 
 
  7.8.1.1.2.  Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
Η µεταβλητή του εισοδήµατος από σύνταξη ανά έτος δεν παρουσιάζει στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε το φύλο αφού p=0,436. Οι εισοδηµατικές κατανοµές στον παρών 
δείκτη παρουσιάζουν µια ισοκατανοµή σε συνάρτηση µε το φύλο, όπου τα άτοµα που 
λαµβάνουν σύνταξη ύψους έως 3000 � ετησίως είναι σε ποσοστό 42,9% άντρες και 57,1% 
γυναίκες. Ανάλογα ποσοστά εµφανίζουν και οι άλλες δύο εισοδηµατικές κατηγορίες 3000-
10000 � και 10000 � και άνω µε ποσοστά 44,9%-55,1% και 52,0%-48,0%  αντίστοιχα. 
 
 
7.8.1.2 ∆είκτες Περιουσίας 
 
  7.8.1.2.1.  Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
 
Στο ποσοστό των ατόµων που δήλωσαν ότι κατέχουν αποταµιεύσεις και επενδύσεις το 
46,3% δηλώνουν άνδρες ενώ το 53,7% γυναίκες υπογραµµίζοντας ότι από αυτούς που 
αποταµιεύουν και επενδύουν υψηλότερο ποσοστό είναι γυναίκες. Αντίθετα από τα άτοµα 
που δήλωσαν ότι δεν έχουν αποταµιευτική ή επενδυτική συµπεριφορά το υψηλότερο 
ποσοστό είναι γυναίκες 66,1% ενώ 33,9% είναι άνδρες. Η παρούσα συσχέτιση είναι 
στατιστικά σηµαντική διότι p=0,000. 
 
   7.8.1.2.2.  Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
Ο δείκτης αποταµιευτικής συµπεριφοράς εµφανίζει στατιστική συσχέτιση µε το φύλο διότι 
p=0,001 και καταδεικνύεται το γεγονός ότι από αυτούς που ανήκουν στην χαµηλή κλίµακα 
αποταµιευτικής συµπεριφοράς το υψηλότερο ποσοστό είναι γυναίκες  53,4% έναντι 46,6% 
των ανδρών, σε αντίθεση µε τα άτοµα που ανήκουν στην υψηλή κλίµακα και εµφανίζονται 
στο υψηλό ποσοστό 66,7% ότι ανήκουν στον αντρικό πληθυσµό και 33,3% στον 
γυναικείο.  
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7.8.1.3 Μέσα Ιδιοκτησίας 
 
  7.8.1.3.1. Ιδιοκατοίκηση 
 
Η µεταβλητή ιδιοκατοίκησης συσχετίζεται άµεσα µε το φύλο γι αυτό παρατηρείται 
στατιστική σηµαντικότητα και p=0,001. Από τα άτοµα που δήλωσαν ιδιοκτήτες των 
σπιτιών στα οποία διαµένουν το 43,9% είναι άνδρες και το 56,1% γυναίκες, όπως 
υψηλότερο κατά πολύ ποσοστό γυναικών έναντι των ανδρών αναφέρει ότι ζει χωρίς 
ενοίκιο 70,9% και 29,1% αντίστοιχα. Τέλος τα άτοµα που δηλώνουν ενοικιαστές 42,0% 
είναι άνδρες και 58,0% γυναίκες. 
 
  7.8.1.3.2.  Κατοχή Αυτοκινήτου 
 
Ο δείκτης κατοχής αυτοκινήτου παρουσιάζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση µε τη 
µεταβλητή του φύλου αφού p=0,000 και το εξαγόµενο συµπέρασµα είναι ότι από τα άτοµα 
που δεν έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο µόλις το 27,0% είναι άνδρες ενώ το 73,0% 
είναι γυναίκες. Αντίθετα τα άτοµα που έχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο το 57,1% 
είναι άνδρες και το 42,9% γυναίκες. Η µεγαλύτερη άνισο-κατανοµή παρατηρείται καθώς 
αυξάνεται ο αριθµός των αυτοκινήτων που έχουν στην κατοχή τους όπου εµφανίζεται το 
ποσοστό των ανδρών 61,0% έναντι του 39,0% των γυναικών. 
 
 
7.8.2 Υποκειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
  7.8.2.1 Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη 
 
Η συσχέτιση αυτοοριζόµενης οικονοµικής εξέλιξης και φύλου δεν παρουσιάζεται 
στατιστικά σηµαντική  p=0,079. Τα άτοµα που ανέφεραν ότι η οικονοµική τους κατάσταση 
βελτιώθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο έτος είναι 52,6% άνδρες και 47,4% γυναίκες, 
αυτά που δήλωσαν ότι δεν άλλαξε όπως και ότι χειροτέρεψε είναι σε ποσοστό 41,8% 
άνδρες και 58,2% γυναίκες.   
 
  7.8.2.2 ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
Επίσης και ο δείκτης οικονοµικής δυνατότητας δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική σχέση 
µε το φύλο αφού p=0,071, αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι δεν εµφανίζονται µεγάλες 
διαφορές ανάµεσα στον αντρικό και γυναικείο πληθυσµό. Συγκεκριµένα από τα άτοµα που 
δήλωσαν ότι τα βγάζουν πέρα οικονοµικά δύσκολα το 41,2% ήταν άνδρες και το 58,8% 
γυναίκες, ενώ από αυτούς που δήλωσαν ότι τα βγάζουν πέρα εύκολα είχαµε ποσοστά 
46,3% και 53,7% αντίστοιχα. 
 
  7.8.2.3 Ικανοποίηση από το µισθό 
 
Ο δείκτης εισοδηµατικής ικανοποίησης παρουσιάζει ισχυρή στατιστική συσχέτιση µε το 
φύλο όπου p=0,003. Από τα άτοµα που δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το µισθό τους το 
66,6% είναι άντρες ενώ το 33,4% είναι γυναίκες, σε σχέση µε αυτούς που δηλώνουν µη 
ικανοποιηµένοι όπου το ποσοστό των ανδρών µειώνεται στο 43,6% και των γυναικών στο 
56,4%.  
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7.8.3 ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων 
 
  7.8.3.1 Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
 
Η µεταβλητή των οικονοµικών µεταβιβάσεων σε σχέση µε αυτή της κατανοµής του φίλου 
εµφανίζει στατιστική συσχέτιση και p=0,000, δείχνοντας ότι τα άτοµα που λαµβάνουν 
οικονοµική στήριξη είναι σε ποσοστό 27,2% άνδρες και 72,7% γυναίκες γεγονός που 
µπορεί να συσχετίζεται µε το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών και εποµένως την 
αναγκαιότητα για χρηµατική βοήθεια αυτών, ενώ τα άτοµα που δεν αναφέρουν 
οικονοµικές µεταβιβάσεις το 43,6% είναι άντρες και το 56,4% γυναίκες.   
 
 
7.8.4 Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
7.8.4.1 ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης 
 
 Ο δείκτης ασφαλιστικής κάλυψης είναι στατιστικά σηµαντικός σε σχέση µε το φύλο διότι 
p=0,000 και µέσα από αυτή τη συσχέτιση προκύπτει ότι οι ασφαλισµένοι είναι 43,0% 
άνδρες και 57,0% γυναίκες, ενώ η άνισο-κατανοµή εµφανίζεται πολύ µεγαλύτερη στους 
ανασφάλιστους όπου 15,9% µόλις είναι άνδρες και 84,1% γυναίκες. 
 
 
7.8.4.2 Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας 
 
Η κατηγορία του ασφαλιστικού ταµείου υγείας παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα µε 
το φύλο όπου p=0,000 και µε βάση τη συσχέτιση αυτή προκύπτει ότι αυτοί που είναι 
ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ το 39,6% είναι άνδρες και το 60,4% γυναίκες, στον ΟΓΑ 34,9% 
και 65,1%, στον ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ/ΤΑΕ/ΤΣΑ 57,7% και 42,3%, στον ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ 44,3% 
και 55,7%, στις ∆ΕΚΟ 64,3% και 35,7%, στο ΤΣΑΥ/ΤΣΜΕ∆Ε/Νοµικών 58,8% και 
41,2%, στο ΤΑΞΥ ,0% και 100%, στο ΝΑΤ 42,4% και 57,6%, στα ∆ιάφορα Ταµεία 44,7% 
και 55,3% και σε Άλλο Ταµείο 45,5% και 54,5% αντίστοιχα. 
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7.9. Κατανοµή κοινωνικών παραγόντων κατά φύλο και ηλικιακές οµάδες  (Πίνακες I, 
7.8.1-7.8.2.) 
 
7.9.1. Μορφωτικό Επίπεδο 
 
Η συσχέτιση του µορφωτικού επιπέδου ταυτόχρονα µε το φύλο και την ηλικία είναι 
στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,000 και ♀ p=0,000) * και διαπιστώνεται ότι από τα άτοµα 
που δήλωσαν ότι δεν έχουν ΄΄Καµία΄΄ εκπαίδευση και είναι άνδρες το 70,8% ανήκει στην 
ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών ενώ οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακή οµάδας είχαν ποσοστό 
59,1%. Το 66,7% των ανδρών µε ΄΄Μέση΄΄ εκπαίδευση ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 50-64 
και το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 53,9%. Από τους άνδρες που έχουν 
΄΄Ανώτατη΄΄ εκπαίδευση το 78,1% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 50-64 και το 19,2% είναι 
65-79 ετών ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι 69,0% και 8,6%.  
 
 
7.9.2 Απασχόληση  
 
 7.9.2.1 Εργασιακή  Κατάσταση 
 
Η συσχέτιση εργασίας, φύλου και ηλικίας είναι στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,000 και ♀ 
p=0,000). Από το 40% των ανδρών που δήλωσαν ότι είναι εργαζόµενοι το 94,7% είναι 50-
64 ετών ενώ από 17,0% των γυναικών που δήλωσαν εργαζόµενες το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 69,0%. Οι γυναίκες που εργάζονται ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ΄΄<49 ετών΄΄ σε 
ποσοστό 30,5%. Οι άνδρες που δηλώνουν άνεργοι είναι 50-64 ετών σε ποσοστό 95,7% ενώ 
οι άνεργες γυναίκες της ίδιας ηλικίας εµφανίζουν ποσοστό 50,2%, µε 18,9% στην ηλικιακή 
οµάδα ΄΄<49΄΄ ετών και 23,7% στην οµάδα ΄΄65-79΄΄ ετών. 
 
 7.9.2.2 ∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 
 
Από το 63,5% των ανδρών που δήλωσαν ότι η εργασία τους είναι σωµατικά απαιτητική το 
90,8% (αυτού του ποσοστού) είναι 50-64 ετών ενώ από το 57,9% των γυναικών που 
απάντησαν ότι η εργασία τους είναι σωµατικά απαιτητική  το 61,9% ανήκει στην ηλικιακή 
οµάδα ΄΄50-64΄΄ και το 27,9% είναι λιγότερο από 49 ετών. Ανάλογα ποσοστά εµφανίζουν 
αυτοί που έδωσαν αρνητική απάντηση στο δείκτη σωµατικά απαιτητικής εργασίας. Η 
συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,498 και ♀ p=0,073). 
 
 
7.9.3 Οικογενειακή  Κατάσταση 
 
Από 4,5% των που δηλώνουν ότι δεν έχουν παντρευτεί ποτέ το 85,0% είναι ηλικίας 50-64 
ετών ενώ από το 4,1% των γυναικών που δηλώνουν ΄΄Ποτέ Παντρεµένες΄΄ το 58,0% είναι 
ηλικίας 50-64 και το 38,0% είναι 65-79 ετών. Οι άνδρες που δηλώνουν έγγαµοι (83,4%) 
είναι σε ποσοστό 57,9% 50-64 ετών και 35,0% 65-79 ετών ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τις γυναίκες (59,0% δηλώνουν έγγαµες) είναι 50,3% και 24,8%.  
 
Από το µόλις 7,6% των ανδρών που δήλωσαν χήροι το 48,5% είναι ηλικίας 65-79 ετών και 
το 39,7% 80 ετών και άνω, σε σχέση µε το 32,0% των γυναικών που δήλωσαν χήρες και σε 
ποσοστό 49,1% είναι 65-79 ετών και 27,8% είναι 80 ετών και άνω. Η παρούσα συσχέτιση 
παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα αφού ♂ p=0,000 και ♀ p=0,000. 
 

                                                 
* Το σύµβολο ♂ απεικονίζει τον ανδρικό πληθυσµό και το σύµβολο ♀ τον γυναικείο πληθυσµό 
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7.9.4. Κοινωνικές σχέσεις  
 
  7.9.4.1. ∆είκτες Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 
    7.9.4.1.1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά  
 
Η συσχέτιση της συχνότητας επαφής µε τα παιδιά δεν εµφανίζεται σηµαντική (♂ p=0,543 
και ♀ p=0,430) και το µόνο που µπορούµε να υπογραµµίσουµε είναι ότι οι άνδρες που 
έχουν συχνή επαφή µε τα παιδιά τους και είναι ηλικίας 80 ετών και άνω εµφανίζουν 
ποσοστό 14,7% ενώ οι γυναίκες αντίστοιχο ποσοστό 18,6%.  
 
 
7.9.4.1.2. Μέγεθος Νοικοκυριού  
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ΄΄1 άτοµο΄΄ στο νοικοκυριό, σε ποσοστό 15,0%, κατά 45,9% 
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα  ΄΄50-64΄΄ και κατά 33,3% στην οµάδα ΄΄65-79΄΄ ετών. Από 
τις γυναίκες που δίνουν την ίδια απάντηση σε ποσοστό 31,8%, ανήκει στην ηλικιακή 
οµάδα ΄΄50-64΄΄ ετών  το 26,3% και το 47,8% δηλώνει ηλικία 65-79 ετών. Στην παρούσα 
συσχέτιση διαπιστώνεται στατιστική σηµαντικότητα διότι ♂ p=0,000 και ♀ p=0,000. 
 
 
7.9.4.1.3.  Τρόποι Συµβίωσης 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ότι ζουν µόνοι και είναι σε ποσοστό 16,3%, έναντι του 83,7% 
αυτών που δηλώνουν ότι ζουν µε σύντροφο ή σύζυγο, εµφανίζουν ποσοστά 45,6% και 
34,0% στις ηλικιακές οµάδες ΄΄50-64΄΄ και ΄΄65-79΄΄ετών αντίστοιχα. Αντίθετα οι 
γυναίκες, που σε ποσοστό 41,0% δηλώνουν ότι ζουν µόνες, εµφανίζουν αυξηµένο ποσοστό 
στην ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών ύψους 45,0% και µειούµενο ποσοστό 32,6% στην οµάδα 
΄΄50-64΄΄ ετών. Η παρούσα συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,000 και ♀ 
p=0,000). 
 
 
7.9.5 ∆είκτες Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
 
7.9.5.1 Συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
 
Οι άνδρες που αναφέρουν συµµετοχή στη φροντίδα αρρώστου, σε ποσοστό 61,3% 
ανήκουν στην οµάδα 50-64 ετών, σε σύγκριση µε τις γυναίκες που έχουν ποσοστό 49,3%, 
ενώ για τους άνδρες µόλις το 3,2% αυτών αντιστοιχεί σε ηλικία κάτω των 49 ετών σε 
σχέση µε το 14,9%, ποσοστό που εµφανίζουν οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής οµάδας 
(΄΄<49΄΄). 
 
Οι άνδρες που λαµβάνουν µέρος σε αθλητικό ή άλλου είδους σωµατείο κατά 44,6% 
δηλώνουν ηλικία 50-64 ετών και κατά 50,8% ανήκουν στην οµάδα ΄΄65-79΄΄ ετών. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά που εµφανίζουν οι γυναίκες, που συµµετέχουν σε τέτοιου είδους 
σωµατείο, στις συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες είναι 72,2% (΄΄50-64΄΄) και 11,1%(΄΄65-
79΄΄). Από του άνδρες που συµµετέχουν σε θρησκευτικές τελετές σε ποσοστό 18,0% 
έναντι 35,7% των γυναικών, 41,1% είναι 50-64 ετών και το 0,0% είναι λιγότερο από 49 
ετών. Αντίστοιχα στις γυναίκες ηλικίας 50-64 ετών το ποσοστό είναι 33,8% έναντι 12,1% 
ποσοστό της ηλικιακής οµάδας΄΄<49΄΄ ετών.  Υπογραµµίζεται ότι η συσχέτιση είναι 
στατιστικά σηµαντική διότι ♂ p=0,000 και ♀ p=0,000. 
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7.9.6 ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης 
 
  7.9.6.1  Λήψη βοήθειας σε δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 
 
Οι γυναίκες που λαµβάνουν βοήθεια σε δραστηριότητες όπου έχουν ανάγκη και είναι 
ηλικίας λιγότερο των 49 ετών είναι σε ποσοστό 4,1% ενώ εκείνες που είναι ηλικίας 65-79 
ετών εµφανίζουν ποσοστό 43,3% έναντι 47,8% του ποσοστού των ανδρών στην ίδια 
ηλικιακή οµάδα.  Στατιστική σηµαντικότητα στην παρούσα συσχέτιση διαφαίνεται µόνο 
στις γυναίκες διότι ♂ p=0,909 και ♀ p=0,006. 
 
7.9.6.2 Ικανοποίηση από τη ληφθείσα Βοήθεια 
 
Οι άνδρες που αναφέρουν σε ποσοστό 94,1% ότι είναι ικανοποιηµένοι από τη βοήθεια που 
λαµβάνουν ΄΄Συνέχεια-Συνήθως΄΄ είναι ηλικίας 65-79 ετών σε ποσοστό 48,4% και 80 ετών 
και άνω σε ποσοστό 39,1%. Για τις γυναίκες που σε ποσοστό 84,0% δηλώνουν το ίδιο, το 
45,1% είναι 65-79 ετών και το 38,7% είναι ηλικίας άνω των 80 ετών.  Στατιστική 
σηµαντικότητα στην παρούσα συσχέτιση διαφαίνεται µόνο στους άνδρες διότι ♂ p=0,004 
και ♀ p=0,543. 
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7.10. Κατανοµή οικονοµικών παραγόντων κατά φύλο και ηλικιακές οµάδες     
 (Πίνακας I, 7.10.1-7.10.2) 
 
7.10.1 Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
  7.10.1.1 Εισοδηµατική Κατάσταση 
 
    7.10.1.1.1  Εισόδηµα από Εργασία 
 
Οι άνδρες που λαµβάνουν εισόδηµα έως 5000 � και ανέρχονται σε ποσοστό 11,1%, κατά 
55,6% ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα ΄΄50-64΄΄ ετών και σε ποσοστό 36,1% είναι ηλικίας 
65-79 ετών. Οι γυναίκες που δηλώνουν ίδια εισοδηµατική οµάδα και ανέρχονται σε 21,7%, 
είναι 50-64 ετών σε ποσοστό 65,2% και 65-79 ετών σε ποσοστό 13,0%. Οι άνδρες που 
έχουν εισόδηµα 5000 έως 20000 � και είναι σε ποσοστό 50,3% κατά 90,8% δηλώνουν 
ηλικία 50-64 ετών. Αντίθετα οι γυναίκες που ανήκουν στην ίδια εισοδηµατική οµάδα και 
ανέρχονται σε ποσοστό 58,5%, δηλώνουν ηλικία µικρότερη των 49 ετών σε ποσοστό 
27,4% και 50-64 ετών σε ποσοστό ύψους 67,7%. Τέλος οι άνδρες που ανήκουν στην 
ανώτατη εισοδηµατική κλίµακα και ανέρχονται σε ποσοστό 38,6% έναντι 19,8% του 
ποσοστού των γυναικών, κατά 93,6% δηλώνουν ηλικία 50-64 ετών. Οι γυναίκες µε 
εισόδηµα 20000 � και άνω είναι µικρότερες από 49 ετών σε ποσοστό 33,3% και 50-64 
ετών σε ποσοστό 59,5%.  Η παρούσα συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,000 
και ♀ p=0,023). 
 
 
    7.10.1.1.2  Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
Οι γυναίκες που δηλώνουν εισόδηµα 3000 έως 10000 �  και είναι ηλικίας 80 ετών και άνω 
ανέρχονται σε ποσοστό 14,3% έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών ύψους 7,0%. 
Επίσης οι γυναίκες τις ίδιας εισοδηµατικής κλίµακας ηλικίας µικρότερης των 49 ετών 
εµφανίζονται σε ποσοστό 10,0% έναντι του 3,5% ποσοστό που εµφανίζουν οι άνδρες της 
ίδιας εισοδηµατικής και ηλικιακής οµάδας. Οι γυναίκες που δηλώνουν εισόδηµα από 
σύνταξη 10000 � και άνω κατά 25,0% είναι ηλικίας µικρότερης των 49 ετών σε αντίθεση 
µε το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ύψους 0,0%.  Η συσχέτιση της συχνότητας του 
εισοδήµατος από συντάξεις εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική µόνο στο γυναικείο φύλο 
(♂ p=0,120 και ♀ p=0,008). 
 
 
7.10.1.2 ∆είκτες Περιουσίας 
 
7.10.1.2.1.  Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ότι έχουν στην κατοχή τους αποταµιεύσεις και επενδύσεις και 
ανέρχονται σε ποσοστό 66,0% έναντι αυτών που δεν διαθέτουν και εµφανίζουν ποσοστό 
34,0%, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 61,1% είναι ηλικίας 50-64 ετών  ενώ µόλις σε 
ποσοστό 0,2% είναι µικρότεροι από 49 ετών. Αντίθετα οι γυναίκες που διαθέτουν 
αποταµιεύσεις και επενδύσεις και εµφανίζονται σε ποσοστό 53,6% έναντι 46,4% αυτών 
που δεν διαθέτουν, σε ποσοστό 10,1% είναι µικρότερες από 49 ετών ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό 46,9% εµφανίζεται στην ηλικιακή οµάδα ΄΄50-64΄΄ ετών.  
Η συσχέτιση της κατοχής αποταµιεύσεων ταυτόχρονα µε το φύλο και την ηλικία είναι 
στατιστικά σηµαντική (♂ p=0,000 και ♀ p=0,001). 
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7.10.1.2.2.  Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ότι διαθέτουν χαµηλό ύψος αποταµιεύσεων έως 20000 � και 
ανέρχονται σε ποσοστό 79,9%, είναι ηλικίας 50-64 ετών σε ποσοστό ύψους 55,9% και 65-
79 ετών σε ποσοστό 36,9%, σε αντίθεση µε τους άνδρες που έχουν υψηλές αποταµιεύσεις 
και ανέρχονται σε ποσοστό 20,1% οι οποίοι είναι 50-64 ετών σε ποσοστό 69,6% , 25,0% 
είναι 65-79 ετών και 5,4% είναι 80 ετών και άνω. 
 
Οι γυναίκες που έχουν χαµηλό ύψος αποταµιεύσεων και ανέρχονται σε ποσοστό 90,1% 
έναντι του ποσοστού 9,9% που δηλώνουν υψηλές αποταµιεύσεις, σε ποσοστό 9,1% είναι 
µικρότερες από 49 ετών και το 13% αυτών είναι άνω των 80 ετών. Οι γυναίκες που 
ανήκουν στην υψηλή αποταµιευτική κλίµακα σε ποσοστό 7,1% είναι λιγότερο από 49 
ετών, και καµία (0,0%) δεν ανήκει στην ηλικιακή οµάδα των 80 ετών και άνω. Η παρούσα 
συσχέτιση δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (♂ p=0,172 και ♀ p=0,168). 
 
 
7.10.1.3 Μέσα Ιδιοκτησίας 
 
   7.10.1.3.1. Ιδιοκατοίκηση 
 
Οι άνδρες που είναι ιδιοκτήτες σε ποσοστό 86,0% έναντι του 9,2% των ενοικιαστών, σε 
ποσοστό 54,3% είναι ηλικίας 50-64 ετών και 9,2% αυτών είναι 80 ετών και άνω. Οι άνδρες 
ενοικιαστές σε ποσοστό 75,9% είναι 50-64 ετών και 20,7% είναι 65-79 ετών. 
 
Οι γυναίκες που έχουν ιδιοκτησία οικίας και ανέρχονται σε 81,9% έναντι του 9,5% που 
είναι ενοικιάστριες, σε ποσοστό 6,4% είναι µικρότερες από 49 ετών και 12,6% είναι 
µεγαλύτερες από 80 ετών. 
 
Τα άτοµα που ζουν χωρίς ενοίκιο είναι άνδρες και ηλικίας άνω των 80 ετών εµφανίζουν 
ποσοστό 16,7% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε ύψος 31,5%. Η 
συσχέτιση της συχνότητας της ιδιοκατοίκησης µε φύλο και ηλικία εµφανίζεται στατιστικά 
σηµαντική (♂ p=0,010 και ♀ p=0,000). 
 
   7.10.3.1.2. Κατοχή Αυτοκινήτου 
 
Οι άνδρες που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο και ανέρχονται σε 34,1%, σε ποσοστό 21,9% 
είναι άνω των 80 ετών. Αντίστοιχο, περίπου, ποσοστό 20,5% εµφανίζουν και οι γυναίκες 
που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο και ανέρχονται σε 65,7%. Από τους άνδρες που έχουν στην 
κατοχή τους 1 αυτοκίνητο το 68,5% είναι ηλικίας 50-64 ετών και το 28,5% είναι ηλικίας 
65-79 ετών. Από τις  γυναίκες που έχουν 1 αυτοκίνητο και ανέρχονται σε ποσοστό 28,4% , 
το 16,9% αυτού αντιστοιχεί στην ηλικιακή οµάδα ΄΄<49΄΄ ετών. Οι άνδρες που διαθέτουν 
περισσότερα από 2 αυτοκίνητα και σε ποσοστό ανέρχονται σε 12,9%, ανήκουν στην οµάδα 
΄΄50-64΄΄ ετών ΄κατά 51,5%. Αντίθετα οι γυναίκες που έχουν στην κατοχή τους 2 
αυτοκίνητα και άνω σε ποσοστό 5,9%, κατά 22,6% είναι ηλικίας µικρότερης των 49 ετών  
και σε ποσοστό 75,5% είναι ηλικίας 50-64 ετών. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει 
σηµαντική στατιστική σηµαντικότητα (♂ p=0,000 και ♀ p=0,000). 
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7.10.2 Υποκειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
   7.10.2.1 Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ότι η οικονοµική τους κατάσταση ΄΄βελτιώθηκε΄΄ σε ποσοστό 
82,0% είναι ηλικίας 50-64 ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 52,7%. 
Οι γυναίκες που αναφέρουν ότι η οικονοµική τους κατάσταση ΄΄χειροτέρεψε΄΄ σε ποσοστό 
9,1% είναι ηλικίας 80 ετών και άνω σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών το 
οποίο ανέρχεται σε 6,9%. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (♂ 
p=0,000 και ♀ p=0,001). 
 
  7.10.2.2 ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ΄΄δύσκολα΄΄ σε ποσοστό 52,8% είναι ηλικίας 
50-64 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ανέρχεται σε 43,6%. Από τις 
γυναίκες που έδωσαν την ίδια απάντηση και είναι ηλικίας 80 ετών και άνω το ποσοστό 
είναι ύψους 13,3% έναντι 8,9% των ανδρών. Στατιστική σηµαντικότητα στην παρούσα 
συσχέτιση δεν διαφαίνεται διότι ♂ p=0,175 και ♀ p=0,812. 
 
  7.10.2.3 Ικανοποίηση από το µισθό 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το µισθό τους σε ποσοστό 89,4% είναι 
ηλικίας 50-64 ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε 68,4%. 
Επίσης οι γυναίκες που δηλώνουν ικανοποιηµένες και είναι µικρότερες από 49 ετών 
εµφανίζονται σε ποσοστό 27,2%. Οι άνδρες που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι 
από το µισθό που λαµβάνουν είναι ηλικίας 50-64 ετών σε ποσοστό 94,5% ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 62,4%, από τις οποίες αυτές που είναι ηλικίας 
µικρότερης των 49 ετών εµφανίζουν ποσοστό 29,3%. Στατιστική σηµαντικότητα στην 
παρούσα συσχέτιση δεν διαφαίνεται διότι ♂ p=0,253 και ♀ p=0,515.  
 
 
7.10.3 ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων 
 
   7.10.3.1 Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
  
Οι άνδρες που λαµβάνουν οικονοµικές µεταβιβάσεις και ανέρχονται σε ποσοστό 7,8%,  
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών κατά 44,0% και σε ποσοστό 18,0% είναι 
ηλικίας 80 ετών και άνω. Οι γυναίκες που λαµβάνουν οικονοµικές µεταβιβάσεις και 
εµφανίζονται σε ποσοστό 14,8%, κατά 34,6% είναι ηλικίας 65-79 ετών και σε ποσοστό 
21,1% είναι 80 ετών και άνω. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει σηµαντική στατιστική 
σηµαντικότητα (♂ p=0,029και ♀ p=0,041). 
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7.10.4 Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
   7.10.4.1 ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης 
 
Οι άνδρες που δηλώνουν ανασφάλιστοι σε ποσοστό 1,2% έναντι 98,8% των 
ασφαλισµένων, κατά 90,9% είναι ηλικίας 50-64 ετών, ενώ οι γυναίκες που σε υψηλότερο 
ποσοστό δηλώνουν ανασφάλιστες (4,7%), εµφανίζουν ποσοστό ύψους 22,4%  στην 
ηλικιακή οµάδα ΄΄<49΄΄ ετών, το 55,2% αναφέρει ηλικία 50-64 ετών, το 19,0% δηλώνει 
65-79 ετών και το 3,4% είναι ηλικίας άνω των 80 ετών. Στατιστική σηµαντικότητα στην 
παρούσα συσχέτιση διαφαίνεται µόνο στις γυναίκες διότι ♂ p=0,132 και ♀ p=0,009. 
 
 
  7.10.4.2 Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας 
 
Από τους άνδρες που είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ σε ποσοστό 38,4% έναντι των 
υπολοίπων ταµείων, το 50,0% αυτών είναι ηλικίας 50-64 ετών. Αντίθετα εκείνοι οι οποίοι 
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και αγγίζουν το 14,7%, σε ποσοστό 53,8% είναι  ηλικίας 
65-79 ετών και το 23,5% είναι άνω των 80 ετών. Αντίστοιχα από τους άνδρες που είναι 
ασφαλισµένοι σε ταµείο του δηµοσίου (ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ) το 72,4% είναι ηλικίας 50-64 
ετών και το 21,3% δηλώνει 65-79 ετών. 
 
Οι γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί στο ταµείο του ΙΚΑ και είναι σε ποσοστό 42,7%, είναι 
ηλικίας µικρότερης των 49 ετών κατά 11,0% ενώ το 10,9% δηλώνει ηλικία 80 ετών και 
άνω. Από τις γυναίκες που δήλωσαν ότι ανήκουν στο ασφαλιστικό ταµείο του ΟΓΑ σε 
ποσοστό 20,0%, το µεγαλύτερο µέρος 50,4% αυτού είναι ηλικίας 65-79 ετών, ενώ υψηλό 
είναι και το ποσοστό 19,5% της ηλικιακής οµάδας 80 ετών και άνω. Τέλος οι γυναίκες που 
είναι ασφαλισµένες στο δηµόσιο σε ποσοστό 23,8% είναι ηλικίας µικρότερη από 49 ετών. 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει αξιοσηµείωτη στατιστική σηµαντικότητα (♂ p=0,000 και 
♀ p=0,000). 
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7.11. Κατανοµή του δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας κατά φύλο και ηλικιακές 
οµάδες   
(Πίνακας I, 7.11) 
 
Οι άνδρες που αυτοανέφεραν ΄΄Άριστη΄΄ την υγεία τους και εµφανίζονται σε ποσοστό 
13,0%, στο µεγαλύτερο µέρος τους 70,7% είναι ηλικίας 50-64 ετών. Οι γυναίκες που 
ανέφεραν άριστη την υγεία τους, σε ποσοστό µόλις 6,2%, είναι ηλικίας µικρότερης των 49 
ετών κατά 39,5%. Οι άνδρες που δήλωσαν την υγεία τους ΄΄Πολύ Καλή΄΄ (25,8%) σε 
ποσοστό 77,4% είναι ηλικίας 50-64 ετών, ενώ αντίθετα οι γυναίκες εµφανίζουν για την 
ίδια ηλικιακή οµάδα ποσοστό ύψους 58,4%.  Τέλος οι άνδρες που αυτοαναφέρουν την 
υγεία τους ΄΄Κακή΄΄ σε ποσοστό 72,0% είναι ηλικίας 65-79 ετών και το 16,0% είναι άνω 
των 80 ετών. Ανάλογα ποσοστά παρατηρούνται και στον γυναικείο φύλο (62,2% και 
17,8% αντίστοιχα). Στην παρούσα συσχέτιση διαφαίνεται στατιστική σηµαντικότητα (♂ 
p=0,000 και ♀ p=0,000). 
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Σχήµα 7.11.1 ∆είκτης αυτοαναφερόµενης υγείας κατά φύλο 
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Σχήµα 7.11.2. ∆είκτης αυτοαναφερόµενης υγείας κατά ηλικιακές οµάδες. 
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7.12. Κατανοµή των µεταβλητών χρήσης υπηρεσιών υγείας κατά φύλο και ηλικιακές 
οµάδες  
(Πίνακας I, 7.12) 
 
 7.12.1  Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό 
 
Οι άνδρες που δεν εξετάστηκαν από γενικό γιατρό το τελευταίο έτος και εµφανίζονται σε 
ποσοστό 18,7%, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 54,0% είναι ηλικίας 50-64 ετών, µε 
αντίστοιχο ποσοστό 52,4% που εµφανίζουν οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής οµάδας. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών 33,2% παρουσιάζει συχνότητα επαφών 1 έως 2 φορές 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 27,7%. Οι άνδρες που κάνουν συχνή 
χρήση γενικού γιατρού ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 65-79 ετών µε ποσοστό 57,1% 
και 17,9% αυτοί που είναι ηλικίας 80 και άνω. Στις γυναίκες που επισκέπτονται γενικό 
γιατρό πάνω από 13 φορές το ποσοστό είναι 51,6% για των ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών 
και 19,4% γι αυτές που είναι πάνω από 80 ετών. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα (♂ p=0,006 και ♀ p=0,000). 
   
 7.12.2. Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό 
 
Οι άνδρες που επισκέπτονται ειδικό γιατρό 1 έως 2 φορές σε ποσοστό 58,0% είναι ηλικίας 
50-64 ετών σε αντίθεση µε αυτούς που κάνουν µεγαλύτερη χρήση δηλώνοντας συχνότητα 
επαφών ΄΄6 έως 12 φορές΄΄ οι οποίοι σε ποσοστό 54,0% είναι ηλικίας 65-79 ετών. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι 42,2% και 41,4%. Οι άνδρες που εξετάζονται 
από ειδικό γιατρό περισσότερες από 13 φορές και είναι πάνω από 80 ετών είναι σε 
ποσοστό 20% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι µόλις 8,3%. Στην παρούσα 
συσχέτιση διαφαίνεται στατιστική σηµαντικότητα µόνο στον αντρικό πληθυσµό (♂ 
p=0,012 και ♀ p=0,936). 
 
 7.12.3  Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
Οι άνδρες που δήλωσαν ότι είχαν εισαχθεί σε νοσοκοµείο το τελευταίο έτος ήταν σε 
ποσοστό 47,4% ηλικίας 50-64 ετών αντίθετα από τις γυναίκες που το υψηλότερο ποσοστό 
47,2% εµφανίζεται για τις ηλικίες 65-79 ετών. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει στατιστική 
σηµαντικότητα (♂ p=0,032και ♀ p=0,002). 
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8. Συσχέτιση ανεξάρτητων µεταβλητών µε το δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας και 
χρήσης αυτοαναφερόµενης υγείας  
 
Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δηµογραφικών και 
κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων µε το δείκτη της αυτοαναφερόµενης υγείας  και τις 
επιµέρους µεταβλητές της χρήσης υγειονοµικών υπηρεσιών. 
 
 
 8.1.   ∆ηµογραφικές µεταβλητές σε σχέση µε την αυτοαναφερόµενη υγεία και τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας 
 
 
   8.1.1. Φύλο  
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.1) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ του φύλου και της αυτοαναφερόµενης υγείας. (p=0,001). Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα οι γυναίκες δηλώνουν σε µικρότερα ποσοστά πολύ 
καλή έως άριστη υγεία (28,5%) σε σχέση µε τους άνδρες (38,8%).  
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό  (Πίνακας II, 8.2) 
 
Από τα δεδοµένα του πίνακα διαπιστώνουµε ότι οι άνδρες σε ποσοστό 33,2% 
επισκέπτονται γενικό γιατρό 1 έως 2 φορές ετησίως ενώ οι το αντίστοιχο ποσοστό στις 
γυναίκες είναι 27,7%. Μεγαλύτερη χρήση γενικού γιατρού εµφανίζουν οι γυναίκες οι 
οποίες εξετάζονται περισσότερο από 13 φορές σε ποσοστό 6,2% έναντι 4,2% των ανδρών. 
Το 18,7% των ανδρών δεν επισκέπτεται γενικό γιατρό και το 18,4% του γυναικείου 
πληθυσµού επίσης. Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,085). 
   
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.3) 
 
Από τους άνδρες το υψηλότερο ποσοστό 20,9% κάνει χρήση εξειδικευµένου γιατρού 1 έως 
2 φορές το χρόνο, ποσοστό ανάλογο µε τον γυναικών το οποίο ανέρχεται σε 19,1%. Το 
55,3% των ανδρών δεν επισκέπτεται ειδικό γιατρό και το 52,6% του γυναικείου 
πληθυσµού επίσης. Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,200). 
 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.4) 
 
Το 10% των ανδρών δηλώνει εισαγωγή σε νοσοκοµειακή µονάδα έναντι του 7,2% των 
γυναικών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,004). 
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8.1.2. Ηλικία 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.1) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της ηλικίας και της αυτοαναφερόµενης υγείας. (p=0,000). Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα τα άτοµα που αναφέρουν ηλικία 50-64 δηλώνουν σε 
πολύ µεγαλύτερα ποσοστά  πολύ καλή έως άριστη υγεία (42,3%) σε σχέση µε αυτούς που 
ανήκουν τόσο στην ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών (15,6%), όσο και αυτούς που δηλώνουν 
80> (13,4%). 
 
Επίσης σηµαντική είναι και η διαφορά στο ποσοστό που αναφέρουν ΄΄άριστη΄΄ την υγεία 
τους άτοµα κάτω των 50 ετών (22,1%) και άτοµα που ανήκουν στην ηλικιακή κατανοµή 
50 έως 64 (11,9%). Παρατηρείται ότι το ποσοστό διπλασιάζεται καταδεικνύοντας τη 
συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία και την αυτοαναφερόµενη υγεία.  
 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό  (Πίνακας II, 8.2) 
 
Από τα άτοµα ηλικίας 65-79 ετών επισκέπτονται το γενικό γιατρό σε ποσοστό 27,2% 6 έως 
12 φορές, ενώ τα άτοµα ηλικίας 80 ετών και άνω πηγαίνουν σε ποσοστό 28,0% 3 έως 5 
φορές. Επίσης τα άτοµα που ανήκουν στην ανώτατη ηλικιακή οµάδα εµφανίζουν έναντι 
των υπολοίπων υψηλότερο ποσοστό επαφών µε γενικό γιατρό διότι σε ποσοστό 9,7% 
πηγαίνουν στο γιατρό περισσότερες από 13 φορές. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα (p=0,000). 
 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.3) 
 
Τα άτοµα τα οποία είναι 65-79 ετών εξετάζονται από ειδικό γιατρό 1 µε 2 φορές ετησίως 
σε ποσοστό 18,0% και 6 έως 12 φορές σε ποσοστό 11,3%. Τα άτοµα που είναι πάνω από 
80 ετών δηλώνουν ότι το 57,5% αυτών δεν κάνουν χρήση ειδικού γιατρού έναντι του 
51,8% που δηλώνουν τα άτοµα ηλικίας 65-79 ετών. Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα (p=0,165). 
 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.4) 
 
Τα άτοµα ηλικίας 80 και άνω αναφέρουν το µεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής σε 
νοσοκοµείο ύψους 13,9% έναντι 10,9% των ατόµων ηλικίας 65-79 ετών. Η συσχέτιση 
είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,000). 
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8.2. Κοινωνικές µεταβλητές σε σχέση µε την αυτοαναφερόµενη υγεία και τη χρήση 
υπηρεσιών υγείας   
(Πίνακες II, 8.2.1-8.2.1.1-8.2.2- 8.2.3-.8.2.4-8.2.5.) 
 
 
8.2.1 Μορφωτικό Επίπεδο  
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά εξαιρετικά σηµαντική 
συσχέτιση µεταξύ της αυτοαναφερόµενης υγείας και του µορφωτικού επιπέδου. (p=0,000). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτοµα που έχουν ολοκληρώσει ανώτατες σπουδές 
αυτοαναφέρουν πολύ καλύτερα την υγεία τους σε αντίθεση µε τα άτοµα βασικής και 
καµίας εκπαίδευσης. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Τα άτοµα που δεν έχουν καµία εκπαίδευση επισκέπτονται γενικό γιατρό περισσότερες από 
13 φορές σε ποσοστό 11,0% σε αντίθεση µε τα άτοµα που κατέχουν ανώτατη εκπαίδευση 
και κάνουν συχνή χρήση σε ποσοστό 9,7%. Στην συσχέτιση αυτή υπάρχει στατιστική 
σηµαντικότητα (p=0,000). 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν ΄΄καµία΄΄ και ΄΄βασική΄΄ εκπαίδευση σε ποσοστό 16,2% 
επισκέπτονται ειδικό γιατρό 1 έως 2 φορές ετησίως ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για αυτούς 
που διαθέτουν ΄΄µέση΄΄ και ΄΄ανώτατη΄΄ εκπαίδευση είναι 22,7% και 25,8%. Η παρούσα 
συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,004). 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Τα άτοµα που δεν έχουν καµία εκπαίδευση εµφανίζουν υψηλότερο ποσοστό εισαγωγής σε 
νοσοκοµείο έναντι των υπολοίπων µε ποσοστό 13,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό γι� αυτούς 
που έχουν ανώτατη εκπαίδευση είναι 7,9%. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική 
(p=0,005). 
 
   
8.2.2 Απασχόληση  
 
  8.2.2.1 Εργασιακή  Κατάσταση 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της κατάστασης εργασίας και της αυτοαναφερόµενης υγείας (p=0,000). Οι 
΄΄συνταξιούχοι΄΄ αναφέρουν υψηλό ποσοστό ΄΄µέτριας΄΄ υγείας (32,5%) που οφείλεται 
πιθανόν στο προχωρηµένο της ηλικίας τους, ενώ υψηλό ποσοστό ΄΄µέτριας΄΄ υγείας 
αναφέρουν και οι ΄΄άνεργοι΄΄ (22,1%). 
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Εργασιακή κατάσταση και αυτοαναφερόµενη υγεία ανδρών και γυναικών (Πίνακας II, 
8.2.1.1.) 
 
Η συσχέτιση εργασίας και αυτοαναφερόµενης υγείας παρουσιάζει στατιστική 
σηµαντικότητα, ♂p=0,000 και ♀ p=0,000. Οι εργαζόµενοι άνδρες αναφέρουν την υγεία 
τους άριστη σε ποσοστό 17,0% έναντι 12,4% των γυναικών. Επιπροσθέτως οι άνεργοι 
άνδρες αναφέρουν κακή την υγεία σε ποσοστό 15,4%, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο απ� 
αυτό των γυναικών το οποίο ανέρχεται σε 4,5%. 
 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Οι µόνιµα ασθενής επισκέπτονται γενικό γιατρό περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 
14,8% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των συνταξιούχων είναι 6,8% και των ανέργων 5,8% 
έναντι 1,5% των εργαζοµένων. Η σχέση εργασιακής κατάστασης µε τη χρήση γενικού 
γιατρού είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,000). 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Οι συνταξιούχοι επισκέπτονται εξειδικευµένο γιατρό µε συχνότητα 6-12 φορές ετησίως σε 
ποσοστό 10,1%, οι εργαζόµενοι 5,5% και οι άνεργοι 9,4%. Η παρούσα συσχέτιση 
εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,000). 
 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Οι συνταξιούχοι εµφανίζουν υψηλό ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκοµείο 10,8%, οι 
εργαζόµενοι 6,9%, οι άνεργοι 6,2% και οι µόνιµα ασθενείς 26,7%. Η συσχέτιση είναι 
στατιστικά σηµαντική (p=0,000). 
 
 
8.2.2.2 ∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της αυτοαναφερόµενης υγείας και  του εάν είναι σωµατικά απαιτητική η εργασία. 
(p=0,131). Από τα άτοµα που δήλωσαν την εργασία τους σωµατικά απαιτητική το 16,3% 
ανέφερε την υγεία του µέτρια έναντι του 9,2% αυτών που δεν ανέφεραν σωµατική 
καταπόνηση. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν ότι η εργασία τους είναι σωµατικά απαιτητική δεν προβαίνουν σε 
χρήση γενικού γιατρού σε ποσοστό 17,8% ενώ τα άτοµα που αναφέρουν µη σωµατικά 
απαιτητική εργασία δεν εξετάζονται καµία φορά από γενικό γιατρό σε ποσοστό 21,2%. Η 
παρούσα συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σηµαντική διότι p=0,595. 
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Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,755). Τα άτοµα που 
αναφέρουν σωµατικά απαιτητική την εργασία τους κάνουν χρήση εξειδικευµένου γιατρού 
µε συχνότητα 1 µε 2 φορές σε ποσοστό 24,6% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γι αυτούς που 
απαντούν ΄΄Όχι΄΄ είναι 21,8%. 

 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν ότι η εργασία τους είναι σωµατικά απαιτητική δήλωσαν ότι 
εισήχθησαν σε νοσοκοµειακή µονάδα σε ποσοστό 8,1% έναντι 4,4% αυτών που 
απάντησαν ΄΄Όχι΄΄. Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται µη στατιστικά σηµαντική αν και 
είναι στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας διότι p=0,068. 
 
 
8.2.3 Οικογενειακή  Κατάσταση 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της οικογενειακής κατάστασης και της αυτοαναφερόµενης υγείας . (p=0,000). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που είναι χήροι αυτοαναφέρουν χειρότερα την υγεία 
τους δηλώνοντας υψηλά ποσοστά ΄΄µέτριας΄΄ (34,4%) και ΄΄κακής΄΄ (14,2%) υγείας σε 
αντίθεση µε τα άτοµα που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ τα οποία δηλώνουν καλύτερη από 
όλους την υγείας τους (΄΄�άριστη΄΄ 11,1% και ΄΄πολύ καλή΄΄ 44,4%). 
 
Οικογενειακή κατάσταση και αυτοαναφερόµενη υγεία µεταξύ ανδρών και γυναικών 
(Πίνακας II, 8.2.1.1.) 
 
Η συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και αυτοαναφερόµενης υγείας παρουσιάζει 
στατιστική σηµαντικότητα, ♂p=0,007 και ♀ p=0,000. Οι ανύπαντροι άνδρες αναφέρουν 
την υγεία τους πολύ καλή σε ποσοστό 55,0%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες 
ανέρχεται σε 31,3%. Οι άνδρες που είναι χήροι αναφέρουν την υγεία τους ΄΄κακή΄΄ σε 
ποσοστό 16,2% έναντι 13,8% του γυναικείου πληθυσµού 
 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Η συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και επαφής µε γενικό γιατρό εµφανίζει στατιστική 
σηµαντικότητα (p=0,000). Οι ποτέ παντρεµένοι δήλωσαν επαφή µε γενικό γιατρό 
περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 1,6%, οι έγγαµοι 4,1%, οι διαζευγµένοι 0,0% και 
οι χήροι 10,6%. 
  
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Οι έγγαµοι δηλώνουν επίσκεψη σε ειδικό γιατρό µε συχνότητα 1µε 2 φορές σε ποσοστό 
21,6%,οι ποτέ παντρεµένοι 18,0%, οι διαζευγµένοι 29,2% και οι χήροι 13,4%. Η παρούσα 
συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,007. 
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Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Οι έγγαµοι δήλωσαν ότι έκαναν χρήση νοσοκοµειακής µονάδας σε ποσοστό 8,5%, οι 
ανύπαντροι  2,2%, οι διαζευγµένοι 8,8% και οι χήροι 10,8%. Η παρούσα συσχέτιση 
εµφανίζεται µη στατιστικά σηµαντική αν και είναι στα όρια της στατιστικής 
σηµαντικότητας (p=0,061). 
 
 
8.2.4 Κοινωνικές σχέσεις  
 
  8.2.4.1. ∆είκτες Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα 
 
    8.2.4.1.1.  Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά  
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της αυτοαναφερόµενης υγείας και της συχνότητας των επαφών µε τα παιδιά. 
(p=0,478). 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,291). Τα άτοµα 
που αναφέρουν συχνή επαφή µε τα παιδιά τους επισκέπτονται γενικό γιατρό περισσότερες 
από 13 φορές σε ποσοστό 7,6% έναντι 20,0% αυτών που δεν έχουν καµία επαφή µαζί τους. 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Τα άτοµα που αναφέρουν συχνή επαφή µε τα παιδιά τους επισκέπτονται ειδικό γιατρό 
περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 3,4% ενώ αυτοί που τους βλέπουν σπάνια και ποτέ 
αναφέρουν αντίστοιχα ποσοστά 2,4% και 0,0%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,210). Τα άτοµα 
που έχουν συχνή επαφή µε τα παιδιά τους εισάγονται σε νοσοκοµείο σε ποσοστό 9,1%   
αντίθετα µε αυτούς που έχουν σπάνια επαφή και εµφανίζουν ποσοστό 16,0%. 
 
8.2.4.1.2 Μέγεθος Νοικοκυριού  
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ του µεγέθους του νοικοκυριού και της αυτοαναφερόµενης υγείας . (p=0,000). 
Αυτοί που δήλωσαν ένα άτοµο στο νοικοκυριό αναφέρουν άριστη την υγεία τους σε 
ποσοστό 4,0% σε αντίθεση µε αυτούς που δήλωσαν δύο άτοµα και εµφανίζουν ποσοστό 
8,2%, τρία άτοµα 12,7% και 4 άτοµα και πάνω µε ποσοστό 14,6%. 
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Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Τα άτοµα που δήλωσαν ότι το νοικοκυριό τους αποτελείται από ένα άτοµο δεν 
επισκέπτονται γενικό γιατρό σε ποσοστό 15,9%, αυτά που δήλωσαν δύο άτοµα εµφανίζουν 
ποσοστό καµίας επίσκεψης 17,6%, µε τρία άτοµα 18,9% και µε τέσσερα άτοµα και άνω 
23,4%.  
 
Επίσης αυτοί που ζουν µόνοι εξετάζονται περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 8,3% 
ενώ αυτοί που ζουν σε νοικοκυριό µε τέσσερα άτοµα και άνω έχουν αντίστοιχο ποσοστό 
µόλις 3,9%. Η συσχέτιση παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,000). 
  
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν 1 άτοµο στο νοικοκυριό τους εξετάζονται από ειδικό γιατρό 
περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 4,1% ενώ τα νοικοκυριά µε 4 άτοµα και άνω 
εµφανίζουν ποσοστό 1,5%. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα 
(p=0,011). 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Η συσχέτιση του µεγέθους του νοικοκυριού µε τη χρήση νοσοκοµείου δεν εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα, p=0,278. Το 9,2% των ατόµων που αναφέρουν 1 άτοµο στο 
νοικοκυριό δήλωσε εισαγωγή  σε νοσοκοµείο το τελευταίο έτος ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για αυτούς που απάντησαν ΄΄4 και πάνω Άτοµα΄΄ το ποσοστό είναι 7,7%. 
 
 
8.2.4.3  Τρόποι Συµβίωσης 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ του τρόπου συµβίωσης και της αυτοαναφερόµενης υγείας . (p=0,000). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τα άτοµα που ζουν µόνα τους αυτοαναφέρουν χειρότερα την υγεία τους 
δηλώνοντας άριστη υγεία µόλις το 3,8%, σε αντίθεση µε αυτούς που συµβιώνουν και 
εµφανίζουν ποσοστό 11,6%.  
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Η συµβίωση ή όχι συσχετίζεται µε τη χρήση γενικού γιατρού εµφανίζοντας στατιστική 
σηµαντικότητα (p=0,000). Τα άτοµα που ζουν µε σύντροφο-σύζυγο σε ποσοστό 4,0% 
κάνουν χρήση περισσότερες από 13 φορές σε σύγκριση µε αυτούς που ζουν µόνοι οι 
οποίοι εµφανίζουν ποσοστό 8,3%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Τα άτοµα που διαβιούν µόνα τους κάνουν συχνή χρήση εξειδικευµένου γιατρού µε 
συχνότητα ΄΄13 φορές και άνω΄΄ σε ποσοστό 4,3% έναντι εκείνων που συµβιώνουν και 
εµφανίζουν ποσοστό 2,5%. Η συµβίωση ή όχι συσχετίζεται µε τη χρήση ειδικού γιατρού 
εµφανίζοντας στατιστική σηµαντικότητα (p=0,006). 
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Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Η συµβίωση ή όχι δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα (p=0,658). Το 9,1% των  
ατόµων  που ζουν µόνα εισήχθησαν σε νοσοκοµείο έναντι του 8,6% αυτών που διαβιούν 
στα πλαίσια έγγαµης ή µη συµβίωσης. 
 
 
8.2.5 ∆είκτες Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 
 
  8.2.5.1 Συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της αυτοαναφερόµενης υγείας και του είδους των δραστηριοτήτων στις οποίες 
προβαίνουν (p=0,000). 
 
Παρατηρείται λοιπόν ότι τα άτοµα που προβαίνουν σε δραστηριότητες σωµατικά και 
πνευµατικά απαιτητικές αναφέρουν σε µεγάλο ποσοστό άριστη την υγεία τους όπως τα 
άτοµα που πήραν µέρος σε επιµορφωτικό πρόγραµµα (25%) ή  αθλητικό σωµατείο 
(26,7%). Αντίθετα τα άτοµα που δεν παίρνουν µέρος σε καµιά από τις προαναφερθέντες 
δραστηριότητες δηλώνουν σε µεγάλο ποσοστό απλά καλή (37,0%) και µέτρια (21,6%) την 
υγεία τους. Επίσης άτοµα που δηλώνουν ότι φροντίζουν άρρωστο ή ανάπηρο ενήλικα 
αναφέρουν υψηλά ποσοστά απλά καλής (37,7%) ή µέτριας υγείας (37,7%).  
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,028. Αυτοί που 
φροντίζουν άρρωστο δηλώνουν ότι δεν κάνουν χρήση σε ποσοστό 18,5% και 
επισκέπτονται αυτών περισσότερες από 13 φορές σε ποσοστό 9,9%. Αντίθετα αυτοί που 
λαµβάνουν µέρος σε αθλητικά σωµατεία κάνουν συχνή χρήση, ΄΄13 φορές και άνω΄΄, σε 
ποσοστό 3,0% και καµία χρήση σε ποσοστό 10,6%. 
   
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Η συµµετοχή σε δραστηριότητες µε τη χρήση ειδικού γιατρού δεν εµφανίζει στατιστική 
σηµαντικότητα, p=0,618. Τα άτοµα που φροντίζουν άρρωστο κάνουν συχνή χρήση ΄΄13 
φορές και άνω΄΄ σε ποσοστό 6,3%, αυτοί που βοηθούν οικογένεια και φίλους 3,8% ενώ 
αυτοί που συµµετέχουν σε αθλητικό σωµατείο ή σε πολιτική και κοινωνική οργάνωση 
εµφανίζουν ποσοστό 0,0%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,001. Τα άτοµα που 
φροντίζουν άρρωστο δήλωσαν ότι εισήχθησαν σε νοσοκοµείο το τελευταίο έτος σε 
ποσοστό 10,2% ενώ που συµµετείχαν σε αθλητικό σωµατεία εµφάνισαν ποσοστό ύψους 
µόλις 3,6%. 
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8.2.6 ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης 
 
  8.2.6.1  Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική (p=0,000). Τα άτοµα που 
λαµβάνουν βοήθεια δηλώνουν σε υψηλότερο ποσοστό (14,0%), σε σχέση µε τα άτοµα που 
δε λαµβάνουν (4,8%) κακής αυτοαναφερόµενης υγείας Επίσης σε υψηλό ποσοστό (21,8%) 
τα άτοµα που δε λαµβάνουν την αντίστοιχη κοινωνική στήριξη αξιολογούν την υγεία τους 
ως µέτρια,  οποία ενδεχοµένως εάν είχαν την απαιτούµενη υποστήριξη να αυτοανέφεραν 
διαφορετικά την υγεία τους. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Τα άτοµα που λαµβάνουν βοήθεια δεν έχουν επισκεφτεί καθόλου γενικό γιατρό τον 
τελευταίο χρόνο σε ποσοστό 14,8% έναντι του 20,7% αυτών που δεν λαµβάνουν. Εξίσου, 
µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων (10,0%) που απαντούν ότι λαµβάνουν βοήθεια εµφανίζονται 
να έχουν κάνει πολύ συχνή χρήση και µάλιστα δεκατρείς φορές και άνω,  σε σχέση µε τα 
άτοµα που δεν λαµβάνουν την αντίστοιχη βοήθεια (3,8%). Ως εκ τούτου, η παρούσα 
συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,002). 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Επίσης, η σχέση λήψης βοήθειας µε τη χρήση ειδικού γιατρού εµφανίζει στατιστική 
σηµαντικότητα (p=0,012). Αυτοί που λαµβάνουν βοήθεια δεν κάνουν χρήση σε ποσοστό 
50,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα που δεν γίνονται δέκτες της αντίστοιχης 
στήριξης φτάνει στο 54,2%. Ταυτόχρονα, αυτοί που δέχονται βοήθεια κάνουν συχνή 
χρήση σε ποσοστό 5,5% έναντι του 2,4% αυτών που δεν λαµβάνουν κανενός είδους 
βοήθεια. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, 
(p=0,000). Τα άτοµα που λαµβάνουν βοήθεια δεν έχουν εισαχθεί σε νοσοκοµείο τον 
τελευταίο χρόνο σε ποσοστό 86,0% ενώ τα άτοµα που δε λαµβάνουν σε ποσοστό πο φτάνει 
το 93,4%. 
 
8.2.6.2 Ικανοποίηση από τη ληφθείσα Βοήθεια 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας II, 8.2.1.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,026.  Τα άτοµα που 
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τη βοήθεια που έλαβαν αναφέρουν σε ποσοστό 39,8% 
µέτρια την υγεία τους  ενώ τα άτοµα που δήλωσαν το αντίθετο εµφανίζουν ποσοστό 
75,0%. Αντίθετα τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτούς που ανέφεραν την υγεία τους ΄΄κακή΄΄ 
είναι 28,0% και 0,0%. 
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Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας II, 8.2.2.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν ικανοποιηµένα ΄΄συνέχεια-συνήθως΄΄ δεν κάνουν χρήση σε 
ποσοστό 9,8% έναντι 13,8% αυτών που δηλώνουν χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης. Η 
συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,108. 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας II, 8.2.3.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,415. Τα άτοµα που 
αισθάνονται ικανοποιηµένα από τη ληφθείσα βοήθεια κάνουν συχνή χρήση εξειδικευµένου 
γιατρού ΄΄13 φορές και άνω΄΄ σε ποσοστό 7,1% έναντι 0,0% αυτών που δεν είναι 
ικανοποιηµένοι.    
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας II, 8.2.4.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,384. Τα άτοµα που δηλώνουν 
συνέχεια ικανοποιηµένα εισήχθησαν σε νοσοκοµείο το 19,4% αυτών σε αντίθεση µε το 
12,9% αυτών που έχουν µερική ικανοποίηση. 
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 8.3.Οικονοµικές µεταβλητές σε σχέση µε την αυτοαναφερόµενη υγεία και τη χρήση   
(8.3.1- 8.2.1.1--8.3.2.-8.3.3.-8.3.4-8.3.5.) 
 
8.3.1 Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
8.3.1.1 Εισοδηµατική Κατάσταση 
 
  8.3.1.1.1.Εισόδηµα από Εργασία 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν εισόδηµα έως 5000 � αναφέρουν άριστη την υγεία τους σε 
ποσοστό 10,3%, αυτοί µε εισόδηµα ύψους 5000 έως 20000 � 12,9% και από 20000 � και 
πάνω εµφανίζουν ποσοστό 19,5%. Η συσχέτιση αυτή παρουσιάζει ισχυρή στατιστική 
σηµαντικότητα, p=0,003. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Τα άτοµα που δηλώνουν εισόδηµα έως 5000 � εξετάζονται από γενικό γιατρό 6 έως 12 
φορές σε ποσοστό 21,0%, τα άτοµα µε εισόδηµα 5000 έως 20000 � σε ποσοστό 14,5% και 
αυτά µε εισόδηµα από 20000 � και άνω εµφανίζουν ποσοστό 7,1% αντίστοιχα. Η παρούσα 
συσχέτιση δεν παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,342. 
  
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση εισοδήµατος και χρήσης ειδικού γιατρού δεν εµφανίζεται στατιστικά 
σηµαντική, p=0,312. Τα άτοµα µε εισόδηµα έως 5000 � εξετάζονται περισσότερες από 13 
φορές σε ποσοστό 4,8%, αυτοί µε εισόδηµα 5000 έως 20000 � 2,3% και εκείνοι της 
ανώτερης εισοδηµατικής κλίµακας 1,8%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,625. Τα άτοµα που 
δήλωσαν εισόδηµα έως 5000 � εισήχθησαν σε νοσοκοµείο το 11,0% έναντι του 7,7% 
αυτών µε εισόδηµα 5000 έως 20000 � και του 9,0% αυτών µε 20000 � και άνω. 
 
 
  8.3.1.1.2. Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η συσχέτιση εισοδήµατος από συντάξεις και αυτοαναφερόµενης υγείας δεν παρουσιάζει 
στατιστική σηµαντικότητα, p=0,297. Τα άτοµα µε ύψος σύνταξης έως 3000 � αναφέρουν 
άριστη την υγεία τους σε ποσοστό 8,7%. Εκείνοι που δήλωσαν 3000 έως 10000 � έχουν 
αντίστοιχο ποσοστό 12,5% και αυτοί µε εισόδηµα από 10000 � και άνω 19,4%. 
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Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,572. Τα άτοµα µε ύψος 
σύνταξης έως 3000 � αναφέρουν επίσκεψη σε γενικό γιατρό περισσότερες από 13 φορές σε 
ποσοστό 6,3%,αυτοί που το εισόδηµα τους κυµαίνεται από 3000 έως 10000 � έχουν 
ποσοστό 7,2% και αυτοί που ανήκουν στη ανώτερη εισοδηµατική κλίµακα από συντάξεις 
εµφανίζουν ποσοστό 0,0%.   
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Οι συνταξιούχοι µε εισόδηµα έως 3000 � επισκέπτονται ειδικό γιατρό 1 έως 2 φορές σε 
ποσοστό 18,9%, µε εισόδηµα 3000 έως 10000 � 17,5% και µε 10000 � και άνω 28,2%. Η 
συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,297. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Στην παρούσα συσχέτιση δεν έχουµε στατιστική σηµαντικότητα, p=0,948. Οι συνταξιούχοι 
µε εισόδηµα έως 3000 � εισήχθησαν σε νοσοκοµείο σε ποσοστό 8,9%, αυτοί µε εισόδηµα 
3000 έως 10000 � σε ποσοστό 9,5% και αυτοί που ανήκουν στην ανώτερη εισοδηµατική 
κλίµακα ήταν ύψους 10,0%. 
 
8.3.1.2 ∆είκτες Περιουσίας 
 
  8.3.1.2.1. Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η συσχέτιση κατοχής αποταµιεύσεων και υγείας παρουσιάζεται ιδιαίτερα στατιστικά 
σηµαντική, p=0,000. Αυτοί που διαθέτουν αποταµιεύσεις αναφέρουν άριστη την υγεία 
τους σε ποσοστό 11,6% έναντι του 4,9% αυτών που δεν έχουν στην κατοχή τους 
λογαριασµούς αποταµίευσης ή επενδύσεις. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,007. Τα άτοµα που έχουν στην κατοχή 
τους αποταµιεύσεις και επενδύσεις δεν κάνουν χρήση σε ποσοστό 21,6% έναντι αυτών που 
δεν διαθέτουν και δεν επισκέπτονται γενικό γιατρό σε ποσοστό 16,6%.  
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,004. Τα άτοµα µε κατοχή 
αποταµιεύσεων δεν κάνουν χρήση ειδικού γιατρού ΄΄ο φορές΄΄ σε ποσοστό 49,8% ενώ 
εκείνα που δεν διαθέτουν εµφανίζουν ποσοστό 57,1%.  
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,157. Από τα άτοµα που δε 
διαθέτουν αποταµιεύσεις το 9,8% δήλωσε εισαγωγή στο νοσοκοµείο και το 7,7% αυτών 
που κατέχουν αποταµιεύσεις/ επενδύσεις. 
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8.3.1.2.2. Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,035. Τα άτοµα µε χαµηλή 
αποταµίευση αναφέρουν πολύ καλή την υγεία τους σε ποσοστό 21,3% ενώ κατά πολύ 
αυξηµένο εµφανίζεται το αντίστοιχο ποσοστό των ατόµων µε υψηλές αποταµιεύσεις ύψους 
42,1%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Τα άτοµα που διαθέτουν µεγάλο ύψος αποταµιεύσεων δεν κάνουν χρήση γενικού γιατρού 
σε ποσοστό 31,7% σε αντίθεση µε τα άτοµα που έχουν στην κατοχή τους χαµηλό ύψος 
αποταµιεύσεων και ποσοστό 19,9%. Στην παρούσα συσχέτιση δεν έχουµε στατιστική 
σηµαντικότητα, p=0,294. 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,809. Τα άτοµα που 
διαθέτουν χαµηλό ύψος αποταµιεύσεων επισκέπτονται ειδικό γιατρό 3 έως 5 φορές σε 
ποσοστό 15,3% και εκείνα µε υψηλό δείκτη αποταµίευσης 19,0%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Στην παρούσα συσχέτιση δεν έχουµε στατιστική σηµαντικότητα, p=0,785. Άτοµα µε 
χαµηλή αποταµίευση κατά 8,6% αυτών εισήχθησαν σε νοσοκοµείο ενώ το 9,5% αυτών µε 
υψηλή αποταµίευση.  
 
 
8.3.1.3 Μέσα Ιδιοκτησίας 
 
  8.3.1.3.1. Ιδιοκατοίκηση 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Ο δείκτης ιδιοκτησίας εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα σε σχέση µε την 
αυτοαναφερόµενη υγεία, p=0,013. Οι ιδιοκτήτες αναφέρουν την υγεία τους κακή σε 
ποσοστό 5,6%, οι ενοικιαστές σε ποσοστό 9,5% και τα άτοµα που δήλωσαν ότι ζουν χωρίς 
ενοίκιο σε ποσοστό 20,7%. 
 
Η επίδραση της ιδιοκατοίκησης στην αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.2.1.1.) 
 
Η συσχέτιση ιδιοκατοίκησης και αυτοαναφερόµενης υγείας παρουσιάζει στατιστική 
σηµαντικότητα για τον αντρικό πληθυσµό, ♂p=0,000 και ♀ p=0,479. Οι άνδρες οι οποίοι 
είναι ιδιοκτήτες του οικήµατος στο οποίο διαµένουν αναφέρουν την υγεία τους άριστη σε 
ποσοστό 14,6% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γυναικείο πληθυσµό ανέρχεται µόλις σε 
4,0%  
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Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2) 
 
Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,000. Τα άτοµα που είναι ιδιοκτήτες 
του σπιτιού στο οποίο κατοικούν δεν εξετάζονται από γενικό γιατρό σε ποσοστό 19,3%, οι 
ενοικιαστές εµφανίζουν ποσοστό 18,4% και τα άτοµα που ζουν χωρίς ενοίκιο 18,1%. Οι 
τελευταίοι κάνουν χρήση πάνω από 13 φορές ετησίως. 
   
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή εµφανίζεται στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας, p=0,058. Οι 
ιδιοκτήτες εξετάζονται από ειδικό γιατρό 1 έως 2 φορές ετησίως σε ποσοστό 20,0%, οι 
ενοικιαστές 19,4% και οι ζώντες χωρίς ενοίκιο 20,7%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, p=0,776. Το 8,8% των 
ιδιοκτητών εισήχθη σε νοσοκοµείο, το 7,2% των ενοικιαστών και το 9,7% αυτών που δεν 
πληρώνουν ενοίκιο. 
 
  8.3.1.3.2. Κατοχή Αυτοκινήτου 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η κατοχή αυτοκινήτου εµφανίζει αξιοσηµείωτη στατιστική σηµαντικότητα, p=0,000. Τα  
άτοµα που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο αναφέρουν την υγεία τους άριστη σε ποσοστό 4,1%, 
εκείνοι µε 1 αυτοκίνητο στην κατοχή τους εµφανίζουν ποσοστό 13,6% και αυτοί µε 2 
αυτοκίνητα και άνω 19,4%.  
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,000. Τα άτοµα µε περισσότερα από 2 
αυτοκίνητα κάνουν χρήση από 13 φορές και άνω σε ποσοστό 2,2%, µε ένα αυτοκίνητο 
4,3% και αυτοί που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο εµφανίζουν ποσοστό 6,9%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή εµφανίζει ισχυρή στατιστική σηµαντικότητα p=0,001. Οι ιδιοκτήτες 
ενός αυτοκινήτου κάνουν συχνή χρήση ειδικού γιατρού σε ποσοστό 1,9%, εκείνοι που 
διαθέτουν 2 ή περισσότερα αυτοκίνητα εµφανίζουν ποσοστό 2,2% και αυτοί που δεν έχουν 
στην κατοχή τους κανένα 4,1%.   
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,102. Το 9,9% αυτών που δεν 
διαθέτουν αυτοκίνητο εισήχθησαν σε νοσοκοµείο, το 7,6% αυτών που έχουν στην κατοχή 
τους 1 αυτοκίνητο και το 5,1% αυτών που διαθέτουν 2 ή περισσότερα αυτοκίνητα. 
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8.3.2 Υποκειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 
 
 8.3.2.1 Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η σχέση οικονοµικής εξέλιξης και υγείας είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,000. Αυτοί που 
απαντούν ότι η κατάστασή τους βελτιώθηκε αναφέρουν σε ποσοστό 20,4% άριστη την 
υγεία, αυτοί των οποίων παρέµεινε ίδια 7,7% και εκείνοι των οποίων χειροτέρεψε 7,4%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, p=0,344. Τα άτοµα που 
δήλωσαν ότι η οικονοµική τους κατάσταση βελτιώθηκε εξετάζονται από γενικό γιατρό µε 
συχνότητα 6 έως 12 φορές σε ποσοστό 16,7%, αυτοί που δήλωσαν ότι παρέµεινε ίδια 
21,4% και χειροτέρεψε 22,0%. 
  
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,056. Τα άτοµα που δηλώνουν 
ότι η οικονοµική τους κατάσταση βελτιώθηκε αναφέρουν ποσοστό χρήσης εξειδικευµένου 
γιατρού 26,2% µε συχνότητα 1έως 2 φορές το χρόνο. Το αντίστοιχο ποσοστό για αυτούς 
που ανέφεραν ότι η οικονοµική τους κατάσταση παρέµεινε αµετάβλητη είναι ύψους 21,9% 
και αυτών που χειροτέρεψε 16,7%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, p=0,163. Το 10,3% αυτών 
που δήλωσαν ότι η οικονοµική τους κατάσταση βελτιώθηκε εισήχθη στο νοσοκοµείο, το 
7,2% αυτών που παρέµεινε η ίδια και το 10,0% αυτών που χειροτέρεψε. 
 
 
8.3.2.2 ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η σχέση οικονοµικής δυνατότητας και υγείας είναι στατιστικά σηµαντική, p=0.002. Τα 
άτοµα που δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα εύκολα δηλώνουν άριστή την υγεία τους σε 
ποσοστό 12,0% και κακή σε ποσοστό 3,8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα άτοµα που 
δήλωσαν ότι έχουν οικονοµικές δυσχέρειες είναι 7,0% και 8,3% αντίστοιχα. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Τα άτοµα που δήλωσαν ότι σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα τα βγάζουν πέρα 
εύκολα δεν επισκέπτονται γιατρό σε ποσοστό 21,3% ενώ αυτοί που δήλωσαν ΄΄∆ύσκολα΄΄ 
έχουν 18,3% αντίστοιχα. Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,580. 
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Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,104. Τα άτοµα που 
δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα εύκολα επισκέπτονται ειδικό γιατρό µε συχνότητα 1 έως 2 
φορές ετησίως σε ποσοστό 24,6% έναντι 18,2% αυτών που δηλώνουν ΄΄δύσκολα΄΄. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Ο δείκτης οικονοµικής δυνατότητας σε σχέση µε την εισαγωγή σε νοσοκοµείο δεν 
εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,085. Το 7,8% των ατόµων που τα βγάζουν πέρα 
δύσκολα και το 10,6% αυτών που δήλωσαν εύκολα εισήχθησαν σε νοσοκοµείο.  
 
 8.3.2.3 Ικανοποίηση από το µισθό 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία  (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, p=0,205. Τα άτοµα που 
δηλώνουν ικανοποιηµένα από το µισθό τους αναφέρουν άριστη την υγεία τους σε ποσοστό 
17,6%  και κακή 11,2%. Τα άτοµα που δεν νοιώθουν ικανοποιηµένα από το µισθό τους 
αναφέρουν άριστη την υγεία σε ποσοστό 12,0% και κακή 16,9%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Ο δείκτης ικανοποίησης από το µισθό σε σχέση µε τη χρήση γενικού γιατρού δεν εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα, p=0,345. Τα άτοµα που αισθάνονται ικανοποιηµένα από το 
ύψος του µισθού που λαµβάνουν επισκέπτονται γενικό γιατρό µε συχνότητα 3 έως 5 φορές 
ετησίως σε ποσοστό 28,1% και το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα που διαφωνούν είναι 
30,6%.  
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό  (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,987. Τα άτοµα που 
δηλώνουν ικανοποιηµένα από το µισθό τους εξετάζονται ετησίως συχνά από εξειδικευµένο 
γιατρό 2,5% έναντι των υπολοίπων οι οποίοι εµφανίζουν ποσοστό 1,9%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Ο δείκτης ικανοποίησης από το µισθό σε σχέση µε τη χρήση νοσοκοµείου δεν εµφανίζει 
στατιστική σηµαντικότητα, p=0,627. Το 7,0% αυτών που δήλωσαν ικανοποιηµένοι και το 
6,1% αυτών που διαφώνησαν προέβησαν σε χρήση νοσοκοµειακής µονάδας.   
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8.3.3 ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων 
 
 8.3.3.1 Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
  
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η συσχέτιση αυτοαναφερόµενης υγείας και οικονοµικών µεταβιβάσεων διαπιστώνεται ότι 
είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,010. Τα άτοµα που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια 
αναφέρουν την υγεία τους άριστη σε ποσοστό 1,1%, ενώ τα άτοµα που δε λαµβάνουν 
χρηµατική στήριξη είναι σε ποσοστό 10,1%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν διαφαίνεται στατιστικά σηµαντική διότι p=0,415. Τα άτοµα που 
λαµβάνουν οικονοµικές µεταβιβάσεις κάνουν χρήση 6 έως 12 φορές ετησίως σε ποσοστό 
25,2% έναντι αυτών που δεν δέχονται και έχουν ποσοστό ύψους 20,3%.  
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση οικονοµικών µεταβιβάσεων και χρήσης ειδικού γιατρού εµφανίζεται 
στατιστικά σηµαντική, p=0,019. Τα άτοµα που λαµβάνουν οικονοµικές µεταβιβάσεις 
κάνουν συχνή χρήση εξειδικευµένου γιατρού ΄΄13 φορές και άνω΄΄ σε ποσοστό 6,9% ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα που δεν δέχονται χρηµατική στήριξη είναι 2,5%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Στην παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται ισχυρή στατιστική σηµαντικότητα, p=0,000. Το 
16,4% των ατόµων που λαµβάνουν οικονοµικές µεταβιβάσεις εισήχθη σε νοσοκοµείο ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για αυτούς που δεν έλαβαν χρηµατική στήριξη και δεν έκαναν 
νοσοκοµειακή χρήση είναι 7,5%.  
 
 
8.3.4 Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
 8.3.4.1 ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν διαφαίνεται στατιστικά σηµαντική διότι p=0,639. Οι 
ασφαλισµένοι αναφέρουν την υγεία τους κακή σε ποσοστό 6,4% έναντι των ανασφάλιστων 
που εµφανίζουν ποσοστό 12,2%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Τα άτοµα που δεν διαθέτουν καµία ασφαλιστική κάλυψη δεν κάνουν χρήση γενικού 
γιατρού σε ποσοστό 21,4% ενώ για τους ασφαλισµένους έχουµε µικρότερο ποσοστό 
18,4%. Η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, p=0,351. 
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Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,317. Αυτοί που δηλώνουν 
ανασφάλιστοι σε ποσοστό 0,0% επισκέπτονται ειδικό γιατρό περισσότερες από 13 φορές 
ετησίως σε αντίθεση µε τους ασφαλισµένους που εµφανίζουν ποσοστό 3,0%. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Η παρούσα συσχέτιση δεν διαφαίνεται στατιστικά σηµαντική διότι p=0,195. Το 8,8% των 
ασφαλισµένων προέβη σε νοσοκοµειακή χρήση και το 4,3% των ανασφάλιστων. 
 
 
 8.3.4.2 Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας 
 
Αυτοαναφερόµενη υγεία (Πίνακας 8.3.1.) 
 
Η σχέση κατηγορίας ασφαλιστικού ταµείου και υγείας παρουσιάζει στατιστική 
σηµαντικότητα, p=0,000. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ αναφέρουν κακή την υγεία τους σε 
ποσοστό 8,5%, του ΟΓΑ 11,3%, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ταµεία 0,0% και αυτοί 
που δεν έχουν κανένα ταµείο ασφάλισης 12,2%. 
 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό (Πίνακας 8.3.2.) 
 
Στην παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται στατιστική σηµαντικότητα, p=0,004. Τα άτοµα που 
είναι ασφαλισµένα στο ΙΚΑ δηλώνουν ότι 7,0% επισκέπτονται γενικό γιατρό µε 
συχνότητα περισσότερες από 13 φορές ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
ασφαλισµένους του ΟΓΑ είναι 5,8% του ΝΑΤ 6,3%, του ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ/ΤΑΕ/ΤΣΑ 2,3% 
και ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ 5,2%.  
 
 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό γιατρό (Πίνακας 8.3.3.) 
 
Η συσχέτιση αυτή δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,095. Οι ασφαλισµένοι στο 
ΙΚΑ, στις ∆ΕΚΟ, στο ταµείο Νοµικών και εκείνοι που δηλώνουν ΄΄άλλο ταµείο 
ασφάλισης΄΄ εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης εξειδικευµένου γιατρού 
περισσότερες από 13 φορές ετησίως, τα οποία είναι 4,1%, 4,7%, 4,3% και 5,0% 
αντίστοιχα, έναντι των υπολοίπων ταµείων ασφάλισης υγείας. 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο (Πίνακας 8.3.4.) 
 
Στην παρούσα συσχέτιση εµφανίζεται στατιστική σηµαντικότητα, p=0,005. Τα άτοµα που 
είναι ασφαλισµένα στο ΙΚΑ σε ποσοστό 9,3% εισήχθησαν στο νοσοκοµείο, το 13,5%  των 
ασφαλισµένων του ΟΓΑ, το 11,8% των ασφαλισµένων του ΝΑΤ και µόλις το 2,9% αυτών 
του ταµείου Νοµικών. 
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8.4. Συσχέτιση αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης υπηρεσιών υγείας   
(Πίνακας 8.4.1.) 
 
8.4.1 Αυτοαναφερόµενη Υγεία και χρήση Γενικού γιατρού 
 
Η συσχέτιση αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης γενικού γιατρού παρουσιάζει 
στατιστική σηµαντικότητα, p=0,000. Τα άτοµα που αυτοαναφέρουν ΄΄άριστη΄΄ την υγεία 
τους κάνουν χρήση γενικού γιατρού µε συχνότητα περισσότερες από 13 φορές ετησίως σε 
ποσοστό 0,0% σε αντίθεση µε εκείνους που αναφέρουν ΄΄κακή΄΄ την υγεία   οι οποίοι 
εµφανίζουν αντίστοιχο ποσοστό 16,7%. 
 
8.4.2 Αυτοαναφερόµενη Υγεία και χρήση Ειδικού γιατρού 
 
Τα άτοµα τα οποία αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι ΄΄άριστη΄΄ 
εξετάζονται από εξειδικευµένο γιατρό µε συχνότητα ΄΄6 έως 12 φορές΄΄ ετησίως σε 
ποσοστό 2,1%, εκείνοι που δηλώνουν την υγεία τους ΄΄πολύ καλή΄΄ και ΄΄καλή΄΄ 
εµφανίζουν ποσοστά 3,4% και 6,1% αντίστοιχα. Αντιθέτως τα άτοµα που αυτοαναφέρουν 
την υγεία τους ΄΄µέτρια΄΄ και ΄΄κακή΄΄ εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 16,7% και 18,2% 
αντίστοιχα. Η συσχέτιση αυτή εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα p=0,000. 
 
 
8.4.3 Αυτοαναφερόµενη Υγεία και Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
Η παρούσα συσχέτιση διαφαίνεται ιδιαιτέρως στατιστικά σηµαντική διότι p=0,000. Τα 
άτοµα που δηλώνουν ότι η υγεία τους είναι αρίστη εισήχθησαν σε νοσοκοµειακή µονάδα 
κατά το προηγούµενο έτος σε ποσοστό µόλις 3,1% σε αντίθεση µε εκείνους που ανέφεραν 
την υγεία τους ΄΄κακή΄΄ και το ποσοστό εισαγωγής τους ανέρχεται στο 28,6%.  
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9. Ανάλυση Γραµµικής Λογιστικής Παλινδρόµησης (Linear Logistic Regression)  
(Πίνακες III, 9.1.-9.2.-9.3.1.-9.3.2.-9.3.3.) 
 
 9.1. ∆ηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες και αυτοαναφερόµενη υγεία  (Πίνακας 
III, 9.1.) 
 
Στην παρούσα ανάλυση ως επεξηγηµατικοί παράγοντες της αυτοαναφερόµενης υγείας 
τέθηκαν οι (στατιστικά σηµαντικότεροι) δηµογραφικοί παράγοντες ΄΄φύλο΄΄ και 
΄΄ηλικιακές κατανοµές΄΄ και οι κοινωνικοί παράγοντες ΄΄µορφωτικό επίπεδο΄΄, ΄΄δείκτης 
τρόπου συµβίωσης΄΄, ΄΄µέγεθος νοικοκυριού΄΄, ΄΄συµµετοχή σε δραστηριότητες΄΄. Η 
ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης έδωσε ως στατιστικά σηµαντικούς, σε συσχέτιση µε 
την υγεία, τους παράγοντες φύλο Sig.=0,009 και ηλικία Sig.=0,000, το µορφωτικό επίπεδο 
Sig.=0,000, το µέγεθος του νοικοκυριού Sig.=0,086 (αν και Sig.>0,05) και τη συµµετοχή 
σε δραστηριότητες Sig.=0,046, εξαιρώντας τις µορφές συµβίωσης Sig.=0,368. 
 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η αυτοαναφερόµενη υγεία έχει θετική συσχέτιση µε το φύλο 
όπου Β=0,161 και  Std. Error=0,061 και τις ηλικιακές κατανοµές Β=0,332 και Std. 
Error=0,048. Επιπροσθέτως η αυτοαναφερόµενη υγεία έχει αρνητική συσχέτιση µε το 
µορφωτικό επίπεδο Β=-0,325 και Std. Error=0,036, το µέγεθος του νοικοκυριού Β=-0,055 
και Std. Error=0,032 και τη συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες όπου Β=-0,118 και 
Std. Error=0,059. 
 
Η παρούσα προσέγγιση έδωσε ικανοποιητικό r2  και δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα 
συνγραµµικότητας. 
 
 
 9.2. Οικονοµικοί παράγοντες και αυτοαναφερόµενη υγεία  (Πίνακας III, 9.2.) 
 
Στην παρούσα ανάλυση ως επεξηγηµατικοί παράγοντες της αυτοαναφερόµενης υγείας σε 
επίπεδο οικονοµικά ερευνόµενου τέθηκαν οι (στατιστικά σηµαντικότεροι) οικονοµικοί 
παράγοντες ΄΄εισόδηµα΄΄, ΄΄αποταµιεύσεις΄΄, ΄΄κατοχή αυτοκινήτου΄΄, ΄΄δείκτης 
οικονοµικής εξέλιξης΄΄, ΄΄οικονοµικές µεταβιβάσεις΄΄, ΄΄ιδιοκατοίκηση΄΄ και ΄΄ασφάλιση΄΄. 
 
Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης έδωσε ως στατιστικά σηµαντικούς, σε συσχέτιση µε 
την υγεία, τους παράγοντες εισόδηµα Sig.=0,000, αποταµιεύσεις Sig.=0,000, κατοχή 
αυτοκινήτου Sig.=0,000, το δείκτη οικονοµική εξέλιξης Sig.=0,004 και τις οικονοµικές 
µεταβιβάσεις Sig.=0,084 (αν και Sig.>0,05), εξαιρώντας την ιδιοκατοίκηση Sig.=0,989 και 
την ασφάλιση Sig.=0,897. 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η αυτοαναφερόµενη υγεία έχει θετική συσχέτιση µε τις 
αποταµιεύσεις Β=0,334 και Std. Error=0,076 και το δείκτη οικονοµικής εξέλιξης Β=0,179 
και Std. Error=0,062, ενώ εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε το εισόδηµα Β=-0,282 και Std. 
Error=0,063, την κατοχή αυτοκινήτου Β=-0,375 και Std. Error=0,062 και τις οικονοµικές 
µεταβιβάσεις Β=-0,048 και Std. Error=0,028. 
 
Η παρούσα προσέγγιση έδωσε ικανοποιητικό r2  και δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα 
συνγραµµικότητας. 
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9.3. ∆ηµογραφικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί παράγοντες και αυτοαναφερόµενη υγεία 
και αυτοαναφερόµενη υγεία και χρήση υπηρεσιών υγείας  
(Πίνακες III, 9.3.1.-9.3.2.-9.3.3.) 
 
Στην παρούσα ανάλυση επιλέχθηκαν οι δηµογραφικοί παράγοντες φύλο και ηλικία και οι 
κοινωνικοοικονοµικοί µορφωτικό επίπεδο και εισόδηµα. Επίσης θεωρήθηκε σκόπιµο να 
εξετάσουµε τη σηµαντικότητα και της αυτοαναφερόµενης υγείας ως προσδιοριστικού 
παράγοντα της χρήσης. Αναφορικά µε τη συχνότητα επισκέψεων σε γενικό γιατρό η 
ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης έδωσε στατιστικά σηµαντικό το δείκτη της 
αυτοαναφερόµενης υγείας Sig.=0,000 και τις ηλικιακές κατανοµές Sig.=0,003 εξαιρώντας 
το φύλο Sig.=0,527, το µορφωτικό επίπεδο Sig.=0,119 και την εισοδηµατική κατάσταση 
Sig.=0,215.   Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η χρήση γενικού γιατρού συσχετίζεται θετικά µε 
το ∆είκτη Αυτοαναφερόµενης Υγείας Β=0,219 και Std. Error=0,042 και τις Ηλικιακές 
Κατανοµές Β=0,166 και Std. Error=0,056. 
 
Όµοια συσχέτιση πραγµατοποιήθηκε µε το δείκτη επαφών µε ειδικό γιατρό. Η µόνη 
τροποποίηση που έγινε ήταν η αντικατάσταση της οικονοµικής µεταβλητής του 
΄΄εισοδήµατος΄΄ µε εκείνη της ΄΄κατοχής αποταµιεύσεων΄΄. Η παρούσα ανάλυση γραµµικής 
παλινδρόµησης κατέδειξε στατιστικά σηµαντικό το δείκτη της αυτοαναφερόµενης υγείας 
Sig.=0,000, το µορφωτικό επίπεδο Sig.=0,004, τις αποταµιεύσεις Sig.=0,005 και το φύλο 
Sig.=0,046, εξαιρώντας τις ηλικιακές οµάδες Sig.=0,416. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η 
χρήση ειδικού γιατρού συσχετίζεται θετικά µε το ∆είκτη Αυτοαναφερόµενης Υγείας 
Β=0,291 και Std. Error=0,053, το µορφωτικό επίπεδο Β=0,174 και Std. Error=0,060 και το 
φύλο Β=0,198 και Std. Error=0,099 και αρνητικά µε την κατοχή αποταµιεύσεων Β=-0,282 
και Std. Error=0,099. 
 
Τέλος εξετάσαµε τη στατιστική σηµαντικότητα των δηµογραφικών παραγόντων ΄΄φύλο΄΄ 
και ΄΄ηλικία΄΄, του κοινωνικού ΄΄µορφωτικό επίπεδο΄΄, του οικονοµικού ΄΄εισόδηµα΄΄ και 
του ΄΄δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας΄΄ αναφορικά µε την εισαγωγή σε νοσοκοµειακή 
µονάδα. Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης καταδεικνύει τη στατιστική σηµαντικότητα 
του δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας Sig.=0,000 και του φίλου Sig.=0,000. Οι ηλικιακές 
κατανοµές Sig.=0,706, το µορφωτικό επίπεδο Sig.=0,462 και η εισοδηµατική κατάσταση 
Sig.=0,408 δεν παρουσιάζουν στατιστική σηµαντικότητα. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι 
οι δείκτες της υγείας και του φύλου εµφανίζονται ισχυρότεροι από τους υπόλοιπους. 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η εισαγωγή σε νοσοκοµείο συσχετίζεται θετικά µε το φύλο 
Β=0,253 και Std. Error=0,066 και αρνητικά µε το δείκτη αυτοαναφερόµενης υγείας Β=-
0,212 και Std. Error=0,031. 
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10. Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ελλάδα 
  
Η σηµαντικότητα της εν λόγω εργασίας, η οποία βασίστηκε στο σχεδιασµό της Μελέτης 
για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη, προκειµένου να 
διερευνηθούν οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις µεταξύ κοινωνικών και οικονοµικών 
παραγόντων στη διαµόρφωση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής των ατόµων 
µέσης, τρίτης και τέταρτης ηλικίας, έγκειται σε σηµαντικό βαθµό στον πολυδιάστατο και 
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των συλλεγόµενων δεδοµένων, ο οποίος και επετεύχθη 
µέσω της πραγµατοποίησης πολύχρονων διαδικασιών και σταδίων αναφορικά µε το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή του ερωτηµατολογίου, µέχρι και την τελική του µορφή.  
 
Επίσης, τόσο οι ακολουθούµενες πολύπλευρες διαδικασίες διαµόρφωσης του κατάλληλου 
σε κάθε χώρα δειγµατοληπτικού πλαισίου, όσο και πραγµατοποίησης αποτελεσµατικών 
επαφών µε το επιλεγµένο δείγµα,  πριν την υλοποίηση των προσωπικών συνεντεύξεων, 
συνέβαλαν σηµαντικά αφενός, στον περιορισµό των σφαλµάτων κάλυψης ή µη-
συµπερίληψης και αφετέρου, στην επίτευξη χαµηλών σφαλµάτων µη-απάντησης και 
υψηλών ποσοστών ανταποκρισιµότητας στη µελέτη. Το γεγονός, δε, ότι η συλλογή των 
δεδοµένων και η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων και αυστηρά προκαθορισµένων 
διαδικασιών πριν απ� αυτήν, υλοποιήθηκαν από κατάλληλα εκπαιδευµένους ερευνητές 
συνέβαλε σηµαντικά  στην ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων παρατήρησης.  
 
Η δυναµική αυτή της εν λόγω εργασίας απορρέει από το γεγονός ότι ο πολύχρονος 
σχεδιασµός του εργαλείου, βασίστηκε στην υλοποίηση µιας σειράς πιλοτικών εφαρµογών 
και συγκεκριµένα στην αρχική πιλοτική έρευνα της αγγλικής εκδοχής του 
ερωτηµατολογίου στο ΗΒ, στην πραγµατοποίηση γνωστικών συνεντεύξεων σε επιλεγµένες 
χώρες, στην πρώτη πιλοτική εφαρµογή της µορφής του εργαλείου, έτσι όπως αυτή 
διαµορφώθηκε µετά τις τροποποιήσεις και επαναδιατυπώσεις που ανέκυψαν από τις 
παραπάνω διαδικασίες, σ� όλες τις χώρες-µέλη του προγράµµατος και  εν τέλει στη 
δεύτερη πιλοτική εφαρµογή του σε αντιπροσωπευτικό δείγµα εκατό ατόµων σ� όλες τις 
χώρες. Η δυνατότητα πραγµατοποίησης όλων των παραπάνω διαδικασιών, οι οποίες και 
επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του βασικού εργαλείου της µελέτης, 
αποτελεί ένα από τα προαπαιτούµενα για την άντληση πολυδιάστατων διεθνικών 
δεδοµένων, το οποίο όµως σε πολλές µελέτες, λόγω χρονικών και οικονοµικών 
περιορισµών είναι δύσκολο να εφαρµοστεί.  
 
Επίσης, η εφαρµογή του πολυδιάστατου σχεδιασµού που διέπει την Έρευνα για την Υγεία, 
τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη, στην ελληνική πραγµατικότητα, 
συνιστά µια ιδιαιτέρως καινοτόµα προσπάθεια, η οποία πρόκειται να συµβάλει σηµαντικά 
αφενός, στην κάλυψη των επιστηµονικών και ερευνητικών κενών που απαντώνται στην 
ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά µε την ποιότητα ζωής και τη σχετιζόµενη µε την υγεία 
ποιότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων και αφετέρου, στην παραγωγή ενός σηµαντικού 
µεθοδολογικού πλαισίου ως προς τη µελέτη των χαρακτηριστικών εκείνων που διέπουν 
όλες τις πτυχές της ποιότητας ζωής των ατόµων µέσης, τρίτης και τέταρτης ηλικίας. 
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Πιο συγκεκριµένα, όπως και προέκυψε σαφώς από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
ενώ σε διεθνές επίπεδο έχουν πραγµατοποιηθεί πλείστες µελέτες διερεύνησης αφενός, των 
συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωµένων ατόµων και αφετέρου, των προσδιοριστικών 
παραγόντων της κατανοµής των αποτελεσµάτων υγείας και των δεικτών προσφυγής στην 
υγειονοµική φροντίδα, που τους διέπουν, ως βασικά  στοιχεία στον προσδιορισµό της 
έννοιας της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στη φροντίδα υγείας (Γείτονα, 2000; 
Whitehead, 1990), σε µικρότερη βέβαια έκταση από το ενδιαφέρον εκτίµησης των 
παραπάνω συνθηκών στο γενικό πληθυσµό, αντίθετα το αντίστοιχο ερευνητικό ενδιαφέρον 
της ελληνικής βιβλιογραφίας εµφανίζεται ιδιαιτέρως περιορισµένο. 
 
Μάλιστα, οι αντίστοιχες προσπάθειες όσον αφορά κυρίως τη διεπιστηµονικότητα και την 
πολυδιάστατη προσέγγιση των ζητηµάτων που άπτονται της αυτοαναφερόµενης ποιότητας 
ζωής των ηλικιωµένων µάλλον περιορίζονται σχεδόν στο σύνολο τους σε απλές 
καταγραφές των συνθηκών διαβίωσης και των προβληµάτων υγείας οµάδων ηλικιωµένων, 
ενώ η διερεύνηση των πολλαπλών διαστάσεων της ποιότητας ζωής τους συναντάται σε 
ελάχιστες µελέτες που περισσότερο αφορούν στο σύνολο του πληθυσµού και όχι στην υπό 
εξέταση οµάδα που µας ενδιαφέρει εδώ. 
 
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση του 
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΑΠΗ και του κοινωνικού οφέλους που αποδίδουν, 
καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη γενικότερη αυτοαναφερόµενη ποιότητα 
ζωής των χρηστών τους (Αµηρά, Γεωργιάδη, Τεπέρογλου, 1986; Γεωργούση κ συν., 2001), 
χωρίς επέκταση στους προσδιοριστικούς πράγοντες των χαρακτηριστικών αυτών και χωρίς 
περαιτέρω διερεύνηση των διαστάσεων της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων και 
των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. 
 
Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφής η ανεπάρκεια της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ως προς τη 
διερεύνηση των πολυσήµαντων διαστάσεων της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων, 
γεγονός που δικαιολογεί τη συνεισφορά της εν λόγω µελέτης στην ανίχνευση των 
δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών εκείνων παραγόντων που ενοχοποιούνται 
περισσότερο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας των ατόµων αυτών και των 
δεικτών προσφυγής τους στην υγειονοµική φροντίδα. 
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10.1. Η αυτοαναφερόµενη υγεία του ελληνικού πληθυσµού και η χρήση υπηρεσιών 
υγείας 
 
Η κυριαρχία του βίο-ιατρικού µοντέλου στην παραγωγή και διανοµή των υπηρεσιών 
υγείας είχε ως βασικούς άξονες την αξιολόγηση των υγειονοµικών αποτελεσµάτων και της 
δραστηριότητας των υγειονοµικών υπηρεσιών βάσει παραδοσιακών δεικτών υγείας, όπως 
η θνησιµότητα, η νοσηρότητα και το προσδόκιµο επιβίωσης (Νιάκας, 1992). Ως εκ τούτου, 
το παραδοσιακό αυτό υπόδειγµα για τον προσδιορισµό της υγείας προσανατολισµένο στην 
ασθένεια βασίζεται σε µετρήσεις που σχετίζονται µε τις διαδικασίες της νόσου, ενώ η 
αποτελεσµατικότητα των εκάστοτε παρεµβάσεων αξιολογείται βάσει των επιπτώσεων τους 
στις διαδικασίες αυτές (Kaplan, 2003).  
 
Ωστόσο, η µετάβαση από µονοσήµαντες προσεγγίσεις αποτίµησης της υγείας σε 
περισσότερο ολοκληρωµένες και πολυδιάστατες οπτικές συνοδεύεται αφενός, από την 
πρόσφατη ανάπτυξη επιστηµονικών πεδίων που υποστηρίζουν και προάγουν τις αρχές του 
νέου βιό-ψυχό-κοινωνικού υποδείγµατος για την υγεία, όπως η κοινοτική ιατρική, η 
ιατρική κοινωνιολογία και η κοινωνική επιδηµιολογία (Noack, 1987) και αφετέρου, από 
την ανάδυση σύγχρονων, διεπιστηµονικών κοινωνικό-ιατρικών δεικτών ως τεχνικών 
αξιολόγησης των υγειονοµικών αποτελεσµάτων (Τσάκος, 2002). 
 
Επιπροσθέτως, η αυτοαναφερόµενη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, ως δείκτης 
εκτίµησης των υγειονοµικών και κλινικών αποτελεσµάτων, εφαρµόζεται πλέον και σε 
υγειονοµικό-οικονοµικές αναλύσεις, καθώς συνδυάζεται και µε το κόστος της παροχής 
φροντίδων υγείας, συνεισφέροντας αφενός, στην αξιολόγηση του κόστους-
αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών στρατηγικών και τη σύγκριση των ωφελειών των 
αυξηµένων δαπανών µεταξύ διαφορετικών ιατρικών τοµέων και αφετέρου, στην 
καθοδήγηση των αποφάσεων για την κατανοµή των πόρων σε µακρό-επίπεδο (Fayers et 
al., 2001). 
 
Μάλιστα, µια από τις τεχνικές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων υγείας γενικότερα, η 
υποκειµενική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας, ως δείκτης της σχετιζόµενης µε την υγεία 
ποιότητας ζωής, έχει θεωρηθεί ότι εµπερικλείει πολύπλευρες σωµατικές, ψυχολογικές και 
κοινωνικές διαστάσεις, καθώς αντανακλά την προσωπική αντίληψη των ίδιων των ατόµων 
για την υγείας τους (Fayers, 2002), αντίληψη η οποία και έχει από πλείστες µελέτες 
αναχθεί σε σηµαντικός δείκτης, τόσο της µελλοντικής λειτουργικότητας (Idler et al., 1995), 
όσο και της επερχόµενης νοσηρότητας και θνησιµότητας  (Benyamini, Leventhal & 
Leventhal, 1999; Idler et al., 1997; Johnson et al., 1993; Strawbridge et al., 1999).  
 
Ιδιαίτερα, για τα ηλικιωµένα άτοµα έχει αναχθεί σ� ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα 
εκτίµησης της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής τους, ακριβώς εξαιτίας της 
δυναµικής που ενέχει ως προς την απεικόνιση, τόσο της ικανοποίησης που λαµβάνουν από 
την ατοµική τους ευηµερία, όσο και των αντικειµενικών ψυχό-σωµατικών και κοινωνικών 
πτυχών του επιπέδου υγείας τους (Benyamini et al., 2003), καθώς ο προσδιορισµός της 
υποκειµενικής αξιολόγησης των ηλικιωµένων ατόµων έχει βρεθεί ότι συναρτάται σε 
σηµαντικό βαθµό µε την ύπαρξη χρόνιων νοσηρών συνθηκών (Molarius et al., 2002), 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη σηµαντικότητα του εν λόγω δείκτη ως προς την απεικόνιση 
των πραγµατικών διαστάσεων της υγείας. 
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Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σκόπιµο ως δείκτης των συνθηκών υγείας των ηλικιωµένων 
ατόµων να ληφθεί εκείνος της αυτοαναφερόµενης υγείας, ο οποίος και έχει θεωρηθεί  ότι 
«διασφαλίζει ένα αποτελεσµατικό τρόπο στον προσδιορισµό του γενικού επιπέδου υγείας», 
(Zimmer et al., 2000), ενώ ταυτόχρονα συνιστά το µέτρο εκείνο που εξαιτίας του 
γεγονότος ότι µπορεί εύκολα και οικονοµικά να εφαρµοστεί, είναι πολύ δύσκολο να 
απουσιάζει από οποιαδήποτε έρευνα υγείας (Strawbridge et al., 1999).  
 
Όσον αφορά τα εν λόγω αποτελέσµατα για τον ελληνικό πληθυσµό αυτά εµφανίζονται να 
συµβαδίζουν µε τα ευρήµατα µελετών της ελληνικής βιβλιογραφίας, όπως αυτή των 
Κυριόπουλο κ συν. (2003), σύµφωνα µε τα οποία το 70,2% των ερευνώµενων βρέθηκαν να 
αξιολογούν την υγεία τους ως πολύ καλή και καλή, καθώς και µ� εκείνα της µελέτης των 
Μωυσίδη κ συν. (2002), σύµφωνα µε τα οποία µόνο το 10,2% ατόµων τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας αντιλαµβάνονταν την υγεία τους ως κακή, ποσοστό που αντανακλούσε την 
αντικειµενικά καλή υγεία και έφτανε µέχρι και το 66,7%  για τα άτοµα που αντιµετώπιζαν 
σοβαρά προβλήµατα αναφορικά µε τη σωµατική τους υγεία. Μάλιστα, τα τελευταία αυτά 
ευρήµατα επιβεβαιώνουν τη δυναµική των δεικτών αυτοαναφερόµενης υγείας ως προς την 
απεικόνιση των αντικειµενικών συνθηκών υγείας. 
 
Συγκεκριµένα, στην παρούσα εργασία, µόνο το 6,6% των ερευνώµενων, στο σύνολό τους, 
αξιολόγησαν την υγεία τους ως κακή, ενώ το 59,7% ανέφεραν την υγεία τους ως καλή και 
πολύ καλή, µε τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται ως προς τη µελέτη των Κυριόπουλο να 
αποδίδονται σε σηµαντικό βαθµό στο γεγονός ότι ο πληθυσµός στόχος της εν λόγω 
εργασίας αφορούσε κυρίως άτοµα µέσης, τρίτης και τέταρτης ηλικίας, µε την άνοδο της 
ηλικίας να συνάδει εκ των πραγµάτων µε τη χειροτέρευση των υποκειµενικών εκτιµήσεων 
του επιπέδου υγείας (Schieman et al., 2002; Zimmer et al, 2000). Ενώ, το χαµηλότερο 
ποσοστό κακής αυτοαναφερόµενης υγείας σε σχέση µ� αυτό των Μωυσίδη κ συν. (2002), 
έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία αυτή µελέτη αφορούσε άτοµα µόνο τρίτης και 
τέταρτης ηλικίας, ενώ η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει σε σηµαντικό ποσοστό (48,6%) και 
άτοµα µέσης ηλικίας και σε µικρότερο (8,4%) άτοµα νεότερης ηλικίας (<49). 
 
Επίσης, τα ευρήµατα της συγκεκριµένης εργασίας βρίσκονται σε συµφωνία µ� εκείνα 
µελέτης που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε 
τα οποία το 41,2% των Ελλήνων ηλικίας 65-74, το 28,3%  εκείνων ηλικίας 75-84 και το 
12,8% των ατόµων ηλικίας άνω των 85 αξιολόγησαν την υγεία τους από καλή έως πολύ 
καλή, ενώ οι γυναίκες σύµφωνα και µε τα ευρήµατα αυτά εµφανίζονται λιγότερο 
ικανοποιηµένες µε το γενικότερο επίπεδο υγείας τους (European Commission, 2003).  
 
Ενώ, στην παρούσα εργασία, το 48,2% των ατόµων τρίτης ηλικίας (65-79) αξιολόγησαν 
την υγεία τους από καλή έως πολύ καλή, ενώ αξιοσηµείωτο ως προς τα παραπάνω 
ποσοστά είναι το υψηλό ποσοστό (41,3%) των ατόµων τέταρτης ηλικίας (>80) που 
εµφανίζονται να αναφέρουν την υγεία τους από καλή έως πολύ καλή, γεγονός το οποίο 
έχει επισηµανθεί και από άλλες µελέτες διερεύνησης των προσδιοριστικών παραγόντων 
των αυτοεκτιµήσεων του επιπέδου υγείας των ηλικιωµένων ατόµων (Ferraro, 1980). 
 
Αντίστοιχα, δεν εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις αναφορικά µε τη χρήση υπηρεσιών 
υγείας σε σχέση µε άλλες µελέτες. Συγκεκριµένα σε σχέση µε τη µελέτη των Αρχανών 
(Φιλαλήθης, Βλαχονικολής & Κουκούλη-Γραβάνη, 1990), όπου το 7,1% των αντρών και 
το 11,5% των γυναικών είχαν εισαχθεί σε νοσοκοµείο το τελευταίο έτος, τα ευρήµατα 
αυτής της µελέτης δε διαφέρουν σηµαντικά, καθώς τους αντίστοιχους δείκτες εµφανίζει το 
10,8% των αντρών και το 7,2% των γυναικών.  
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Μάλιστα, η αυτοαναφερόµενη υγεία αναδεικνύεται από το αντίστοιχο µοντέλο λογιστικής 
παλινδρόµησης, που αναπτύχθηκε για τη διερεύνηση της βαρύτητας των ανεξάρτητων 
µεταβλητών στον καθορισµό των µεταβλητών χρήσης νοσοκοµειακών και 
εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών, ως η µεταβλητή εκείνη που επενεργεί περισσότερο 
στατιστικά σηµαντικά στη διαµόρφωση των µεταβλητών αυτών. Το γεγονός αυτό τονίζει 
τη σηµαντική επίδραση που ασκούν οι πραγµατικές ανάγκες υγείας στην αναζήτηση και 
λήψη φροντίδας, ανεξαρτήτως των κοινωνικό-οικονοµικών προσκοµµάτων, που 
ενδεχοµένως παρεµβάλλονται σ� αυτήν. 
 
Το γεγονός ότι τα ποσοστά χρήσης υπηρεσιών υγείας δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά µπορεί εν 
µέρει να αποδοθεί στο γεγονός ότι στην ακρίβεια των αυτοαναφερόµενων ποσοστών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας επιδρούν προβλήµατα ανάκλησης (recall memory) και εποµένως 
υπό-αναφοράς (under-reporting), τα οποία για τα ηλικιωµένα άτοµα είναι περισσότερο 
έντονα  (Raina, Torrance-Rynard, Wong & Woodward, 2002).  Μάλιστα εάν λάβουµε 
υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πληθυσµό για τον οποία αναµέναµε λόγω ηλικίας 
να  παρουσιάσει υψηλά ποσοστά προσφυγής στη νοσοκοµειακή φροντίδα, η υπόθεση αυτή 
δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται, γεγονός που ερµηνεύεται από τα υψηλά ποσοστά πολύ 
καλής και καλής αυτοαναφερόµενης υγείας, ως µια µεταβλητή που ασκεί σηµαντική 
επίδραση στη διαµόρφωση των παραπάνω δεικτών.  
 
Αναφορικά µε τη χρήση γενικών και εξειδικευµένων γιατρών, τα ευρήµατα της εν λόγω 
µελέτης, κατά τα οποία το 17,6% των ατόµων των αντίστοιχων ηλικιακών οµάδων έχουν 
επισκεφτεί γενικό γιατρό και το 7,2% ειδικό γιατρό, βρίσκονται πολύ κοντά µε τα 
αντίστοιχα της µελέτης του ΕΚΚΕ (Μπαλούρδος, 1999), σύµφωνα µε τα οποία το 6% και 
το 22% ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας είχαν επισκεφτεί γενικό και ειδικό γιατρό 
αντίστοιχα, τον τελευταίο χρόνο. 
 
Αναφορικά µε τη συµβολή της αυτοαναφερόµενης υγείας στη διαµόρφωση των δεικτών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας, τα άτοµα που αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη είναι εκείνα 
που εµφανίζονται και στην εν λόγω εργασία λιγότερο συχνά να προσφεύγουν, τόσο σε 
γενικούς, όσο και σε εξειδικευµένους γιατρούς, µάλιστα, το 0,0% αυτών εµφανίζονται να 
έχουν κάνει χρήση των παραπάνω υπηρεσιών δεκατρείς φορές και άνω, σε σχέση µε τα 
άτοµα που αξιολογούν την υγεία τους ως πολύ καλή (0,6% και 0,0%), καλή (2,9% και 
1,6%), µέτρια (8,9% και 6,4%) και κακή (16,7% και 12,1%). 
 
Επίσης, αναφορικά µε την παραµονή σε νοσηλευτικό ίδρυµα, το µεγαλύτερο ποσοστό 
(28,6%) εκείνων που απαντούν θετικά στην εν λόγω ερώτηση, όπως και ήταν 
αναµενόµενο, αξιολογούν το επίπεδο υγείας τους ως κακό, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 
των ατόµων εκείνων που αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως άριστη (96,9%), εµφανίζονται 
να µην έχουν προσφύγει στη νοσοκοµειακή φροντίδα τον τελευταίο χρόνο. 
 
Ως εκ τούτου, η συµβολή αυτή της αυτοαναφερόµενης υγείας στη χρήση  νοσοκοµειακών 
και εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών υγείας φαίνεται να συµφωνεί µε τα ευρήµατα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία έχουν επίσης ανάγει, τόσο τον παραπάνω δείκτη, όσο και 
γενικότερα τα αυτοαναφερόµενα µέτρα σωµατικής και ψυχικής υγείας, σε σηµαντικούς 
δείκτες πρόβλεψης των αντικειµενικών αναγκών υγείας και συνακόλουθα των αναγκών 
προσφυγής στην υγειονοµική φροντίδα (Bosworth et al., 2000; Miilunpalo et al., 1997; 
Young et al., 2001). 
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10.2.  Η επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στην αυτοαναφερόµενη υγεία και τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας 
 
  10.2.1. ∆ηµογραφικές µεταβλητές 
 
     10.2.1.1.Φύλο και αυτοαναφερόµενη υγεία 
 
Η διερεύνηση των επιπτώσεων των  κοινωνικό-οικονοµικών διαφοροποιήσεων που 
απαντώνται µεταξύ των δύο φύλων, στη διαµόρφωση των ανισοτήτων ως προς τα 
αποτελέσµατα υγείας, έχει αποτελέσει αντικείµενο που έχει συναντήσει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία και σχετικά περιορισµένο στην αντίστοιχη ελληνική.  
 
Ωστόσο, οι διαφορές που καταγράφονται στην εν λόγω µελέτη µεταξύ των δύο φύλων, 
αναφορικά µε την υποκειµενική εκτίµηση της υγείας, φαίνεται να συµβαδίζουν µε τα 
ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε θέµατα υγείας (Arber, 2004; Damian, Ruigomez, Pastor, Martin-Moreno, 
1999; Patrick, Epperly & Barnes, 2001; Sweeting, 1995), καθώς οι γυναίκες εµφανίζονται 
να αναφέρουν χειρότερα το γενικό επίπεδο υγείας τους, γεγονός που ερµηνεύεται από τη 
σηµαντικότητα του εν λόγω δείκτη ως προς την απεικόνιση, τόσο των υποκειµενικών, όσο 
και των αντικειµενικών διαστάσεων της υγείας. Μάλιστα, το 7,3% των γυναικών 
αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως κακή, ενώ το ποσοστό των αντρών που αποδίδουν στην 
υγεία τους την αντίστοιχη τιµή φτάνει στο 5,6%, µε τις διαφορές αυτές να γίνονται 
περισσότερο έντονες αναφορικά µε την αξιολόγηση του επιπέδου υγείας ως άριστου, 
καθώς µόνο των 6,2% των γυναικών αποδίδουν την παραπάνω τιµή στην υγεία τους, τη 
στιγµή που το ποσοστό αυτό για τους άντρες ξεπερνάει το διπλάσιο αυτού των γυναικών 
(13%). 
 
Η υψηλότερη αυτή νοσηρότητα των γυναικών, η οποία και αντανακλάται στην 
υποκειµενική αντίληψη που διαµορφώνουν για την υγεία τους, έχει αποδοθεί στη 
διαφοροποιηµένη κατανοµή των εκπαιδευτικών και εργασιακών πόρων και ευκαιριών 
(Denton & Walters, 1999) και γι� αυτό έχει χαρακτηριστικά αναφερθεί ότι ο έλεγχος των 
παραγόντων αυτών, µπορεί ακόµη και να αντιστρέψει τη σχετικά δυσχερέστερη θέση των 
γυναικών, σε σχέση µε τους άντρες, όσον αφορά τα αποτελέσµατα υγείας (Gove & 
Hughes, 1979; Κουκούλη-Γραβάνη, 1994) . 
 
Ιδιαίτερα, αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές, εργασιακές και ως εκ τούτου και εισοδηµατικές 
ευκαιρίες, τα ευρήµατα της εν λόγω εργασίας αναδεικνύουν σαφώς τη δυσχερέστερη θέση 
των γυναικών σε σχέση µ� αυτή των αντρών. Συγκεκριµένα, όσον αφορά το µορφωτικό 
επίπεδο, µεταξύ εκείνων που διαθέτουν µόνο βασική εκπαίδευση το 61,3% είναι γυναίκες, 
ενώ µόλις το 38,7% είναι άντρες. Επίσης, µεταξύ των ατόµων χωρίς καµία εκπαίδευση, τα 
ποσοστά είναι εξίσου ιδιαιτέρως δυσοίωνα για τις γυναίκες, καθώς το 69,6% των 
αναλφάβητων το καταλαµβάνουν αυτές και µόλις το 30,4% οι άνδρες. Σε σχέση µε την 
κατανοµή των εργασιακών πόρων, µεταξύ εκείνων που δηλώνουν άνεργοι το 95,9% είναι 
γυναίκες και µόλις το 4,1% άντρες, ενώ µεταξύ των εργαζοµένων µόνο το 36,9% αυτών 
είναι γυναίκες έναντι του 52,1% των αντρών.  
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Ως εκ τούτου και η οικονοµική κατάσταση των γυναικών δεν θα µπορούσε να είναι 
καλύτερη απ� αυτή των αντρών, τόσο σε αντικειµενικούς, όσο και σε υποκειµενικούς 
όρους. Μάλιστα, µεταξύ εργαζόµενων γυναικών και αντρών εµφανίζονται σηµαντικές 
εισοδηµατικές διαφοροποιήσεις, καθώς µόνο το 21,05 εµφανίζεται να λαµβάνει εισόδηµα 
άνω των είκοσι χιλιάδες Ευρώ σε σχέση µε το 37,5% των εργαζόµενων αντρών.  
 
Επίσης, µεταξύ των ατόµων εκείνων που αναφέρουν ότι κατέχουν ετήσιο εισόδηµα έως και 
πέντε χιλιάδες Ευρώ  το 56,1% είναι γυναίκες και το 43.9% είναι άντρες, ενώ στα επόµενα 
δύο ανώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια είναι σαφής η υπεροχή των αντρών, καθώς µεταξύ 
των ατόµων εκείνων που εµφανίζονται να διαθέτουν εισόδηµα από πέντε έως είκοσι 
χιλιάδες Ευρώ το 56,7% είναι άντρες και το 43,2% γυναίκες, ενώ µεταξύ εκείνων στην 
ανώτερη εισοδηµατική κλίµακα (>20.000 �), µόλις το 25,1% είναι γυναίκες έναντι του 
74,9% των αντρών.  
 
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις φαίνεται να ασκούν µεγαλύτερη επίδραση στην κατανοµή 
των δεικτών ψυχικής νοσηρότητας, καθώς πλείστες είναι εκείνες οι µελέτες που 
εµφανίζουν την ψυχική υγεία των γυναικών, περισσότερο επιβαρηµένη, σε σχέση µ� αυτή 
των αντρών (Gore & Mangione, 1983; Katona & Shankar, 1999; Thoits, 1986),  
παράγοντας ο οποίος σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερα επίπονες υποχρεώσεις των γυναικών 
εντός του στενού και ευρύτερου οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Arber, 1997; Gove et 
al., 1979; Khlat et al., 2000), εµφανίζεται να συµβάλει περισσότερο στην ύπαρξη 
σηµαντικών διαφοροποιήσεων στις υποκειµενικές εκτιµήσεις για την υγεία µεταξύ των δύο 
φύλων.   
 
Μάλιστα, όσον αφορά στην τελευταία διαπίστωση οι γυναίκες εµφανίζονται από τα 
ευρήµατα και της εν λόγω εργασίας να συνεισφέρουν περισσότερο αφενός, στη φροντίδα 
ηλικιωµένων ή ανάπηρων µελών του οικογενειακού τους δικτύου, σε ποσοστό 5,6%, 
έναντι του 3,5% των αντρών και αφετέρου, στην παροχή βοήθειας στο συγγενικό και 
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον σε ποσοστό 12,5%, σε σχέση µε το 8,8% των 
αντρών, ρόλοι οι οποίοι και χαρακτηρίζουν  τη θέση των γυναικών εντός του 
οικογενειακού και κοινωνικού τους γίγνεσθαι, καθώς διανύουν τόσο, τη µέση όσο, και την 
τρίτη και τέταρτη ηλικία.  
 
Λαµβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι η ανάληψη και επιτέλεση των εν λόγω ρόλων 
φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά µε την υποκειµενική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας, 
καθώς τα άτοµα που εµπλέκονται στις παραπάνω δραστηριότητες παρουσιάζονται σε 
µεγάλο ποσοστό να αποδίδουν χαµηλές τιµές στο επίπεδο υγείας τους, µπορεί εν µέρει να 
γίνουν κατανοητές οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται ως προς την υποκειµενική 
αξιολόγηση της υγείας µεταξύ των δύο φύλων. 
 
Ως εκ τούτου, τα παραπάνω ευρήµατα βρίσκονται σε αντιστοιχία µ� εκείνα µελετών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στις Η.Π.Α., σύµφωνα µε τα οποία οι διαφορετικοί κοινωνικοί 
ρόλοι που επιτελούν τα δύο φύλα καθ� όλο τον κύκλο ζωής επηρεάζουν σε σηµαντικό 
βαθµό τον κίνδυνο εµφάνισης ψυχικών διαταραχών κατά την περίοδο της γήρανσης, µε τη 
µετάβαση στη συνταξιοδότηση και την απώλεια φυσικών και κοινωνικών ρόλων και 
ικανοτήτων, που συνήθως τη συνοδεύουν, να ασκούν µεγαλύτερη επίδραση στα 
αποτελέσµατα υγείας των ανδρών και την έλλειψη ισχυρών συναισθηµατικών  δεσµών σ� 
εκείνα των γυναικών (Sandberg & Harper, 2000; Tower & Kasl, 1996).  
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Μάλιστα, τα παραπάνω ευρήµατα, συµβαδίζουν µε τη διερεύνηση των παραγόντων 
εκείνων που εµπλέκονται στη διαµόρφωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία µεταξύ 
ανδρών και γυναικών στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία και έχει αναδειχθεί σε σηµαντικό 
ζήτηµα της κοινωνικής και ιατρικής έρευνας και έχει ανάγει αφενός, µεταβλητές όπως την 
οικογενειακή κατάσταση,  τις εισοδηµατικές ανισότητες και το άγχος αναφορικά µε τις 
υλικές συνθήκες ύπαρξης, που χαρακτηρίζουν την περίοδο της γήρανσης και αφετέρου, 
την κοινωνική τάξη, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της κατάστασης απασχόλησης, καθ� 
όλο τον κύκλο ζωής ως τους σηµαντικότερους, µε τις ηλικιωµένες γυναίκες να αποδίδουν 
χαµηλότερες τιµές στο επίπεδο υγείας τους και να παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά 
σωµατικών δυσλειτουργιών και αναπηριών (Arber & Cooper, 2000; Arber & Cooper, 
1999; Arber et al., 1993). 
 
Επίσης, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ των δύο φύλων στις ερµηνείες που 
αποδίδονται στην έννοια της υγείας έχουν αποτελέσει αντικείµενο διερεύνησης και στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, µε τα ευρήµατα των µελετών αυτών να συµφωνούν µ� εκείνα των 
αναπτυγµένων χωρών, εµφανίζοντας τις ηλικιωµένες γυναίκες να βρίσκονται σε 
περισσότερο µειονεκτική θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους σε σχέση µε τους 
άντρες, γεγονός το οποίο θεωρείται ότι επιτείνεται περισσότερο από την οικογενειακή 
κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο και το προηγούµενο εργασιακό τους καθεστώς (Kabir, 
Tishelman, Aguero- Torres, Chowdhury, Winblad & Hojer, 2003; Sobieszczyk et al, 2003), 
τονίζοντας την κοινωνικό-οικονοµική κατανοµή των διαφοροποιήσεων στα αποτελέσµατα 
υγείας µεταξύ των δύο φύλων. 
 
Το γεγονός ότι, οι αντικειµενικές συνθήκες νοσηρότητας, όπως αυτές απεικονίζονται και 
στα επίπεδα της αυτοαναφερόµενης υγείας, έχουν αναχθεί σ� έναν από τους 
σηµαντικότερους δείκτες πρόβλεψης της χρήσης υπηρεσιών υγείας (Johnson, 1993), 
επεξηγεί σε σηµαντικό βαθµό και τα αυξηµένα αντίστοιχα ποσοστά µεταξύ των γυναικών 
της συγκεκριµένης εργασίας, αναφορικά µε τη χρήση, τόσο γενικού και εξειδικευµένου 
γιατρού, όσο και νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Μάλιστα, οι γυναίκες εµφανίζονται σε 
µεγαλύτερα ποσοστά να προσφεύγουν συχνότερα σε γενικούς και εξειδικευµένους 
γιατρούς, µε το 6,2% και 3,6% αυτών να αναφέρουν ότι έχουν έρθει σε επαφή µε γενικό 
και εξειδικευµένο γιατρό αντίστοιχα, έναντι του 4,2% και 2,3% των αντρών που 
εµφανίζονται να βρίσκονται στην τελευταία αυτή κλίµακα συχνοτήτων σε σχέση µε τη 
χρήση των παραπάνω υπηρεσιών.  
 
Ειδικά, το φύλο, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης, 
ασκεί σηµαντική επίδραση τόσο στη διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης υγείας, όσο και 
στη συχνότητα προσφυγής  στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα τις νοσοκοµειακές και τις 
εξειδικευµένες εξωνοσοκοµειακές.   
 
Τα παραπάνω ευρήµατα ερµηνεύονται σε σηµαντικό βαθµό από το χρόνιο χαρακτήρα που 
λαµβάνουν τα προβλήµατα υγείας των γυναικών, τα οποία και απαιτούν συνεχή 
παρακολούθηση και φροντίδα, γεγονός το οποίο έχει βρεθεί να ενοχοποιείται σηµαντικά 
για τα αυξηµένα ποσοστά χρήσης υπηρεσιών υγείας που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες 
(Marcus, 1982), δεδοµένου ότι µεταξύ των νοσηρών συνθηκών, τα χρόνια προβλήµατα 
υγείας συγκαταλέγονται µεταξύ εκείνων που ασκούν τη µεγαλύτερη και σταθερότερη 
επίδραση στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (Carr-Hill, Rice & Roland, 1996; 
Mckeen et al., 2004). 



 

 151

Επίσης, µια σηµαντική ερµηνεία αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται 
µεταξύ των δύο φύλων ως προς τη χρήση γενικών και εξειδικευµένων γιατρών, είναι αυτή 
που συµβαδίζει µε τις συµπεριφορικές και κοινωνικές διαστάσεις των ανισοτήτων στην 
υγεία, σύµφωνα µε τις οποίες οι γυναίκες εµφανίζονται να αντιδρούν περισσότερο έντονα 
στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την υγεία τους (Eriksson et al, 2001).  
 
Ως αποτέλεσµα υπάρχει σηµαντική αντιστοιχία µεταξύ των δεικτών της σωµατικής και 
ψυχικής τους υγείας µε το βαθµό ανησυχίας για την υγείας τους (Young, Dobson & Byles, 
2001), ενώ οι ρόλοι που επιτελούν οι άντρες δεν τους επιτρέπουν να αντιδρούν άµεσα στα 
βιολογικά και ψυχικά σήµατα που διέπουν την υγεία τους (Unden et al, 2001). Η ερµηνεία 
αυτή φαίνεται να συµβαδίζει µε τα ευρήµατα της µελέτης των Addis & Mahalik (2003), 
κατά τα οποία ενώ δεν διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
αισθηµάτων θλίψης µεταξύ αντρών και γυναικών, η αντίδραση των γυναικών στα 
αισθήµατα αυτά, µέσω της αναζήτησης της αντίστοιχης φροντίδας, βρέθηκε σαφώς 
περισσότερο έντονη σε σχέση µ� αυτήν των αντρών.  
 
Όσον αφορά στην προσφυγή στη νοσοκοµειακή φροντίδα, το ποσοστό των αντρών που 
απαντούν ότι έχουν εισαχθεί σε νοσοκοµείο τον τελευταίο χρόνο είναι υψηλότερο (10,8%) 
αυτού των γυναικών (7,2%), γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα 
της διεθνούς βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα αναφορικά µε τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία και 
εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά να προσφεύγουν στη νοσοκοµειακή φροντίδα 
(Wolinsky et al., 1994).  
 
Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί σηµαντικά, στις αντικειµενικές ανάγκες υγείας, οι 
οποίες και εµφανίζονται περισσότερο καταστρεπτικές σε σχέση µ� εκείνες των γυναικών, 
επεξηγώντας την πλεονεκτική θέση των τελευταίων αναφορικά µε τους παραδοσιακούς 
δείκτες θνησιµότητας και προσδόκιµου επιβίωσης (Mckeen et al., 2004; Nettleton, 1995).  
 
Επίσης,  οι ηλικιωµένοι άντρες είναι εκείνοι οι οποίοι υφίστανται περισσότερο έντονα τη 
συζυγική απώλεια και τις συνθήκες χηρείας,  µε αποτέλεσµα να στερούνται των 
υποστηρικτικών εκείνων δεσµών, οι οποίοι και συµβάλουν σηµαντικά στην επίτευξη 
ορθολογικών συµπεριφορών υγείας και αναζήτησης υγειονοµικής φροντίδας και εν τέλει 
στην προστασία και προαγωγή του επιπέδου υγείας (Lee, Arozullah, Cho, 2003), 
δεδοµένου ότι οι υποστηρικτικές σχέσεις που αναπτύσσουν καθ� όλο τον κύκλο ζωής τους 
βασίζονται σηµαντικά στα συζυγικά τους δίκτυα (Arber, 2004),  
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10.2.1.2. Ηλικία και αυτοαναφερόµενη υγεία 
 
Η χειροτέρευση της υποκειµενικής αξιολόγησης της υγείας, η οποία εµφανίζεται να 
συµβαδίζει µε την άνοδο της ηλικίας και στην εν λόγω  µελέτη και αντανακλά την 
επισώρευση λειτουργικών περιορισµών, συµπτωµάτων και χρόνιων νοσηµάτων και τη 
γενικότερη σωµατική και ψυχολογική έκπτωση, η οποία και επηρεάζει σε σηµαντικό 
βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο τα ηλικιωµένα άτοµα αυτοαναφέρουν την υγεία τους, 
συµβαδίζει µε τα αντίστοιχα ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας, που τονίζουν τη σχέση 
µεταξύ ηλικίας, ύπαρξης αντικειµενικών νοσηρών συνθηκών και υποκειµενικής εκτίµησης 
της υγείας  (Borawski, Kinney & Kahana,  1996; Ferraro, 1980; Fillenbaum, 1979; 
Leinonen, Heikkinen & Jylha, 2002;  Molarius & Janson, 2002).   
 
Μάλιστα, τα άτοµα κάθε ηλικιακής οµάδας αυτοαναφέρουν χειρότερα το επίπεδο υγείας 
τους από τα άτοµα της προηγούµενης οµάδας, µ� εκείνα κάτω των σαράντα-εννιά ετών, τα 
οποία και θεωρήθηκε σηµαντικό να συµπεριληφθούν ακριβώς επειδή ο σχεδιασµός της 
µελέτης προβλέπει σαφώς τη διαχρονική εφαρµογή της, να αξιολογούν σε µεγαλύτερο 
ποσοστό (22,1%) από όλες τις άλλες ως άριστη την υγεία τους και εκείνα άνω των ογδόντα 
να αυτοαναφέρουν άριστη την υγεία τους σε µικρότερο ποσοστό (13,0%) από όλα τα άλλα 
άτοµα.  
 
Ωστόσο, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ ατόµων τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας ως προς τις αυτοεκτιµήσεις της υγείας τους καθώς, το 3,8% των ατόµων ηλικίας 
65-79 ετών αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα 
80 ετών και άνω µειώνεται ελάχιστα και φτάνει στο 3,3%. Όσον αφορά, δε την εκτίµηση 
της ως κακή, το12,5% των ατόµων τρίτης ηλικίας εµφανίζεται να αποδίδει στο επίπεδο 
υγείας του την εν λόγω τιµή και µόλις το 13% εκείνων που βρίσκονται στην τέταρτη 
ηλικία.  
 
Το γεγονός ότι µεταξύ των ατόµων εκείνων τρίτης και τέταρτης ηλικίας που αξιολογούν 
την υγεία τους, αφενός, ως κακή και αφετέρου, ως άριστη, δεν απαντώνται σηµαντικές 
διαφορές, επίσης συµβαδίζει µε τα αντίστοιχα ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας, που 
εµφανίζουν τα άτοµα τέταρτης ηλικίας να υιοθετούν µια περισσότερο αισιόδοξη στάση 
απέναντι στην κατάσταση υγείας τους (Ferraro, 1980).  
 
Η αντίφαση αυτή έχει αποδοθεί, αφενός στο γεγονός ότι η επιβίωση αυτή καθ� αυτή των 
ατόµων τέταρτης ηλικίας αντανακλά την πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται ως προς 
τα αποτελέσµατα υγείας, σε σχέση όµως µε άλλα άτοµα της ίδιας ηλικίας των οποίων τα 
προβλήµατα υγείας απέβησαν θανατηφόρα και αφετέρου, τις κοινωνικό-οικονοµικές και 
ψυχό-συναισθηµατικές επιπτώσεις της µεταβολής των ρόλων που συνεπάγεται για τα 
άτοµα τρίτης ηλικίας η µετάβαση από τη µέση σ� αυτήν και το πέρασµα από την ενεργό 
εργασιακή και εν µέρει κοινωνική ζωή στη συνταξιοδότηση και την απώλεια κοινωνικών 
και οικονοµικών κεκτηµένων (Ferraro, 1980; Thorslund et al., 1994). 
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Ωστόσο, οι ανισότητες µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών στρωµάτων που παρατηρούνται 
και στην εν λόγω µελέτη και δεδοµένης της αναγκαιότητας διερεύνησης της συµβολής της 
ηλικίας στη διαµόρφωση των υποκειµενικών και αντικειµενικών διαστάσεων της υγείας, 
ως µια µεταβλητή µε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές, µάλλον παρά 
δηµογραφικές, σχετίζονται σε σηµαντικό βαθµό και µε τις εκάστοτε κοινωνικό-
οικονοµικές συνθήκες στις οποίες διαβιούν διαφορετικές ηλικιακές οµάδες.  
 
Συγκεκριµένα,  στην εν λόγω µελέτη, τα άτοµα που διανύουν την τρίτη και τέταρτη ηλικία 
είναι εκείνα που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά αφενός, καµίας εκπαίδευσης και 
αφετέρου, βασικής, µε το 90,6%  των παραπάνω αποτελεσµάτων να αντιστοιχεί σε άτοµα 
της ηλικίας αυτής, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν άτοµα µέσης ηλικίας φτάνουν 
µόλις το 9,3%, τη στιγµή, µάλιστα, που το 3,4% εκείνων που κατέχουν ανώτατη 
εκπαίδευση αντιστοιχεί σε άτοµα τέταρτης ηλικίας, ποσοστό που για τα άτοµα µέσης 
ηλικίας φτάνει στο 74%. 
 
Τα παραπάνω ευρήµατα συµβαδίζουν µ� εκείνα που εµφανίζουν µια σειρά από µέτρα 
εκτίµησης της αντικειµενικής και υποκειµενικής νοσηρότητας να σχετίζονται µε το χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο και τη γενικότερη κοινωνικό-οικονοµική δυσχέρεια µεταξύ των 
ηλικιωµένων ατόµων (Badley et al., 1990; Bryant et al., 2000; Kivinen et al., 1998).  
 
Επιπροσθέτως, η διαφοροποιηµένη κατανοµή των µορφωτικών πόρων και ευκαιριών, 
εξαιτίας ιστορικών κοινωνικό-οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης, η οποία ερµηνεύει το 
γεγονός ότι τα περισσότερο ηλικιωµένα άτοµα εµφανίζονται να έχουν καθ� όλο τον κύκλο 
ζωής τους προσπορίζει ελάχιστα εκπαιδευτικά εφόδια (Kivinen et al., 1998; Mirowsky & 
Ross, 1992), ενέχει σηµαντική δυναµική ως προς τη διαµόρφωση των εκάστοτε 
ανισοτήτων στα αποτελέσµατα υγείας µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών οµάδων.   
 
Επιπροσθέτως, γεγονότα, όπως η συνταξιοδότηση και η χηρεία, τα οποία και συνιστούν 
από τις πιο κρίσιµες µεταβατικές περιόδους στη ζωή ενός ατόµου, σηµατοδοτούν, τόσο την 
απώλεια, όσο και την εναλλαγή ρόλων σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο και αποτελούν 
παράγοντες, οι οποίοι πέρα από τις υποκειµενικές και αντικειµενικές ανάγκες υγείας, έχουν 
ενοχοποιηθεί σηµαντικά για την επιβάρυνση της σωµατικής και ψυχικής υγείας των 
ηλικιωµένων (Barrett, 2000; Carr et al., 2000)και για τη συνακόλουθη ένταση της 
αναγκαιότητας ως προς την προσφυγή τους στην ιδρυµατική φροντίδα (Fenwick et al., 
1981).  
 
Μάλιστα, από τα άτοµα που συµµετείχαν στην εν λόγω µελέτη και διαβιούσαν σε 
συνθήκες χηρείας το 78,6% βρισκόταν στην τρίτη και τέταρτη ηλικία, ενώ από εκείνα που 
είχαν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική ζωή και εποµένως είχαν µεταβεί στην 
περίοδο της συνταξιοδότησης, όπως και είναι αναµενόµενο, το 74,1%  διένυαν την τρίτη 
και τέταρτη ηλικία, ευρήµατα στα οποία µπορεί να αποδοθεί σε σηµαντικό βαθµό και πέρα 
από τις αντικειµενικές συνθήκες νοσηρότητας, αυτές καθ� αυτές, η χειροτέρευση της 
υποκειµενικής εκτίµησης για την υγεία, η οποία συνάδει µε την άνοδο της ηλικίας και στο 
συγκεκριµένο πληθυσµό. 
 
Η χειροτέρευση αυτή της υποκειµενικής αξιολόγησης του επιπέδου υγείας, δεδοµένου ότι 
αντανακλά σε σηµαντικό βαθµό τις πραγµατικές ανάγκες υγείας, ερµηνεύει και τα 
αυξηµένα ποσοστά χρήσης, τόσο γενικών και εξειδικευµένων γιατρών, όσο και 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών.  
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Μάλιστα, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει σε σηµαντικό βαθµό και τα ευρήµατα της 
λογιστικής παλινδρόµησης που αναδεικνύουν τη µεταβλητή της ηλικίας σε µια από τις 
σηµαντικότερες στην κατανοµή, τόσο των επιπέδων αυτοαναφερόµενης υγείας, όσο και 
των µεταβλητών χρήσης εξωνοσοκοµειακών γενικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών 
υγείας. 
 
Συγκεκριµένα, το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά των ατόµων της µελέτης που 
προσφεύγουν συχνότερα σε γενικούς (7,9% και 9,7%) και ειδικούς γιατρούς (3,8% και 
3,4%) απαντώνται µεταξύ των δύο τελευταίων ηλικιακών οµάδων, ερµηνεύει σε 
σηµαντικό βαθµό και τη σχέση µεταξύ αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, µε τη χειροτέρευση της υποκειµενικής αξιολόγησης της υγείας, η οποία και 
συµβαδίζει µε την άνοδο της ηλικίας να ενοχοποιείται σηµαντικά για την αυξηµένη και 
συχνότερη χρήση υγειονοµικών υπηρεσιών (Bosworth, Butterfield, Stechuchak & Bastian, 
2000). 
 
Επιπροσθέτως, τα άτοµα που διανύουν την τέταρτη ηλικία εµφανίζονται σε ποσοστό 
µεγαλύτερο (13,9%) απ� τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες να προσφεύγουν στη 
νοσοκοµειακή φροντίδα. Μάλιστα, καθώς κινούµαστε από τη µικρότερη ηλικιακά οµάδα 
στη µεγαλύτερη διαπιστώνεται και αύξηση των ποσοστών αυτών, µε τη µεγαλύτερη άνοδο 
να παρατηρείται µεταξύ των ηλικιακών οµάδων πενήντα έως εξήντα-τέσσερα (6,7%) και 
εξήντα-πέντε έως εβδοµήντα εννέα (10,9%). 
 
Τα παραπάνω ευρήµατα αντανακλούν σε σηµαντικό βαθµό το γεγονός ότι η µετάβαση από 
την ενεργό στην ανενεργό επαγγελµατική ζωή συνεπάγεται για τα ηλικιωµένα άτοµα 
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση αναφορικά µε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την υγείας 
τους, µε αποτέλεσµα, αφενός, να βιώνονται περισσότερο έντονα οι αντικειµενικές 
συνθήκες νοσηρότητας και αφετέρου, να µεταφράζονται οι συνθήκες αυτές περισσότερο 
συχνά σε ανάγκες αναζήτησης και λήψης της αντίστοιχης υγειονοµικής φροντίδας (Mein et 
al., 1998).. 
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10.2.2. Κοινωνικές µεταβλητές 
 
  10.2.2.1. Μορφωτικό επίπεδο 

 
Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων υγείας µε τη διάθεση µορφωτικών πόρων, η οποία και 
συνιστά ένα από τα αποτελέσµατα εκείνα που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συνέπεια, µεταξύ 
αυτών της κοινωνικής και επιδηµιολογικής έρευνας (Krokstad, 2002; Ross et al., 1995; 
Wight, et al., 2002), παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµαντικότητα και µεταξύ των ηλικιωµένων 
ατόµων της συγκεκριµένης εργασίας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, καθώς χειροτερεύει το επίπεδο εκπαίδευσης τα άτοµα τείνουν να 
αποδίδουν χαµηλότερες τιµές στην υγεία τους, ενώ καθώς κινούµαστε προς τις ανώτερες 
θέσεις της κλίµακας, οι απαντήσεις που δίνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό αφορούν στη 
θετική αξιολόγησή της. Μάλιστα, µόλις το 6,3% των ατόµων της µελέτης που κατέχουν 
ανώτατη εκπαίδευση αξιολογούν την υγεία τους ως κακή, ενώ το ποσοστό των ατόµων 
εκείνων που δεν έχουν προσπορίσει µορφωτικά εφόδια και αυτοαναφέρουν κατά τον 
αντίστοιχο τρόπο την υγεία τους φτάνει στο 25%, µε µόνο το 0,9% αυτών να αξιολογούν 
την υγεία τους ως άριστη, µε το αντίστοιχο εκείνων που κατέχουν ανώτατη να φτάνει στο 
12,2%.  
 
Οι σηµαντικές αυτές διαφοροποιήσεις ως προς την υποκειµενική αξιολόγηση του επιπέδου 
υγείας, οι οποίες και απαντώνται µεταξύ εκείνων που βρίσκονται στην κατώτερη και 
ανώτερη θέση της εκπαιδευτικής κλίµακας, συµβαδίζουν µ� εκείνα ελληνικών µελετών και 
συγκεκριµένα της πιο πρόσφατης µελέτης που υπάρχει αναφορικά µε τη διερεύνηση των 
κοινωνικό-οικονοµικών ανισοτήτων στην αυτοαναφερόµενη υγεία και τη  χρήση 
υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό πληθυσµό, εκείνης των Κυριόπουλο κ συν. (2003), τα 
οποία και τόνισαν την πλεονεκτική θέση των ατόµων ανώτερου µορφωτικού επιπέδου στη 
διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης υγείας και επιβεβαίωσαν τις υφιστάµενες κοινωνικές 
ανισότητες στα αποτελέσµατα υγείας του ελληνικού πληθυσµού. Μάλιστα, στη µελέτη των 
Huisman et al. (2003), η Ελλάδα βρέθηκε να συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών εκείνων 
µε τις µεγαλύτερες απόλυτες κοινωνικές και εισοδηµατικές ανισότητες στην 
αυτοαναφερόµενη υγεία των ηλικιωµένων ατόµων. 
 
Επίσης, τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας έρχονται σε συµφωνία µ� αυτά της µελέτης 
των Μαδιανού κ. συν. (1988), τα οποία και ανέδειξαν το µορφωτικό επίπεδο µεταξύ των 
παραγόντων εκείνων που ενοχοποιούνται σηµαντικά για τη διαφοροποιηµένη κατανοµή 
σωµατικών συµπτωµάτων και ψυχικών διαταραχών µεταξύ διαφορετικών κοινωνικό-
οικονοµικών οµάδων. 
 
Βρίσκονται, επίσης, σε συµφωνία µ� εκείνα µελετών σε διεθνές επίπεδο τα οποία έχουν 
αναδείξει τη βαρύτητα των εκπαιδευτικών πόρων ως προς τη διαµόρφωση των 
αποτελεσµάτων υγείας,  µε τα άτοµα υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου να 
αυτοαναφέρουν καλύτερα την υγεία τους, να εµφανίζουν καλύτερους δείκτες σωµατικής 
και ψυχολογικής λειτουργικότητας, καθώς και χαµηλότερα επίπεδα νοσηρότητας και 
θνησιµότητας (Carlson, 2000; Marmot et al, 1997; Ross et al, 1995). 
 
Ιδιαίτερα, για τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία και αποτελούν τη σηµαντικότερη ποσοστιαία 
ηλικιακή οµάδα της εν λόγω εργασίας, έχει σαφώς διαπιστωθεί ότι στην πραγµατικότητα, 
εµφανίζονται, στις περισσότερες µελέτες διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που 
εµπλέκονται στον καθορισµό του επιπέδου υγείας, να αναφέρουν λιγότερα χρόνια 
παραµονής στην εκπαίδευση (Huisman et. al., 2003; Kivinen, Sulkava, Halonen & 
Nissinen, 1998; Schieman et al., 2002). 
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Το γεγονός αυτό έχει θεωρηθεί από τους  Mirowsky et al., (1992) ότι ενοχοποιείται 
σηµαντικά για τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ψυχικής νοσηρότητας µεταξύ 
διαφορετικών ηλικιακών οµάδων, ενώ µπορεί και στην εν λόγω µελέτη να θεωρηθεί ότι 
εµπλέκεται στη διαµόρφωση των ανισοτήτων στην αυτοαναφερόµενη υγεία του υπό 
µελέτη πληθυσµού, προσδίδοντας ιδιαίτερο νόηµα στην προσέγγιση του επιπέδου υγείας 
ως µια µεταβλητή που υπόκειται σε συνεχείς και πολύπλοκες διαµορφωτικές διεργασίες 
καθ� όλο τον κύκλο ζωής ενός ατόµου. 
 
Επίσης, η ανάλυση παλινδρόµησης επιβεβαιώνει τη στατιστική σηµαντικότητα του εν 
λόγω δείκτη στη διαµόρφωση της υποκειµενικής αξιολόγησης της υγείας, αναδεικνύοντας 
τη σπουδαιότητα του µορφωτικού επιπέδου, ως ένας από τους σηµαντικότερους 
κοινωνικό-οικονοµικούς παράγοντες, στην ερµηνεία των κοινωνικών ανισοτήτων στην 
υγεία. 
 
Ως εκ τούτου, δεν εκπλήσσουν τα ευρήµατα που εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ατόµων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου να κάνει µεγαλύτερη χρήση, τόσο πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας και συγκεκριµένα γενικού και ειδικού γιατρού, όσο και υπηρεσιών 
νοσοκοµειακής περίθαλψης, αν και από την κατασκευή του αντίστοιχου µοντέλου 
λογιστικής παλινδρόµησης για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της 
χρήσης υπηρεσιών υγείας, οι πραγµατικές ανάγκες υγείας, όπως αυτές αντανακλώνται 
στην αυτοαναφερόµενη υγεία και τα ηλικιακά πρότυπα, ενέχουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα. 
Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα που δε διαθέτουν καµία εκπαίδευση σε ποσοστό 13,1% 
δηλώνουν ότι έχουν εισαχθεί σε νοσοκοµείο τον τελευταίο χρόνο, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα άτοµα ανώτατου µορφωτικού επιπέδου είναι µόλις 7,9%. 
 
Επίσης, η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου συνοδεύεται σαφώς από µείωση της 
συχνότητας προσφυγής στις υπηρεσίες γενικής ιατρικής, µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
(36,8%) των ατόµων ανώτατου µορφωτικού επιπέδου να εµφανίζει τη δεύτερη από τις 
πέντε κλίµακες συχνοτήτων χρήσης γενικών γιατρών, τη στιγµή που τα ποσοστά των 
ατόµων καµίας (27,1%) και βασικής εκπαίδευσης (25,3%), που εµφανίζουν την εν λόγω 
συχνότητα παρουσιάζονται σηµαντικά χαµηλότερα. Ενώ, τα άτοµα που ανήκουν στη 
χαµηλότερη εκπαιδευτική κατηγορία σε ποσοστό 11,0% εµφανίζονται να κάνουν 
συχνότερη χρήση γενικών γιατρών σε σχέση τόσο µε τα άτοµα βασικής (6,6%) και µέσης 
(2,9%), όσο και ανώτατης εκπαίδευσης (3,0%) 
 
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναφορικά µε τις διαστάσεις εκείνες της 
εκπαίδευσης που προσδιορίζουν τις συµπεριφορές υγείας και κυρίως εκείνες αναζήτησης 
φροντίδας, είναι ότι καθώς αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο αυξάνεται και η χρήση 
εξειδικευµένης ιατρικής φροντίδας, όσον αφορά κυρίως τη χρήση των αντίστοιχων 
υπηρεσιών για τις δυο µεσαίες κατηγορίες συχνοτήτων.  
 
 
Αντίθετα, για τις δύο τελευταίες κατηγορίες και συγκεκριµένα από έξι έως δώδεκα φορές 
και δεκατρείς φορές και άνω, η τάση αυτή αντιστρέφεται, µε τις µεγαλύτερες αλλαγές, ως 
προς τον περιορισµό της συχνότητας προσφυγής στις αντίστοιχες υπηρεσίες, να 
χαρακτηρίζουν τα άτοµα µέσης και ανώτατης εκπαίδευσης.  
 
Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα καµίας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5,6%, το οποίο είναι και το 
µεγαλύτερο µεταξύ των άλλων µορφωτικών επιπέδων, εµφανίζονται να κάνουν συχνότερα 
χρήση εξειδικευµένων γιατρών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα ανώτατης 
εκπαίδευσης είναι µόλις 2,3%, τη στιγµή που άτοµα ανώτατης και µέσης εκπαίδευσης και 
στην περίπτωση αυτή εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά (25,8% και 22,7% ) να 
προσφεύγουν σε εξειδικευµένους γιατρούς από µία έως και δύο φορές.  
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Τα παραπάνω ευρήµατα, που εµφανίζουν τα άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου να 
κάνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό χρήση, τόσο πρωτοβάθµιας, όσο και δευτεροβάθµιας 
φροντίδας, σε σχέση µ� εκείνα των υψηλότερων εκπαιδευτικών στρωµάτων διαφωνούν µ� 
εκείνα της µελέτης των  Alberts et al. (1997)  τα οποία ανέδειξαν την άνοδο του 
µορφωτικού επιπέδου να σχετίζεται σηµαντικά αφενός, µε τα ποσοστά χρήσης 
εξειδικευµένων ιατρικών υπηρεσιών και αφετέρου, προσφυγής στη νοσοκοµειακή 
φροντίδα.. Έρχονται, επίσης σε αντίθεση µ� εκείνα της µελέτης των Κυριόπουλο κ συν. 
(2003), η οποία δεν ανέδειξε στατιστικά σηµαντική τη σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου 
και χρήσης εξειδικευµένων γιατρών, ενώ συµφωνούν ως προς τη διαπίστωση της εν λόγω 
µελέτης ότι η βελτίωση του επιπέδου αυτού ισοδυναµεί µε µείωση της χρήσης υπηρεσιών 
γενικής ιατρικής.  
 
Ωστόσο, το γεγονός, ότι παρόλο που το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων τέταρτης ηλικίας  
κατέχει µόνο βασική εκπαίδευση, το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων αυτής της ηλικίας 
εµφανίζεται να αξιολογεί την υγεία του είτε ως καλή είτε ως µέτρια και ένα πολύ 
µικρότερο ποσοστό ως κακή, ερµηνεύει την υπερεµπλοκή και άλλων ψυχό-κοινωνικών 
παραγόντων στη διαµόρφωση της υποκειµενικής αντίληψης για την υγεία, ιδιαίτερα για τα 
πολύ ηλικιωµένα άτοµα, χωρίς αυτό να µειώνει τη σηµαντική συνεισφορά του εν λόγω 
δείκτη στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας µεταξύ όλων των ηλικιακών οµάδων 
της µελέτης. 
 
Αντίθετα για τα άτοµα µέσης και τρίτης ηλικίας, που αποτελούν σε µεγαλύτερο ποσοστό 
τον πληθυσµό µελέτης, η επίδραση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων  στα αποτελέσµατα 
υγείας αντανακλάται και στην εν λόγω εργασία, βάσει της ανάλυσης παλινδρόµησης, 
σύµφωνα µε την οποία το µορφωτικό επίπεδο ανάγεται σε κοινωνική µεταβλητή που 
συγκαταλέγεται µεταξύ εκείνων που επενεργούν πιο σηµαντικά στον προσδιορισµό της 
αυτοαναφερόµενης υγείας.  
 
Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνεισφορά αυτή της εκπαίδευσης στη 
διαµόρφωση, τόσο του επιπέδου υγείας όσο και των στάσεων απέναντι στην αναζήτηση 
φροντίδας καθ� όλο τον κύκλο ζωής των ατόµων και συνακόλουθα και κατά τη γήρανση,  
έχει αποδοθεί στη συµβολή της (Ross & Van Willigen, 1997; Τούντας, 2000): 
! Στην κοινωνικοποίηση του ατόµου και ως εκ τούτου στην εκµάθηση κανόνων 
συµπεριφοράς και την υιοθέτηση αξιών και στάσεων που καθορίζουν την προαγωγή της 
ατοµικής και κοινωνικής ευηµερίας. 

! Στον προσδιορισµό της κοινωνικής θέσης των ατόµων και των συνθηκών διαβίωσης τους 
καθώς και της καταναλωτικής τους ικανότητας, η οποία ανάγεται σε κυρίαρχη στην 
κατανοµή τους στην εκάστοτε κοινωνική στρωµάτωση. 

! Στη  συνακόλουθη αυτό-ολοκλήρωση και αυτό-πραγµάτωση των ατόµων ως 
καθοριστικοί παράγοντες της ψυχοσυναισθηµατικής και κοινωνικής τους υγείας.  
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10.2.2.2. Εργασιακή κατάσταση 
 
Όσον αφορά στο είδος του επαγγέλµατος έχουν επισηµανθεί µια σειρά από στρεβλώσεις, 
τόσο στην ελληνική πραγµατικότητα, αναφορικά µε την κατάταξη των ατόµων σε 
επαγγελµατικές οµάδες, βάσει των κατηγοριών που προβλέπει η ΕΣΥΕ (Κουκούλη, 1994; 
Μαδιανός κ. συν., 1988), όσο και διεθνώς περισσότερο σε σχέση µε τη δυσχερή θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και τη µη αντιπροσωπευτικότητα του δείκτη του 
επαγγέλµατος στη µέτρηση του κοινωνικό-οικονοµικού  τους επιπέδου (Artazcoz et al., in 
press; Stronks et al., 1997), καθώς και αναφορικά µε το γεγονός ότι η συνεισφορά της 
προηγούµενης επαγγελµατικής ιστορίας στη διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης υγείας, 
αν και παραµένει σηµαντική, εντούτοις περιορίζεται µε την άνοδο της ηλικίας (Grundy et 
al., 2001)  και αυτό που λαµβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις είναι αυτή καθ� αυτή η συµµετοχή 
ή µη στην εργασιακή ζωή (Ross et al., 1998).  
 
Ωστόσο, η αναγκαιότητα διερεύνησης των επιπτώσεων αφενός, των διαδικασιών 
αποχώρησης από την ενεργό επαγγελµατική ζωή στη διαµόρφωση της σωµατικής και 
ψυχό-συναισθηµατικής υγείας και ευεξίας των ηλικιωµένων ατόµων και αφετέρου, των 
επιπτώσεων της µη συµµετοχής των ηλικιωµένων γυναικών στην οικονοµική ζωή στην 
κατασκευή των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία µεταξύ των δύο φύλων 
(Nettleton,1995),  κατέστησε σαφή την αναγκαιότητα προσφυγής στη µεταβλητή της 
υπάρχουσας εργασιακής κατάστασης και όχι σ� εκείνη που θα αντανακλούσε την 
επαγγελµατική κατηγορία στην οποία άνηκαν τα άτοµα της µελέτης καθ� όλο τον κύκλο 
ζωής τους, δεδοµένων των δυσχερειών στον προσδιορισµό της. 
 
Όσον αφορά, τη διαµόρφωση της µεταβλητής αυτής της εργασιακής κατάστασης, ακριβώς 
επειδή οι περισσότερες τιµές των ανέργων και εκείνων που φρόντιζαν το σπίτι ή την 
οικογένεια και στις πέντε ηλικιακές οµάδες της µελέτης αντιστοιχούσαν σε γυναίκες, 
επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση για τη δυσχερή κοινωνικό-οικονοµική θέση των 
γυναικών και δεδοµένων των δυσµενών για την υγεία επιπτώσεων, τόσο των πολλαπλών 
ρόλων που αναλαµβάνουν κυρίως οι γυναίκες που στερούνται επαγγελµατικών ευκαιριών, 
όσο και της ανεργίας αυτής καθ� αυτής,  θεωρήθηκε σκόπιµο οι δύο αυτές µεταβλητές να 
συµπτυχθούν σε µια, δηλαδή στους ανέργους.  
 
Οι άλλες κατηγορίες περιέλαβαν τους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους και τους µόνιµα 
ασθενείς, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική θεωρήθηκε η διερεύνηση των διαφοροποιήσεων στα 
επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας και χρήσης υπηρεσιών υγείας µεταξύ των δύο πρώτων 
κατηγοριών, εξαιτίας των πολύπλευρων διαστάσεων της συνταξιοδότησης και της 
αποχώρησης από τον ενεργό βίο. 
 
Συγκεκριµένα, η αποχώρηση αυτή από την ενεργό εργασιακή ζωή και η συνακόλουθη 
απώλεια κοινωνικών και υλικών ρόλων και προνοµίων, έχει χαρακτηρισθεί ως «µια 
οδυνηρή ρήξη µε τη µέχρι τότε δοµηµένη ζωή», η οποία και σηµατοδοτεί τη µετάβαση σε 
µια νέα κοινωνική οµάδα, αυτή των συνταξιούχων (Μωυσίδης κ συν., 2002). Ωστόσο, σε 
όρους ψυχό-κοινωνικής και σωµατικής υγείας, η απώλεια αυτή σηµαινόντων ρόλων έχει 
συσχετιστεί περισσότερο µε την όξυνση των ανησυχιών των ίδιων των ηλικιωµένων 
αφενός, σχετικά µε την επιβάρυνση της υγείας τους και αφετέρου, µε την αναγκαιότητα 
προσαρµογής τους στο άγχος που συνυφαίνεται µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν τη ζωής τους (Mein, Higgs, Ferrie & Stansfeld, 1998).  
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Ως αποτέλεσµα, η επιµήκυνση της εργασιακής ζωής έχει βρεθεί να σχετίζεται σηµαντικά 
µε την υποκειµενική αντίληψη των ίδιων των ηλικιωµένων ατόµων αναφορικά µε το 
επίπεδο υγείας τους (Cott et al., 1999). 
 
Μάλιστα, στην εν λόγω µελέτη όπου το µεγαλύτερο ποσοστό (45,4%) των ερευνώµενων 
ανήκει στην κατηγορία των συνταξιούχων έχει ιδιαίτερη σηµασία, η διερεύνηση των 
ενδεχόµενων διαφοροποιήσεων στα ποσοστά µεταξύ αυτών και εκείνων που παραµένουν 
στον ενεργό εργασιακό βίο. Συγκεκριµένα, σ� όλες τις κλίµακες της θετικής αξιολόγησης 
του επιπέδου υγείας τα µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζουν οι εργαζόµενοι, ιδιαίτερα δε 
έντονες καθίστανται οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά την αρνητική αξιολόγηση της, 
µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων. 
 
Πιο συγκεκριµένα,  ενώ µεταξύ των συνταξιούχων καθώς κινούµαστε καθοδικά στην 
κλίµακα της εκτίµησης του επιπέδου υγείας, τα ποσοστά αυξάνονται σηµαντικά µε το 
7,2% να αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως άριστη, το 16,0% ως πολύ καλή και το 34,4% 
ως καλή, παρόλο που το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν την υγεία τους ως πολύ καλή 
είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό εκείνων που τη χαρακτηρίζουν ως άριστη, το ποσοστό 
των εργαζοµένων που αξιολογούν την υγεία τους ως πολύ καλή (36,9%) είναι µεγαλύτερο 
από εκείνο που αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως καλή (35,1%) και µέτρια (12,5%).  
 
Επίσης, ακόµη πιο εµφανείς είναι οι διαφοροποιήσεις µεταξύ εργαζοµένων και 
συνταξιούχων στα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας ως προς την αξιολόγηση της ως 
άριστη και κακή και εποµένως στο ανώτερο και κατώτερο σηµείο της αντίστοιχης 
κλίµακας, ιδιαίτερα δε για το τελευταίο αυτό σηµείο στην κλίµακα, ενώ το 9,9% των 
συνταξιούχων αναφέρουν την υγεία τους ως κακή, µόνο το 0,0% από τους εργαζόµενους 
αποδίδουν την αντίστοιχη τιµή στο επίπεδο υγείας τους. 
 
Ωστόσο, ο δείκτης της σωµατικά απαιτητικής εργασίας δεν εµφανίζει στην εν λόγω µελέτη 
στατιστική σηµαντικότητα ως προς την αυτοαναφερόµενη υγεία, σε σύγκριση µε µελέτες 
που έχουν τονίσει την αρνητική σχέση µεταξύ ψυχό-σωµατικής υγείας και επιτέλεσης 
επιβαρυντικών γι� αυτήν µορφών εργασίας (Hammar et al., 1994). Λαµβάνοντας, δε υπόψη 
ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνώµενων είναι βασικής και µέσης εκπαίδευσης, 
γεγονός που συνάδει µε την  ανάληψη των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, γίνεται 
κατανοητός ο περιορισµός της σηµαντικότητας του εν λόγω δείκτη. 
 
Επιπροσθέτως και πέρα από τις διαδικασίες της µετάβασης στην περίοδο της 
συνταξιοδότησης, στην οποία και µπορεί να αποδοθεί εν µέρει η πλεονεκτική θέση των 
εργαζοµένων της εν λόγω µελέτης σε σχέση µε τους συνταξιούχους, είναι εµφανές ότι  
επιβεβαιώνονται τα ευρήµατα πλείστων µελετών ως προς τον προστατευτικό για την υγεία 
ρόλο της απασχόλησης,  
 
Συγκεκριµένα, όπως έχει σαφώς διαπιστωθεί, µετά από διαχρονική παρακολούθηση, η 
υποκειµενική εκτίµηση της υγείας των ατόµων εκείνων που είχαν παραµείνει στην ενεργό 
επαγγελµατική ζωή, είχε διατηρηθεί αµετάβλητη, σε αντίθεση µ� εκείνα τα άτοµα που 
παρέµεναν άνεργα, παρουσίαζαν αδυναµία προς εργασία ή είχαν συνταξιοδοτηθεί, τα 
οποία και εµφάνιζαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα υγείας τους, µε τη 
µετάβαση στη συνταξιοδότηση να ανάγεται σ� εκείνη τη συνθήκη µε τη µεγαλύτερη 
συνέπεια και την πιο στατιστικά σηµαντική δυσµενή επίδραση στο επίπεδο υγείας σε 
σχέση µε τις άλλες καταστάσεις µη-απασχόλησης (Ross et al., 1995).  
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Τα παραπάνω ευρήµατα των Ross et al. (1995), καθώς και εκείνα των Zimmer et al. 
(2000), αναφορικά µε τη σπουδαιότητα της ενεργούς απασχόλησης ως προσδιοριστικός 
παράγοντας της υποκειµενικής αξιολόγησης τους επιπέδου υγείας και ως εκ τούτου των 
υποκειµενικών και αντικειµενικών πτυχών του επιπέδου αυτού, συµβαδίζουν και µε τα 
ευρήµατα της εν λόγω µελέτης, δεδοµένου ότι, σε σχέση µε τους εργαζόµενους, τόσο οι 
συνταξιούχοι όσο και οι άνεργοι, στους οποίους έχουν συµπεριληφθεί και οι γυναίκες, οι 
οποίες δεν εργάζονται και ταυτόχρονα φροντίζουν µέλη του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος που έχουν ανάγκη, αφενός σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν την 
υγεία τους ως κακή και αφετέρου, σε πολύ µικρότερο την εκτιµούν ως άριστη. 
 
Τα παραπάνω µπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι το είδος της απασχόλησης αφενός, 
διαµορφώνει το επίπεδο του εισοδήµατος που λαµβάνουν τα άτοµα και εν µέρει τις υλικές 
συνθήκες ύπαρξης, προσδίδοντας το αντίστοιχο κοινωνικό γόητρο και αφετέρου, 
συνεισφέρει σηµαντικά στην ψυχοσυναισθηµατική ισορροπία του ατόµου και την οµαλή 
ένταξη και προσαρµογή στο κοινωνικό του περιβάλλον (Τούντας, 2000).  
 
Όσον αφορά, στη συσχέτιση µεταξύ εργασιακής κατάστασης και χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, όπως και ήταν αναµενόµενο, οι παραπάνω διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
διαφορετικών κατηγοριών εργασιακής κατάστασης και αυτοαναφερόµενης υγείας, 
αντανακλώνται και στα διαφορετικά ποσοστά µεταξύ αυτών στη χρήση τόσο 
πρωτοβάθµιων όσο και δευτεροβάθµιων υπηρεσιών υγείας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι είναι οι οµάδες εκείνες, οι οποίες από 
κοινού µε τα άτοµα που παρουσιάζουν µόνιµη αναπηρία, για τα οποία όµως ισχύει µάλλον 
το health selection και ως εκ τούτου, είναι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την υγεία τους 
που επηρεάζουν περισσότερο και την κοινωνικό-οικονοµική τους θέση από τη σκοπιά της 
εργασιακής τους κατάστασης, παρά είναι η εργασιακή κατάσταση αυτή που έχει συµβάλει 
περισσότερο στον καθορισµό των αποτελεσµάτων αναφορικά µε την υγεία τους, 
εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης στις δύο τελευταίες και υψηλότερες 
κατηγορίες συχνοτήτων.  
 
Μάλιστα, οι συνταξιούχοι εµφανίζονται να κάνουν συχνότερα χρήση γενικών και 
εξειδικευµένων γιατρών σε ποσοστό 6,8% και 3,8% αντίστοιχα, ενώ οι εργαζόµενοι 
παρουσιάζουν πολύ µικρότερα ποσοστά (1,5% και 2,0%), δεδοµένου ότι τα άτοµα αυτά 
κινούνται περισσότερο στις συχνότητες που αφορούν στην πρόσβαση και στις δύο 
κατηγορίες υγειονοµικών υπηρεσιών από µία έως πέντε φορές το χρόνο.  
 
Ωστόσο, το τελευταίο αυτό εύρηµα ενδεχοµένως απορρέει από το γεγονός ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων τόσο για τις γυναίκες (57,5% και 17,2% 
αντίστοιχα), όσο και για τους άντρες (58,9% και 14,5% αντίστοιχα) είναι άτοµα τρίτης και 
τέταρτης ηλικίας, για τον προσδιορισµό των αναγκών αναζήτησης φροντίδας των οποίων 
επενεργούν και µια σειρά άλλοι παράγοντες, πέρα από την εργασιακή κατάσταση, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω.  
 
Επίσης, ερµηνεύει και την αποδυνάµωση του εν λόγω παράγοντα τόσο στη διαµόρφωση 
της αυτοαναφερόµενη υγείας, όσο και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, η οποία 
αντανακλάται ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης, η οποία ανέδειξε άλλους κοινωνικό-
οικονοµικούς παράγοντες ως περισσότερο σηµαντικούς στην κατανοµή των παραπάνω 
δεικτών. 
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Επιπροσθέτως, στις δύο µεσαίες κατηγορίες συχνοτήτων δεν απαντώνται σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις, µε τους εργαζόµενους, µάλιστα, να κάνουν µεγαλύτερη χρήση, γεγονός 
που µπορεί να αποδοθεί στους ενδεχόµενους σωµατικούς και ψυχό-συναισθηµατικούς 
κινδύνους που υποκρύπτουν ορισµένες κατηγορίες επαγγελµάτων ή απλά στο γεγονός ότι 
τα µεγαλύτερα ποσοστά που εµφανίζουν οι εργαζόµενοι στις δύο µεσαίες συχνότητες σε 
σχέση µε τους συνταξιούχους επιβεβαιώνουν τα συνακόλουθα υψηλότερα ποσοστά 
συχνότερης προσφυγής στις αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας που χαρακτηρίζουν τους 
τελευταίους. 
 
Εν κατακλείδι, αναφορικά µε την εισαγωγή σε νοσοκοµείο, ως δείκτης προσφυγής στη 
δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, η στατιστική σηµαντικότητα του εν λόγω δείκτη, έτσι 
όπως αυτή διαµορφώνεται από το γεγονός ότι το 10,8% των συνταξιούχων απαντούν 
θετικά, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων είναι µόλις 6,9% και των 
ανέργων 6,2%, απορρέει εν µέρει και από το γεγονός ότι καθώς τα άτοµα αυτής της 
ηλικίας αποσύρονται από τον ενεργό επαγγελµατικό βίο και αποδεσµεύονται από µια 
σειρά περιοριστικές σε χρόνο απαιτήσεις και υποχρεώσεις, το ενδιαφέρον τους για τα 
ζητήµατα αναφορικά µε το επίπεδο υγείας τους εντείνεται (Mein et al., 1998).  
 
Ως αποτέλεσµα και δεδοµένου, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων του πληθυσµού 
της µελέτης είτε διανύουν τη µέση (48,6%) είτε την τρίτη (33,7%) και τέταρτη ηλικία 
(9,4%), επεξηγεί σε σηµαντικό βαθµό την αυξηµένη ανησυχία για την υγεία, η οποία πέρα 
από τις πραγµατικές συνθήκες νοσηρότητας, επηρεάζει σηµαντικά τις υιοθετούµενες  
στάσεις και συµπεριφορές αναφορικά µε την αναζήτηση υγειονοµικής φροντίδας. 
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10.2.2.3. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Η υποστηρικτική δυναµική των οικογενειακών δικτύων στην προστασία και προαγωγή της 
ψυχό-κοινωνικής υγείας και ευεξίας, η οποία και απορρέει κυρίως από την ευεργετική τους 
συµβολή στην άµβλυνση των δυσµενών επιπτώσεων που επιφέρει η ύπαρξη των 
αγχογόνων εκείνων συνθηκών που διέπουν το ατοµικό και γενικότερο κοινωνικό 
περιβάλλον και αντανακλώνται στις συµπεριφορικές και κοινωνικές διαστάσεις της 
ανθρώπινης ύπαρξης (Achat, Kawachi, Levine, Berkey, Coakley & Colditz, 1998), 
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα της εν λόγω µελέτης. 
 
Μια από τις διαστάσεις που λαµβάνει η υποστηρικτική αυτή δυναµική της οικογένειας 
έγκειται στη συµβολή της στην πραγµατοποίηση επενδύσεων στο υγειονοµικό κεφάλαιο 
και τη διαµόρφωση της κατανοµής του επιπέδου υγείας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, 
ως αποτέλεσµα των επενδύσεων αυτών (Jacobson, 2000) και ως εκ τούτου, στη  σηµαντική 
επιρροή που ασκούν τα υπάρχοντα οικογενειακά δίκτυα στη διαµόρφωση και κατανοµή 
του κοινωνικού κεφαλαίου  µεταξύ των ατόµων που δρουν εντός αυτών και στην 
περαιτέρω συµβολή τους στην άµβλυνση ή αναπαραγωγή και διατήρηση των παραγόντων 
εκείνων που καθορίζουν την εκάστοτε κοινωνική διαστρωµάτωση (Curtis, 1986). 
 
Επίσης, η ιδιαίτερη δυναµική που ασκεί η οικογένεια, ως µια από τις βασικότερες 
κοινωνικές µονάδες, έγκειται στη συνεισφορά της στη διασφάλιση της ευηµερίας των 
µελών της, γεγονός το οποίο ερµηνεύουν τα ευρήµατα των Cott et al. (1999), οι οποίοι αν 
και δε βρήκαν στατιστικά σηµαντική τη σχέση µεταξύ οικογενειακής κατάστασης και 
αυτοαναφερόµενης υγείας µεταξύ ατόµων που δεν υπέφεραν από την ύπαρξη χρόνιων 
νοσηµάτων, αντίθετα για τα άτοµα που αντιµετώπιζαν τα παραπάνω προβλήµατα βρήκαν 
τη συµβίωση σε έγγαµη βάση να συµβάλει σηµαντικά στη θετική αξιολόγηση του 
γενικότερο επιπέδου υγείας τους και παρά τις αντικειµενικά αυξηµένες  ανάγκες υγείας 
που παρουσίαζαν.  
 
Η εν λόγω δυναµική ερµηνεύεται σαφώς και από τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας, 
καθώς παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές αναφορικά µε την υποκειµενική 
αξιολόγηση του επιπέδου υγείας µεταξύ των ατόµων που διέπονται από τις διαφορετικές 
µορφές που λαµβάνει η οικογενειακή κατάσταση.  
 
Συγκεκριµένα, οι χήροι εµφανίζονται να βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση σε σχέση 
µ� όλες τις άλλες κατηγορίες, δεδοµένου ότι µόνο το 1,2% αυτών εκτιµούν την υγεία τους 
ως άριστη, σε αντίθεση µε το 11,1% των ποτέ παντρεµένων, το 11,4% των έγγαµων και το 
12,5% των διαζευγµένων. Το ίδιο έντονες είναι οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των ατόµων 
που διαβιούν σε συνθήκες χηρείας και των υπόλοιπων κατηγοριών αναφορικά µε την 
εκτίµηση του επιπέδου υγείας ως κακού, µε το 14,2% των χηρών να αποδίδουν στο 
επίπεδο υγείας τους την εν λόγω τιµή. 
 
Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν αφενός, τις επιπτώσεις της απώλειας του σηµαίνοντος 
άλλου εντός του διαµορφωµένου οικογενειακού πλέγµατος, για το άτοµο αυτό που έχει 
επιβιώσει και αφετέρου, την ιδιαίτερη υπερεµπλοκή που αναπτύσσεται µεταξύ των 
συντρόφων εντός του πλέγµατος αυτού, το οποίο και φαίνεται να αποτελεί την κύρια πηγή 
άντλησης λειτουργικής και συναισθηµατικής φροντίδας, η απουσία της οποίας και 
αντανακλάται σαφώς στις αυτοεκτιµήσεις των ατόµων αυτών αναφορικά µε το επίπεδο 
υγείας τους (Carr, 2004). 
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H σηµαντική συσχέτιση, η οποία και αναδεικνύεται από τα ευρήµατα της εν λόγω µελέτης 
µεταξύ χηρείας και αυτοαναφερόµενης υγείας, ερµηνεύεται σε σηµαντικό βαθµό από τα 
ευρήµατα µελετών, τα οποία τονίζουν την ιδιαίτερα επιβαρυντική επίδραση της συζυγικής 
απώλειας στην ψυχική υγεία και λειτουργικότητα (Barrett, 2000; Carr et al., 2000). 
 
Η δε ερµηνεία για τη µη αντιστοιχία των ποσοστών των διαζευγµένων σε σχέση µ� αυτά 
των ποτέ παντρεµένων και των εγγάµων, αναφορικά, τόσο µε την άριστη, όσο και την 
κακή αξιολόγηση του επιπέδου υγείας, δεδοµένου ότι οι διαζευγµένοι εµφανίζονται να 
παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα και για τις δύο αυτές ακραίες τιµές τη κλίµακας,  
έγκειται σ� αυτό που έχουν χαρακτηριστικά αναφέρει οι Fenwick et al. (1981) ότι είναι η 
ανεπιθύµητη εναλλαγή της οικογενειακής κατάστασης η οποία και επηρεάζει την υγεία 
των ατόµων και όχι η µη-έγγαµη συµβίωση αυτή καθ� αυτή, γεγονός που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση υποδεικνύει ότι η αποχώρηση από τον έγγαµο βίο µπορεί να 
επιδρά περισσότερο θετικά στο επίπεδο υγείας απ� ότι η παραµονή σ� αυτόν, η οποία και 
µπορεί να σχετίζεται µε δυσµενή για την υγεία γεγονότα.. 
 
Μάλιστα, η διεθνής βιβλιογραφία, έχει να αναδείξει ευρήµατα, τα οποία συµφωνούν µε 
την παραπάνω διαπίστωση, τα οποία και έχουν τονίσει ότι ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα 
άτοµα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η συµβίωση µε το σύντροφο ή σύζυγο µπορεί 
να επιδρά αρνητικά στην υποκειµενική αξιολόγηση της υγείας, όταν ένας από τους δύο 
συντρόφους αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα υγείας, τα οποία και επιφυλάσσουν την 
αναγκαιότητα ανάληψης ιδιαίτερα επίπονων ρόλων από το υγιές µέλος, το οποίο και 
αναλαµβάνει να παράσχει την απαιτούµενη φροντίδα (Bryant et al., 2000). 
 
Σε σχέση µε τη χρήση υγειονοµικών υπηρεσιών, η αρχική υπόθεση αναφορικά µε το 
γεγονός ότι η οικογενειακή κατάσταση επιδρά σηµαντικά όχι µόνο στα αποτελέσµατα 
υγείας αλλά και στους αντίστοιχους δείκτες προσφυγής στην υγειονοµική φροντίδα, 
επιβεβαιώνεται, τόσο για τη χρήση υπηρεσιών γενικής όσο και εξειδικευµένης ιατρικής.  
 
 Συγκεκριµένα, οι διαζευγµένοι και οι χήροι και εντούτοις οι κατηγορίες εκείνες που 
µεταξύ των υπολοίπων έχουν βρεθεί από πλείστες µελέτες να παρουσιάζουν χειρότερα 
αποτελέσµατα σε µια σειρά από υποκειµενικά και αντικειµενικά µέτρα εκτίµησης του 
επιπέδου υγείας (Barrett, 2000), εµφανίζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά συχνότερη χρήση, 
τόσο πρωτοβάθµιων εξειδικευµένων υπηρεσιών, όσο και νοσοκοµειακών φροντίδων 
(Fenwick et al., 1981).  
 
Παρόλο που η οικογενειακή κατάσταση δεν εµφανίζει σηµαντική στατιστικότητα σε σχέση 
µε την παραµονή σε νοσοκοµείο, τα ποσοστά των χήρων και στην περίπτωση του εν λόγω 
δείκτη είναι υψηλότερα σε σχέση µ� εκείνα των άλλων οµάδων, ενώ δεν παρουσιάζονται 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των διαζευγµένων, γεγονός που µπορεί 
να αποδοθεί στους επιβαρυντικούς ρόλους που συνήθως επιφέρει η έγγαµη συµβίωση, 
ιδιαίτερα δε για τις γυναίκες για τις οποίες η πολυπλοκότητα και η ένταση αυτών έχει 
πολλάκις αναχθεί σε σηµαντικός δείκτης της ψυχό-σωµατικής τους υγείας (Khlat et al., 
2000; Thoits, 1987).  
 
Μάλιστα, οι γυναίκες που δεν έχουν ποτέ παντρευτεί εµφανίζονται και στην εν λόγω 
µελέτη αφενός, σε χαµηλότερα ποσοστά να κάνουν χρήση γενικών γιατρών σε σχέση µε 
τους ανύπαντρους άντρες και αφετέρου, σε υψηλότερα να προσφεύγουν σε 
εξειδικευµένους γιατρούς, αποτελέσµατα που µπορούν να αποδοθούν ενδεχοµένως στο 
γεγονός ότι συνήθως η απουσία έγγαµης συµβίωσης επηρεάζει περισσότερο την 
κοινωνικό-οικονοµική θέση των αντρών.  
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Μάλιστα, το ποσοστό  των παντρεµένων γυναικών που εργάζονται είναι σαφώς 
χαµηλότερο (21,3%) από εκείνο των αντρών (40,9%), ενώ µεταξύ των γυναικών τα 
µεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζουν οι ποτέ παντρεµένες (26,0%), σε σχέση 
µ� αυτούς  που διαβιούν στα πλαίσια έγγαµης συµβίωσης (21,3%). Ενώ, αναφορικά µε τα 
επίπεδα εισοδήµατος, οι παντρεµένοι άντρες εµφανίζονται σαφώς σε περισσότερο 
πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις έγγαµες γυναίκες, τη στιγµή µάλιστα που οι γυναίκες 
που διαβιούν εκτός έγγαµης και µη συµβίωσης εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό 
(19,0%) να βρίσκονται στη δεύτερη εισοδηµατική κλίµακα (5.000-20.000 �), σε σχέση µε 
τις παντρεµένες γυναίκες (15,6%).  
 
Το γεγονός, δε ότι συχνότερη χρήση εξειδικευµένων γιατρών κάνουν οι ποτέ παντρεµένες 
γυναίκες, σε σχέση, τόσο µε τις παντρεµένες, όσο και τις διαζευγµένες, εάν το αποτέλεσµα 
αυτό ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα προσβασιµότητας, επεξηγείται εν µέρει και η καλύτερη 
κατάσταση των µη παντρεµένων γυναικών ως προς τις υλικές συνθήκες ύπαρξης τους, η 
οποία και τους επιτρέπει την αναζήτηση και χρήση υπηρεσιών εξειδικευµένης ιατρικής, 
ενώ εάν το ερµηνεύσουµε ως αποτέλεσµα των υιοθετούµενων συµπεριφορών υγείας, 
αντανακλά την καλύτερη και αµεσότερη ανταπόκριση των ποτέ παντρεµένων γυναικών 
στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την υγεία τους (Thoits, 1987). 
 
Επίσης, µεταξύ των αντρών τη µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης, τόσο γενικών, όσο και 
εξειδικευµένων γιατρών εµφανίζουν οι ανύπαντροι, οι διαζευγµένοι και οι χήροι, γεγονός 
που επίσης αναδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο της έγγαµης συµβίωσης, ιδιαίτερα για 
τους άντρες και έχει επισηµανθεί από µελέτες διερεύνησης των προσδιοριστικών 
παραγόντων χρήσης επίσηµων φροντίδων υγείας (Stoddart et al., 2002). 
 
Ιδιαίτερα, για τους ηλικιωµένους άντρες η ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων, έχει βρεθεί να 
στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στις συζυγικές και συντροφικές σχέσεις που έχουν 
αναπτύξει καθ� όλο τον κύκλο ζωής τους, ενώ οι γυναίκες, οι οποίες σε πολύ µεγαλύτερα 
ποσοστά εµφανίζονται να  ζουν µόνες σε σχέση µε τους άντρες, αναπτύσσουν περισσότερο 
διευρυµένα υποστηρικτικά δίκτυα καθ� όλο τον κύκλο ζωής τους, τα οποία και 
αντανακλώνται και κατά την περίοδο της γήρανσης (Arber, 2004). Η παραπάνω 
διαπίστωση επιβεβαιώνεται και στην εν λόγω µελέτης δεδοµένου ότι οι γυναίκες είναι 
εκείνες που εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό να συµµετέχουν στις δραστηριότητες 
εκείνες, οι οποίες και αντανακλούν το βαθµό ένταξής και ενσωµάτωσής τους στο 
κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Μάλιστα, και στην εν λόγω µελέτη οι άντρες που διαβιούν σε συνθήκες χηρείας 
αυτοαναφέρουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (16,2%), την υγεία τους ως κακή σε σχέση µε τις 
χήρες γυναίκες (13,8%), σε αντίθεση µε τους έγγαµους άντρες οι οποίοι σε ποσοστό 13,9% 
αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη σε σχέση µε τις γυναίκες για τις οποίες το αντίστοιχο 
ποσοστό φτάνει στο 8,8%. 
 
Το γεγονός αυτό επεξηγεί και τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ οικογενειακής 
κατάστασης και χρήσης γενικών γιατρών, δεδοµένου ότι η χρήση είναι συχνότερη για τους 
χήρους µε το 10,6% αυτών να επισκέπτονται γενικό γιατρό δεκατρείς φορές το χρόνο και 
περισσότερο, σε σύγκριση µε το 4,1% των αγάµων, το 1,6% των ποτέ παντρεµένων και το 
0,0% των διαζευγµένων, γεγονός που τονίζει τις δυσµενείς επιπτώσεις της χηρείας στην 
ψυχό-σωµατική υγεία και ευεξία από τη σκοπιά της απώλειας αυτής καθ� αυτής 
(Carnelley, Wortman & Kessler, 1999),  η οποία επηρεάζει άµεσα την υγεία όσο και 
συνακόλουθα τις αποφάσεις αναφορικά µε την αναζήτηση φροντίδας 
 
 
.  
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10.2.2.4. Κοινωνικές σχέσεις 
 
Ως δείκτες µέτρησης των κοινωνικών σχέσεων και βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
σχετικά µε τη συνεισφορά των λειτουργικών και δοµικών τους πτυχών στη διαµόρφωση 
των αποτελεσµάτων υγείας (Berkman et al, 2000; Liem & Liem, 1978; Locker, 2003; 
Melchior, Berkman, Niedhammer, Chea & Goldberg, 2003), ελήφθησαν, τόσο οι δείκτες 
συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα, όσο και εκείνοι κοινωνικής ενσωµάτωσης και 
κοινωνικής στήριξης.  
 
Ως προς τους δείκτες ένταξης σε κοινωνικά δίκτυα, η συχνότητα επαφής µε τα παιδιά, 
χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης της συµµετοχής, σε προσδιορισµένους σε στενούς 
οικογενειακούς όρους, δεσµούς, ως µια από τις πιο σηµαντικές µορφές που µπορούν να 
λάβουν τα διαθέσιµα υποστηρικτικά δίκτυα των ατόµων  (Litwin, 1998), δεδοµένου, δε, 
ότι τα κοινωνικά δίκτυα προσδιορίζονται περισσότερο από τα δοµικά και λειτουργικά τους 
χαρακτηριστικά και συγκεκριµένα από την ένταση και την εγγύτητα των δεσµών που τα 
διέπουν (Berkman et al., 2000), σηµαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες αυτών έχουν 
θεωρηθεί, τόσο οι µορφές συµβίωσης, όσο και το µέγεθος του νοικοκυριού.  
 
Η συνεισφορά των κοινωνικών αυτών δικτύων ή δεσµών, ως η δοµική εκείνη πτυχή των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στη διαµόρφωση της συσχέτισης µεταξύ κοινωνικών 
σχέσεων και αποτελεσµάτων υγείας, η οποία και επιβεβαιώνεται από πλείστες ερευνητικές 
εργασίες, οι οποίες έχουν ανάγει τη συµµετοχή στα δίκτυα αυτά σε σηµαντικό δείκτη 
πρόβλεψης της θνησιµότητας και της νοσηρότητας, γεγονός το οποίο απορρέει από την 
άµεση επίδρασή τους στον καθορισµό των ατοµικών συµπεριφορικών, γνωστικών και 
συναισθηµατικών ιδιοτήτων, µέσω βιολογικών και ψυχολογικών ατραπών (Achat et al., 
1998; Litwin, 1998), επιβεβαιώνεται και στην εν λόγω µελέτη, έστω και αν δεν εµφανίζουν 
όλοι οι δείκτες, που επιλέγηκαν ως αντιπροσωπευτικοί  της συµµετοχής σε κοινωνικά 
δίκτυα, στατιστική σηµαντικότητα  
 
Συγκεκριµένα, και παρόλο που η συχνότητα επαφής των ερευνώµενων µε τους επίγονούς 
τους, δεν εµφανίζεται να σχετίζεται σηµαντικά µε την υποκειµενική αξιολόγηση του 
επιπέδου υγείας τους, τα άτοµα εκείνα που δηλώνουν ότι έρχονται σε συχνή επαφή µε τα 
παιδιά τους σε µεγαλύτερο ποσοστό αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως άριστη (6,1%), 
τόσο σε σχέση µ� εκείνα τα άτοµα που έρχονται λιγότερα συχνά σε επαφή (3,0%), όσο και 
µ� εκείνα που τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν πραγµατοποιήσει κανενός είδους επικοινωνία 
µε τα παιδιά τους (0,0%). Επίσης, τα άτοµα της τελευταίας αυτής κατηγορίας είναι εκείνα 
που σε µεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν την υγεία τους ως κακή (50,0%), σε σχέση µε τα 
άτοµα που έρχονται σπάνια σε επαφή µε τα παιδιά τους (15,25) και εκείνα που δεν έχουν 
καµία επαφή  µ� αυτά (8,6%). 
 
Αντίθετα, τόσο οι µορφές συµβίωσης, όσο και οι συνθήκες διαβίωσης βρέθηκαν να 
σχετίζονται σηµαντικά µε την υποκειµενική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας. Μάλιστα, τα 
άτοµα εκείνα που εµφανίζονται να ζουν µε σύντροφο ή σύζυγο αυτοεκτιµούν την υγεία 
τους ως άριστη σε µεγαλύτερο ποσοστό (6,7%) από εκείνα που διαβιούν χωρίς σύντροφο ή 
σύζυγο (4,1%), τη στιγµή µάλιστα που ενώ µόνο το 3,7% της πρώτης κατηγόριας εκτιµά 
την υγεία του ως κακή, το ποσοστό των ατόµων εκείνων για τα οποία απουσιάζει 
οποιαδήποτε µορφή συµβίωσης και αποδίδουν στο επίπεδο υγείας τους την εν λόγω τιµή 
φτάνει το 11,1%.  
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Επίσης, πρόκειται για ευρήµατα που συµβαδίζουν µ� εκείνα µελετών που εµφανίζουν τις 
κοινωνικές σχέσεις να συσχετίζονται, τόσο µε τους παραδοσιακούς δείκτες εκτίµησης της 
αντικειµενικής σωµατικής και ψυχικής νοσηρότητας, όσο και εκείνους που αντανακλούν 
τη θετική σωµατική και ψυχό-συναισθηµατική ευεξία και υγεία, δυναµική η οποία έγκειται 
στην υπερεµπλοκή τους στη διαµόρφωση της έντασης µε την οποία επενεργούν τα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε κοινωνικό-οικονοµικού περιβάλλοντος στην ατοµική υγεία 
και ευεξία (Kawachi et al, 1996; Melchior et al, 2003; Vogt, Mullooly, Ernst, Pope & 
Hollis, 1992; Zunzunegui et al., 2004). 
 
Ταυτόχρονα, τα ευρήµατα της εν λόγω εργασίας έρχονται σε αντίθεση µ� αυτά µελετών 
που εµφανίζουν τη συµβίωση µε σύζυγο ή σύντροφο να επιδρά αρνητικά στην 
υποκειµενική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το ένα µέλος 
του ζευγαριού αντιµετωπίζει νοσηρές συνθήκες οι οποίες και απαιτούν την άντληση 
σηµαντικής βοήθειας από το περισσότερο υγιές µέλος, για το οποίο η παροχή της εν λόγω 
βοήθειας συνεπάγεται σηµαντική ψυχό-σωµατική καταπόνηση (Bryant et al., 2000; 
Satariano,  Minkler, ,& Langhauser, 1984). 
 
Ωστόσο, οι περισσότερες µελέτες τονίζουν τη θετική συνεισφορά των κοινωνικών δικτύων 
στη διαµόρφωση των επιπέδων υποκειµενικής υγείας, ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα, 
η οποία και έγκειται στο γεγονός ότι η αίσθηση της ύπαρξης διαθέσιµων πόρων 
κοινωνικής στήριξης βελτιώνει σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα 
αντιλαµβάνονται το επίπεδο υγείας τους (Litwin, 1998), δεδοµένου ότι συµβάλει στην 
άµβλυνση της έντασης ψυχό-πειστικών γεγονότων και του βαθµού κατά τον οποία γίνονται 
αντιληπτά ως τέτοια (Achat et al., 1998). 
 
Επίσης, το µέγεθος των κοινωνικών δικτύων, η διερεύνηση του οποίου στην εν λόγω 
εργασία βασίστηκε αφενός, στις συνθήκες διαβίωσης και αφετέρου, στο µέγεθος του 
νοικοκυριού, έχει θεωρηθεί ότι συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της ψυχό-κοινωνικής 
υγείας και λειτουργικότητας των ατόµων, καθώς συντελεί στην ενίσχυση των αισθηµάτων 
αυτό-εκτίµησης και αυτό-πραγµάτωσης των ατόµων που ανήκουν στα δίκτυα αυτά (Achat 
et al., 1998)  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των παραπάνω επιδράσεων του βαθµού 
συµµετοχής σε κοινωνικά δίκτυα στον προσδιορισµό των συµπεριφορών αναζήτησης 
φροντίδων υγείας. Μάλιστα, οι δείκτες εκείνοι που βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά µε 
τη διαµόρφωση των επιπέδων αυτοαναφερόµενης υγείας, εµφανίζονται επίσης να ασκούν 
σηµαντική επίδραση στη χρήση γενικών γιατρών. 
 
Συγκεκριµένα, τα άτοµα που ζουν µόνα τους εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά (8,3%) 
να κάνουν συχνότερα χρήση των παραπάνω υπηρεσιών, σε σχέση µ� αυτά που διαβιούν µε 
το σύζυγο ή το σύντροφό τους (4,0%), ενώ και τα άτοµα εκείνα το νοικοκυριό στο οποίο 
διαµένουν απαρτίζεται από µεγαλύτερο αριθµό ατόµων και συγκεκριµένα από τέσσερα 
άτοµα και άνω είναι εκείνα που σε µικρότερο ποσοστό (3,9%) εµφανίζονται να 
προσφεύγουν συχνότερα σε γενικούς γιατρούς, σε σχέση µε εκείνα που το νοικοκυριό τους 
αποτελείται από  δύο (5,0%) και τρία άτοµα (3,3%). Μάλιστα, οι µεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις απαντώνται µεταξύ όλων των παραπάνω κατηγοριών και εκείνων που 
διαµένουν µόνοι τους, οι οποίοι παρουσιάζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό (8,3%) να 
προσφεύγουν συχνότερα στους γιατρούς της εν λόγω κατηγορίας. 
 
Ενώ, όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της συχνότητας επαφής µε τα παιδιά και της χρήσης 
γενικών γιατρών, αυτή δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, παρόλο που αυτοί που 
βρίσκονται υψηλότερα στην κλίµακα των συχνοτήτων αυτών εµφανίζονται σε µεγαλύτερα 
ποσοστά να προσφεύγουν συχνότερα σε γενικούς γιατρούς.  
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Όσον αφορά στους εξειδικευµένους γιατρούς, παρόλο που η σχέση µεταξύ των συνθηκών 
διαβίωσης και διαµόρφωσης του εν λόγω δείκτη δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, τα 
άτοµα που ζουν µόνα τους επίσης σε µεγαλύτερα ποσοστά (4,3%) προσφεύγουν συχνότερα 
στην εν λόγω κατηγορία γιατρών σε σχέση µ� εκείνα που ζουν µε το σύζυγο ή σύντροφό 
τους (2,5%). Αναφορικά µε τη χρήση εξειδικευµένων γιατρών, το µέγεθος του νοικοκυριού 
εξακολουθεί να διατηρεί τη στατιστική σηµαντικότητα του, δεδοµένου ότι, όπως και στην 
περίπτωση των γενικών γιατρών, εµφανίζεται να επιδρά σηµαντικά στην διαµόρφωση των 
συµπεριφορών ως προς τη χρήση των εν λόγω γιατρών. Συγκεκριµένα,  σε µεγαλύτερο 
ποσοστό (4,1%) εµφανίζονται να προσφεύγουν σε εξειδικευµένο γιατρό τα άτοµα των 
οποίων το νοικοκυριό αποτελείται µόνο από ένα άτοµο και ως εκ τούτου απ� αυτούς τους 
ίδιους, σε σχέση µ� αυτούς που διαβιούν σ� ένα περισσότερο διευρυµένο νοικοκυριό.  
 
Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στη συνεισφορά των επαφών αυτών αφενός,  στην 
προώθηση των γνώσεων για την υγεία, µέσω, τόσο της ενίσχυσης των κοινωνικών νορµών 
που την επηρεάζουν θετικά και οδηγούν στην υιοθέτηση προστατευτικών γ� αυτήν 
συµπεριφορών, όσο και της άσκησης κοινωνικού ελέγχου σε «αποκλίνουσες» 
συµπεριφορές υγείας και αφετέρου, κυρίως σε σχέση µε τα ηλικιωµένα άτοµα, στην 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων επίσηµων και ανεπίσηµων υγειονοµικών και 
κοινωνικών πόρων (Vogt et al., 1992; Wethington & Kessler, 1986). 
 
Επίσης και στην περίπτωση αυτή παρόλο που η συχνότητα επαφής µε τα παιδιά δεν 
εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα, τα άτοµα εκείνα που έρχονται συχνότερα σε επαφή 
µε τα παιδιά τους είναι εκείνα που εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό (3,4%) να κάνουν 
συχνότερη χρήση εξειδικευµένων γιατρών, σε σχέση µε τις δύο άλλες κατηγορίες εκείνων 
που σπάνια έρχονται σε επαφή µ� αυτά (2,4%) και εκείνων που εµφανίζονται να µην έχουν 
καµία επαφή (0,0%).  
 
Ιδιαίτερα, για τα ηλικιωµένα άτοµα οι µορφές συµβίωσης έχουν βρεθεί να συµβάλουν 
σηµαντικά στη διαµόρφωση των συµπεριφορών αναζήτησης των κατάλληλων ποσοτικά 
αλλά και ποιοτικά φροντίδων υγείας, µε τη συµβίωση µε σύζυγο ή σύντροφο να συµβάλει 
σηµαντικά στην ανίχνευση των ενδεχόµενων προβληµάτων υγείας, ιδιαίτερα όταν το 
άτοµο αυτό αποτελεί και τη βασική πηγή άντλησης φροντίδας και στήριξης (Neese, 
Abraham & Buckwalter, 1999).  
 
Η διαπίστωση αυτή στην εν λόγω µελέτη ερµηνεύεται, αφενός από τα υψηλότερα ποσοστά 
χρήσης, τόσο γενικών, όσο και εξειδικευµένων γιατρών, που εµφανίζουν τα άτοµα που 
έρχονται συχνότερα σε επαφή µε τα παιδιά τους, η οποία φαίνεται να λειτουργεί 
υποστηρικτικά ως προς την αναζήτηση και κατανάλωση των κατάλληλων φροντίδων 
υγείας και αφετέρου, από τα µεγαλύτερα ποσοστά που εµφανίζουν ως προς τη χρήση 
γενικών γιατρών τα άτοµα που διαβιούν µε σύζυγο ή σύντροφο µόνο στις µεσαίες 
κατηγορίες συχνοτήτων και όχι στις τελευταίες, οι οποίες ενδεχοµένως να υποκρύπτουν 
και την τάση ιδιαίτερα των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι να υπερκαταναλώνουν 
υγειονοµικές υπηρεσίες (Stoddart et al., 2002). 
 
Όσον αφορά στο δείκτη προσφυγής στη νοσοκοµειακή φροντίδα, καµία από τις παραπάνω 
µεταβλητές δεν φαίνεται να επιδρά στατιστικά σηµαντικά στη διαµόρφωσή του, δεδοµένου 
ότι, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αφενός, ο καθολικός χαρακτήρας της νοσοκοµειακής 
κάλυψης και αφετέρου, η συµπεριφορά αυτή καθ� αυτή των ηλικιωµένων ατόµων ως προς 
τη λήψη κάθε διαθέσιµης υγειονοµικής φροντίδας, η οποία και µπορεί να ικανοποιήσει την 
ιδιαίτερη ευαισθησία που αναπτύσσουν ως προς τις συνθήκες υγείας τους, συµβάλουν 
σηµαντικά στην ύπαρξη υψηλών ποσοστών χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, ακόµη 
και µεταξύ ηλικιωµένων µε διαφορετικούς κοινωνικούς πόρους και δίκτυα.  
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Ειδικά, για τα ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία και αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ερευνώµενων της εν λόγω µελέτης, όσον αφορά στη διερεύνηση της έκτασης της στήριξης 
που λαµβάνουν από τα διαθέσιµα οικογενειακά και κοινωνικά τους δίκτυα, θεωρήθηκε 
ιδιαίτερα σκόπιµο να συµπεριληφθεί ως δείκτης η λήψη ή µη βοήθειας για την εκπλήρωση 
βασικών λειτουργιών, στις οποίες τα περισσότερα άτοµα αυτών των ηλικιακών οµάδων 
εµφανίζονται από πλείστες µελέτες να αντιµετωπίζουν σοβαρούς λειτουργικούς 
περιορισµούς. 
 
Ως εκ τούτου και σύµφωνα, µε τους Doeglas et al. (1996), οι οποίοι και έχουν υποστηρίξει 
ότι προκειµένου να εκτιµηθεί η συνεισφορά της κοινωνικής στήριξης στα αποτελέσµατα 
υγείας προϋποτίθεται η διερεύνηση, τόσο των υποστηρικτικών αλληλεπιδράσεων που 
διέπουν την παροχή της, όσο και του βαθµού ανταπόκρισης και ικανοποίησης των 
αναγκών των ατόµων εκείνων που τη λαµβάνουν, οι ερευνώµενοι ερωτήθηκαν τόσο εάν 
λαµβάνουν την αντίστοιχη στήριξη όσο και εάν αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ερευνώµενων (64,2%) εµφανίζεται να 
λαµβάνει βοήθεια, σε δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής, γεγονός που ερµηνεύεται 
σηµαντικά από την κατανοµή του εν λόγω δείκτη κατά ηλικιακή οµάδα, σύµφωνα µε την 
οποία µεταξύ αυτών που λαµβάνουν βοήθεια το 44,6% είναι άτοµα τρίτης και το 38,3% 
είναι άτοµα τέταρτης ηλικίας. 
 
Ως προς τα επίπεδα της αυτοαναφερόµενης υγείας τα άτοµα εκείνα τα οποία έχουν λάβει 
την αντίστοιχη βοήθεια αξιολογούν σε µεγαλύτερο ποσοστό(14.0%) την υγεία τους κακή 
σε σχέση µ� αυτούς που δεν έχουν λάβει (4,8%), ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό αυτών 
(3,1%), αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη, σε σχέση µε τα άτοµα που δεν έλαβαν την 
αντίστοιχη βοήθεια.(10,2%), γεγονός που ουσιαστικά αντανακλά την αντικειµενικά 
δυσχερέστερη θέση στην οποία βρίσκονται τα άτοµα εκείνα που λαµβάνουν την αντίστοιχη 
βοήθεια. γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στη συµβολή της ληφθείσας στήριξης στην 
άµβλυνση της των περιορισµών που επιβάλλουν ψυχό-πιεστικά για την ατοµική υγεία 
γεγονότα (Achat et al., 1998).  
 
Επίσης και η ικανοποίηση η σχετιζόµενη µε τη βοήθεια που λαµβάνουν, εµφανίζεται να 
επιδρά σηµαντικά στον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται και αυτοαναφέρουν 
την υγεία τους.  
 
Στην πραγµατικότητα, οι εν λόγω δύο µεταβλητές δεν µπορούν να οδηγήσουν σε σαφή 
συµπεράσµατα αναφορικά µε τη συµβολή της κοινωνικής στήριξης στη διαµόρφωση της 
αυτοαναφερόµενης υγείας, δεδοµένου ότι η λήψη της βοήθειας αυτής, αυτή καθ� αυτή 
αντανακλά σοβαρές ψυχό-σωµατικές και λειτουργικές δυσχέρειες. 
 
Η σηµαντικότητα της διαφοροποίησης ως προς την υποκειµενική εκτίµηση του επιπέδου 
υγείας µεταξύ εκείνων που έχουν λάβει και εκείνων που δεν έχουν λάβει βοήθεια σε 
συνυφασµένες µε την καθηµερινή ζωή δραστηριότητες, η οποία µπορεί να αποδοθεί 
αφενός, στη συµβολή της λαµβανόµενης στήριξης στην άµβλυνση του άγχους και των 
περιορισµών που συνυφαίνονται µε την αδυναµία ικανοποίησης των καθηµερινών 
αναγκών αυτοεξυπηρέτησης και εκπλήρωσης των ατοµικών και κοινωνικών ρόλων και 
αφετέρου, στη διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθµού αυτοδυναµίας και ανεξαρτησίας για 
τα άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα απαιτεί την 
περαιτέρω διερεύνηση των συναισθηµατικών πτυχών αυτών των διαδικασιών.  
 
 



 

 169

Όσον αφορά τη συµβολή των παραπάνω δεικτών στη διαµόρφωση των επιπέδων χρήσης, 
τόσο εξωνοσοκοµειακών, όσο και νοσοκοµειακών υπηρεσιών, µόνο η λήψη βοήθειας 
εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, δεδοµένου ότι τα άτοµα τα οποία τη λαµβάνουν είναι 
και εκείνα των οποίων οι αντικειµενικές συνθήκες νοσηρότητας είναι δυσχερείς, µε 
αποτέλεσµα η ικανοποίηση των καθηµερινών τους αναγκών να µην µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς τη λήψη της εν λόγω βοήθειας.  
 
Ως εκ τούτου συχνότερα έχουν επισκεφθεί  γενικό και εξειδικευµένο γιατρό τον τελευταίο 
χρόνο σε µεγαλύτερο ποσοστό (10,0% και 5,5% αντίστοιχα) τα άτοµα που λαµβάνουν την 
αντίστοιχη λειτουργική και πληροφοριακή στήριξη, σε σχέση µ� εκείνα (3,8% και 2,4% 
αντίστοιχα) που δεν εµφανίζουν την ανάγκη λήψης της αντίστοιχης βοήθειας. Το γεγονός 
αυτό ερµηνεύει και τα αποτελέσµατα προσφυγής στη νοσοκοµειακή φροντίδα, µε τα άτοµα 
που λαµβάνουν την παραπάνω στήριξη σε ποσοστό 14,0% να έχουν εισαχθεί σε 
νοσοκοµειακή µονάδα τον τελευταίο χρόνο, σε σχέση µε το 6,6% εκείνων που δεν γίνονται 
δέκτες αυτής..   
 
Όσον αφορά στο δείκτη κοινωνικής ενσωµάτωσης αυτός έχει βρεθεί να σχετίζεται 
σηµαντικά µε µια σειρά από αντικειµενικούς δείκτες εκτίµησης της ψυχικής υγείας (Achat 
et al., 1998), η δε συµµετοχή αυτή καθ� αυτή σε δραστηριότητες επίσηµου και ανεπίσηµου 
χαρακτήρα, ως δείκτης του συλλογικού κοινωνικού κεφαλαίου ενός ατόµου, έχει αναχθεί 
σε σηµαντικός παράγοντας στη διαµόρφωση της υποκειµενικής αξιολόγησης της υγείας 
(Lindstrom, Moghaddassi & Merlo, 2004). 
 
Ως εκ τούτου και τα αποτελέσµατα της εν λόγω εργασίας, αναφορικά µε τη συµβολή της 
συµµετοχής σε δραστηριότητες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στον 
προσδιορισµό της υποκειµενικής αξιολόγησης του επιπέδου υγείας, συµβαδίζουν µ� εκείνα 
της υπάρχουσας αντίστοιχης βιβλιογραφίας, τα οποία και έχουν τονίσει τη σηµαντικότητα 
της εν λόγω µεταβλητής ως προς τη διαµόρφωση του ατοµικού κοινωνικού κεφαλαίου 
(Lindstrom et al., 2004) και ως εκ τούτου τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων υγείας, 
µέσω ψυχό-κοινωνικών µηχανισµών που προάγουν τα αισθήµατα αυτοπραγµάτωσης και 
αυτοολοκλήρωσης (Litwin, 1998). 
 
Πιο συγκεκριµένα, αφενός τα άτοµα εκείνα που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικό 
σεµινάριο και αφετέρου, εκείνα που είτε έχουν συµµετάσχει σε αθλητική, κοινωνική ή 
άλλου είδους δραστηριότητα είτε έχουν προσφέρει εθελοντική ή φιλανθρωπική βοήθεια, 
είναι εκείνα που σε µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζονται να αξιολογούν την υγεία τους ως 
άριστη. 
 
Επίσης, τα άτοµα εκείνα που δηλώνουν ότι δεν έχουν πάρει µέρος σε καµία από τις 
δραστηριότητες της εν λόγω µεταβλητής, εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό να 
αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως κακή, σε σχέση µε τα άτοµα που δηλώνουν ότι έχουν 
συµµετάσχει σ� οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες και συνακόλουθα σε µικρότερο 
ποσοστό να αξιολογούν την υγεία τους ως άριστη. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι 
µεταξύ όλων των κατηγοριών εκδήλωσης του βαθµού κοινωνικής ενσωµάτωσης, µόνο το 
ποσοστό των ατόµων που είχαν προσφέρει βοήθεια στο οικογενειακό και φιλικό τους 
περιβάλλον ήταν χαµηλότερο ως προς την άριστη αξιολόγηση της υγείας (5,7%), σε σχέση 
µε τα άτοµα που επέδειξαν το χαµηλότερο βαθµό συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
(8,7%). 
 
Εν κατακλείδι, αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ του δείκτη κοινωνικής ενσωµάτωσης και 
αυτοαναφερόµενης υγείας, αυτή εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική στην περίπτωση 
χρήσης γενικών γιατρών και νοσοκοµειακών υπηρεσιών. 
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 Συγκεκριµένα, τα άτοµα εκείνα που έχουν προσφέρει βοήθεια στο οικογενειακό και 
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και εκείνα που έχουν συµµετάσχει σε 
πολιτική ή κοινωνική εκδήλωση είναι εκείνα που εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό 
(2,7% και 2.8% αντίστοιχα) να κάνουν λιγότερο συχνά χρήση γενικών γιατρών, ενώ το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που δεν έχουν εισαχθεί σε νοσοκοµείο τον τελευταίο 
χρόνο, είναι εκείνα που έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό ή εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα (100,0%), καθώς και εκείνα που έχουν προσφέρει βοήθεια, όπως και στην 
περίπτωση της χρήσης γενικών γιατρών. 
 
Ωστόσο, στις παραπάνω περιπτώσεις αναφορικά κυρίως µε την παρακολούθηση 
επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού προγράµµατος και τη συµµετοχή σε πολιτική εκδήλωση 
και δεδοµένου ότι τα άτοµα που λαµβάνουν µέρος σ� αυτά, είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό 
(61% και 62,5% αντίστοιχα) άτοµα ηλικίας πενήντα έως εξήντα τέσσερα και εποµένως 
άτοµα µέσης ηλικίας, τα οποία και όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζουν καλύτερα 
αποτελέσµατα ως προς τα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας, τίθενται ζητήµατα health 
selection. Ως εκ τούτου, δεν µπορούµε και λόγω της συγχρονικής µορφής της µελέτης να 
ανιχνεύσουµε την αιτιολογική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών και δη, εάν είναι η 
συµµετοχή σ� αυτές τις δραστηριότητες που επηρεάζει περισσότερο το επίπεδο υγείας, έτσι 
όπως αυτό αντανακλάται στην υποκειµενική αξιολόγηση αυτού ή εάν είναι το επίπεδο 
υγείας που έχει εµποδίσει κάποια άτοµα να συµµετάσχουν ενεργά σ� αυτές. 
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10.2.3. Οικονοµικοί παράγοντες 
 
  10.2.3.1.  Αντικειµενικοί οικονοµικοί δείκτες  
 
Οι µεταβλητές εκείνες οι οποίες και θεωρήθηκαν περισσότερο αντιπροσωπευτικές της 
οικονοµικής κατάστασης των ερευνώµενων και των γενικότερων υλικών συνθηκών 
ύπαρξής τους θεωρήθηκαν αφενός, παραδοσιακοί δείκτες, όπως το εισόδηµα, ως ένας από 
τους περισσότερο αντιπροσωπευτικούς δείκτες της κοινωνικής θέσης των ατόµων καθ� όλο 
των κύκλο ζωής και οι δείκτες ιδιοκτησίας, όπως η ιδιοκατοίκηση και η κατοχή 
αυτοκινήτου, ως περισσότερο αντικειµενικοί των υλικών συνθηκών διαβίωσης, όσο και 
περισσότερο σύγχρονοι δείκτες, οι οποίοι κα αντανακλούν την ενδεχόµενη οικονοµική 
δυσπραγία στην οποία βρίσκονται τα άτοµα από την προσωπική τους υποκειµενική σκοπιά 
και συγκεκριµένα η ικανοποίηση από το µισθό, η αυτοοριζόµενη οικονοµική κατάσταση, 
ως δείκτης της οικονοµικής δυνατότητας και η αυτοοριζόµενη εξέλιξη της οικονοµικής 
τους κατάστασης.  
 
Μάλιστα, η ιδιοκατοίκηση, ως δείκτης της αντικειµενικής οικονοµικής κατάστασης των 
ατόµων, έχει θεωρηθεί ότι µπορεί αφενός, να αντληθεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία 
συµβάλλοντας στην άµβλυνση των προσκοµµάτων που παρεµβάλλονται στην άντληση 
αξιόπιστων δεδοµένων αναφορικά µε την εισοδηµατική κατάσταση (Scharf, 1996) και 
αφετέρου, ότι επιτρέπει το διαχωρισµό τριών ευδιάκριτων κατηγοριών (Grundy et al., 
2001), όπως και στην εν λόγω µελέτη. 
 
Το γεγονός ότι το εισόδηµα έχει αναχθεί σ� έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες στη 
διαµόρφωση της σχέσης µεταξύ κοινωνικής θέσης και θνησιµότητας (Bassuk et al., 2002; 
Geyer et al., 2000) και υποκειµενικής και αντικειµενικής νοσηρότητας (Knesebeck et al., 
2003) και παρά το γεγονός ότι η άντληση περιεκτικών και αξιόπιστων στοιχείων 
αναφορικά µε την πραγµατική του έκταση, συναντά σηµαντικά προσκόµµατα ιδιαίτερα 
µεταξύ των ηλικιωµένων, οι οποίοι και µπορεί να διαθέτουν  πολλές διαφορετικές πηγές 
οικονοµικής στήριξης (Grundy et al., 2001), θεωρήθηκε σκόπιµο να συµπεριληφθεί ακόµη 
και µε το ενδεχόµενο εµφάνισης των παραπάνω προβληµάτων, ακριβώς διότι, όπως έχει 
υποστηριχθεί (Åberg Yngwe et al., 2001), συνιστά δείκτη που ειδικά για την 
αυτοαναφερόµενη υγεία, επεξηγεί σηµαντικά την εµφάνιση διαφοροποιήσεων στα επίπεδα 
αυτής µεταξύ ατόµων διαφορετικού κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου. 
 
Οι υλικές συνθήκες ύπαρξης, όπως αυτές αντανακλώνται σε αντικειµενικούς οικονοµικούς 
δείκτες, όπως το εισόδηµα, τα µέσα ιδιοκτησίας και οι διαθέσιµοι αποταµιευτικοί πόροι,  
έχουν αναχθεί από πλείστες µελέτες σε παράγοντες που ενοχοποιούνται σε σηµαντικό 
βαθµό για τη διαµόρφωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, ιδιαίτερα, δε το 
εισόδηµα και παρά τις αντικειµενικές µεθοδολογικές δυσκολίες ως προς τον προσδιορισµό 
του, εµφανίζει τη µεγαλύτερη συνέπεια µεταξύ των άλλων δεικτών των πραγµατικών 
συνθηκών διαβίωσης (Knesebeck et al., 2003; Stronks et al., 1997). 
 
Επιπροσθέτως, η επιδηµιολογική και κοινωνική έρευνα έχει αναδείξει το γεγονός ότι 
συνεισφορά των παραδοσιακών εισοδηµατικών δεικτών της κοινωνικής θέσης, 
εξακολουθεί να παραµένει σηµαντική ως προς τη διερεύνηση των κοινωνικό-οικονοµικών 
ανισοτήτων στην υγεία (Lynch et al., 2000; Winkleby,  Jatulis, Frank  et al., 1992). 
 
Ιδιαίτερα δε για τα ηλικιωµένα άτοµα, οι παραδοσιακοί αυτοί δείκτες έχουν βρεθεί να 
επηρεάζουν σηµαντικά τόσο τις αντικειµενικές όσο και τις υποκειµενικές διαστάσεις του 
επιπέδου υγείας τους, διαφοροποιήσεις οι οποίες αντανακλώνται σαφώς και στους δείκτες 
θνησιµότητας και νοσηρότητας (Bassuk et al., 2002; Mustard et al., 1997). 
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Επιπροσθέτως, περισσότερο σύγχρονοι δείκτες, όπως τα µέσα ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν 
µάλλον αναπτυχθεί περισσότερο προκειµένου να συµβάλουν στη διερεύνηση των 
πραγµατικών υλικών συνθηκών ύπαρξης, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες εκείνες ατόµων, για 
τις οποίες το εισόδηµα αναδεικνύεται σε µη αξιόπιστος δείκτης των πραγµατικών 
συνθηκών διαβίωσής τους (Grundy et al., 2001). Ειδικά, η σχέση µεταξύ της κατοχής 
αυτοκινήτου και των δεικτών θνησιµότητας έχει βρεθεί να είναι περισσότερο ισχυρή 
ακόµη και από το δείκτη της επαγγελµατική τάξης, τονίζοντας τη σχέση µεταξύ 
εισοδήµατος και υγείας, ακόµη και εάν αυτό αντανακλάται έµµεσα στις υλικές συνθήκες 
διαβίωσης και τα µέσα ιδιοκτησίας (Stronks et al., 1997). 
 
Ως εκ τούτου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση του βαθµού στον οποίο 
επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση ότι οι υλικές συνθήκες ύπαρξης συµβάλουν σηµαντικά 
στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας, έτσι όπως αυτά αντανακλώνται σαφώς στην 
υποκειµενική αξιολόγηση της υγείας, υπόθεση που έρχεται που επιβεβαιώνεται από τα 
ευρήµατα της αντίστοιχης βιβλιογραφίας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ως δείκτες των αντικειµενικών συνθηκών διαβίωσης ελήφθησαν δύο 
άµεσοι εισοδηµατικοί δείκτες, εκείνοι του απορρέοντος από την εργασία και τις συντάξεις 
εισοδήµατος, καθώς και οι έµµεσοι εισοδηµατικοί δείκτες των µέσων ιδιοκτησίας και  της 
διάθεσης αποταµιευτικών πόρων και επιχειρήθηκε η διερεύνηση των ανισοτήτων στην 
υγεία µεταξύ των ατόµων που βρίσκονται υψηλότερα και χαµηλότερα στην κλίµακα των 
παραπάνω δεικτών. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, εκτός από το εισόδηµα από συντάξεις, 
εµφανίζονται να συνεισφέρουν σηµαντικά στην υποκειµενική αξιολόγηση της υγείας.  
 
Όσον αφορά το εισόδηµα από εργασία, οι διαφορές είναι περισσότερο έντονες αναφορικά 
µε την εκτίµηση της υγείας ως άριστης, µε το 19,5% των υψηλότερων εισοδηµατικών 
κατηγοριών (Y>20.000 �) να αποδίδουν στην  υγεία τους την εν λόγω τιµή, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τη µεσαία εισοδηµατική κλίµακα (Y=5.000-20.000 �) είναι 12,9% 
και για την κατώτερη εισοδηµατική κλίµακα (Y<5.000 �) 10,3%.  
 
Επίσης, µεταξύ των υψηλότερων και χαµηλότερων τιµών της αυτοαναφερόµενης υγείας, 
παρατηρούνται και οι µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στο δείκτη κατοχής αποταµιεύσεων 
και επενδύσεων. Πιο συγκεκριµένα, µόνο το 4,6% αυτών δε διαθέτουν αποταµιεύσεις και 
επενδύσεις αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως άριστη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών 
που διαθέτουν αποταµιεύσεις φτάνει το 11,6%. Επίσης, ενώ από τα άτοµα της πρώτης 
κατηγορίας µόνο το 2,8% αποδίδουν στο επίπεδο υγείας τους την χειρότερη τιµή, το 
ποσοστό των ατόµων της δεύτερης κατηγορίας που αξιολογούν την υγεία τους ως κακή 
φτάνει το 12,2%.  
 
Επιπροσθέτως, αναφορικά µε την αποταµιευτική συµπεριφορά, οι µεγαλύτερες 
διαφοροποιήσεις µεταξύ αυτών που χαρακτηρίζονται από χαµηλή και υψηλή αποταµίευση 
συναντώνται στις δύο υψηλότερες τιµές της αυτοαναφερόµενης υγείας, µε το 11,3% και το 
21,3% αυτών που διαθέτουν χαµηλή αποταµίευση να αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως 
άριστη και πολύ καλή αντίστοιχα, σε σχέση µε το 15,6% και το 27,1% εκείνων που έχουν 
να επιδείξουν υψηλότερη αποταµιευτική και επενδυτική συµπεριφορά. 
 
Επίσης, τα µέσα ιδιοκτησίας, έτσι όπως αυτά καθορίζονται τόσο από την κατοχή σπιτιού 
όσο και αυτοκινήτου, εµφανίζουν θετική συσχέτιση µε την αυτοαναφερόµενη υγείας. Ως 
εκ τούτου καθώς κινούµαστε ανοδικά στην κλίµακα της ιδιοκτησίας και για τους δύο 
δείκτες, αφενός τα ποσοστά των ατόµων εκείνων που αξιολογούν την υγείας τους ως 
άριστη αυξάνονται και αφετέρου εκείνα των ατόµων την αναφέρουν ως κακή µειώνονται., 
µε τις µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις και στην περίπτωση αυτή να απαντώνται µεταξύ των 
δύο ακραίων τιµών της αυτοαναφερόµενης υγείας. 
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Όσον αφορά στη συνακόλουθη συµβολή των παραπάνω παραγόντων στη διαµόρφωση των 
δεικτών χρήσης των υπηρεσιών υγείας, δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική η 
συνεισφορά τόσο του εισοδήµατος από εργασία όσο και εκείνου από συντάξεις ως προς τη 
χρήση υπηρεσιών γενικής ιατρικής, καθώς δεν απαντώνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις 
µεταξύ των διαφορετικών εισοδηµατικών κατηγοριών ως προς τις αναφερόµενες 
συχνότητες χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί αφενός 
στη διασφάλιση καθολικής και δωρεάν πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες και 
αφετέρου στην αδυναµία των εν λόγω δεικτών να απεικονίσουν τις αντικειµενικές 
συνθήκες διαβίωσης.  
 
Αντίθετα, οι λοιποί δείκτες των πραγµατικών υλικών συνθηκών ύπαρξης, οι οποίοι και 
έχουν θεωρηθεί ως περισσότερο αντιπροσωπευτικοί των συνθηκών αυτών, σε σχέση µε 
τους εισοδηµατικούς δείκτες, εµφανίζονται να επιδρούν σηµαντικά στη χρήση των 
αντίστοιχων υπηρεσιών. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι ενοικιαστές και εκείνοι που ζουν χωρίς ενοίκιο παρουσιάζονται σε 
µεγαλύτερα ποσοστά να προσφεύγουν συχνότερα σε γενικούς γιατρούς σε σχέση µε τους 
ιδιοκτήτες. Μάλιστα, το 4,4% των ιδιοκτητών βρίσκεται στην τελευταία και υψηλότερη 
κατηγορία της κλίµακας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ενοικιαστές είναι 4,9% , 
ποσοστό που σχεδόν  πενταπλασιάζεται για την τελευταία κατηγορία, φτάνοντας στο 
20,5%.  Επίσης,  µεγαλύτερα ποσοστά µη-κατόχων αποταµιεύσεων (8,1%) επισκέπτονται 
συχνότερα γενικούς γιατρούς σε σχέση µε εκείνους που δηλώνουν ότι διαθέτουν 
αποταµιεύσεις (3,8%). 
 
Το γεγονός αυτό, ότι είναι αφενός εκείνοι που βρίσκονται υψηλότερα στην κλίµακα 
ιδιοκτησίας σπιτιού και αφετέρου εκείνοι που κατέχουν αποταµιεύσεις,  οι οποίοι 
κινούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό στις µεσαίες κατηγορίες των συχνοτήτων χρήσης 
γενικών γιατρών και όχι στις ανώτερες, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη και της ιδιοκτησίας 
αυτοκινήτου σε σηµαντικό παράγοντα στον προσδιορισµό των ανισοτήτων στη χρήση των 
εν λόγω υπηρεσιών, συµπίπτει µε τα ευρήµατα µελετών που τονίζουν το ρόλο των µέσων 
ιδιοκτησίας στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας (Ellaway et al., 2004; Macintyre 
et al., 1998). 
 
Επιπροσθέτως, η ιδιοκτησία του τόπου κατοικίας, ως παράγοντας κοινωνικής καταξίωσης 
και επιβολής, εµφανίζεται να επιδρά διαφορετικά στην αυτοαναφερόµενη υγεία ανδρών 
και γυναικών, καθώς από τους άντρες ιδιοκτήτες το 14,6% αξιολογεί την υγεία του ως 
άριστη και µόλις το 4,1% αυτών ως κακή, τη στιγµή που τα ποσοστά αυτά για τις γυναίκες 
είναι 4,0% και 6,8% αντίστοιχα. 
 
Αναφορικά, µε τη σχέση µεταξύ της χρήσης της παραπάνω κατηγορίας γιατρών και της 
ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, µόνο το 2,2% των ατόµων που κατέχουν από δύο αυτοκίνητα και 
πάνω εµφανίζονται να κάνουν χρήση γενικών γιατρών, ενώ το ποσοστό αυξάνεται καθώς 
κινούµαστε καθοδικά στην κλίµακα της ιδιοκτησίας, µε το 4,9% αυτών που διαθέτουν ένα 
αυτοκίνητο  και το 6,9% εκείνων που δεν είναι ιδιοκτήτες αυτοκινήτου να εµφανίζουν τα 
παραπάνω ποσοστά όσον αφορά την προσφυγή στους γενικούς γιατρούς.  
 
Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν µε τη µελέτη των Stoddart et al. (2002), η οποία κα ανέδειξε 
τη σηµαντικότητα της κατοχής αυτοκινήτου αυτής καθ� αυτής ως προσδιοριστικός 
παράγοντας της χρήσης κατ� οίκον υπηρεσιών υγείας και συνακόλουθα ως δείκτης της 
κοινωνικό-οικονοµικής θέσης.  
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Την ίδια λογική, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως και ήταν αναµενόµενο, 
εµφανίζονται να ακολουθούν τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τα επίπεδα 
αυτοαναφερόµενης υγείας και τη χρήση εξειδικευµένων γιατρών, δεδοµένου ότι η χρήση 
υπηρεσιών της εν λόγω κατηγορίας αντανακλά σχετικά υψηλότερη θέση στην κοινωνικό-
οικονοµική ιεραρχία, δεδοµένου ότι η δυνατότητα αναζήτησης των υπηρεσιών αυτών 
καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την αντίστοιχη αγοραστική και καταναλωτική 
δύναµη.  
 
Πιο συγκεκριµένα, στη µελέτη των Κυριόπουλου κ συν. (2003), η χρήση οδοντιατρικών 
υπηρεσιών, των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη παραµένει ελλιπής και η αναζήτησή της 
γίνεται κυρίως τα πλαίσια της ιδιωτική αγοράς υπηρεσιών υγείας (∆όλγερας & Σουλιώτης, 
2002), βρέθηκε στατιστικά σηµαντική, έστω και οριακά (α=0,05) µε τα επίπεδα του 
διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών της µελέτης. Ως εκ τούτου, δεν εκπλήσσουν τα 
ευρήµατα της εν λόγω µελέτης, τα οποία και εµφανίζουν τόσο την κατοχή αποταµιεύσεων 
και επενδύσεων, όσο και τα µέσα ιδιοκτησίας, ως έµµεσοι δείκτες των αντικειµενικών 
οικονοµικών συνθηκών, να σχετίζονται θετικά µε τη χρήση εξειδικευµένων γιατρών. 
 
 Μάλιστα, οι αποταµιεύσεις ανάγονται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της λογιστικής 
παλινδρόµησης µεταξύ εκείνων των παραγόντων που συµβάλουν σηµαντικά όχι µόνο στη 
διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης υγείας αλλά και της προσφυγής σε εξειδικευµένες 
ιατρικές υπηρεσίες, στον καθορισµό των οποίων η υποκειµενική αντίληψη του επιπέδου 
υγείας ασκεί τη µεγαλύτερη επίδραση.  Ενώ, οι υπόλοιποι αντικειµενικοί δείκτες 
εµφανίζονται, του εισοδήµατος, της ιδιοκατοίκησης και της κατοχής αυτοκινήτου, ως οι 
δείκτες εκείνοι των υλικών συνθηκών ύπαρξης, οι οποίοι και επιδρούν σηµαντικά στον 
προσδιορισµό της υποκειµενικής εκτίµησης του επιπέδου υγείας.  
 
Το δε µεγαλύτερο ποσοστό των µη ιδιοκτητών (4,1%) που εµφανίζεται να κάνει συχνότερη 
χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών σε σχέση µε τους ιδιοκτήτες ενός αυτοκινήτου (1.9%) 
και εκείνους των δύο (2,2%), µπορεί να αποδοθεί αφενός, στην ψυχό-κοινωνική ερµηνεία 
της συµβολής των υλικών συνθηκών στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας, 
σύµφωνα µε την οποία οι τελευταίες συµπλέκονται άµεσα µε τις διαθέσιµες εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές ευκαιρίες (Davey Blane et. al, 1994), η αξιοποίηση των οποίων για την 
άντληση προστατευτικών για την υγεία πόρων καθορίζει και τις αντίστοιχες συµπεριφορές 
ως προς την αναζήτηση και λήψη της αναγκαίας φροντίδας (Lynch et al., 2000) και 
αφετέρου στην ενδεχόµενη πραγµατικά δυσχερέστερη θέση των πρώτων ως προς τους 
αντικειµενικούς δείκτες υγείας. 
 
Ειδικά, η κατοχή αυτοκινήτου παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθµό στατιστικής 
σηµαντικότητας µε το 23,7% εκείνων που διαθέτουν δύο αυτοκίνητα και περισσότερα να 
προσφεύγουν σε εξειδικευµένους γιατρούς από µία έως δύο φορές και  το 22,6% τρεις έως 
πέντε φορές, τη στιγµή που τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22,9% και 15,6% για τους 
κατόχους αυτοκινήτου και 16,2% και 13,8% για τους µη ιδιοκτήτες.  
 
Εν κατακλείδι, η προσφυγή στη νοσοκοµειακή φροντίδα δε φαίνεται να επηρεάζεται 
σηµαντικά από κανένα από τα µέτρα εκτίµησης των πραγµατικών οικονοµικών συνθηκών, 
γεγονός το οποίο ήταν και αναµενόµενο, δεδοµένου του χαρακτήρα της νοσοκοµειακής 
φροντίδας στο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα, η οποία και διέπεται από τις αρχές της 
ισότιµης και καθολικής κάλυψης των αναγκών όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και κοινωνικό-οικονοµικής θέσης (Θεοδώρου κ συν., 2001) και κυρίως της 
ελεύθερης πρόσβασης όλων των κατηγοριών ασθενών, γεγονός το οποίο και επεξηγεί τα 
µεγαλύτερα ποσοστά προσφυγής στη νοσοκοµειακή φροντίδα που απαντώνται µεταξύ των 
ατόµων τρίτης και τέταρτης ηλικίας. 
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10.2.3.2. Υποκειµενικοί δείκτες υλικών συνθηκών ύπαρξης 
 
Πέρα από την εισοδηµατική κατάσταση αυτή καθ� αυτή των ηλικιωµένων ατόµων, η οποία 
σε πολλές περιπτώσεις έχει θεωρηθεί δυσχερής δείκτης, ως προς την εκτίµηση της 
πραγµατικών υλικών συνθηκών διαβίωσης τους, έστω και αν παρουσιάζει συνέπεια ως 
προς τη συσχέτιση του µε τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας (Grundy et al., 
2001), σηµαντικοί δείκτες, ακριβώς επειδή αξιολογούν την υποκειµενική διάσταση των 
οικονοµικών συνθηκών των ατόµων, έχουν θεωρηθεί εκείνοι που αντανακλούν αφενός, το 
άγχος σε σχέση µε τις συνθήκες αυτές και αφετέρου, τη συγκριτική εκτίµηση των τωρινών 
αυτών συνθηκών σε σχέση µε τις προηγούµενες (Cullen et al., 2001; Krause, 2003). 
 
Το γεγονός ότι η υποκειµενική εκτίµηση των οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης, 
αντανακλά σε σηµαντικό βαθµό τις πραγµατικές διαστάσεις των συνθηκών αυτών, 
αναφορικά µε µια σειρά κοινωνικό-οικονοµικών µειονεξιών (Ross et al., 1985), ερµηνεύει 
σε σηµαντικό βαθµό τα ευρήµατα µελετών σύµφωνα µε τα οποία το άγχος που 
συνυφαίνεται µε τις πραγµατικές οικονοµικές συνθήκες, µέσω µιας σειράς µηχανισµών 
που δρουν στους διαθέσιµους προσωπικούς πόρους των ατόµων, επιδρά στη διαµόρφωση 
της ψυχό-συναισθηµατικής υγείας (Krause, Jay & Liang, 1992; Price, Choi & Vinokur, 
2002) και ως εκ τούτου αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των αντίστοιχων δεικτών στη 
διερεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.  
 
Το οικονοµικό άγχος που απορρέει από την αδυναµία προσπόρισης επαρκών υλικών 
πόρων διαβίωσης, συνιστά µια από τις διαστάσεις των παραγόντων εκείνων που 
σχετίζονται µε χαµηλότερο κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, οι οποίες και επιδρούν στον 
προσδιορισµό µιας σειράς αποτελεσµάτων υγείας (Hope, Power & Rodgers, 1999), καθώς 
ενέχουν µια ιδιαίτερη ψυχό-κοινωνική δυναµική ως προς τη διαµόρφωση της 
υποκειµενικής αντίληψης των ατόµων για το επίπεδο υγείας τους και κυρίως την 
επιδείνωση αυτής (Simmonds,  Kumar  & Lechelt, 1996). 
 
Ιδιαίτερα, για τα ηλικιωµένα  άτοµα ο τρόπος µε τον οποίο εκτιµούν αυτές καθ� αυτές  τις 
οικονοµικές συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζουν, αλλά και σε συνδυασµό µε την αξία που 
αποδίδουν στη διάθεση οικονοµικών πόρων, έχουν επίσης, βρεθεί να επηρεάζουν 
σηµαντικά την ψυχοσωµατική τους υγεία, µέσω ατραπών που σχετίζονται περισσότερο µε 
τις ικανότητες χειρισµού και ελέγχου, η επιβάρυνση και έκπτωση των οποίων φαίνεται να 
συµβαδίζει µε το χρόνιο άγχος που απορρέει από τις υλικές συνθήκες ύπαρξης (Krause & 
Baker, 1992), ενώ η καθηµερινή προσπάθεια προσαρµογής στις συνθήκες αυτές 
ενοχοποιείται σε σηµαντικό βαθµό για τη αρνητική αυτοεκτίµηση του επιπέδου της 
σωµατικής υγείας και ευεξίας (Arber et al., 1993). 
 
Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σηµαντική η διερεύνηση και των υποκειµενικών διαστάσεων 
των υλικών συνθηκών διαβίωσης, έτσι όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους 
τους ερευνώµενους, µεταξύ των οποίων συµπεριλήφθησαν εκτός από την αυτοοριζόµενη 
οικονοµική κατάσταση και εξέλιξη αυτής και η ικανοποίηση από το µισθό, µε στόχο 
κυρίως να αµβλυνθεί το ενδεχόµενο οι απαντήσεις αναφορικά µε τις διάφορες πηγές 
εισοδήµατος και το ύψους αυτών να µην ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα. 
 
Όσον αφορά την υποκειµενικά οριζόµενη οικονοµική κατάσταση, παρατηρούνται 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τα επίπεδα αυτοαναφερόµενης υγείας, µεταξύ 
εκείνων που δήλωσαν ότι η υγεία τους τον τελευταίο χρόνο έχει βελτιωθεί σε σχέση µ� 
αυτούς που δήλωσαν ότι αυτή παρέµεινε ίδια και ακόµη περισσότερο µεταξύ αυτών που 
θεωρούν ότι η οικονοµική τους κατάσταση χειροτέρεψε. ∆ιαφορές, οι οποίες καθίστανται 
περισσότερο έντονες στην υποκειµενική αξιολόγηση της υγείας ως άριστης και πολύ καλής 
και ως κακής.  
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Συγκεκριµένα, το 20,4% αυτών που δήλωσαν ότι η οικονοµική τους κατάσταση είχε 
βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο αξιολόγησαν την υγεία τους ως άριστη, όταν τα αντίστοιχα 
ποσοστά στις δυο άλλες κατηγορίες του δείκτη αυτοοριζόµενης οικονοµικής εξέλιξης 
εµφανίζονται πολύ χαµηλότερα, µε το µόνο 7,7% αυτών που θεώρησαν ότι η οι υλικές 
συνθήκες ύπαρξης τους είχαν παραµένει αµετάβλητες και το 7,4% αυτών που δήλωσαν ότι 
οι συνθήκες αυτές είχαν χειροτερέψει να αναφέρουν την υγεία τους ως άριστη.  
 
Επίσης, µεταξύ των µεσαίων τιµών το µικρότερο ποσοστό των ατόµων εκείνων που 
αυτοαναφέρουν την υγεία τους ως πολύ καλή (18,5%) ανήκει στην χαµηλότερη θέση της 
κλίµακας του δείκτη αυτοοριζόµενης οικονοµικής εξέλιξη, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 
εκείνων που της αποδίδουν την εν λόγω τιµή είναι άτοµα που είτε η κατάσταση τους 
παρέµεινε ίδια (26,5%) είτε βελτιώθηκε (28,6%). 
 
Όσον αφορά δε στο δείκτη της υποκειµενικής οικονοµικής κατάστασης, ο οποίος και 
αντανακλά τη δυνατότητα των ατόµων να αντεπεξέρχονται στους οικονοµικούς τους 
ρόλους, είναι εκείνος ο οποίος και ενοχοποιείται περισσότερο για την επισώρευση του 
ψυχό-κοινωνικού άγχους που συνεπάγεται η αντιµετώπιση χρόνιων καταστάσεων 
οικονοµικής δυσπραγίας, µεταξύ εκείνων που ανήκουν στα χαµηλότερα στρώµατα της 
κοινωνικό-οικονοµικής ιεραρχίας (Cullen et al., 2001). 
 
Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα εκείνα που δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
αναφορικά µε τις συνθήκες διαβίωσής τους, είναι και εκείνα που σε µεγαλύτερο ποσοστό 
εµφανίζονται να αποδίδουν τις χαµηλότερες τιµές της κλίµακας στο επίπεδο υγείας τους, 
µε το 28,2% να αξιολογεί το επίπεδο υγείας του ως µέτριο και το 8,3% ως άσχηµο, τη 
στιγµή που τα αντίστοιχα ποσοστά γι� αυτούς που αναφέρουν ότι καταφέρνουν να τα 
βγάζουν πέρα εύκολα, να είναι 19,7% και 3,8%. Όσον αφορά, δε την αξιολόγηση του 
επιπέδου υγείας ως πολύ καλού σε πλεονεκτική θέση εµφανίζονται και σ� αυτή την 
περίπτωση να βρίσκονται τα άτοµα εκείνων, που δεν αντιµετωπίζουν οικονοµικές 
δυσκολίες. 
 
Όσον αφορά τον τελευταίο δείκτη υποκειµενικής αξιολόγησης των υλικών συνθηκών 
ύπαρξης, αυτόν της ικανοποίησης από το µισθό,  η σχέση του µε τις αποδιδόµενες τιµές 
στην αυτοεκτίµηση του επιπέδου υγείας δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική (P= ,205), 
καθώς δεν απαντώνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ αυτών που εµφανίζονται 
ικανοποιηµένοι από το µισθό τους και εκείνων που δηλώνουν δυσαρεστηµένοι, σε σχέση 
µε την αυτοαναφερόµενη υγεία. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή τα άτοµα της πρώτης 
κατηγορίας εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό να αναφέρουν τη υγεία τους ως άριστη 
(17,6%) σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό (12,0 %) εκείνων της δεύτερης κατηγορίας.  
 
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν συναντώνται καθόλου απαντήσεις στην τελευταία 
κατηγορία της κλίµακας αξιολόγησης του επιπέδου υγείας, γεγονός που µπορεί να 
αποδοθεί στην ίδια τη φύση της ερώτησης, η οποία και απευθύνεται στα άτοµα εκείνα της 
µελέτης που εξακολουθούν να εργάζονται και άρα είτε ανήκουν στις νεότερες ηλικιακές 
οµάδες είτε παρουσιάζουν και σε αντικειµενικούς όρους καλύτερα αποτελέσµατα υγείας, 
τα οποία και τους επιτρέπουν να παραµείνουν στον ενεργό εργασιακό βίο. 
 
Αναφορικά µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας και το βαθµό στον οποίο αυτή διαµορφώνεται 
υπό την επίδραση των υποκειµενικών αντιλήψεων των ίδιων των ατόµων για τις 
πραγµατικές οικονοµικές συνθήκες της ζωής τους, παρόλο που κανένας από τους υπό 
µελέτη δείκτες δε βρέθηκε να συνεισφέρει σηµαντικά στη διαµόρφωση των συχνοτήτων 
χρήσης τόσο γενικών και εξειδικευµένων γιατρών, οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται 
µεταξύ των µεσαίων συχνοτήτων χρήσης γενικών γιατρών, οδηγούν σε ορισµένα 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 
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Καταρχήν, το γεγονός ότι τα άτοµα των οποίων η οικονοµική κατάσταση είτε παρέµεινε 
ίδια είτε χειροτέρεψε, εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης τόσο γενικών όσο και 
εξειδικευµένων γιατρών από τρεις έως πέντε και έξι έως δώδεκα φορές, σε σχέση µ� 
αυτούς που θεωρούν ότι η οικονοµική τους κατάσταση βελτιώθηκε, ερµηνεύεται εν µέρει 
από τα ευρήµατα των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω, σύµφωνα µε τα οποία η 
επίδραση του άγχους που απορρέει από τις συνθήκες διαβίωσης, εµπλέκεται σηµαντικά 
στον καθορισµό των αποτελεσµάτων υγείας και ενδεχοµένως και των αναγκών ως προς 
την αναζήτηση φροντίδας.  
 
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις που απαντώνται δεν εµφανίζονται 
στατιστικά σηµαντικές, µπορεί να αποδοθεί στα ίδια τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 
υγείας, τα οποία και προωθούν την ισότιµη φροντίδα και κάλυψη, µε αποτέλεσµα τα 
άτοµα, των οποίων πράγµατι οι υλικές συνθήκες ενοχοποιούνται σηµαντικά στην 
επιβάρυνση της ψυχό-σωµατικής τους υγείας, να µπορούν να κάνουν µεγαλύτερη χρήση 
τόσο γενικών όσο και ειδικών γιατρών, χωρίς να συναντούν περιορισµούς λόγω της 
οικονοµικής τους κατάστασης.  
 
Επίσης, τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης µεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης έχουν βελτιωθεί, ενδεχοµένως µπορεί να αντικατοπτρίζουν και στην εν λόγω 
περίπτωση τη διάθεση καλύτερων εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών ευκαιριών καθ� όλο 
τον κύκλο ζωής, οι οποίες και δρουν σωρευτικά αφενός προς τη βελτίωση των 
αντικειµενικών υλικών συνθηκών ύπαρξης και αφετέρου προς τη διαµόρφωση τόσο 
προστατευτικών για την υγεία συµπεριφορών όσο και συγκεκριµένων στάσεων απέναντι 
στην αναζήτηση και λήψη υγειονοµικής  φροντίδας.  
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10.2.3.3. ∆είκτης διαµόρφωσης εισοδηµατικών πόρων 
 
Ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα, ο προσδιορισµός των υλικών συνθηκών ύπαρξής τους 
συναρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τα διαθέσιµα δίκτυα οικονοµικής στήριξης (Iecovich 
et al., 2002). Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί αφενός, η δυνατότητα των 
ερευνώµενων ως προς τη λήψη της εν λόγω στήριξης και αφετέρου,  η αιτία που συνέβαλε 
στην αναζήτησή της. Στην εν λόγω µελέτη, ο δείκτης αυτός ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό 
τη συµβολή των εισοδηµατικών διαφοροποιήσεων µεταξύ των ηλικιωµένων στη 
διαµόρφωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, δεδοµένου ότι η λήψη οικονοµικής 
βοήθειας αντανακλά τη δυσχερή θέση αυτών που τη λαµβάνουν αναφορικά µε τις υλικές 
συνθήκες ύπαρξής τους. 
 
Συγκεκριµένα, τα άτοµα εκείνα που εµφανίζονται να έχουν λάβει οικονοµική στήριξη είναι 
εκείνα που σε µικρότερο ποσοστό (1,1%) αυτοαναφέρουν το επίπεδο υγείας τους ως 
άριστο, σε σχέση µ� εκείνους που δεν είχαν γίνει δέκτες της αντίστοιχης βοήθειας (10,1%), 
ενώ αναφορικά µε την εκτίµηση του επίπεδου υγείας τους ως κακού το 12,0% των ατόµων 
της πρώτης κατηγορίας αποδίδουν στην υγεία τους την εν λόγω τιµή, σε σχέση µε το 6,3% 
εκείνων της δεύτερης κατηγορίας. 
 
Μάλιστα, στη διαµόρφωση της αυτοαναφερόµενης υγείας, οι οικονοµικές µεταβιβάσεις, 
µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του 
αντίστοιχου µοντέλου λογιστικής παλινδρόµησης, έστω και εάν δεν εµφανίζονται 
στατιστικά σηµαντικές, περιλαµβάνονται µεταξύ αυτών που ασκούν σηµαντική επίδραση. 
 
Εποµένως, παρόλο που τα ηλικιωµένα άτοµα εµφανίζονται να διαµορφώνουν θετική 
στάση απέναντι στην ιδέα της άντλησης οικονοµικής στήριξης από τους επίγονούς τους, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιµο (Iecovich et al., 2002) και 
παρά το γεγονός ότι, όπως έχουν χαρακτηριστικά αναφέρει οι Kabir et al. (2002), η 
οικονοµική βοήθεια αντικατοπτρίζει µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις των 
υποστηρικτικών λειτουργιών που λαµβάνουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα για τα 
ηλικιωµένα άτοµα, το γεγονός αυτό καθ� αυτό της λήψης βοήθειας φαίνεται να επιδρά 
αρνητικά στην ψυχό-σωµατική τους υγεία.  
 
Η αρνητική αυτή συσχέτιση µεταξύ λήψης οικονοµικής βοήθειας και αποτελεσµάτων 
υγείας, η οποία και επιβεβαιώνεται από τα ευρήµατα της εν λόγω εργασίας, αντανακλά σε 
σηµαντικό βαθµό τις αντικειµενικά δυσχερείς συνθήκες διαβίωσής τους, δεδοµένου ότι οι 
κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες µεταξύ των ηλικιωµένων, έτσι όπως αυτές 
αντανακλώνται στη διάθεση εκπαιδευτικών και εισοδηµατικών πόρων, συνιστούν 
παράγοντα που µπορεί να προβλέψει σηµαντικά τις αντίστοιχες διαγενεακές ροές 
οικονοµικής στήριξης (Wong, Kitayama & Sold, 1999), µε τα ηλικιωµένα άτοµα που 
διαθέτουν περισσότερους υλικούς πόρους, να εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά 
οικονοµικής εξάρτησης από τα παιδιά τους (Sun, 2002). 
 
Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µ� αυτά των Chou et al. (2004), 
σύµφωνα µε τα οποία τα ηλικιωµένα άτοµα τα οποία και χαρακτηρίζονταν από 
περισσότερο έντονες διαγενεακές οικονοµικές µεταβιβάσεις εµφάνιζαν καλύτερα 
αποτελέσµατα υγείας, δεδοµένου ότι εκείνα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά οικονοµικής 
αυτοδυναµίας, ήταν και εκείνα των οποίων η ψυχική υγεία ήταν περισσότερο επιβαρηµένη 
σε σχέση µ� αυτήν ατόµων που λάµβαναν οικονοµική στήριξη, γεγονός το οποίο και 
απέδωσαν  στη συνυφασµένη µ� άλλες µορφές κοινωνικής στήριξης φύση της εν λόγω 
βοήθειας και εποµένως στην απουσία ή ανεπάρκεια αυτών µεταξύ των ανεξάρτητων 
οικονοµικά ηλικιωµένων ατόµων (Chou et al., 2004). 
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Αναφορικά µε την αιτία, η οποία και κατέστησε αναγκαία τη λήψη οικονοµικής βοήθειας, 
η σχετική µεταβλητή και βάσει της πυραµίδας των αναγκών του Maslow (Καριώτης, 1992; 
Μπουραντάς, 2002), οµαδοποιήθηκε σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες, την κατηγορία των 
βιολογικών αναγκών, η οποία έλαβε την τιµή ένα, την κατηγορία των αναγκών ασφάλειας, 
στην οποία και δόθηκε η τιµή δύο, ενώ την τιµή τρία έλαβε η λήψη της εν λόγω βοήθειας 
για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Τέλος, οι αρχικές εκείνες κατηγορίες που 
αφορούσαν στην οικονοµική στήριξη που έλαβαν οι ερευνώµενοι προκειµένου να 
βοηθήσουν οι ίδιοι κάποια άλλα άτοµα, σε δύσκολες συνθήκες της ζωής τους, πήρε την 
τιµή τέσσερα. 
 
Μάλιστα, η διερεύνηση των αιτιών εξαιτίας των οποίων τα άτοµα έλαβαν την εν λόγω 
οικονοµική στήριξη, επιβεβαιώνει σε σηµαντικό βαθµό την αρχική υπόθεση σύµφωνα µε 
την οποία η δυνατότητα διάθεσης ή µη οικονοµικών µεταβιβάσεων, επιτρέπει την άντληση 
συµπερασµάτων αναφορικά µε τις  αντικειµενικές υλικές συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες 
και έχουν βρεθεί να ενοχοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό για την κατανοµή των 
κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία (Lewis et al., 1998), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι, για το 56,3% από τα άτοµα εκείνα που έλαβαν οικονοµική στήριξη, ο βασικός λόγος 
που την κατέστησε αναγκαία ήταν η κάλυψη βιολογικών αναγκών.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παραπάνω ευρήµατα σχετικά µε την αρνητική 
συνεισφορά της λήψης οικονοµικής βοήθειας στη διαµόρφωση των επιπέδων της 
αυτοαναφερόµενης υγείας, επιβεβαιώνουν σηµαντική συµβολή των υλικών συνθηκών 
ύπαρξης στη διαµόρφωση της κατανοµής των υποκειµενικών και αντικειµενικών 
διαστάσεων του επιπέδου υγείας (Badley et al, 2000; Katz et al., 1996), ήταν αναµενόµενη 
η ύπαρξη σηµαντικών διαφοροποιήσεων αναφορικά κυρίως µε τη χρήση εξειδικευµένων 
γιατρών µεταξύ αυτών που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια και αυτών που εµφανίζονται 
να χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ενώ αναφορικά µε τη συχνότητα προσφυγής σε γενικό γιατρό, δεν 
εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις, τα άτοµα που έχουν λάβει 
οικονοµική στήριξη εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά (6,9%) να κάνουν συχνότερη 
χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών σε σχέση µετά άτοµα που δεν έχουν λάβει την 
αντίστοιχη φροντίδα (5,4%), γεγονός το οποίο µπορεί αφενός, να αποδοθεί στο γεγονός ότι 
η δυσχερέστερη αντικειµενικά και υποκειµενικά οικονοµική θέση των ατόµων που 
αναγκάζονται να λάβουν βοήθεια, επιδρά στον τρόπο που αντιλαµβάνονται την υγεία τους 
και συνακόλουθα τις ανάγκες χρήσης υπηρεσιών υγείας και αφετέρου ότι ενδεχοµένως η 
βοήθεια που έλαβαν βελτίωσε τη δυνατότητας πρόσβασης τους στις αναγκαίες φροντίδες. 
 
Ωστόσο, η τελευταία αυτή ερµηνεία φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο στα αποτελέσµατα 
αναφορικά µε τη χρήση εξειδικευµένων γιατρών, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή η 
σχέση µεταξύ λήψης και µη οικονοµικής στήριξης εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική. 
Μάλιστα, στις δύο τελευταίες κατηγορίες συχνοτήτων τα άτοµα που λαµβάνουν 
οικονοµική βοήθεια εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά (11,9% και 6,9%) να 
προσφεύγουν σε εξειδικευµένους γιατρούς σε σχέση µ� εκείνα που δεν λαµβάνουν την 
αντίστοιχη βοήθεια (8,5% και 2,5%). 
 
Το γεγονός αυτό µπορεί, επίσης να αποδοθεί στις ενδεχοµένως περισσότερο νοσηρές 
συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα άτοµα τις πρώτης κατηγορίας ή απλά στον περιορισµό 
των οικονοµικών κυρίως προσκοµµάτων ως προς τη λήψη των αντίστοιχων υγειονοµικών 
υπηρεσιών. 
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Εν κατακλείδι, όσον αφορά την προσφυγή στη νοσοκοµειακή φροντίδα, ουσιαστικά οι 
διαφοροποιήσεις φαίνεται να συµβαδίζουν µ� αυτές που απαντώνται ως προς τη χρήση 
εξειδικευµένων γιατρών και οι ερµηνείες των διαφοροποιήσεων αυτών να συµπίπτουν µ� 
εκείνες αναφορικά µε τη χρήση γενικών γιατρών, δεδοµένου ότι τα άτοµα που λαµβάνουν 
οικονοµικές µεταβιβάσεις δηλώνουν ότι έχουν όντως εισαχθεί σε νοσοκοµείο τον 
τελευταίο χρόνο σε µεγαλύτερο ποσοστό (16,4%) απ� αυτό των ατόµων που απαντούν 
αρνητικά στην εν λόγω ερώτηση (7,5%)  
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10.2.3.4. Ασφαλιστική κάλυψη 
 
Η διάθεση ασφάλισης  υγείας, έχει αναχθεί σ� έναν από τους δείκτες εκείνους, οι οποίοι 
καθορίζουν σε οικονοµικούς όρους, τόσο τη συχνότητα, όσο και το είδος των 
χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών υγείας, τόσο µεταξύ των ατόµων του γενικού πληθυσµού, 
όσο και ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα, των οποίων οι συµπεριφορές αναζήτησης 
φροντίδας προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό αφενός, από τις ασφαλιστικές παροχές 
που διαθέτουν και αφετέρου, από τις οικονοµικές τους δυνατότητες (Hurd & McGarry,  
1997). 
 
Ο εν λόγω δείκτης εµφανίζεται να σχετίζεται σηµαντικά µε την ύπαρξη διαφοροποιήσεων 
ως προς την υποκειµενική αξιολόγηση της υγείας, κυρίως αναφορικά µε την κατηγορία του 
ταµείου που παρέχει την εν λόγω ασφάλιση, γεγονός το οποίο ήταν αναµενόµενο, 
δεδοµένου ότι η διαίρεση σε χωριστά ασφαλιστικά ταµεία, η οποία και αποτελεί ειδοποιό 
χαρακτηριστικό του συστήµατος  (Ματσαγγάνης, 1999) και η κατά επαγγελµατική 
κατηγορία σύσταση των ταµείων αυτών και η γενικότερη οργάνωση και διοίκηση του 
ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης βάσει ενός συστήµατος πολλαπλών φορέων, 
συνεπάγεται την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων µεταξύ ατόµων που βρίσκονται 
υψηλότερα και χαµηλότερα στην εργασιακή και ως εκ τούτου και εισοδηµατική ιεραρχία 
(Βενιέρης, 2001). 
 
Συγκεκριµένα, τα άτοµα τα οποία είναι ασφαλισµένα σε ταµεία του δηµοσίου τοµέα 
εµφανίζονται σε µεγαλύτερο ποσοστό (17,0%) να αξιολογούν το επίπεδο υγείας τους ως 
άριστο, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό των ασφαλισµένων του ΟΓΑ, οι οποίοι 
στην πλειοψηφία τους ανήκουν στην επαγγελµατική οµάδα των αγροτών, το οποίο φτάνει 
µόλις στο 2,3%, µε τις µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις να απαντώνται, µεταξύ των 
ασφαλισµένων της κατηγορίας αυτής και αυτών των ταµείων των γιατρών (TΣΑΥ/ 
ΤΣΜΕ∆Ε) και των ταµείων των νοµικών, οι οποίοι σε ποσοστό 31,3% αυτοαναφέρουν την 
υγεία τους ως άριστη.  
 
Οι ανισότητες αυτές στην αυτοαναφερόµενη υγεία µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών 
ασφαλισµένων καθίστανται περισσότερο έντονες αναφορικά µε την χαµηλότερη τιµή της 
κλίµακας αυτής, δεδοµένου ότι το 0,0% των ασφαλισµένων στα ταµεία των γιατρών και 
των νοµικών, καθώς και σ� εκείνα των τραποζοϋπαλλήλων αξιολογούν την υγεία τους ως 
κακή, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ είναι το 
µεγαλύτερο µεταξύ όλων των κατηγοριών, καθώς  φτάνει στο 11,3%. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από το 45,4% των ατόµων της µελέτης που ανήκουν 
στην κατηγορία των συνταξιούχων, το 40,9% εµφανίζεται να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ 
και το 17,8% αυτών στον ΟΓΑ, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εστίαση στις 
διαφοροποιήσεις που απαντώνται µεταξύ των ασφαλισµένων αυτών των δύο φορέων 
ασφαλιστικής κάλυψης. 
 
Συγκεκριµένα, σ� όλες τις τιµές της αυτοαναφερόµενης υγείας οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ 
εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µ� αυτά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ. Πιο 
συγκεκριµένα, µόλις το 8,5% των ασφαλισµένων του ΙΚΑ αξιολογούν την υγεία τους ως 
κακή, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ είναι 
11,3%.  
 
Αντίστοιχα, τα άτοµα της πρώτης ασφαλιστικής οµάδας αυτοαναφέρουν σε ποσοστό 7,5% 
ως άριστη την υγεία τους, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, µόνο το 2,3% των ασφαλισµένων 
της δεύτερης κατηγορίας αποδίδουν στην υγεία τους την αντίστοιχη τιµή. 
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Ενώ, δεν µπορούµε να οδηγηθούµε σε αξιόπιστα συµπεράσµατα αναφορικά µε τους 
παράγοντες που συµβάλουν στην κατανοµή των αποτελεσµάτων υγείας µεταξύ των 
ασφαλισµένων του ΙΚΑ, δεδοµένου ότι δικαιούχοι των ασφαλιστικών του παροχών, καθ� 
όλο τον κύκλο ζωής όσο και κατά τη συνταξιοδότηση, είναι, τόσο άτοµα χαµηλού 
κοινωνικού επιπέδου, βάσει της επαγγελµατικής τους  θέσης και συγκεκριµένα εργάτες, 
όσο και άτοµα υψηλότερα στην επαγγελµατική ιεραρχία και συγκεκριµένα µισθωτοί 
(Θεοδώρου κ συν., 2001), αντίθετα όσον αφορά τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ, οι οποίοι 
και αποτελούν µια περισσότερο οµοιόµορφη επαγγελµατική οµάδα, µπορούν να γίνουν 
δύο σηµαντικές διαπιστώσεις: 
! Ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού, το οποίο καλύπτεται κατά την περίοδο 
της συνταξιοδότησης από τις ασφαλιστικές παροχές του ΟΓΑ και είναι κατά κύριο λόγο 
αγροτικό, εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την υποκειµενική 
αξιολόγηση του επιπέδου υγείας, σε σχέση µε τα άτοµα που καλύπτονται από τις άλλες 
κατηγορίες ασφαλιστικών ταµείων. 

!  Οι διαφοροποιήσεις αυτές, συµβαδίζουν και µε άλλα ευρήµατα της εν λόγω µελέτης, 
κυρίως αναφορικά µε τη συµβολή του µορφωτικού επιπέδου, το οποίο και συνιστά 
καθοριστικό παράγοντα στη διαµόρφωση της σχέσης µεταξύ επαγγελµατικής κατηγορίας 
και διαθέσιµου εισοδήµατος, στην κατανοµή των τιµών της αυτοαναφερόµενης υγείας 
των ερευνώµενων. 

 
Ωστόσο, αν και δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη διάθεση 
ασφάλισης κάλυψης ή µη σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο οι ερευνώµενοι εκτίµησαν 
το επίπεδο υγείας τους,  δεδοµένης της καθολικής ασφαλιστικής κάλυψης που 
χαρακτηρίζει τον πληθυσµό µελέτης, καθώς µόλις το 3,2% αυτού εµφανίζεται 
ανασφάλιστο, σε σχέση µε το ποσοστό εκείνων που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, το 
οποίο και φτάνει το 96,8%, τα άτοµα που δε διαθέτουν καµία ασφάλιση αυτοαναφέρουν 
την υγεία τους ως κακή σε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο (12,2%) σε σχέση µ� αυτό των 
ασφαλισµένων (6,4%). 
 
Εντούτοις, µεγαλύτερο ενδιαφέρον, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, σύµφωνα µε τα οποία η διάθεση ασφαλιστικής κάλυψης εµπλέκεται σε 
σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση των δεικτών χρήσης συγκεκριµένων κατηγοριών 
υγειονοµικών υπηρεσιών, προσδιορίζοντας σαφώς ζητήµατα προσβασιµότητας σε 
οικονοµικούς όρους, αποδόθηκε στη διερεύνηση των ανισοτήτων στη χρήση 
νοσοκοµειακών και εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών, τόσο µεταξύ ασφαλισµένων και µη 
όσο και µεταξύ των ασφαλισµένων  διαφορετικών φορέων παροχής της αντίστοιχης 
κάλυψης. 
 
Συγκεκριµένα, παρόλο που η σχέση µεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης και χρήσης, τόσο 
γενικών και εξειδικευµένων γιατρών, όσο και νοσοκοµειακών υπηρεσιών δεν εµφανίζεται 
στατιστικά σηµαντική, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί σε σηµαντικό βαθµό στα υψηλά 
ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πληθυσµό, τα 
ασφαλισµένα άτοµα  εµφανίζονται να προσφεύγουν συχνότερα σε γενικό γιατρό, ενώ οι 
διαφοροποιήσεις αυτές είναι περισσότερο έντονες στη χρήση εξειδικευµένων γιατρών. 
 
Συγκεκριµένα, το 0,0% των ανασφάλιστων εµφανίζεται να προσφεύγει σε εξειδικευµένους 
γιατρούς από δεκατρείς φορές και άνω σε σχέση µε το 3,0% των ασφαλισµένων. Επίσης, 
όσον αφορά την παραµονή σε νοσοκοµείο τα άτοµα που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 
σε ποσοστό 8,8% απαντούν θετικά στον εν λόγω δείκτη προσφυγής στη νοσοκοµειακή 
φροντίδα σε σχέση, µε το 4,3% των ανασφάλιστων. 
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Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των ατόµων που καλύπτονται από 
διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες και µπορούν να ερµηνευτούν περισσότερο 
ως ανισότητες στην πρόσβαση, αυτές εµφανίζονται οριακά στατιστικά σηµαντικές 
αναφορικά µε τη χρήση γενικών γιατρών και την παραµονή σε νοσοκοµείο, γεγονός που 
συµβαδίζει µε την αρχική υπόθεση ότι η καθολική κάλυψη σ� ένα ελάχιστο πλέγµα 
πρωτοβάθµιων γιατρών και η υπό-προστασία  σε περιπτώσεις αναγκών εξειδικευµένων 
παρεµβάσεων, προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις επιλογές των ασφαλισµένων 
ατόµων ως προς την αναζήτηση και λήψη υγειονοµικής φροντίδας. 
 
Συγκεκριµένα, τα άτοµα που είναι ασφαλισµένα στα ταµεία του ΙΚΑ και του ΟΓΑ 
εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά να κάνουν συχνότερη χρήση γενικών γιατρών (7,0% 
και 5,8%), γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην καθολική πρόσβαση των ασφαλισµένων 
των ταµείων αυτών σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, αφενός, µέσω των 
αστικών πολυϊατρείων του ΙΚΑ και αφετέρου, µέσω των κέντρων υγείας και των 
περιφερειακών ιατρείων στις ηµί-αστικές και αγροτικές περιοχές.  
 
Αντίθετα, τα άτοµα εκείνα που είναι ασφαλισµένα στα ταµεία των ∆ηµόσιων 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ) και εκείνα στα ταµεία των γιατρών και των 
νοµικών, εµφανίζονται σε µεγαλύτερα ποσοστά να κάνουν συχνότερα χρήση 
εξειδικευµένων γιατρών (4,7% και 4,3%), γεγονός που µπορεί να αποδοθεί είτε στην 
καλύτερη κάλυψη που ενδεχοµένως διασφαλίζουν στους ασφαλισµένους τους, είτε στο 
γεγονός ότι τα άτοµα αυτά υψηλότερου κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου έχουν 
περισσότερες οικονοµικές ευκαιρίες και δυνατότητες ως προς την επιλογή των 
κατάλληλων υγειονοµικών φροντίδων. 
 
Χαρακτηριστικό, ως προς τις ανισότητες στη χρήση υπηρεσιών υγείας, µεταξύ των 
ασφαλισµένων του ΟΓΑ και εκείνων των υπόλοιπων ταµείων, είναι το γεγονός ότι τα 
άτοµα που ανήκουν σ� αυτήν την κατηγορία είναι και εκείνα που εµφανίζουν µεγαλύτερα 
ποσοστά παραµονής στη δευτεροβάθµια φροντίδα (13,5%), σε σχέση µε τα πολύ 
µικρότερα ποσοστά που εµφανίζουν, για παράδειγµα οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ (9,3%), οι 
ασφαλισµένοι σε ταµεία του δηµοσίου (4,9%) και εκείνοι στα ταµεία των γιατρών και 
νοµικών (2,9%). 
 
Τα παραπάνω ευρήµατα µπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσµός 
που απαρτίζει κυρίως τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ περιορίζεται στη λήψη φροντίδων 
υγείας γενικής ιατρικής, µε αποτέλεσµα να αναζητά τις αντίστοιχες εξειδικευµένες 
φροντίδες στο νοσοκοµειακό τοµέα, στον οποίο και έχει δωρεάν και καθολική πρόσβαση, 
διαπίστωση που συµβαδίζει µε τα ευρήµατα της µελέτης των Κυριόπουλο κ συν. (2003), 
σύµφωνα µε τα οποία η απουσία ασφάλισης για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη βρέθηκε να 
σχετίζεται σηµαντικά µε την αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκοµεία. 
 
 
Μπορούν, τέλος, να αποδοθούν στο γεγονός, ότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα 
ηλικιωµένα άτοµα, που αποτελούν και τον πληθυσµό ασφάλισης του ΟΓΑ, είτε αντιδρούν 
περισσότερο έντονα στα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν, αντίδραση η οποία και 
µεταφράζεται σ� αυξηµένη χρήση υγειονοµικών υπηρεσιών είτε πράγµατι αντιµετωπίζουν 
αντικειµενικά δυσχερέστερες συνθήκες υγείας, οι οποίες και συνάδουν µε την άνοδο της 
ηλικίας αυτής καθ� αυτής. 
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11. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η µελέτη αυτή αναδεικνύει δύο σηµαντικές, µε έντονα αλληλοεπιδρώµενο περιεχόµενο, 
διαστάσεις της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων, αυτή που απορρέει από τους 
κοινωνικούς δείκτες και αυτή που σχετίζεται µε την υποκειµενική ευηµερία και υγεία, 
τονίζοντας τη σηµασία που ασκούν οι υποκειµενικές αντιλήψεις των ίδιων των ατόµων για 
τους αντικειµενικούς πόρους που διαθέτουν στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων υγείας 
τους. 
 
Συγκεκριµένα, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι, όπως έχουν τονίσει και άλλες µελέτες 
(Μωυσίδης κ συν. 2002; Μπαλούρδος κ συν., 1999), ένα σηµαντικό τµήµα του 
ηλικιωµένου πληθυσµού διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής αποµόνωσης, 
δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι είτε αναλφάβητοι είτε κατέχουν µόνο 
βασική εκπαίδευση, είναι συνταξιούχοι, των όποιων το ετήσιο εισόδηµα βρίσκεται κάτω 
απ� αυτό που προβλέπεται για τη διαβίωση πάνω από το όριο της φτώχειας, µε αποτέλεσµα 
το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα δύσκολα να είναι άτοµα 
τρίτης και τέταρτης ηλικίας, ενώ εµφανίζονται και σε µεγαλύτερα ποσοστά από τις δυο 
άλλες υπό µελέτη ηλικιακές οµάδες να ζουν µόνοι τους, µε τις παραπάνω κοινωνικές και 
οικονοµικές δυσχέρειες να είναι περισσότερο έντονες για το γυναικείο ηλικιωµένο 
πληθυσµό.  
 
Οι κοινωνικές αυτές ανισότητες αντανακλώνται σαφώς και στην αυτοαναφερόµενη υγεία 
των ηλικιωµένων ατόµων, γεγονός που τις ανάγει σε κυρίαρχο ζήτηµα των πολιτικών 
υγείας και τονίζει την αναγκαιότητα διασύνδεσης των πολιτικών καταπολέµησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µε τις εκάστοτε πολιτικές δηµόσιας υγείας, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η ολιστική αντιµετώπιση των ανισοτήτων αυτών στην υγεία.  
 
Στα πλαίσια αυτά της ολιστικής προσέγγισης του φαινοµένου των κοινωνικών ανισοτήτων 
στην υγεία, οι πολιτικές δηµόσιας υγείας καλούνται από κοινού µε τις πολιτικές 
κοινωνικής προστασίας, να συνδράµουν στην υλοποίηση στρατηγικών καταπολέµησης 
των προσδιοριστικών της κακής υγείας παραγόντων και στην εφαρµογή προγραµµάτων 
προστασίας και προαγωγής της υγείας των ατόµων ανεξαρτήτως ηλικίας, για την 
κατασκευή του κεφαλαίου εκείνου υγείας που είναι απαραίτητο για την επίτευξη υγιούς 
γήρανσης.  
 
Εποµένως, τα εν λόγω ευρήµατα επιβεβαιώνουν την οπτική του κύκλου ζωής (life course 
perspective) για την κατανοµή των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, σύµφωνα µε την 
οποία οι εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες που προσπορίζουν τα άτοµα καθ� όλο τον 
κύκλο ζωής τους, σε συνδυασµό µε τους ψυχό-κοινωνικούς πόρους που διαθέτουν, 
συµβάλουν σηµαντικά στη διαµόρφωση των κοινωνικό-οικονοµικών συνθηκών διαβίωσης 
αλλά και των δυνατοτήτων πρόσβασης στα επίσηµα και ανεπίσηµα υποστηρικτικά δίκτυα 
και κατά την περίοδο της γήρανσης. 
 
Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται και αναφορικά µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
δεδοµένου ότι οι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν τις ανάγκες υγείας καθ� όλον τον 
κύκλο ζωής εµφανίζονται να εµπλέκονται σαφώς και στη διαµόρφωση των δεικτών χρήσης 
εξωνοσοκοµειακών και νοσοκοµειακών υπηρεσιών, µε τα άτοµα τρίτης και τέταρτης 
ηλικίας χαµηλότερου µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου να προσφεύγουν συχνότερα 
σε γενικούς γιατρούς και τα άτοµα υψηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία σε 
εξειδικευµένους. 
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Όσον αφορά στον καθορισµό των δεικτών της χρήσης νοσοκοµειακών και 
εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών υγείας, αυτός έχει θεωρηθεί ότι συνιστά µια δύσκολή και 
περίπλοκη, διαδικασία, αν και ιδιαίτερα αναγκαία εξαιτίας των πολύπλευρων πιέσεων που 
ασκούνται στα υγειονοµικά συστήµατα ως προς τη συγκράτηση του κόστους και τον 
έλεγχο των δαπανών. 
 
Ταυτόχρονα, καθίσταται σαφές ότι η χρήση των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να εξετάζεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωµατώνονται τόσο οι διαστάσεις του επιπέδου υγείας, οι 
οποίες και διαµορφώνουν τις συνακόλουθες ανάγκες υγείας και οι πτυχές των 
προσδιοριστικών παραγόντων του κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου, που εµφανίζονται να 
ενοχοποιούνται σηµαντικά για τη διαφοροποιηµένη κατανοµή των παραπάνω αναγκών, 
όσο και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εντός του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες 
αυτές (Rosenberg et al., 1996). 
 
Ως εκ τούτου και κατ� αντιστοιχία µε άλλες µελέτες τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν, 
αναφορικά µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας, τη σηµαντικότητα όχι µόνο της ηλικίας, του 
φύλου, των υλικών συνθηκών ύπαρξής και του κοινωνικού επιπέδου αλλά και της 
διαθεσιµότητας των υπηρεσιών υγείας, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται σε σηµαντικό 
βαθµό από τη διαθέσιµη ασφαλιστική κάλυψη. Αν και στην έρευνα αυτή δεν εξετάζονται 
άµεσα θέµατα πρόσβασης στις διαθέσιµες υπηρεσίες υγείας, όπως για παράδειγµα η 
ανάγκη καταβολής ιδίων πληρωµών (out-of-pocket payments), τίθεται σαφώς το ζήτηµα 
της ανταλλαγής µεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτονται πλήρως και ισότιµα από το 
σύστηµα και αυτών που υπό-καλύπτονται, µεταξύ ατόµων διαφορετικού κοινωνικό-
οικονοµικού επιπέδου και ασφαλιστικής κατηγορίας. 
 
Ωστόσο η διαπίστωση ότι η προσδοκία, της προ εικοσαετίας σχεδόν ίδρυσης του 
ελληνικού εθνικού συστήµατος υγείας, για τη δηµιουργία ενός πλήρους δικτύου 
υπηρεσιών, η πρόσβαση στις οποίες θα διασφαλιζόταν µε βασικό κριτήριο την ανάγκη, 
χωρίς την εµπλοκή κοινωνικό-οικονοµικών παραγόντων, έχει µείνει ανεκπλήρωτη 
(Ματσαγγάνης, 1999), επιβεβαιώνεται και στην εν λόγω εργασία, θέτοντας σαφώς το 
ζήτηµα των κοινωνικών ανισοτήτων και στη χρήση υπηρεσιών υγείας. 
 
Τα ζητήµατα αυτά της διαφοροποιηµένης χρήσης υπηρεσιών υγείας κατά κοινωνικό-
οικονοµικό επίπεδο, θα πρέπει να αναχθούν σε κύρια ζητήµατα των ακολουθούµενων 
πολιτικών υγείας αφενός, για λόγους οικονοµικής βιωσιµότητας του υγειονοµικού 
συστήµατος και αφετέρου για λόγους ανταπόκρισής του στις θεµελιώδεις αρχές που το 
διέπουν για  ισότιµη και καθολική κάλυψη ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και κοινωνικό-
οικονοµικού επιπέδου. 
 
Εποµένως, ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα που θέτει η εν λόγω µελέτη προς περαιτέρω 
διερεύνηση είναι εάν οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις στη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
πράγµατι συνιστούν ανισότητες, στο βαθµό που η διαφοροποιηµένη αυτή χρήση οδηγεί σε 
διαφοροποιηµένα  αποτελέσµατα υγείας ή εάν είναι οι κοινωνικό-οικονοµικές ανισότητες 
στα αποτελέσµατα υγείας οι οποίες και προσδιορίζουν τις ανισότητες στη χρήση 
υπηρεσιών υγείας.  Η αποσαφήνιση αυτή της αιτιολογικής σχέσης µεταξύ επιπέδου υγείας 
και χρήσης υπηρεσιών υγείας θεωρείται κρίσιµη για το σχεδιασµό των αντίστοιχων 
πολιτικών βελτίωσης των δεικτών υγείας και χρήσης υπηρεσιών υγείας µεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών οµάδων. . . 
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Εν κατακλείδι τα κύρια ευρήµατα της µελέτης, αναφορικά τόσο µε την αυτοαναφερόµενη 
υγεία όσο και τη χρήση υπηρεσιών υγείας, επιτρέπουν τη διατύπωση µιας σειράς 
προτάσεων πολιτικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Συγκεκριµένα: 
! Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων στη µελέτη 
παρουσιάζουν υψηλές τιµές ως προς την αυτοαναφερόµενη υγεία, λαµβάνοντας υπόψη 
το γεγονός αφενός, ότι η χειροτέρευση της αξιολόγησή της  συµβαδίζει µε την άνοδο 
της ηλικίας, καθώς κάθε ηλικιακή οµάδα εµφανίζεται να αποδίδει χαµηλότερες τιµές 
στο επίπεδο υγείας της από την προηγούµενη και αφετέρου, ότι τα ηλικιωµένα άτοµα 
τείνουν να αυτοαναφέρουν το γενικό επίπεδο υγείας τους καλύτερα απ� ότι πραγµατικά 
είναι, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των αντικειµενικών 
συνθηκών υγείας και η ενσωµάτωση του ζητήµατος των κοινωνικών ανισοτήτων που 
συµβάλουν στη διαµόρφωση των συνθηκών αυτών στις εκάστοτε πολιτικές και 
παρεµβάσεις κοινωνικής προστασίας.. 

! Εξαιτίας της σηµαντικότητας όλων των υπό µελέτη δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας 
σε σχέση µε την ηλικία και δεδοµένου ότι ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των ατόµων 
τρίτης και τέταρτης ηλικίας εµφανίζονται να ζουν µόνοι, αλλά και να διαθέτουν 
εισόδηµα που κατατάσσουν τη διαβίωσής τους σε συνθήκες κάτω των ορίων της 
φτώχειας, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υγειονοµικής και κοινωνικής 
παρακολούθησης και φροντίδας των ηλικιωµένων ατόµων στα πλαίσια της κοινότητας, 
πρέπει να αναχθεί σ� έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των προγραµµάτων 
προστασίας και προαγωγής της υγείας αυτών των ηλικιακών οµάδων. Η προσέγγιση 
αυτή της κοινοτικής προστασίας και της µετάβασης από την ιδρυµατική στη βασισµένη 
στην κοινότητα φροντίδα, ακριβώς επειδή η παρέµβαση στην κοινότητα συνιστά 
κυρίαρχο στόχο των επιδιωκόµενων αλλαγών στη µακροπρακτική του σχεδιασµού 
κοινωνικής πολιτικής, οποία µπορεί να λειτουργήσει και ως φορέας προαγωγής της 
κοινωνικής αλληλεγγύης (Ιατρίδης, 2000), έχει αναχθεί και σε διεθνές επίπεδο σε 
βασική προσέγγιση των πολιτικών διαχείρισης των ατόµων µε χρόνια προβλήµατα 
υγείας, όπως οι ηλικιωµένοι (Wilton, 2004). 

! Τέλος, η προσέγγιση αυτή της κοινοτικής φροντίδας των ηλικιωµένων ατόµων θα 
πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας, το οποίο θα διέπεται από την ανάπτυξη νέων µορφών φροντίδας και 
νοσηλείας, όπως η κατ� οίκον νοσηλεία και η µετανοσοκοµειακή φροντίδα, µε σαφή 
πλεονεκτήµατα όχι µόνο για τους ηλικιωµένους χρήστες των υπηρεσιών αυτών αλλά 
και για τη λειτουργική ανασυγκρότηση και την αποδοτικότητα του υγειονοµικού τοµέα 
γενικότερα. Ως προς αυτό η ίδια η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει τη σηµαντική 
συµβολή της ύπαρξης ολοκληρωµένων συστηµάτων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
στη διασφάλιση καλύτερων αποτελεσµάτων υγείας και την επίτευξη υψηλότερων 
επιπέδων διοικητικής και λειτουργικής αποδοτικότητας (Γεωργούση, Ανδριώτη, 
Κυριόπουλος, Boerma & Μερκούρης, 1999). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.   
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 
 
Πίνακας 7.1.  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 
 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 

 
Συχνότητα 
 

 
Συχνότητα % 

Φύλο   
Άνδρες 901 42,1% 
Γυναίκες 1241 57,9% 
Σύνολο 2142 100% 
   
Ηλικιακές Κατανοµές   
>49 179 8,4% 
50-64 1040 48,6% 
65-79 722 33,7% 
80> 201 9,4% 
Σύνολο 2142 100% 
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Πίνακας 7.2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 
Κοινωνικοί Παράγοντες Συχνότητα 

 
Συχνότητα % 

Μορφωτικό  Επίπεδο   
Καµία 214 10,0% 
Βασική 909 42,6% 
Μέση 617 28,9% 
Ανώτατη 393 18,4% 
Σύνολο 2133  
   
Απασχόληση   
Εργασιακή  Κατάσταση   
Συνταξιούχοι 968 45,4% 
Εργαζόµενοι 569 26,7% 
Άνεργοι 563 26,4% 
Μόνιµα Ασθενείς 30 1,4% 
Σύνολο 2130  
   
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας   
Ναι 369 61,3% 
 Όχι 250 38,7% 
Σύνολο 619  
   
Οικογενειακή  Κατάσταση   
Ποτέ Παντρεµένοι 90 4,2% 
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 1477 69,3% 
∆ιαζευγµένοι 102 4,8% 
Χήροι 463 21,7% 
Σύνολο 2132  
   

Κοινωνικές Σχέσεις   

! ∆είκτης  Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα   
 1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά   
Συχνά 843 93,9% 
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 50 5,6% 
Ποτέ 5 ,6% 
Σύνολο 898  
   
2. Μέγεθος Νοικοκυριού   
1 Άτοµο 530 24,7% 
2 Άτοµα 819 38,2% 
3 Άτοµα 333 15,5% 
4 και πάνω Άτοµα 460 21,5% 
Σύνολο 2142  
   
2. Τρόποι Συµβίωσης   
Ζώντες µε  Σύζυγο ή Σύντροφο 1485 69,4% 
Ζώντες Μόνοι 656 30,6% 
Σύνολο 2141  
   

! ∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης   
Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες    
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 59 2,8% 
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 98 4,7% 
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 227 10,9% 
Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού προγράµµατος 57 2,7% 
Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους σωµατείο 83 4,0% 
Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση (εκκλησία) 587 28,3% 
Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 48 2,3% 
Τίποτε από αυτά 918 44,2% 
Σύνολο 2077  
   

! ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης   
1. Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη   
Ναι 386 26,0 
Όχι 1101 74,0 
Σύνολο 1487  
   
2. Ικανοποίηση από τη ληφθείσα βοήθεια   
Συνέχεια- Συνήθως 206 86,9% 
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ 31 13,1% 
Σύνολο 237  
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Πίνακας 7.3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
Οικονοµικοί Παράγοντες Συχνότητα Συχνότητα % 

! Αντικειµενικοί Οικονοµικοί   ∆είκτες   
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση   
Εισόδηµα από  Εργασία   
Έως 5000 �υρώ 82 15,3% 
5000 έως 20000 ευρώ 287 53,5% 
20000 �υρώ και άνω 167 31,2% 
Σύνολο 536  
   
Εισόδηµα από Συντάξεις   
Έως 3.000 �υρώ 778 81,5% 
3.000 έως 10.000 �υρώ 127 13,3% 
10.000 �υρώ και άνω 50 5,2% 
Σύνολο 955  
   
2. ∆είκτες Περιουσίας   
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων   
Ναι 866 58,7% 
Όχι 610 41,3% 
Σύνολο 1476  
   
Αποταµιευτική Συµπεριφορά   
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �υρώ 476 85,0% 
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �υρώ 84 15,0% 
Σύνολο 560  
   
3. Μέσα Ιδιοκτησίας   
Ιδιοκατοίκηση   
Ιδιοκτήτης 1232 83,6% 
Ενοικιαστής 138 9,4% 
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 103 7,0% 
Σύνολο 1473  
   
Κατοχή Αυτοκινήτου   
Κανένα Αυτοκίνητο 810 52,6% 
1 Αυτοκίνητο 595 38,6% 
2 Αυτοκίνητα και άνω 136 8,8% 
Σύνολο 1541  
   

! Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών  Συνθηκών Στήριξης   
1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη   
Βελτιώθηκε 116 7,9% 
Παρέµεινε Ίδια 732 49,8% 
Χειροτέρεψε 622 42,3% 
Σύνολο 1470  
   
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας   
∆ύσκολα 1034 70,4% 
Εύκολα 434 29,6% 
Σύνολο 1468  
   
3. Ικανοποίηση από το Μισθό   
Συµφωνώ 341 53,5% 
∆ιαφωνώ 296 46,5% 
Σύνολο 637  
   

! ∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων   
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις   
Ναι 183 11,9% 
Όχι 1357 88,1% 
Σύνολο 1540  
   

! Ασφαλιστική  Κάλυψη   
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης   
Ασφαλισµένοι 2057 96,8% 
Ανασφάλιστοι 69 3,2% 
Σύνολο 2126  
   
2. Κατηγορία  Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας    
ΙΚΑ 869 40,9% 
ΟΓΑ 378 17,8% 
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 274 12,9% 
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 287 13,5% 
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 56 2,6% 
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 34 1,6% 
ΤΑΞΥ 3 ,1% 
NAT 85 4,0% 
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 38 1,8% 
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Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 33 1,6% 
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 69 3,2% 
Σύνολο 2126  

 
 
Πίνακας 7.4.  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
 
 

 
Μεταβλητές 
 

 
Συχνότητα 

 
Συχνότητα % 

   
∆είκτης  Αυτοαναφερόµενης Υγείας   
Άριστη 96 9,1 
Πολύ Καλή 252 23,8 
Καλή 380 35,9 
Μέτρια 261 24,6 
Κακή 70 6,6 
Σύνολο 1059 100,0 
   
Συχνότητα Επαφών µε Γενικό Γιατρό   
0 φορές 309 18,5 
1 έως 2 φορές 499 29,9 
3 έως 5 φορές 440 26,3 
6 έως 12 φορές 333 19,9 
13 φορές και άνω 90 5,4 
Σύνολο 1671 100% 
   

Συχνότητα Επαφών µε Ειδικό Γιατρό   
0 φορές 894 53,7 
1 έως 2 φορές 330 19,8 
3 έως 5 φορές 242 14,5 
6 έως 12 φορές 149 8,9 
13 φορές και άνω 51 3,1 
Σύνολο 1666 100% 
   
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο  (το τελευταίο έτος)   
Ναι 186 8,7 
Όχι 1943 91,3 
Σύνολο 2129 100,0 
   

 
 
 
 
 
  Πίνακας 7.5. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 

 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 

 
Άνδρας 

 

 
Γυναίκα 

 
Σύνολο1 

          
Pvalue 

 
Ηλικιακές  Κατανοµές 

    
,000* 

<49 8 (4,5%) 171 (95,5%) 179  
50-64 505 (48,6%) 535 (51,4%) 1044  
65-79 312 (43,2%) 410 (56,8%) 722  
80> 76 (37,8%) 125 (62,2%) 201  

 
 
            1Σε απόλυτες τιµές 
                * Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 7.6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 
Κοινωνικοί Παράγοντες Άνδρας 

 
Γυναίκα PVALUE 

Μορφωτικό  Επίπεδο   ,000* 
Τίποτα 65 (30,4%) 149 (69,6%)  
Βασική 352 (38,7%) 557 (61,3%)  
Μέση 261(42,3%) 356 (57,7%)  
Ανώτατη 219 (55,7%) 174 (44,3%)  
Σύνολο 897 1236  
    
Απασχόληση    
Εργασιακή  Κατάσταση   ,000* 
Συνταξιούχοι 504 (52,1%) 464 (47,9%)  
Εργαζόµενοι 359 (63,1%) 210 (36,9%)  
΄Άνεργοι 23 (4,1%) 540 (95,9%)  
Μόνιµα Ασθενείς 11 (36,7%) 19 (63,3%)  
Σύνολο 897 1233  
    
∆είκτης Σωµατικά  Απαιτητικής Εργασίας   ,150 
Ναι 249 (62,9%) 147 (37,1%)  
Όχι 143 (57,2%) 107 (42,8%)  
Σύνολο 392 254  
 
Οικογενειακή  Κατάσταση 

   
,000* 

Ποτέ Παντρεµένοι 40 (44,4%) 50 (55,6%)  
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 748 (50,6%) 729 (49,4%)  
∆ιαζευγµένοι 41 (40,2%) 61 (59,8%)  
Χήροι 68 (14,7%) 395 (85,3%)  
Σύνολο 897 1235  
    
Κοινωνικές Σχέσεις    

! ∆είκτης  Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα    
 
 1. Συχνότητα Επαφών  µε τα Παιδιά 

   
,983 

Συχνά 348 (41,3%) 495 (58,7%)  
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 20 (40,0%) 30 (60,0%)  
Ποτέ 2 (40,0%) 3 (60,0%)  
Σύνολο 370 528  
    
2. Μέγεθος Νοικοκυριού   ,000* 
1 Άτοµο 135 (25,5%) 395 (74,5%)  
2 Άτοµα 390 (47,6%) 429 (52,4%)  
3 Άτοµα 146 (43,8%) 187 (56,2%)  
4 και πάνω Άτοµα 230 (50,0%) 230 (50,0%)  
Σύνολο 901 1241  
 
3. Τρόποι Συµβίωσης 

   
,000* 

Ζώντες µε  Σύζυγο ή Σύντροφο 754 (50,8%) 731 (49,2%)  
Ζώντες Μόνοι 147 (22,4%) 509 (77,6%)  
Σύνολο 892 1240  
    

! ∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης    
Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες    ,000* 
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 25 (42,4%) 34 (57,6%)  
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 31 (31,6%) 67 (68,4%)  
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 77 (33,9%) 150 (66,1%)  
Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού προγράµµατος 25 (43,9%) 32 (56,1%)  
Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους σωµατείο 65 (78,3%) 18 (21,7%)  
Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση (εκκλησία) 158 (26,9%) 429 (73,1%)  
Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 35 (72,9%) 13 (27,1%)  
Τίποτε από αυτά 460 (50,1%) 458 (49,9%)  
Σύνολο 876 1201  
    

! ∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης    
1. Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη   ,309 
Ναι 119 (30,8%) 267 (69,2%)  
Όχι 516 (46,9%) 585 (53,1%)  
Σύνολο 635 852  
    
2. Ικανοποίηση από τη ληφθείσα βοήθεια   ,037* 
Συνέχεια- Συνήθως 64 (31,1%) 142 (68,9%)  
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ 4 (12,9%) 27 (87,1%)  
Σύνολο  68 169  
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Πίνακας 7.6.1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

 
  Φύλο                 Παράγοντες 

 
                                                  Εργασιακή  Κατάσταση  
 

 Συνταξιούχοι Εργαζόµενοι Άνεργοι Μόνιµα Ασθενείς Σύνολο1 Pvalue 
        

 Οικογενειακή Κατάσταση       

Άνδρας Ποτέ Παντρεµένοι 12 (30,0%) 25 (62,5%) 3 (7,5%) 0 (0,0%) 40 0,000* 
 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 416 (55,6%) 306 (40,9%) 17 (2,3%) 9 (1,2%) 748  
 ∆ιαζευγµένοι 17 (41,5%) 22 (53,7%) 2 (4,9%) 0 (0,0%) 41  
 Χήροι 59 (86,8%) 6 (8,8%) 1 (1,5%) 2 (2,9%) 68  
 Σύνολο 504 (56,2%) 359 (40,0%) 23 (2,6%) 11 (1,2%) 897  
        
        
Γυναίκα Ποτέ Παντρεµένοι 27 (54,0%) 13 (26,0%) 9 (18,0%) 1 (2,0%) 50 0,000* 
 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 180 (24,8%) 155 (21,3%) 388 (53,4%) 4 (0,6%) 727  
 ∆ιαζευγµένοι 22 (36,1%) 21 (34,4%) 18 (29,5%) 0 (0,0%) 61  
 Χήροι 235 (59,5%) 21 (5,3%) 125 (31,6%) 14 (3,5%) 395  
 Σύνολο 464 (37,6%) 210 (17,0%) 540 (43,8%) 19 (1,5%) 1233  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
 
 
Πίνακας 7.6.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

 
  Φύλο                 Παράγοντες 

 
                         Εισοδηµατική  Κατάσταση  
 

 Έως 5000 � 5000 έως 20000 � 20000 � και άνω Σύνολο1 Pvalue 
       
 Οικογενειακή  Κατάσταση      

Άνδρας Ποτέ Παντρεµένοι 12 (35,3%) 17 (50,0%) 5 (14,7%) 34 0,000* 

 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 409 (60,1%) 161 (23,7%) 110 (16,2%) 680  
 ∆ιαζευγµένοι 14 (38,9%) 12 (33,3%) 10 (27,8%) 36  
 Χήροι 55 (87,3%) 7 (11,1%) 1 (1,6%) 63  
 Σύνολο 490 (60,3%) 197 (24,2%) 126 (15,5%) 813  
       

       

Γυναίκα Ποτέ Παντρεµένοι 33 (78,6%) 8 (19,0%) 1 (2,4%) 42 0,000* 

 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 550 (79,5%) 108 (15,6%) 34 (4,9%) 692  
 ∆ιαζευγµένοι 36 (66,7%) 16 (29,6%) 2 (3,7%) 54  
 Χήροι 340 (88,1%) 36 (9,3%) 10 (2,6%) 386  
 Σύνολο 959 (81,7%) 168 (14,3%) 47 (4,0%) 1174  

       

       

 Εργασιακή  Κατάσταση      

Άνδρας Συνταξιούχοι 427 (86,6%) 48 (9,7%) 18 (3,7%) 493 0,000* 

 Εργαζόµενοι 34 (11,8%) 146 (50,7%) 108 (37,5%) 288  
 Άνεργοι 20 (90,9%) 2 (9,1%) 0 (0,0%) 22  
 Μόνιµα Ασθενείς 9 (90,0%) 1 (10,0%) 0 (0,0%) 10  
 Σύνολο 490 (60,3%) 197 (24,2%) 126 (15,5%) 813  
       

       

Γυναίκα Συνταξιούχοι 417 (91,9%) 31 (6,8%) 6 (1,3%) 454 0,000* 

 Εργαζόµενοι 33 (18,8%) 106 (60,2%) 37 (21,0%) 176  
 Άνεργοι 490 (93,5%) 30 (5,7%) 4 (0,8%) 524  
 Μόνιµα Ασθενείς 17 (94,4%) 1 (5,6%) 0 (0,0%) 18  
 Σύνολο 957 (81,7%) 168 (14,3%) 47 (4,0%) 1172  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 7.7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  
Οικονοµικοί Παράγοντες Άνδρας Γυναίκα PVALUE 

! Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες ! ! !  
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση    
Εισόδηµα από Εργασία   ,000* 
Έως 5000 �υρώ 36 (43,9%) 46 (56,1%)  
5000 έως 20000 ευρώ 163 (56,8%) 124 (43,2%)  
20000 �υρώ και άνω 125 (74,9%) 42 (25,1%)  
Σύνολο 324 212  
    
Εισόδηµα από Συντάξεις   ,436 
Έως 3.000 �υρώ 334 (42,9%) 444 (57,1%)  
3.000 έως 10.000 �υρώ 57 (44,9%) 70 (55,1%)  
10.000 �υρώ και άνω 26 (52,0%) 24 (48,0%)  
Σύνολο 417 538  
    
2. ∆είκτες Περιουσίας    
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων   ,000* 
Ναι 401 (46,3%) 465 (53,7%)  
Όχι 207 (33,9%) 403 (66,1%)  
Σύνολο 608 868  
    
Αποταµιευτική Συµπεριφορά   ,001* 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �υρώ 222 (46,6%) 254 (53,4%)  
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �υρώ 56 (66,7%) 28 (33,3%)  
Σύνολο 278 282  
    
3. Μέσα Ιδιοκτησίας    
Ιδιοκατοίκηση   ,014* 
Ιδιοκτήτης 541 (43,9%) 691 (56,1%)  
Ενοικιαστής 58 (42,0%) 80 (58,0%)  
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 30 (29,1%) 73 (70,9%)  
Σύνολο 629 844  
    
Κατοχή Αυτοκινήτου   ,000* 
Κανένα Αυτοκίνητο 219 (27,0%) 591 (73,0%)  
1 Αυτοκίνητο 340 (57,1%) 255 (42,9%)  
2 Αυτοκίνητα και άνω 83 (61,0%) 53 (39,0%)  
Σύνολο 642 899  
    

! Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών  Συνθηκών Στήριξης    
1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη   ,079 
Βελτιώθηκε 61 (52,6%) 55 (47,4%)  
Παρέµεινε Ίδια 306 (41,8%) 426 (58,2%)  
Χειροτέρεψε 260 (41,8%) 362 (58,2%)  
Σύνολο 627 843  
    
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας   ,071 
∆ύσκολα 426 (41,2%) 608 (58,8%)  
Εύκολα 201 (46,3%) 233 (53,7%)  
Σύνολο 627 841  
    
3. Ικανοποίηση από το Μισθό   ,003* 
Συµφωνώ 227 (66,6%) 114 (33,4%)  
∆ιαφωνώ 163 (55,1%) 133 (44,9%)  
Σύνολο 390 247  
    

! ∆είκτης  ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων    
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις   ,000* 
Ναι 50 (27,3%) 133 (72,7%)  
Όχι 592 (43,6%) 765 (56,4%)  
Σύνολο 642 898  
    

! Ασφαλιστική   Κάλυψη    
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης   ,000* 
Ασφαλισµένοι 885 (43,0%) 1172 (57,0%)  
Ανασφάλιστοι 11 (15,9%) 58 (84,1%)  
Σύνολο 896 1230  
    
2. Κατηγορία  Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας    ,000* 
ΙΚΑ 344 (39,6%) 525 (60,4%)  
ΟΓΑ 132 (34,9%) 246 (65,1%)  
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 158 (57,7%) 116 (42,3%)  
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 127 (44,3%) 160 (55,7%)  
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 36 (64,3%) 20 (35,7%)  
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 20 (58,8%) 14 (41,2%)  
ΤΑΞΥ  0, (0%) 3 (100,0%)  
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NAT 36 (42,4%) 49 (57,6%)  
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 17 (44,7%) 21 (55,3%)  
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 15 (45,5%) 18 (54,5%)  
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 11 (15,9%) 58 (84,1%)  
Σύνολο 896 1230  
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Πίνακας 7.8.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ 
ΗΛΙΚΙΑ (σε απόλυτες τιµές) 
 

                                                                                                                        Άνδρες                                    Γυναίκες 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 

 
8 

 
505 

 
312 

 
76 

 
901 

 
171 

 
535 

 
410 

 
125 

 
1241 

 
Κοινωνικοί Παράγοντες 

          

Μορφωτικό  Επίπεδο           
Καµία 0 7 46 12 65 0 13 88 48 149 
Βασική 2 149 151 50 352 49 208 236 64 557 
Μέση 4 174 73 10 261 84 192 69 11 356 
Ανώτατη 2 171 42 4 219 37 120 15 2 174 
           
Απασχόληση           
Εργασιακή  Κατάσταση           
Συνταξιούχοι 0 134 297 73 504 2 115 267 80 464 
Εργαζόµενοι 8 340 11 0 359 64 145 1 0 210 
Άνεργοι 0 22 1 0 23 102 271 128 39 540 
Μόνιµα Ασθενείς 0 5 3 3 11 2 0 11 6 19 
 
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 

          

Ναι 5 226 15 3 249 41 91 14 1 147 
Όχι 3 134 6 0 143 32 73 2 0 107 
 
Οικογενειακή  Κατάσταση 

          

Ποτέ Παντρεµένοι 0 34 6 0 40 0 29 19 2 50 
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 6 433 262 47 748 169 367 181 12 729 
∆ιαζευγµένοι 2 26 11 2 41 0 46 14 1 61 
Χήροι 0 8 33 27 68 1 90 194 110 395 
 
Κοινωνικές Σχέσεις 

          

∆είκτης Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα            
 1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά           
Συχνά 1 140 156 51 348 16 162 225 92 495 
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 0 5 11 4 20 0 7 13 10 30 
Ποτέ 0 2 0 0 2 0 1 2 0 3 
 
2. Μέγεθος Νοικοκυριού 

          

1 Άτοµο 0 62 45 28 135 0 104 189 102 395 
2 Άτοµα 4 141 199 46 390 40 194 180 15 429 
3 Άτοµα 2 107 35 2 146 36 118 29 4 187 
4 και πάνω Άτοµα 2 195 33 0 230 95 119 12 4 230 
           
3. Τρόποι Συµβίωσης           
Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο 7 438 262 47 754 170 368 181 12 731 
Ζώντες Μόνοι 1 67 50 29 147 1 166 229 113 509 
 
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

          

Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες            
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική 
εργασία 

0 15 
 

9 1 25 6 20 8 0 34 

Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 1 19 8 3 31 10 33 22 2 67 
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή 
γείτονες 

 
0 

 
47 

 
27 

 
3 

 
77 

 
19 

 
76 

 
50 

 
5 

 
150 

Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή 
εκπαιδευτικού προγράµµατος 

 
0 

 
19 

 
6 

 
0 

 
25 

 
10 

 
16 

 
3 

 
3 

 
32 

Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου 
είδους σωµατείο 

 
0 

 
29 

 
33 

 
3 

 
65 

 
3 

 
13 

 
2 

 
0 

 
18 

Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση 
(εκκλησία) 

 
0 

 
65 

 
67 

 
26 

 
158 

 
52 

 
145 

 
187 

 
45 

 
429 

Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 1 23 10 1 35 0 7 4 2 13 
Τίποτε από αυτά 6 280 140 34 460 67 220 121 50 458 
           
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης           
1. Λήψη Βοήθειας  
σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 

          

Ναι 0 31 55 33 119 7 61 112 87 267 
Όχι 3 316 168 29 516 51 307 192 35 585 
           
2. Ικανοποίηση από ληφθείσα βοήθεια           
Συνέχεια- Συνήθως  8 31 25 64 5 18 64 55 142 
Μερικές Φορές-Σχεδόν Ποτέ  3 1 0 4 2 5 9 11 27 

 
1 Ποσό σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσό σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατο 
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Πίνακας 7.8.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ 
ΗΛΙΚΙΑ (σε ποσοστό %) 
 

                                                                                                                        Άνδρες Γυναίκες 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 

 
8 

 
505 

 
312 

 
76 

 
901 

 
171 

 
535 

 
410 

 
125 

 
1241 

 
Κοινωνικοί Παράγοντες 

          

Μορφωτικό  Επίπεδο           
Καµία ,0% 10,8% 70,8% 18,5% 7,2% ,0% 8,7% 59,1% 32,2% 12,1% 
Βασική ,6% 42,3% 42,9% 14,2% 39,2% 8,8% 37,3% 42,4% 11,5% 45,1% 
Μέση 1,5% 66,7% 28,0% 3,8% 29,1% 23,6% 53,9% 19,4% 3,1% 28,8% 
Ανώτατη ,9% 78,1% 19,2% 1,8% 24,4% 21,3% 69,0% 8,6% 1,1% 14,1% 
Απασχόληση           

Εργασιακή  Κατάσταση           
Συνταξιούχοι ,0% 26,6% 58,9% 14,5% 56,2% ,4% 24,8% 57,5% 17,2% 37,6% 
Εργαζόµενοι 2,2% 94,7% 3,1% ,0% 40,0% 30,5% 69,0% ,5% ,0% 17,0% 
Άνεργοι ,0% 95,7% 4,3% ,0% 2,6% 18,9% 50,2% 23,7% 7,2% 43,8% 
Μόνιµα Ασθενείς ,0% 45,5% 27,3% 27,3% 1,2% 10,5% ,0% 57,9% 31,6% 1,5% 
           
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας           
Ναι 2,0% 90,8% 6,0% 1,2% 63,5% 27,9% 61,9% 9,5% ,7% 57,9% 
Όχι 2,1% 93,7% 4,2% ,0% 36,5% 29,9% 68,2% 1,9% ,0% 42,1% 
           
Οικογενειακή  Κατάσταση           
Ποτέ Παντρεµένοι ,0% 85,0% 15,0% ,0% 4,5% ,0% 58,0% 38,0% 4,0% 4,1% 
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 6 433 262 47 748 169 367 181 12 729 
∆ιαζευγµένοι 4,9% 63,4% 26,8% 4,9% 4,6% ,0% 75,4% 23,0% 1,6% 4,9% 
Χήροι ,0% 11,8% 48,5% 39,7% 7,6% ,3% 22,8% 49,1% 27,8% 32,0% 
           
Κοινωνικές Σχέσεις           
∆είκτης Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα           
 1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά           
Συχνά ,3% 40,2% 44,8% 14,7% 94,1% 3,2% 32,7% 45,5% 18,6% 93,8% 
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια ,0% 25,0% 55,0% 20,0% 5,4% ,0% 23,3% 43,3% 33,3% 5,7% 
Ποτέ ,0% 100,0% ,0% ,0% ,5% ,0% 33,3% 66,7% ,0% ,6% 
 
2. Μέγεθος Νοικοκυριού 

          

1 Άτοµο ,0% 45,9% 33,3% 20,7% 15,0% ,0% 26,3% 47,8% 25,8% 31,8% 
2 Άτοµα 1,0% 36,2% 51,0% 11,8% 43,3% 9,3% 45,2% 42,0% 3,5% 34,6% 
3 Άτοµα 1,4% 73,3% 24,0% 1,4% 16,2% 19,3% 63,1% 15,5% 2,1% 15,1% 
4 και πάνω Άτοµα ,9% 84,8% 14,3% ,0% 25,5% 41,3% 51,7% 5,2% 1,7% 18,5% 
           
3. Τρόποι Συµβίωσης           
Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο ,9% 58,1% 34,7% 6,2% 83,7% 23,3% 50,3% 24,8% 1,6% 59,0% 
Ζώντες Μόνοι ,7% 45,6% 34,0% 19,7% 16,3% ,2% 32,6% 45,0% 22,2% 41,0% 
 
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

          

Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες            
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική 
εργασία 

,0% 60,0% 36,0% 4,0% 2,9% 17,6% 58,8% 23,5% ,0% 2,8% 

Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 3,2% 61,3% 25,8% 9,7% 3,5% 14,9% 49,3% 32,8% 3,0% 5,6% 
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή 
γείτονες 

,0% 61,0% 35,1% 3,9% 8,8% 12,7% 50,7% 33,3% 3,3% 12,5% 

Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή 
εκπαιδευτικού προγράµµατος 

 
0 

 
19 

 
6 

 
0 

 
25 

 
10 

 
16 

 
3 

 
3 

 
32 

Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου 
είδους σωµατείο 

,0% 44,6% 50,8% 4,6% 7,4% 16,7% 72,2% 11,1% ,0% 1,5% 

Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση 
(εκκλησία) 

,0% 41,1% 42,4% 16,5% 18,0% 12,1% 33,8% 43,6% 10,5% 35,7% 

Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 2,9% 65,7% 28,6% 2,9% 4,0% ,0% 53,8% 30,8% 15,4% 1,1% 
Τίποτε από αυτά 1,3% 60,9% 30,4% 7,4% 52,5% 14,6% 48,0% 26,4% 10,9% 38,1% 
           
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης           
1. Λήψη Βοήθειας  
σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 

          

Ναι ,0% 26,1% 46,2% 27,7% 18,7% 2,6% 22,8% 41,9% 32,6% 31,3% 
Όχι ,6% 61,2% 32,6% 5,6% 81,3% 8,7% 52,5% 32,8% 6,0% 68,7% 
           
2. Ικανοποίηση από ληφθείσα βοήθεια           
Συνέχεια- Συνήθως  12,5% 48,4% 39,1% 94,1% 3,5% 12,7% 45,1% 38,7% 84,0% 
Μερικές Φορές-Σχεδόν Ποτέ  75,0% 25,0% ,0% 5,9% 7,4% 18,5% 33,3% 40,7% 16,0% 

 
1 Ποσοστό  %  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσοστό  %  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατος 
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Πίνακας 7.10.1.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ (σε απόλυτες τιµές) 
 

                                                                                                                             Άνδρες Γυναίκες 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

∆ηµογραφικοί Παράγοντες  
8 

 
505 

 
312 

 
76 

 
901 

 
171 

 
535 

 
410 

 
125 

 
1241 

 
Οικονοµικοί  Παράγοντες 

          

Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες           
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση           
Εισόδηµα από  Εργασία           
Έως 5000 � 0 20 13 3 36 7 30 6 3 46 
5000 έως 20000 � 1 148 13 1 163 34 84 6 0 124 
20000 � και άνω 4 117 3 1 125 14 25 2 1 42 
           
Εισόδηµα από  Συντάξεις           
Έως 3.000 � 2 171 124 37 334 58 162 177 47 444 
3.000 έως 10.000 � 2 36 15 4 57 7 39 14 10 70 
10.000 � και άνω 0 13 12 1 26 6 10 7 1 24 
           
2. ∆είκτες Περιουσίας           
Κατοχή Αποταµιεύσεων και 
Επενδύσεων 

          

Ναι 1 245 130 25 401 47 218 149 51 465 
Όχι 1 88 88 30 207 25 153 159 66 403 
           
Αποταµιευτική Συµπεριφορά           
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �  124 82 16 222 23 107 91 33 254 
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �  39 14 3 56 2 16 10 0 28 
           
3. Μέσα Ιδιοκτησίας           
Ιδιοκατοίκηση           
Ιδιοκτήτης 2 294 195 50 541 44 309 251 87 691 
Ενοικιαστής 0 44 12 2 58 5 46 23 6 80 
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 0 10 15 5 30 3 16 31 23 73 
           
Κατοχή Αυτοκινήτου           
Κανένα Αυτοκίνητο 0 44 127 48 219 18 178 274 121 591 
1 Αυτοκίνητο 1 233 97 9 340 43 171 41 0 255 
2 Αυτοκίνητα και άνω 1 75 7 0 83 12 40 0 1 53 
           
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών      
      Συνθηκών Στήριξης 

          

1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη           
Βελτιώθηκε 0 50 8 3 61 7 29 15 4 55 
Παρέµεινε Ίδια 2 162 106 36 306 26 169 153 78 426 
Χειροτέρεψε 0 134 108 18 260 19 173 137 33 362 
           
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας           
∆ύσκολα 2 225 161 38 426 37 265 225 81 608 
Εύκολα 0 122 60 19 201 15 106 78 34 233 
           
3. Ικανοποίηση από το Μισθό           
Συµφωνώ 7 203 15 2 227 31 78 5 0 114 
∆ιαφωνώ 1 154 7 1 163 39 83 10 1 133 
           
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων           
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις           
Ναι 0 19 22 9 50 10 49 46 28 133 
Όχι 2 333 209 48 592 63 340 269 93 765 
           
Ασφαλιστική Κάλυψη           
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης           
Ασφαλισµένοι 8 490 311 76 885 157 499 393 123 1172 
Ανασφάλιστοι 0 10 1 0 11 13 32 11 2 58 
           
2. Κατηγορία  Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας            
ΙΚΑ 2 172 140 30 344 58 216 194 57 525 
ΟΓΑ 1 29 71 31 132 17 57 124 48 246 
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 2 116 33 7 158 29 57 24 6 116 
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 2 92 27 6 127 38 94 24 4 160 
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ΗΛΠΑΠ,κλπ 1 22 12 1 36 3 15 2 0 20 
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 0 17 3 0 20 2 9 1 2 14 
ΤΑΞΥ      1 2 0 0 3 
NAT 0 20 15 1 36 5 24 16 4 49 
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 0 13 4 0 17 2 14 5 0 21 
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Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 0 9 6 0 15 2 11 3 2 18 
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 0 10 1 0 11 13 32 11 2 58 

1 Ποσό σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσό σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατος 

 
 
Πίνακας 7.10.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ (σε ποσοστό %) 

                                                                                Άνδρες Γυναίκες 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

∆ηµογραφικοί Παράγοντες  
,9% 

 
56,0% 

 
34,6% 

 
8,4% 

 
42,1% 

 
13,8% 

 
43,1% 

 
33,0% 

 
10,1% 

 
57,9% 

 
Οικονοµικοί  Παράγοντες 

          

Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες           
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση           
Εισόδηµα από  Εργασία           
Έως 5000 � ,0% 55,6% 36,1% 8,3% 11,1% 15,2% 65,2% 13,0% 6,5% 21,7% 
5000 έως 20000 � ,6% 90,8% 8,0% ,6% 50,3% 27,4% 67,7% 4,8% ,0% 58,5% 
20000 � και άνω 3,2% 93,6% 2,4% ,8% 38,6% 33,3% 59,5% 4,8% 2,4% 19,8% 
           
Εισόδηµα από  Συντάξεις           
Έως 3.000 � ,6% 51,2% 37,1% 11,1% 80,1% 13,1% 36,5% 39,9% 10,6% 82,5% 
3.000 έως 10.000 � 3,5% 63,2% 26,3% 7,0% 13,7% 10,0% 55,7% 20,0% 14,3% 13,0% 
10.000 � και άνω ,0% 50,0% 46,2% 3,8% 6,2% 25,0% 41,7% 29,2% 4,2% 4,5% 
           
2. ∆είκτες Περιουσίας           
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων           
Ναι ,2% 61,1% 32,4% 6,2% 66,0% 10,1% 46,9% 32,0% 11,0% 53,6% 
Όχι ,5% 42,5% 42,5% 14,5% 34,0% 6,2% 38,0% 39,5% 16,4% 46,4% 
           
Αποταµιευτική Συµπεριφορά           
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �  55,9% 36,9% 7,2% 79,9% 9,1% 42,1% 35,8% 13,0% 90,1% 
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �  69,6% 25,0% 5,4% 20,1% 7,1% 57,1% 35,7% ,0% 9,9% 
           
3. Μέσα Ιδιοκτησίας           
Ιδιοκατοίκηση           
Ιδιοκτήτης ,4% 54,3% 36,0% 9,2% 86,0% 6,4% 44,7% 36,3% 12,6% 81,9% 
Ενοικιαστής ,0% 75,9% 20,7% 3,4% 9,2% 6,3% 57,5% 28,8% 7,5% 9,5% 
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο ,0% 33,3% 50,0% 16,7% 4,8% 4,1% 21,9% 42,5% 31,5% 8,6% 
           
Κατοχή Αυτοκινήτου           
Κανένα Αυτοκίνητο ,0% 20,1% 58,0% 21,9% 34,1% 3,0% 30,1% 46,4% 20,5% 65,7% 
1 Αυτοκίνητο ,3% 68,5% 28,5% 2,6% 53,0% 16,9% 67,1% 16,1% ,0% 28,4% 
2 Αυτοκίνητα και άνω 1,2% 90,4% 8,4% ,0% 12,9% 22,6% 75,5% ,0% 1,9% 5,9% 
           
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών      
      Συνθηκών Στήριξης 

          

1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη           
Βελτιώθηκε ,0% 82,0% 13,1% 4,9% 9,7% 12,7% 52,7% 27,3% 7,3% 6,5% 
Παρέµεινε Ίδια ,7% 52,9% 34,6% 11,8% 48,8% 6,1% 39,7% 35,9% 18,3% 50,5% 
Χειροτέρεψε ,0% 51,5% 41,5% 6,9% 41,5% 5,2% 47,8% 37,8% 9,1% 42,9% 
           
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας           
∆ύσκολα ,5% 52,8% 37,8% 8,9% 67,9% 6,1% 43,6% 37,0% 13,3% 72,3% 
Εύκολα ,0% 60,7% 29,9% 9,5% 32,1% 6,4% 45,5% 33,5% 14,6% 27,7% 
           
3. Ικανοποίηση από το Μισθό           
Συµφωνώ 3,1% 89,4% 6,6% ,9% 58,2% 27,2% 68,4% 4,4% ,0% 46,2% 
∆ιαφωνώ ,6% 94,5% 4,3% ,6% 41,8% 29,3% 62,4% 7,5% ,8% 53,8% 
           
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων           
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις           
Ναι ,0% 38,0% 44,0% 18,0% 7,8% 7,5% 36,8% 34,6% 21,1% 14,8% 
Όχι ,3% 56,3% 35,3% 8,1% 92,2% 8,2% 44,4% 35,2% 12,2% 85,2% 
           
Ασφαλιστική Κάλυψη           
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης           
Ασφαλισµένοι ,9% 55,4% 35,1% 8,6% 98,8% 13,4% 42,6% 33,5% 10,5% 95,3% 
Ανασφάλιστοι ,0% 90,9% 9,1% ,0% 1,2% 22,4% 55,2% 19,0% 3,4% 4,7% 
           
2. Κατηγορία  Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας            
ΙΚΑ ,6% 50,0% 40,7% 8,7% 38,4% 11,0% 41,1% 37,0% 10,9% 42,7% 
ΟΓΑ ,8% 22,0% 53,8% 23,5% 14,7% 6,9% 23,2% 50,4% 19,5% 20,0% 
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 1,3% 73,4% 20,9% 4,4% 17,6% 25,0% 49,1% 20,7% 5,2% 9,4% 
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ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 1,6% 72,4% 21,3% 4,7% 14,2% 23,8% 58,8% 15,0% 2,5% 13,0% 
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ΗΛΠΑΠ,κλπ 2,8% 61,1% 33,3% 2,8% 4,0% 15,0% 75,0% 10,0% ,0% 1,6% 
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών ,0% 85,0% 15,0% ,0% 2,2% 14,3% 64,3% 7,1% 14,3% 1,1% 
ΤΑΞΥ      33,3% 66,7% ,0% ,0% ,2% 
NAT ,0% 55,6% 41,7% 2,8% 4,0% 10,2% 49,0% 32,7% 8,2% 4,0% 
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων ,0% 76,5% 23,5% ,0% 1,9% 9,5% 66,7% 23,8% ,0% 1,7% 
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας ,0% 60,0% 40,0% ,0% 1,7% 11,1% 61,1% 16,7% 11,1% 1,5% 
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας ,0% 90,9% 9,1% ,0% 1,2% 22,4% 55,2% 19,0% 3,4% 4,7% 

1 Ποσοστό  %  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσοστό  %  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατος 
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Πίνακας 7.11. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΦΥΛΟ  
ΚΑΙ  ΗΛΙΚΙΑ 
 

  
Άνδρες 

 
Γυναίκες 

 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

Αυτό- 
αναφερόµενη 
Υγεία 
 

          

Άριστη 2 (3,4%) 41(70,7%) 13(22,4%) 2 (3,4%) 58 
(13,0%) 

1539,5% 2155,3% 12,6% 12,6% 38   
(6,2%) 

Πολύ Καλή 2 (1,7%) 89 (77,4%) 22 (19,1%) 2 (1,7%) 115 
(25,8%) 

25 (18,2%) 80 (58,4%) 25 (18,2%) 7 (5,1%) 137 
(22,3%) 

Καλή  1 (,7%) 83 (57,2%) 51 (35,2%) 10 (6,9%) 145 
(32,6%) 

25 (10,6%) 112 (47,7%) 79 (33,6%) 19 (8,1%) 235 
(38,3%) 

Μέτρια 1 (1,0%) 37 (36,3%) 48 (47,1%) 16 
(15,7%) 

102 
(22,9%) 

4 (2,5%) 50 (31,4%) 82 (51,6%) 23 (14,5%) 159 
(25,9%) 

Κακή 0(,0%) 3 (12,0%) 18 (72,0%) 4 (16,0%) 25  
(5,6%) 

2 (4,4%) 7 (15,6%) 28 (62,2%) 8 (17,8%) 45   
(7,3%) 

 
1 Ποσοστό % και σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσοστό % και σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατος 
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Πίνακας 7.12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΤΑ  ΦΥΛΟ  ΚΑΙ  ΗΛΙΚΙΑ 
 

  
Άνδρες 

 
Γυναίκες 

 
 <49 50-64 65-79 80> Σ1 <49 50-64 65-79 80> Σ2 

Συχνότητα 
Επαφών  
µε Γενικό Γιατρό 

          

           
0 φορές 1 (,8%) 67 (54,0%) 45 (36,3%) 11 (8,9%) 124 

(18,7%) 
26 (14,1%) 97 (52,4%) 50 (27,0%) 12 (6,5%) 185 

(18,4%) 
1 έως 2 φορές 2 (,9%) 127 (57,7%) 75 (34,1%) 16 (7,3%) 220 

(33,2%) 
46 (16,5%) 122 (43,7%) 84 (30,1%) 27 (9,7%) 279 

(27,7%) 
3 έως 5 φορές 2 (1,2%) 89 (53,6%) 58 (34,9%) 17 (10,2%) 166 

(25,0%) 
36 (13,1%) 125 (45,6%) 81 (29,6%) 32 (11,7%) 274 

(27,2%) 
6 έως 12 φορές 0 (,0%) 45 (36,0%) 65 (52,0%) 15 (12,0%) 125 

(18,9%) 
12 (5,8%) 68 (32,7%) 100 (48,1%) 28 (13,5%) 208 

(20,6%) 
13 φορές και άνω 0 (,0%) 7 (25,0%) 16 (57,1%) 5 (17,9%) 28  

(4,2%) 
2 (3,2%) 16 (25,8%) 32 (51,6%) 12 (19,4%) 62 

(6,2%) 
           
Συχνότητα 
Επαφών  
µε Ειδικό Γιατρό 

          

           
0 φορές 2 (,5%) 191 (52,3%) 134 (36,7%) 38 (10,4%) 365 

(55,3%) 
62 (11,7%) 226 (42,7%) 179 (33,8%) 62 (11,7%) 529 

(52,6%) 
1 έως 2 φορές 3 (2,2%) 80 (58,0%) 45 (32,6%) 10 (7,2%) 138 

(20,9%) 
27(14,1%) 81 (42,2%) 64 (33,3%) 20 (10,4%) 192 

(19,1%) 
3 έως 5 φορές 0 (,0%) 44 (47,8%) 41 (44,6%) 7 (7,6%) 92 

(13,9%) 
15 (10,0%) 70 (46,7%) 50 (33,3%) 15 (10,0%) 150 

(14,9%) 
6 έως 12 φορές 0 (,0%) 17 (34,0%) 27 (54,0%) 6 (12,0%) 50  

(7,6%) 
13 (13,1%) 35 (35,4%) 41 (41,4%) 10 (10,1%) 99 

(9,8%) 
13 φορές και άνω 0 (,0%) 2 (13,3%) 10 (66,7%) 3(20,0%) 15  

(2,3%) 
5 (13,9%) 15 (41,7%) 13 (36,1%) 3 (8,3%) 36 

(3,6%) 
           
Εισαγωγή σε 
Νοσοκοµείο          
(τελευταίο έτος) 

          

           
Ναι 0 (,0%) 46 (47,4%) 36 (37,1%) 15 (15,5%) 97 

(10,8%) 
11 (12,4%) 23 (25,8%) 42 (47,2%) 13 (14,6%) 89 

(7,2%) 
Όχι 8 (1,0%) 455 (56,9%) 276 (34,5%) 61 (7,6%) 800 

(89,2%) 
159 (13,9%) 508 (44,4%) 364 (31,8%) 112 (9,8%) 1143 

(92,8%) 

 
1 Ποσοστό % και σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των ανδρών του δείγµατος 
2 Ποσοστό % και σε απόλυτες τιµές  στο σύνολο των γυναικών του δείγµατος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.   
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
Πίνακας 8.1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

 
∆ηµογραφικοί  Παράγοντες 
 

                             
                                    Αυτοαναφερόµενη Υγεία 

 Άριστη Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή Σύνολο1 Pvalue 

ύλο       ,001* 
Άνδρες 58 (13,0%) 115 (25,8%) 145 (32,6%) 102 (22,9%) 25 (5,6%) 445  
Γυναίκες 38 (6,2%) 137 (22,3%) 235 (38,3%) 159 (25,9%) 45 (7,3%) 614  
 
Ηλικιακές  Κατανοµές 

       
,000* 

<49 17 (22,1%) 27 (35,1%) 26 (33,8%) 5 (6,5%) 2 (2,6%) 77  
50-64 62 (11,9%) 169 (32,3%) 195 (37,3%) 87 (16,6%) 10 (1,9%) 523  
65-79 14 (3,8%) 47 (12,8%) 130 (35,4%) 130 (35,4%) 46 (12,5%) 367  
80> 3 (3,3%) 9 (9,8%) 29 (31,5%) 39 (42,4%) 12 (13,0%) 92  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 
 
 
 

 
Συχνότητα Επαφών µε Γενικό Γιατρό 

 
 0 φορές 1 έως 2 φορές 3 έως 5 φορές 6 έως 12 

φορές 
13 φορές και 
άνω 

Σύνολο1 Pvalue 

 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 
 

       

ύλο       ,085 
Άνδρες 124 (18,7%) 220 (33,2%) 166 (25,0%) 125 (18,9%) 28 (4,2%) 663  
Γυναίκες 185 (18,4%) 279 (27,7%) 274 (27,2%) 208 (20,6%) 62 (6,2%) 1008  
        
λικιακές Κατανοµές       ,000* 

<49 27 (21,3%) 48 (37,8%) 38 (29,9%) 12 (9,4%) 2 (1,6%) 127  
50-64 164 (21,5%) 249 (32,6%) 214 (28,0%) 113 (14,8%) 23 (3,0%) 763  
65-79 95 (15,7%) 159 (26,2%) 139 (22,9%) 165 (27,2%) 48 (7,9%) 606  
80> 23 (13,1%) 43 (24,6%) 49 (28,0%) 43 (24,6%) 17 (9,7%) 175  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
 
 
 
 
Πίνακας 8.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 
 
 

 
Συχνότητα Επαφών µε Ειδικό Γιατρό 

 
 0 φορές 1 έως 2 φορές 3 έως 5 φορές 6 έως 12 

φορές 
13 φορές και 
άνω 

Σύνολο1 Pvalue 

 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 
 

       

ύλο       ,200 
Άνδρες 365 (55,3%) 138 (20,9%) 92 (13,9%) 50 (7,6%) 15 (2,3%) 660  
Γυναίκες 529 (52,6%) 192 (19,1%) 150 (14,9%) 99 (9,8%) 36 (3,6%) 1006  
        

λικιακές Κατανοµές       ,165 
<49 64 (50,4%) 30 (23,6%) 15 (11,8%) 13 (10,2%) 5 (3,9%) 127  
50-64 417 (54,8%) 161 (21,2%) 114 (15,0%) 52 (6,8%) 17 (2,2%) 761  
65-79 313 (51,8%) 109 (18,0%) 91 (15,1%) 68 (11,3%) 23 (3,8%) 604  
80> 100 (57,5%) 30 (17,2%) 22 (12,6%) 16 (9,2%) 6 (3,4%) 174  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
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Πίνακας 8.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α (το τελευταίο έτος) 
 

 
 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες                                              Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
 Ναι Όχι Σύνολο1 Pvalue 
ύλο    ,004* 
Άνδρες 97 (10,8%) 800 (89,2%) 897  
Γυναίκες 89 (7,2%) 1143 (92,8%) 1232  
     
λικιακές Κατανοµές    ,000* 

<49 11 (6,2%) 167 (93,8%) 178  
50-64 69 (6,7%) 963 (93,3%) 1032  
65-79 78 (10,9%) 640 (89,1%) 718  
80> 28 (13,9%) 173 (86,1%) 201  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2.1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
Κοινωνικοί Παράγοντες 

 
                                                  Αυτοαναφερόµενη Υγεία 
 

 Άριστη Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή Σύνολο1 Pvalue 
 
Μορφωτικό  Επίπεδο 

       
,000* 

Καµία 0 (,0%) 8 (7,6%) 32 (30,5%) 44 (41,9%) 21 (20,0%) 105  
Βασική 30 (6,5%) 75 (16,2%) 167 (36,0%) 149 (32,1%) 43 (9,3%) 464  
Μέση 29 (9,9%) 90 (30,6%) 127 (43,2%) 43 (14,6%) 5 (1,7%) 294  
Ανώτατη 37 (18,9%) 79 (40,3%) 54 (27,6%) 25 (12,8%) 1 (,5%) 196  
        
Απασχόληση        
Εργασιακή  Κατάσταση       ,000* 
Συνταξιούχοι 35 (7,2%) 78 (16,0%) 167 (34,4%) 158 (32,5%) 48 (9,9%) 486  
Εργαζόµενοι 43 (15,4%) 103 (36,9%) 98 (35,1%) 35 (12,5%) 0 (,0%) 279  
΄Άνεργοι 18 (6,4%) 71 (25,4%) 115 (41,1%) 62 (22,1%) 14 (5,0%) 260  
Μόνιµα Ασθενείς 0 (,0%) 0 (,0%) 0 (,0%) 6 (42,9%) 8 (57,1%) 14  
        
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας       ,131 
Ναι 25 (12,8%) 67 (34,2%) 72 (36,7%) 32 (16,3%)  196  
Όχι 21 (17,5%) 50 (41,7%) 38 (31,7%) 11 (9,2%)  120  
        
Οικογενειακή  Κατάσταση       ,000* 
Ποτέ Παντρεµένοι 4 (11,1%) 16 (44,4%) 10 (27,8%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 36  
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 82 (11,4%) 181 (25,1%) 260 (36,1%) 165 (22,9%) 32 (4,4%) 720  
∆ιαζευγµένοι 7 (12,5%) 10 (17,9%) 31 (55,4%) 7 (12,5%) 1 (1,8%) 56  
Χήροι 3 (1,2%) 45 (18,2%) 79 (32,0%) 85 (34,4%) 35 (14,2%) 247  
        
Κοινωνικές Σχέσεις        
∆είκτης Συµµετοχής σε Κοινωνικά  ∆ίκτυα        
1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά       ,488 
Συχνά 27 (6,1%) 85 (19,3%) 160 (36,3%) 131 (29,7%) 38 (8,6%) 441  
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 1 (3,0%) 5 (15,2%) 13 (39,4%) 9 (27,3%) 5 (15,2%) 33  
Ποτέ 0 (,0%) 0 (,0%) 0 (,0%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 2  
 
2. Μέγεθος Νοικοκυριού 

       
,000* 

1 Άτοµο 11 (4,0%) 58 (21,3%) 96 (35,3%) 77 (28,3%) 30 (11,0%) 272  
2 Άτοµα 34 (8,2%) 73 (17,5%) 154 (37,0%) 125 (30,0%) 30 (7,2%) 416  
3 Άτοµα 21 (12,7%) 43 (26,1%) 65 (39,4%) 31 (18,8%) 5 (3,0%) 165  
4 και πάνω Άτοµα 30 (14,6%) 78 (37,9%) 65 (31,6%) 28 (13,6%) 5 (2,4%) 206  
        
3. Τρόποι Συµβίωσης       ,000* 
Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο 83 (11,6%) 180 (25,1%) 258 (36,0%) 165 (23,0%) 31 (4,3%) 717  
Ζώντες Μόνοι 13 (3,8%) 72 (21,1%) 122 (35,7%) 96 (28,1%) 39 (11,4%) 342  
        
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης        
Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες        ,000* 
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 5 (17,9%) 9 (32,1%) 6 (21,4%) 7 (25,0%) 1 (3,6%) 28  
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 7 (13,2%) 4 (7,5%) 20 (37,7%) 20 (37,7%) 2 (3,8%) 53  
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 6 (5,7%) 33 (31,4%) 43 (41,0%) 21 (20,0%) 2 (1,9%) 105  
Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού 
προγράµµατος 

8 (25,0%) 15 (46,9%) 5 (15,6%) 3 (9,4%) 1 (3,1%) 32  

Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους 
σωµατείο 

8 (26,7%) 5 (16,7%) 10 (33,3%) 5 (16,7%) 2 (6,7%) 30  

Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση 
(εκκλησία) 

19 (6,4%) 57 (19,1%) 111 (37,1%) 94 (31,4%) 18 (6,0%) 299  

Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 3 (11,5%) 9 (34,6%) 10 (38,5%) 4 (15,4%) 0 (,0%)  26  
Τίποτε από αυτά 40 (8,7%) 114 (24,7%) 171 (37,0%) 100 (21,6%) 37 (8,0%) 462  
        
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης        
1. Λήψη Βοήθειας  
σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 

       
,000* 

Ναι 6 (3,1%) 22 (11,4%) 67 (34,7%) 71 (36,8%) 27 (14,0%) 193  
Όχι 58 (10,2%) 154 (27,1%) 205 (36,1%) 124 (21,8%) 27 (4,8%) 568  
2. Ικανοποίηση από τη ληφθείσα βοήθεια       ,026* 
Συνέχεια- Συνήθως  6 (6,5%) 24 (25,8%) 37 (39,8%) 26 (28,0%) 93  
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ  0 (,0%) 4 (25,0%) 12 (75,0%) (0 ,0%) 16  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2.1.1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ 
ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
 

 
  Φύλο                 Παράγοντες 

 
                                                  Αυτοαναφερόµενη Υγεία 
 

 Άριστη Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή Σύνολο1 Pvalue 
         
 Εργασιακή  Κατάσταση        

Άνδρας Συνταξιούχοι 27 (11,1%) 40 (16,4%) 82 (33,6%) 73 (29,9%) 22 (9,0%) 244 0,000* 

 Εργαζόµενοι 31 (17,0%) 72 (39,6%) 58 (31,9%) 21 (11,5%) 0 (0,0%) 182  
 Άνεργοι 0 (0,0%) 3 (23,1%) 5 (38,5%) 3 (23,1%) 2 (15,4%) 13  
 Μόνιµα Ασθενείς 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6  
 Σύνολο 58 (13,0%) 115 (25,8%) 145 (32,6%) 102 (22,9%) 25 (5,6%) 445  
         

Γυναίκα Συνταξιούχοι 8 (3,3%) 38 (15,7%) 85 (35,1%) 85 (35,1%) 26 (10,7%) 242 0,000* 

 Εργαζόµενοι 12 (12,4%) 31 (32,0%) 40 (41,2%) 14 (14,4%) 0 (0,0%) 97  
 Άνεργοι 18 (6,7%) 68 (25,5%) 110 (41,2%) 59 (22,1%) 12 (4,5%) 267  
 Μόνιµα Ασθενείς 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8  
 Σύνολο 38 (6,2%) 137 (22,3%) 235 (38,3%) 159 (25,9%) 45 (7,3%) 614  
         
         
 Οικογενειακή  

Κατάσταση 
       

Άνδρας Ποτέ Παντρεµένοι 2 (10,0%) 11 (55,0%) 5 (25,0%) 1 (5,0%) 1 (5,0%) 20 0,007* 

 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 51 (13,9%) 94 (25,5%) 121 (32,9%) 84 (22,8%) 18 (4,9%) 368  
 ∆ιαζευγµένοι 4 (20,0%) 4 (20,0%) 8 (40,0%) 4 (20,0%) 0 (0,0%) 20  
 Χήροι 1 (2,7%) 6 (16,2%) 11 (29,7%) 13 (35,1%) 6 (16,2%) 37  
 Σύνολο 58 (13,0%) 115 (25,8%) 145 (32,6%) 102 (22,9%) 25 (5,6%) 445  
         
Γυναίκα Ποτέ Παντρεµένοι 2 (12,5%) 5 (31,3%) 5 (31,3%) 3 (18,8%) 1 (6,3%) 16 0,000* 

 Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 31 (8,8%) 87 (24,7%) 139 (39,5%) 81 (23,0%) 14 (4,0%) 352  
 ∆ιαζευγµένοι 3 (8,3%) 6 (16,7%) 23 (63,9%) 3 (8,3%) 1 (2,8%) 36  
 Χήροι 2 (1,0%) 39 (18,6%) 68 (32,4%) 72 (34,3%) 29 (13,8%) 210  
 Σύνολο 38 (6,2%) 137 (22,3%) 235 (38,3%) 159 (25,9%) 45 (7,3%) 614  
         
          
 Ιδιοκατοίκηση        

Άνδρας Ιδιοκτήτης 39 (14,6%) 72 (27,0%) 84 (31,5%) 61 (22,8%) 11 (4,1%) 267 0,000* 

 Ενοικιαστής 5 (15,6%) 10 (31,3%) 8 (25,0%) 8 (25,0%) 1 (3,1%) 32  
 Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 1 (5,6%) 2 (11,1%) 7 (38,9%) 2 (11,1%) 6 (33,3%) 18  
 Σύνολο 45 (14,2%) 84 (26,5%) 99 (31,2%) 71 (22,4%) 18 (5,7%) 317  
         
Γυναίκα Ιδιοκτήτης 14 (4,0%) 73 (20,6%) 142 (40,1%) 101 (28,5%) 24 (6,8%) 354 0,479 

 Ενοικιαστής 1 (2,4%) 8 (19,0%) 15 (35,7%) 12 (28,6%) 6 (14,3%) 42  
 Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 3 (7,5%) 8 (20,0%) 12 (30,0%) 11 (27,5%) 6 (15,0%) 40  
 Σύνολο 18 (4,1%) 89 (20,4%) 169 (38,8%) 124 (28,4%) 36 (8,3%) 436  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 
 

                                                                                     Συχνότητα Επαφών µε Γενικό Γιατρό 
Κοινωνικοί Παράγοντες 
 0 φορές 1 έως 2 φορές 3 έως 5 

φορές 
6 έως 12 
φορές 

13 φορές 
και άνω 

Σύνολο1 Pvalue 
Μορφωτικό  Επίπεδο       ,000* 
Καµία 20 (11,0%) 49 (27,1%) 48 (26,5%) 44 (24,3%) 20 (11,0%) 181  
Βασική 118 (16,6%) 180 (25,3%) 194 (27,3%) 172 (24,2%) 47 (6,6%) 711  
Μέση 93 (19,4%) 160 (33,3%) 134 (27,9%) 79 (16,5%) 14 (2,9%) 480  
Ανώτατη 78 (26,1%) 110 (36,8%) 64 (21,4%) 38 (12,7%) 9 (3,0%) 299  
        
Απασχόληση        
Εργασιακή  Κατάσταση       ,000* 
Συνταξιούχοι 146 (18,4%) 212 (26,7%) 187 (23,5%) 196 (24,7%) 54 (6,8%) 795  
Εργαζόµενοι 78 (19,5%) 151 (37,8%) 117 (29,3%) 48 (12,0%) 6 (1,5%) 400  
Άνεργοι 82 (18,3%) 132 (29,4%) 128 (28,5%) 81 (18,0%) 26 (5,8%) 449  
Μόνιµα Ασθενείς 3 (11,1%) 4 (14,8%) 8 (29,6%) 8 (29,6%) 4 (14,8%) 27  
        
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας       ,595 
Ναι 49 (17,8%) 108 (39,1%) 82 (29,7%) 32 (11,6%) 5 (1,8%) 276  
Όχι 40 (21,2%) 65 (34,4%) 52 (27,5%) 29 (15,3%) 3 (1,6%) 189  
        
Οικογενειακή  Κατάσταση       ,000* 
Ποτέ Παντρεµένοι 10 (16,4%) 14 (23,0%) 18 (29,5%) 18 (29,5%) 1 (1,6%) 61  
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 227 (20,0%) 360 (31,8%) 306 (27,0%) 194 (17,1%) 46 (4,1%) 1133  
∆ιαζευγµένοι 19 (26,4%) 26 (36,1%) 18 (25,0%) 9 (12,5%) 0 (,0%) 72  
Χήροι 53 (13,1%) 99 (24,4%) 98 (24,2%) 112 (27,7%) 43 (10,6%) 405  
        
Κοινωνικές Σχέσεις        
∆είκτης Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα        
1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά       ,291 
Συχνά 126 (18,4%) 189 (27,6%) 161 (23,5%) 156 (22,8%) 52 (7,6%) 684  
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 8 (19,5%) 10 (24,4%) 14 (34,1%) 9 (22,0%) 0 (,0%) 41  
Ποτέ 0 (,0%) 0 (,0%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) 1 (20,0%) 5  
        
2. Μέγεθος Νοικοκυριού       ,000* 
1 Άτοµο 69 (15,9%) 114 (26,2%) 100 (23,0%) 116 (26,7%) 36 (8,3%) 435  
2 Άτοµα 115 (17,6%) 180 (27,5%) 190 (29,0%) 137 (20,9%) 33 (5,0%) 655  
3 Άτοµα 46 (18,9%) 84 (34,4%) 67 (27,5%) 39 (16,0%) 8 (3,3%) 244  
4 και πάνω Άτοµα 79 (23,4%) 121 (35,9%) 83 (24,6%) 41 (12,2%) 13 (3,9%) 337  
        
3. Τρόποι Συµβίωσης       ,000* 
Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο 225 (19,9%) 360 (31,9%) 306 (27,1%) 194 (17,2%) 45 (4,0%) 1130  
Ζώντες Μόνοι 84 (15,6%) 138 (25,6%) 134 (24,8%) 139 (25,7%) 45 (8,3%) 540  
        
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης       ,028* 
Συµµετοχή σε  Κοινωνικές ∆ραστηριότητες        
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 10 (22,7%) 13 (29,5%) 8 (18,2%) 9 (20,5%) 4 (9,1%) 44  
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 15 (18,5%) 22 (27,2%) 26 (32,1%) 10 (12,3%) 8 (9,9%) 81  
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 32 (17,3%) 60 (32,4%) 60 (32,4%) 28 (15,1%) 5 (2,7%) 185  
Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού 
προγράµµατος 11 (23,4%) 14 (29,8%) 9 (19,1%) 10 (21,3%) 3 (6,4%) 47  

Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους 
σωµατείο 7 (10,6%) 29 (43,9%) 18 (27,3%) 10 (15,2%) 2 (3,0%) 66  

Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση 
(εκκλησία) 91 (19,3%) 126 (26,8%) 107 (22,7%) 116 (24,6%) 31 (6,6%) 471  

Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 6 (16,7%) 16 (44,4%) 8 (22,2%) 5 (13,9%) 1 (2,8%) 36  
Τίποτε από αυτά 134 (19,3%) 212 (30,5%) 185 (26,6%) 136 (19,6%) 28 (4,0%) 695  
        
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης        
1. Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει 
ανάγκη 

       
,000 

Ναι 49 (14,8%) 81 (24,5%) 77 (23,3%) 91 (27,5%) 33 (10,0%) 331  
Όχι 176 (20,7%) 266 (31,2%) 218 (25,6%) 160 (18,8%) 32 (3,8%) 852  
2. Ικανοποίηση από ληφθείσα βοήθεια       ,108 
Συνέχεια- Συνήθως 18 (9,8%) 33 (17,9%) 57 (31,0%) 56 (30,4%) 20 (10,9%) 184  
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ 4 (13,8%) 11 (37,9%) 5 (17,2%) 7 (24,1%) 2 (6,9%) 29  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 
 

                                                
                                                                              Συχνότητα Επαφών µε Ειδικό Γιατρό 
Κοινωνικοί Παράγοντες 
 0 φορές 1 έως 2 φορές 3 έως 5 

φορές 
6 έως 12 
φορές 

13 φορές 
και άνω 

Σύνολο1 Pvalue 
Μορφωτικό  Επίπεδο       ,004* 
Καµία 98 (54,7%) 29 (16,2%) 21 (11,7%) 21 (11,7%) 10 (5,6%) 179  
Βασική 399 (56,3%) 115 (16,2%) 102(14,4%) 67 (9,4%) 26 (3,7%) 709  
Μέση 254 (52,9%) 109 (22,7%) 74 (15,4%) 35 (7,3%) 8 (1,7%) 480  
Ανώτατη 143 (48,0%) 77 (25,8%) 45 (15,1%) 26 (8,7%) 7 (2,3%) 298  
        
Απασχόληση        
Εργασιακή  Κατάσταση       ,000* 
Συνταξιούχοι 411 (51,8%) 151 (19,0%) 121(15,3%) 80 (10,1%) 30 (3,8%) 793  
Εργαζόµενοι 229 (57,4%) 93 (23,3%) 47 (11,8%) 22 (5,5%) 8 (2,0%) 399  
Άνεργοι 239 (53,5%) 83 (18,6%) 74 (16,6%) 42 (9,4%) 9 (2,0%) 447  
Μόνιµα Ασθενείς 15 (55,6%) 3 (11,1%) 0 (,0%) 5 (18,5%) 4 (14,8%) 27  
        
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας       ,755 
Ναι 157 56,9% 68 24,6% 32 11,6% 14 5,1% 5 1,8% 276  
Όχι 108 57,4% 41 21,8% 20 10,6% 14 7,4% 5 2,7% 188  
        
Οικογενειακή  Κατάσταση       ,007* 
Ποτέ Παντρεµένοι 37 (60,7%) 11 (18,0%) 6 (9,8%) 5 (8,2%) 2 (3,3%) 61  
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 588 (52,1%) 244 (21,6%) 173(15,3%) 96 (8,5%) 28 (2,5%) 1129  
∆ιαζευγµένοι 29 (40,3%) 21 (29,2%) 12 (16,7%) 7 (9,7%) 3 (4,2%) 72  
Χήροι 240 (59,4%) 54 (13,4%) 51 (12,6%) 41 (10,1%) 18 (4,5%) 404  
        
Κοινωνικές Σχέσεις        
∆είκτης Συµµετοχής σε Κοινωνικά 
∆ίκτυα 

       

1. Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά       ,587 
Συχνά 361 (53,1%) 126 (18,5%) 109(16,0%) 61 (9,0%) 23 (3,4%) 680  
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 27 (65,9%) 2 (4,9%) 6 (14,6%) 5 (12,2%) 1 (2,4%) 41  
Ποτέ 3 (60,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 0 (,0%) 0 (,0%) 5  
        
2. Μέγεθος Νοικοκυριού       ,011* 
1 Άτοµο 244 (56,2%) 69 (15,9%) 57 (13,1%) 46 (10,6%) 18 (4,1%) 434  
2 Άτοµα 342 (52,4%) 122 (18,7%) 105(16,1%) 62 (9,5%) 22 (3,4%) 653  
3 Άτοµα 124 (50,8%) 52 (21,3%) 41 (16,8%) 21 (8,6%) 6 (2,5%) 244  
4 και πάνω Άτοµα 184 (54,9%) 87 (26,0%) 39 (11,6%) 20 (6,0%) 5 (1,5%) 335  
 
3. Τρόποι Συµβίωσης 

       
,006* 

Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο 587 (52,1%) 244 (21,7%) 173(15,4%) 94 (8,3%) 28 (2,5%) 1126  
Ζώντες Μόνοι 306 (56,8%) 86 (16,0%) 69 (12,8%) 55 (10,2%) 23 (4,3%) 539  
        
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης        
Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες       ,618 
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική 
εργασία 26 (59,1%) 8 (18,2%) 6 (13,6%) 4 (9,1%) 0 (,0%) 44  

Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 38 (47,5%) 12 (15,0%) 15 (18,8%) 10 (12,5%) 5 (6,3%) 80  
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή 
γείτονες 101 (54,6%) 40 (21,6%) 30 (16,2%) 7 (3,8%) 7 (3,8%) 185  

Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή 
εκπαιδευτικού προγράµµατος 28 (59,6%) 7 (14,9%) 8 (17,0%) 3 (6,4%) 1 (2,1%) 47  

Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου 
είδους σωµατείο 40 (60,6%) 13 (19,7%) 6 (9,1%) 7 (10,6%) 0 (,0%) 66  

Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση 
(εκκλησία) 240 (51,1%) 99 (21,1%) 74 (15,7%) 44 (9,4%) 13 (2,8%) 470  

Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 20 (55,6%) 7 (19,4%) 4 (11,1%) 5 (13,9%) 0 (,0%) 36  
Τίποτε από αυτά 372 (53,8%) 140 (20,2%) 94 (13,6%) 66 (9,5%) 20 (2,9%) 692  
        
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης        
1. Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου 
υπάρχει ανάγκη 

       
,012* 

Ναι 167 (50,8%) 55 (16,7%) 54 (16,4%) 35 (10,6%) 18 (5,5%) 329  
Όχι 460 (54,2%) 180 (21,2%) 122(14,4%) 67 (7,9%) 20 (2,4%) 849  
2. Ικανοποίηση από ληφθείσα βοήθεια       ,415 
Συνέχεια- Συνήθως 97 (53,0%) 27 (14,8%) 25 (13,7%) 21 (11,5%) 13 (7,1%) 183  
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ 14 (50,0%) 7 (25,0%) 3 (10,7%) 4 (14,3%) 0 (,0%) 28  

 
  1Σε απόλυτες τιµές 
   * Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.2.4.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α   
 
 

 
Κοινωνικοί Παράγοντες                                                   Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
 Ναι Όχι Σύνολο1 Pvalue 
Μορφωτικό  Επίπεδο    ,005* 
Καµία 28 (13,1%) 185 (86,9%) 213  
Βασική 90 (9,9%) 817 (90,1%) 907  
Μέση 37 (6,0%) 580 (94,0%) 617  
Ανώτατη 31 (7,9%) 361 (92,1%) 392  
     
Απασχόληση     
Εργασιακή  Κατάσταση    ,000* 
Συνταξιούχοι 104(10,8%) 863 (89,2%) 967  
Εργαζόµενοι 39 (6,9%) 530 (93,1%) 569  
Άνεργοι 35 (6,2%) 528 (93,8%) 563  
Μόνιµα Ασθενείς 8 (26,7%) 22 (73,3%) 30  
     
∆είκτης Σωµατικά  Απαιτητικής Εργασίας    ,068 
Ναι 32 (8,1%) 364 (91,9%) 396  
Όχι 11 (4,4%) 239 (95,6%) 250  
     
Οικογενειακή  Κατάσταση    ,061 
Ποτέ Παντρεµένοι 2 (2,2%) 88 (97,8%) 90  
Έγγαµοι-Ζώντες σε µόνιµη Συµβίωση 125 (8,5%) 1349 (91,5%) 1474  
∆ιαζευγµένοι 9 (8,8%) 93 (91,2%) 102  
Χήροι 50 (10,8%) 413 (89,2%) 463  
     
Κοινωνικές Σχέσεις     
∆είκτης  Συµµετοχής σε Κοινωνικά ∆ίκτυα     
1. Συχνότητα Επαφών  µε τα Παιδιά    ,210 
Συχνά 77 (9,1%) 766 (90,9%) 843  
Λιγότερο Συχνά-Σπάνια 8 (16,0%) 42 (84,0%) 50  
Ποτέ 0 (,0%) 5 (100,0%) 5  
     
2. Μέγεθος Νοικοκυριού    ,278 
1 Άτοµο 49 (9,2%) 481 (90,8%) 530  
2 Άτοµα 80 (9,8%) 733 (90,2%) 813  
3 Άτοµα 22 (6,6%) 309 (93,4%) 331  
4 και πάνω Άτοµα 35 (7,7%) 420 (92,3%) 455  
     
3. Τρόποι Συµβίωσης    ,658 
Ζώντες µε Σύζυγο ή Σύντροφο 126 (8,6%) 1346 (91,4%) 1472  
Ζώντες Μόνοι 60 (9,1%) 596 (90,9%) 656  
     
∆είκτης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης     
Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες     ,001* 
Συµµετοχή σε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 6 (10,2%) 53 (89,8%) 59  
Φροντίδα άρρωστου ή ανάπηρου ενήλικα 10 (10,2%) 88 (89,8%) 98  
Προσφορά βοήθειας σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 4 (1,8%) 223 (98,2%) 227  
Παρακολούθηση  επιµορφωτικού ή εκπαιδευτικού προγράµµατος 0 (,0%) 57 (100,0%) 57  
Συµµετοχή σε αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους σωµατείο 3 (3,6%) 80 (96,4%) 83  
Συµµετοχή σε θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση (εκκλησία) 55 (9,4%) 532 (90,6%) 587  
Συµµετοχή σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 5 (10,4%) 43 (89,6%) 48  
Τίποτε από αυτά 91 (9,9%) 826 (90,1%) 917  
     
∆είκτες Κοινωνικής Στήριξης     
1. Λήψη Βοήθειας  σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη    ,000* 
Ναι 54 (14,0%) 332 (86,0%) 386  
Όχι 73 (6,6%) 1028 (93,4%) 1101  
     
2. Ικανοποίηση από ληφθείσα βοήθεια    ,384 
Συνέχεια- Συνήθως 40 (19,4%) 166 (80,6%) 206  
Μερικές Φορές- Σχεδόν Ποτέ 4 (12,9%) 27 (87,1%) 31  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.3.1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Οικονοµικοί Παράγοντες 

Αυτοαναφερόµενη Υγεία 

 Άριστη Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή Σύνολο1 Pvalue
 

Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες        
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση        
Εισόδηµα από  Εργασία       ,003* 
Έως 5000 �υρώ 4 (10,3%) 7 (17,9%) 15 (38,5%) 11 (28,2%) 2 (5,1%) 39  
5000 έως 20000 ευρώ 19 (12,9%) 55 (37,4%) 46 (31,3%) 27 (18,4%) 0 (,0%) 147  
20000 �υρώ και άνω 16 (19,5%) 32 (39,0%) 26 (31,7%) 8 (9,8%) 0 (,0%) 82  
        
Εισόδηµα από  Συντάξεις       ,297 
Έως 3.000 �υρώ 34 (8,7%) 80 (20,6%) 140 (36,0%) 109 (28,0%) 26 (6,7%) 389  
3.000 έως 10.000 �υρώ 8 (12,5%) 13 (20,3%) 23 (35,9%) 13 (20,3%) 7 (10,9%) 64  
10.000 �υρώ και άνω 6 (19,4%) 9 (29,0%) 7 (22,6%) 8 (25,8%) 1 (3,2%) 31  
        
2. ∆είκτες Περιουσίας        
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων       ,000* 
Ναι 49 (11,6%) 115 (27,1%) 146 (34,4%) 102 (24,1%) 12 (2,8%) 424  
Όχι 16 (4,9%) 51 (15,6%) 122 (37,3%) 98 (30,0%) 40 (12,2%) 327  
        
Αποταµιευτική Συµπεριφορά       ,035* 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 � 26 (11,3%) 49 (21,3%) 81 (35,2%) 67 (29,1%) 7 (3,0%) 230  
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 � 5 (13,2%) 16 (42,1%) 12 (31,6%) 4 (10,5%) 1 (2,6%) 38  
        
3. Μέσα Ιδιοκτησίας        
Ιδιοκατοίκηση       ,013* 
Ιδιοκτήτης 53 (8,5%) 145 (23,3%) 226 (36,4%) 162 (26,1%) 35 (5,6%) 621  
Ενοικιαστής 6 (8,1%) 18 (24,3%) 23 (31,1%) 20 (27,0%) 7 (9,5%) 74  
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 4 (6,9%) 10 (17,2%) 19 (32,8%) 13 (22,4%) 12 (20,7%) 58  
        
Κατοχή Αυτοκινήτου       ,000* 
Κανένα Αυτοκίνητο 17 (4,1%) 66 (15,8%) 151 (36,1%) 138 (33,0%) 46 (11,0%) 418  
1 Αυτοκίνητο 41 (13,6%) 81 (26,9%) 113 (37,5%) 58 (19,3%) 8 (2,7%) 301  
2 Αυτοκίνητα και άνω 13 (19,4%) 29 (43,3%) 18 (26,9%) 6 (9,0%) 1 (1,5%) 67  
        
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών      
      Συνθηκών Στήριξης 

       

1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη       ,000* 
Βελτιώθηκε 10 (20,4%) 14 (28,6%) 17 (34,7%) 5 (10,2%) 3 (6,1%) 49  
Παρέµεινε Ίδια 28 (7,7%) 96 (26,5%) 136 (37,6%) 85 (23,5%) 17 (4,7%) 362  
Χειροτέρεψε 25 (7,4%) 63 (18,5%) 114 (33,5%) 105 (30,9%) 33 (9,7%) 340  
        
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας       ,002* 
∆ύσκολα 38 (7,0%) 114 (21,0%) 192 (35,4%) 153 (28,2%) 45 (8,3%) 542  
Εύκολα 25 (12,0%) 59 (28,4%) 75 (36,1%) 41 (19,7%) 8 (3,8%) 208  
        
3. Ικανοποίηση από το Μισθό       ,205 
Συµφωνώ 30 (17,6%) 66 (38,8%) 55 (32,4%) 19 (11,2%)  170  
∆ιαφωνώ 17 (12,0%) 48 (33,8%) 53 (37,3%) 24 (16,9%)  142  
        
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης   
   Εισοδηµατικών  Πόρων 

       

Οικονοµικές Μεταβιβάσεις       ,010* 
Ναι 1 (1,1%) 17 (18,5%) 40 (43,5%) 23 (25,0%) 11 (12,0%) 92  
Όχι 70 (10,1%) 159 (22,9%) 242 (34,9%) 179 (25,8%) 44 (6,3%) 694  
        
Ασφαλιστική   Κάλυψη        
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης       ,639 
Ασφαλισµένοι 92 (9,1%) 242 (23,8%) 364 (35,9%) 252 (24,8%) 65 (6,4%) 1015  
Ανασφάλιστοι 4 (9,8%) 9 (22,0%) 15 (36,6%) 8 (19,5%) 5 (12,2%) 41  
        
 
2. Κατηγορία Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας  

       
,000* 

ΙΚΑ 32 (7,5%) 88 (20,8%) 154 (36,3%) 114 (26,9%) 36 (8,5%) 424  
ΟΓΑ 4 (2,3%) 27 (15,3%) 60 (33,9%) 66 (37,3%) 20 (11,3%) 177  
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 13 (9,6%) 46 (34,1%) 46 (34,1%) 24 (17,8%) 6 (4,4%) 135  
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 25 (17,0%) 45 (30,6%) 48 (32,7%) 26 (17,7%) 3 (2,0%) 147  
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 4 (13,3%) 9 (30,0%) 14 (46,7%) 3 (10,0%) 0 (,0%) 30  
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 5 (31,3%) 7 (43,8%) 4 (25,0%) 0 (,0%) 0 (,0%) 16  
ΤΑΞΥ 0 (,0%) 0 (,0%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 0 (,0%) 2  
NAT 4 (8,0%) 11 (22,0%) 21 (42,0%) 14 (28,0%) 0 (,0%)  

50 
 

∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 2 (11,8%) 4 (23,5%) 9 (52,9%) 2 (11,8%) 0 (,0%) 17  
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 3 (17,6%) 5 (29,4%) 7 (41,2%) 2 (11,8%) 0 (,0%) 17  
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 4 (9,8%) 9 (22,0%) 15 (36,6%) 8 (19,5%) 5 (12,2%) 41  
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1Σε απόλυτες τιµές           
*Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.3.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 

                                                                                  Συχνότητα Επαφών µε Γενικό Γιατρό 
Οικονοµικοί Παράγοντες 
 0 φορές 1 έως 2 

φορές 
3 έως 5 
φορές 

6 έως 12 
φορές 

13 φορές 
και άνω 

Σύνολο1 Pvalue 
Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες        
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση        
Εισόδηµα από Εργασία       ,342 
Έως 5000 �υρώ 11 (17,7%) 24 (38,7%) 13 (21,0%) 13 (21,0%) 1 (1,6%) 62  
5000 έως 20000 ευρώ 41 (18,6%) 83 (37,7%) 58 (26,4%) 32 (14,5%) 6 (2,7%) 220  
20000 �υρώ και άνω 23 (20,5%) 48 (42,9%) 32 (28,6%) 8 (7,1%) 1 (,9%) 112  
        
Εισόδηµα από Συντάξεις       ,572 
Έως 3.000 �υρώ 100 (16,5%) 182 (30,0%) 159 (26,2%) 128 (21,1%) 38 (6,3%) 607  
3.000 έως 10.000 �υρώ 16 (16,5%) 29 (29,9%) 28 (28,9%) 17 (17,5%) 7 (7,2%) 97  
10.000 �υρώ και άνω 10 (25,6%) 14 (35,9%) 7 (17,9%) 8 (20,5%) 0 (,0%) 39  
        
2. ∆είκτες Περιουσίας        
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων       ,007 
Ναι 149 (21,6%) 207 (30,0%) 172 (24,9%) 137 (19,8%) 26 (3,8%) 691  
Όχι 82 (16,6%) 139 (28,2%) 127 (25,8%) 105 (21,3%) 40 (8,1%) 493  
        
Αποταµιευτική Συµπεριφορά       ,294 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �υρώ 77 (19,9%) 115 (29,8%) 98 (25,4%) 78 (20,2%) 18 (4,7%) 386  
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �υρώ 20 (31,7%) 17 (27,0%) 15 (23,8%) 9 (14,3%) 2 (3,2%) 63  
        
3. Μέσα Ιδιοκτησίας        
Ιδιοκατοίκηση       ,000 
Ιδιοκτήτης 191 (19,3%) 291 (29,4%) 256 (25,9%) 208 (21,0%) 44 (4,4%) 990  
Ενοικιαστής 19 (18,4%) 32 (31,1%) 26 (25,2%) 21 (20,4%) 5 (4,9%) 103  
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 15 (18,1%) 18 (21,7%) 11 (13,3%) 22 (26,5%) 17 (20,5%) 83  
        
Κατοχή Αυτοκινήτου       ,000 
Κανένα Αυτοκίνητο 108 (16,2%) 167 (25,1%) 176 (26,4%) 169 (25,4%) 46 (6,9%) 666  
1 Αυτοκίνητο 93 (20,0%) 154 (33,0%) 123 (26,4%) 76 (16,3%) 20 (4,3%) 466  
2 Αυτοκίνητα και άνω 33 (35,5%) 35 (37,6%) 12 (12,9%) 11 (11,8%) 2 (2,2%) 93  
        
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών 
      Συνθηκών Στήριξης 

       

1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη       ,344 
Βελτιώθηκε 18 (21,4%) 31 (36,9%) 15 (17,9%) 14 (16,7%) 6 (7,1%) 84  
Παρέµεινε Ίδια 102 (17,3%) 169 (28,6%) 161 (27,3%) 126 (21,4%) 32 (5,4%) 590  
Χειροτέρεψε 105 (21,0%) 141 (28,2%) 117 (23,4%) 110 (22,0%) 27 (5,4%) 500  
        
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας       ,580 
∆ύσκολα 151 (18,3%) 234 (28,4%) 212 (25,8%) 179 (21,7%) 47 (5,7%) 823  
Εύκολα 74 (21,3%) 107 (30,7%) 81 (23,3%) 69 (19,8%) 17 (4,9%) 348  
        
3. Ικανοποίηση από το Μισθό       ,345 
Συµφωνώ 47 (19,4%) 98 (40,5%) 68 (28,1%) 25 (10,3%) 4 (1,7%) 242  
∆ιαφωνώ 40 (18,5%) 72 (33,3%) 66 (30,6%) 34 (15,7%) 4 (1,9%) 216  
        
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων        
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις       ,415 
Ναι 31 (19,5%) 38 (23,9%) 39 (24,5%) 40 (25,2%) 11 (6,9%) 159  
Όχι 203 (19,1%) 318 (29,9%) 271 (25,4%) 216 (20,3%) 57 (5,4%) 1065  
        
Ασφαλιστική Κάλυψη        
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης       ,351 
Ασφαλισµένοι 300 (18,4%) 491 (30,2%) 423 (26,0%) 325 (20,0%) 88 (5,4%) 1627  
Ανασφάλιστοι 9 (21,4%) 8 (19,0%) 16 (38,1%) 7 (16,7%) 2 (4,8%) 42  
        
2. Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας       ,004 
ΙΚΑ 113 (16,0%) 190 (27,0%) 189 (26,8%) 164 (23,3%) 49 (7,0%) 705  
ΟΓΑ 50 (17,0%) 85 (28,9%) 84 (28,6%) 58 (19,7%) 17 (5,8%) 294  
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 33 (15,3%) 74 (34,3%) 67 (31,0%) 37 (17,1%) 5 (2,3%) 216  
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 58 (25,2%) 76 (33,0%) 48 (20,9%) 36 (15,7%) 12 (5,2%) 230  
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 12 (27,9%) 13 (30,2%) 11 (25,6%) 7 (16,3%) 0 (,0%) 43  
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 4 (17,4%) 11 (47,8%) 6 (26,1%) 2 (8,7%) 0 (,0%) 23  
ΤΑΞΥ (0 ,0%) (0 ,0%) (0 ,0%) 1 (100,0%) 0 (,0%) 1  
NAT 19 (30,2%) 19 (30,2%) 8 (12,7%) 13 (20,6%) 4 (6,3%) 63  
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 7 (21,9%) 14 (43,8%) 6 (18,8%) 5 (15,6%) 0 (,0%) 32  
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 4 (20,0%) 9 (45,0%) 4 (20,0%) 2 (10,0%) 1 (5,0%) 20  
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 9 (21,4%) 8 (19,0%) 16 (38,1%) 7 (16,7%) 2 (4,8%) 42  
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1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.3.3.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΕΙ∆ΙΚΟ  ΓΙΑΤΡΟ 

                                                                                 Συχνότητα Επαφών µε Ειδικό Γιατρό 
Οικονοµικοί Παράγοντες 
 0 φορές 1 έως 2 

φορές 
3 έως 5 
φορές 

6 έως 12 
φορές 

13 φορές 
και άνω 

Σύνολο1 Pvalue 

Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες        
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση        
Εισόδηµα από Εργασία       ,312 
Έως 5000 �υρώ 33 (53,2%) 16 (25,8%) 8 (12,9%) 2 (3,2%) 3 (4,8%) 62  
5000 έως 20000 ευρώ 126 (57,8%) 45 (20,6%) 23 (10,6%) 19 (8,7%) 5 (2,3%) 218  
20000 �υρώ και άνω 58 (51,8%) 36 (32,1%) 10 (8,9%) 6 (5,4%) 2 (1,8%) 112  
        
Εισόδηµα από Συντάξεις       ,297 
Έως 3.000 �υρώ 328 (54,0%) 115(18,9%) 92 (15,2%) 53 (8,7%) 19 (3,1%) 607  
3.000 έως 10.000 �υρώ 57 (58,8%) 17 (17,5%) 10 (10,3%) 7 (7,2%) 6 (6,2%) 97  
10.000 �υρώ και άνω 14 (35,9%) 11 (28,2%) 8 (20,5%) 4 (10,3%) 2 (5,1%) 39  
        
2. ∆είκτες Περιουσίας        
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων       ,004* 
Ναι 344 (49,8%) 158(22,9%) 103(14,9%) 61 (8,8%) 25 (3,6%) 691  
Όχι 279 (57,1%) 70 (14,3%) 79 (16,2%) 48 (9,8%) 13 (2,7%) 489  
        
Αποταµιευτική Συµπεριφορά       ,809 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �υρώ 203 (52,6%) 80 (20,7%) 59 (15,3%) 35 (9,1%) 9 (2,3%) 386  
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �υρώ 28 (44,4%) 15 (23,8%) 12 (19,0%) 6 (9,5%) 2 (3,2%) 63  
        
3. Μέσα Ιδιοκτησίας        
Ιδιοκατοίκηση       ,058 
Ιδιοκτήτης 531 (53,9%) 197(20,0%) 150(15,2%) 79 (8,0%) 29 (2,9%) 986  
Ενοικιαστής 52 (50,5%) 20 (19,4%) 15 (14,6%) 9 (8,7%) 7 (6,8%) 103  
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 36 (43,9%) 17 (20,7%) 11 (13,4%) 15 (18,3%) 3 (3,7%) 82  
        
Κατοχή Αυτοκινήτου       ,001* 
Κανένα Αυτοκίνητο 364 (54,7%) 108(16,2%) 92 (13,8%) 74 (11,1%) 27 (4,1%) 665  
1 Αυτοκίνητο 250 (54,0%) 106(22,9%) 72 (15,6%) 26 (5,6%) 9 (1,9%) 463  
2 Αυτοκίνητα και άνω 39 (41,9%) 22 (23,7%) 21 (22,6%) 9 (9,7%) 2 (2,2%) 93  
        
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών 
      Συνθηκών Στήριξης 

       

1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη       ,056 
Βελτιώθηκε 46 (54,8%) 22 (26,2%) 10 (11,9%) 3 (3,6%) 3 (3,6%) 84  
Παρέµεινε Ίδια 311 (52,8%) 129(21,9%) 89 (15,1%) 46 (7,8%) 14 (2,4%) 589  
Χειροτέρεψε 260 (52,4%) 83 (16,7%) 77 (15,5%) 54 (10,9%) 22 (4,4%) 496  
        
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας       ,104 
∆ύσκολα 444 (54,1%) 149(18,2%) 122(14,9%) 78 (9,5%) 27 (3,3%) 820  
Εύκολα 170 (49,1%) 85 (24,6%) 54 (15,6%) 25 (7,2%) 12 (3,5%) 346  
        
3. Ικανοποίηση από το Μισθό       ,987 
Συµφωνώ 138 (57,3%) 56 (23,2%) 27 (11,2%) 14 (5,8%) 6 (2,5%) 241  
∆ιαφωνώ 123 (56,9%) 53 (24,5%) 23 (10,6%) 13 (6,0%) 4 (1,9%) 216  
        
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων        
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις       ,019* 
Ναι 75 (47,2%) 30 (18,9%) 24 (15,1%) 19 (11,9%) 11 (6,9%) 159  
Όχι 578 (54,5%) 205(19,3%) 161(15,2%) 90 (8,5%) 27 (2,5%) 1061  
        
Ασφαλιστική Κάλυψη        
1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης       ,317 
Ασφαλισµένοι 865 (53,3%) 324(20,0%) 238(14,7%) 146 (9,0%) 49 (3,0%) 1622  
Ανασφάλιστοι 29 (69,0%) 6 (14,3%) 4 (9,5%) 3 (7,1%) 0 (,0%) 42  
        
2. Κατηγορία Ασφαλιστικού Ταµείου Υγείας       ,095 
ΙΚΑ 398 (56,5%) 131(18,6%) 82 (11,6%) 65 (9,2%) 29 (4,1%) 705  
ΟΓΑ 151 (51,5%) 54 (18,4%) 55 (18,8%) 26 (8,9%) 7 (2,4%) 293  
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 113 (52,3%) 49 (22,7%) 33 (15,3%) 17 (7,9%) 4 (1,9%) 216  
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 109 (48,0%) 52 (22,9%) 40 (17,6%) 21 (9,3%) 5 (2,2%) 227  
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 23 (53,5%) 7 (16,3%) 8 (18,6%) 3 (7,0%) 2 (4,7%) 43  
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 14 (60,9%) 6 (26,1%) 2 (8,7%) (0 ,0%) 1 (4,3%) 23  
ΤΑΞΥ 0 (,0%) (0 ,0%) 0 (,0%) 1 (100,0%) 0 (,0%) 1  
NAT 29 (46,8%) 12 (19,4%) 10 (16,1%) 11 (17,7%) 0 (,0%) 62  
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 16 (50,0%) 9 (28,1%) 5 (15,6%) (2 6,3%) 0 (,0%) 32  
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 12 (60,0%) 4 (20,0%) 3 (15,0%) (0 ,0%) 1 (5,0%) 20  
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 29 (69,0%) 6 (14,3%) 4 (9,5%) 3 (7,1%) 0 (,0%) 42  
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1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
 
 
Πίνακας 8.3.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α  
 

 
Οικονοµικοί Παράγοντες                                                 Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
 Ναι Όχι Σύνολο1 Pvalue 
Αντικειµενικοί Οικονοµικοί ∆είκτες     
1. Εισοδηµατική  Κατάσταση     
Εισόδηµα από Εργασία    ,625 
Έως 5000 �υρώ 9 (11,0%) 73 (89,0%) 82  
5000 έως 20000 ευρώ 22 (7,7%) 265 (92,3%) 287  
20000 �υρώ και άνω 15 (9,0%) 152 (91,0%) 167  
     
Εισόδηµα από  Συντάξεις    ,948 
Έως 3.000 �υρώ 69 (8,9%) 705 (91,1%) 774  
3.000 έως 10.000 �υρώ 12 (9,5%) 114 (90,5%) 126  
10.000 �υρώ και άνω 5 (10,0%) 45 (90,0%) 50  
     
2. ∆είκτες Περιουσίας     
Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων    ,157 
Ναι 67 (7,7%) 799 (92,3%) 866  
Όχι 60 (9,8%) 550 (90,2%) 610  
     
Αποταµιευτική Συµπεριφορά    ,785 
Χαµηλή Αποταµίευση έως 20.000 �υρώ 41 (8,6%) 435 (91,4%) 476  
Υψηλή Αποταµίευση πάνω από 20.000 �υρώ 8 (9,5%) 76 (90,5%) 84  
     
3. Μέσα Ιδιοκτησίας     
Ιδιοκατοίκηση    ,776 
Ιδιοκτήτης 108 (8,8%) 1124 (91,2%) 1232  
Ενοικιαστής 10 (7,2%) 128 (92,8%) 138  
Ζώντες χωρίς Ενοίκιο 10 (9,7%) 93 (90,3%) 103  
     
Κατοχή Αυτοκινήτου    ,102 
Κανένα Αυτοκίνητο 80 (9,9%) 730 (90,1%) 810  
1 Αυτοκίνητο 45 (7,6%) 550 (92,4%) 595  
2 Αυτοκίνητα και άνω 7 (5,1%) 129 (94,9%) 136  
     
Υποκειµενικοί ∆είκτες Υλικών   Συνθηκών Στήριξης     
1. Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη    ,163 
Βελτιώθηκε 12 (10,3%) 104 (89,7%) 116  
Παρέµεινε Ίδια 53 (7,2%) 679 (92,8%) 732  
Χειροτέρεψε 62 (10,0%) 560 (90,0%) 622  
     
2. ∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας    ,085 
∆ύσκολα 81 (7,8%) 953 (92,2%) 1034  
Εύκολα 46 (10,6%) 388 (89,4%) 434  
     
3. Ικανοποίηση από το Μισθό    ,627 
Συµφωνώ 24 (7,0%) 317 (93,0%) 341  
∆ιαφωνώ 18 (6,1%) 278 (93,9%) 296  
     
∆είκτης ∆ιαµόρφωσης Εισοδηµατικών Πόρων     
Οικονοµικές Μεταβιβάσεις    ,000* 
Ναι 30 (16,4%) 153 (83,6%) 183  
Όχι 102 (7,5%) 1255 (92,5%) 1357  
 
Ασφαλιστική   Κάλυψη 

    

1. ∆ιάθεση Ασφαλιστικής Κάλυψης    ,195 
Ασφαλισµένοι 181 (8,8%) 1875 (91,2%) 2056  
Ανασφάλιστοι 3 (4,3%) 66 (95,7%) 69  
     
2. Κατηγορία  Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας     ,005* 
ΙΚΑ 81 (9,3%) 788 (90,7%) 869  
ΟΓΑ 51 (13,5%) 326 (86,5%) 377  
OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ 18 (6,6%) 256 (93,4%) 274  
ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY 14 (4,9%) 273 (95,1%) 287  
∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ 3 (5,4%) 53 (94,6%) 56  
TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών 1 (2,9%) 33 (97,1%) 34  
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ΤΑΞΥ 0 (,0%) 3 (100,0%) 3  
NAT 10 (11,8%) 75 (88,2%) 85  
∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων 2 (5,3%) 36 (94,7%) 38  
Άλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 1 (3,0%) 32 (97,0%) 33  
Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 3 (4,3%) 66 (95,7%) 69  

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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Πίνακας 8.4.1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

 
Μεταβλητή 
Αυτοαναφερόµενης 
Υγείας 

 
Συχνότητα επαφών µε Γενικό Γιατρό 

 

 
 

 
0 φορές 

 
1 έως 2 φορές 

 
3 έως 5 φορές 

 
6 έως 12 φορές 

 
13 φορές και άνω 

 
Σύνολο1 

 
P 

       ,000* 
Άριστη  14 16 12 6 0 48  
 29,2% 33,3% 25,0% 12,5% ,0%   
Πολύ Καλή 38 77 39 21 1 176  
 21,6% 43,8% 22,2% 11,9% ,6%   
Καλή  57 97 87 60 9 310  
 18,4% 31,3% 28,1% 19,4% 2,9%   
Μέτρια 49 49 58 60 21 237  
 20,7% 20,7% 24,5% 25,3% 8,9%   
Κακή 7 9 16 23 11 66  
 10,6% 13,6% 24,2% 34,8% 16,7%   

 
 
 

 
Μεταβλητή 
Αυτοαναφερόµενης 
Υγείας 

 
Συχνότητα επαφών µε Ειδικό Γιατρό 

 

 
 

 
0 φορές 

 
1 έως 2 φορές 

 
3 έως 5 φορές 

 
6 έως 12 φορές 

 
13 φορές και άνω 

 
Σύνολο1 

 
P 

       ,000* 
Άριστη  25 16 6 1 0 48  
 52,1% 33,3% 12,5% 2,1% ,0%   
Πολύ Καλή 104 40 26 6 0 176  
 59,1% 22,7% 14,8% 3,4% ,0%   
Καλή  181 57 47 19 5 309  
 58,6% 18,4% 15,2% 6,1% 1,6%   
Μέτρια 109 30 41 39 15 234  
 46,6% 12,8% 17,5% 16,7% 6,4%   
Κακή 37 5 4 12 8 66  
 56,1% 7,6% 6,1% 18,2% 12,1%   

 
 

 
Μεταβλητή 
Αυτοαναφερόµενης 
Υγείας 

 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 

 

 
 

 
Ναι 

 
Όχι 

 
Σύνολο1 

 
P 

    ,000* 
Άριστη  3 93 96  
 3,1% 96,9%   
Πολύ Καλή 7 245 252  
 2,8% 97,2%   
Καλή  22 358 380  
 5,8% 94,2%   
Μέτρια 30 231 261  
 11,5% 88,5%   
Κακή 20 50 70  
 28,6% 71,4%   

 
1Σε απόλυτες τιµές 
* Στατιστικά Σηµαντικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ  (LINEAR LOGISTIC REGRESSION) 
 
 
 
Πίνακας 9.1. ΜΟΝΤΕΛΟ 1: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ   
 

   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

    B Std. Error Beta   
      
  Μορφωτικό Επίπεδο -,325 ,036 -,278 ,000 
  Μέγεθος Νοικοκυριού -,055 ,032 -,056 ,086 
  Συµµετοχή σε δραστηριότητες -,118 ,059 -,056 ,046 
  Ηλικιακές Κατανοµές ,332 ,048 ,236 ,000 
  Φύλο ,161 ,061 ,076 ,009 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 9.2.  ΜΟΝΤΕΛΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ  
 
 

   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

    B Std. Error Beta   
      
  Εισόδηµα -,282 ,063 -,169 ,000 
  Αποταµιεύσεις ,334 ,076 ,159 ,000 
  Κατοχή Αυτοκινήτου -,375 ,062 -,230 ,000 
  ∆είκτης Οικονοµικής Εξέλιξης ,179 ,062 ,102 ,004 
  Οικονοµικές Μεταβιβάσεις -,048 ,028 -,061 ,084 
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Πίνακας 9.3.1.  ΜΟΝΤΕΛΟ 3: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΙΑΤΡΟΥ  
 

   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

   B Std. Error Beta   
      
 ∆είκτης Αυτοαναφερόµενης Υγείας ,219 ,042 ,192 ,000 
  Ηλικιακές Κατανοµές ,166 ,056 ,110 ,003 

 
 
 
 
 
Πίνακας 9.3.2.  ΜΟΝΤΕΛΟ 4: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΓΙΑΤΡΟΥ 
 

   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

    B Std. Error Beta   
      
  ∆είκτης Αυτοαναφερόµενης Υγείας ,291 ,053 ,246 ,000 
  Φύλο ,198 ,099 ,080 ,046 
  Μορφωτικό Επίπεδο ,174 ,060 ,131 ,004 
  Αποταµιεύσεις -,282 ,099 -,118 ,005 

 
 
 
 
 
Πίνακας 9.3.3.  ΜΟΝΤΕΛΟ 5: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
 

   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Sig. 

    B Std. Error Beta   
      
  ∆είκτης Αυτοαναφερόµενης Υγείας -,212 ,031 -,212 ,000 
  Φύλο ,253 ,066 ,118 ,000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV     ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
Εισαγωγή 
 
CV001_MN_Intro (CV001_) INTRODUCTION QUESTION 1 
Αυτή η έρευνα διερευνά την υγεία , τον τρόπο ζωής και την οικονοµική  
κατάσταση των νοικοκυριών µε µέλη που είναι ηλικίας 50 ετών και άνω.  
Aτοµα αυτής της ηλικίας είναι πάντα ένα σηµαντικό τµήµα του  
πληθυσµού, εδώ στην Ελλάδα και επίσης στις περισσότερες από τις άλλες  
Ευρωπαικές χώρες. Αυτό επηρεάζει τις συντάξεις µας, την περίθαλψη,  
και πολλές άλλες πλευρές της δηµόσιας και ιδιωτικής µας ζωής.  
Συµµετέχοντας σε αυτή τη µελέτη, µας βοηθάτε στο να κατανοήσουµε  
καλύτερα τις συνέπειες για την υγεία µας, τον τρόπο ζωής µας και τη  
µελλοντική µας οικονοµική κατάσταση. Αυτή η συνέντευξη είναι  
εθελοντική και εµπιστευτική. Αν φθάσουµε σε κάποια ερώτηση που δε  
θέλετε να απαντήσετε, απλώς πείτε το και θα προχωρήσω στην επόµενη  
ερώτηση. Οι απαντήσεις που θα δώσετε θα κρατηθούν εµπιστευτικές και  
θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 
1.Συνεχίστε 
 
 
 
 
 
∆ηµογραφικοί Παράγοντες 
 
Φύλο 
 
| | IV013_SexRESPONDENT (IV013_) GENDER OF RESPONDENT 
| | Τελικά , θα θέλαµε να σας ζητήσουµε να δώσετε κάποιες λεπτοµέρειες  
| | σχετικά µε εσάς. Ποιο είναι το φύλο σας ; 
| | 1.Aνδρας 
| | 2.Γυναικά 
 
Ηλικία 
 
| | DN003_YearBirth (DN003_) YEAR OF BIRTH 
| | Ποιο έτος γεννηθήκατε; ΜΗΝΑΣ: [{µήνας γέννησης}] ΕΤΟΣ: 
| | (1875..2003) 
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Κοινωνικοί Παράγοντες 
 
Μορφωτικό Επίπεδο 
 
| DN010_HighestEdu (DN010_) HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED 
| Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 2. Ποιο είναι το υψηλότερο πιστοποιητικό  
| ή απολυτήριο που έχετε αποκτήσει ; 
| 1. ∆ηµοτικό 
| 2. Γυµνάσιο (3τάξιο) 
| 3. Γενικό ή Επαγγελµατικό Λύκειο (ΤΕΛ,ΤΕΕ,Πολυκλαδικό) ή 6τάξιο  
| Γυµνάσιο 
| 4. ΙΕΚ 
| 95. Κανένα πτυχίο ακόµη/Ακόµη στο σχολείο 
| 96. Τίποτα 
| 97. Κάτι άλλο ή στο εξωτερικό 
|  
 
  
| |  
| | DN011_OtherHighestEdu (DN011_) OTHER HIGHEST EDUCATION 
| | Ποιο άλλο εκπαιδευτικό πιστοποιητικό ή απολυτήριο σχολείου έχετε  
| | αποκτήσει ; 
| | ___________ 
| |  
 
|  
| DN012_FurtherEdu (DN012_) FURTHER EDUCATION 
| Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 3. Ποια πτυχία ανώτερης εκπαίδευσης ή  
| επαγγελµατικής εκπαίδευσης έχετε;  
| IWER: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
| 1. (∆ιετής) νοσηλευτική σχολή 
| 2. ΤΕΙ 
| 3. ΑΕΙ, Ανώτατες στρατιωτικές 
| 4. Μεταπτυχιακά (MSC, MBA) 
| 5. ∆ιδακτορικό PhD 
| 95.Ακόµη στην ανώτερη εκπαίδευση ή την επαγγελµατική κατάρτιση 
| 96. Κανένα 
| 97. Άλλο 
|  
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Εργασιακή Κατάσταση 
 
| EP005_CurrentJobSit (EP005_) CURRENT JOB SITUATION 
| Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 21. Πως θα περιγράφατε γενικά την  
| σηµερινή κατάσταση σας ; 
| IWER: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 
| 1.Συνταξιούχος 
| 2.Εργαζόµενος ή αυτοαπασχολούµενος (συµπεριλαµβάνεται η εργασία για  
| οικογενειακή επιχείρηση) 
| 3.Ανεργος  
| 4.Μόνιµα ασθενής ή ανάπηρος 
| 5.Φροντίζοντας το σπίτι ή την οικογένεια 
| 97.Aλλο (καθορίστε) 
|  
 
 
 
∆είκτης Σωµατικά Απαιτητικής Εργασίας 
 
| | | | EP027_JobPhDem (EP027_) JOB PHYSICALLY DEMANDING 
| | | | Η εργασία µου είναι σωµατικά απαιτητική. Θα λέγατε ότι συµφωνείτε  
| | | | απόλυτα, συµφωνείτε, διαφωνείτε ή διαφωνείτε απόλυτα;  
| | | | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 22 
| | | | 1.Συµφωνώ απόλυτα 
| | | | 2.Συµφωνώ 
| | | | 3.∆ιαφωνώ 
| | | | 4.∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
 
 
Οικογενειακή Κατάσταση 
 
| DN014_MaritalStatus (DN014_) MARITAL STATUS 
| Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 4. Ποια είναι η οικογενειακή σας  
| κατάσταση ; 
| 1. Έγγαµος/η και ζώντας µαζί µε τον/την σύζυγο (όχι σε διάσταση) 
| 2. Συµβίωση σε µόνιµη βάση 
| 3. Παντρεµένος/η, ζώντας χωριστά από τον/τη σύζυγο (σε διάσταση) 
| 4. Ποτέ παντρεµένος/η  
| 5. ∆ιαζευγµένος/η 
| 6. Χήρος/α 
|  
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Συχνότητα Επαφών µε τα Παιδιά 
 
| | | | | | CH014_Contact Child (CH014_) CONTACT WITH CHILD 
| | | | | | Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών, πόσο συχνά εσείς ή [ο  
| | | | | | σύζυγος/η σύζυγος/ο σύντροφος/η σύντροφος/{κενό}/{κενό}]  
| | | | | | [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}] είχατε επαφή µε τον/την [{όνοµα  
| | | | | | παιδιού}], είτε προσωπική, από τηλεφώνου ή µέσω ταχυδροµείου ;  
| | | | | | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Κάθε είδους επαφή, συµπεριλαµβανοµένων για  
| | | | | | παράδειγµα email, SMS ή MMS 
| | | | | | 1. Καθηµερινά 
| | | | | | 2. Αρκετές φορές την εβδοµάδα 
| | | | | | 3. Περίπου µια φορά την εβδοµάδα 
| | | | | | 4. Περίπου κάθε δύο εβδοµάδες 
| | | | | | 5. Περίπου µια φορά τον µήνα 
| | | | | | 6. Λιγότερο από µια φορά τον µήνα 
| | | | | | 7. Ποτέ 
 
 
 
Μέγεθος Νοικοκυριού 
 
| | CV034_HHSizeCheck (CV034_) CHECK HOUSEHOLD SIZE 
| | Επιτρέψτε µου να επιβεβαιώσω ότι κατάλαβα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω  
| | έχουµε [{αριθµός ανθρώπων σε αυτό το νοικοκυριό}] ανθρώπους σε αυτό  
| | το νοικοκυριό που ζουν όλοι µαζί; Είναι αυτό σωστό; 
| | 1.Ναι 
| | 5.Όχι 
 
 
 
Τρόποι Συµβίωσης 
 
| CV009_Mstat (CV009_) LIVING WITH SPOUSE/PARTNER 
| Ζείτε µε... 
| 1. Ζει µε σύζυγο 
| 2. Ζει µε σύντροφο  
| 3. Ζει µόνος 
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Συµµετοχή σε Κοινωνικές ∆ραστηριότητες 
 
| AC002_ActLastMonth (AC002_) ACTIVITIES IN LAST MONTH 
| Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 35. Κάνατε κάποια από αυτές τις  
| δραστηριότητες τον τελευταίο µήνα ; 
| IWER: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  
| 1.Κάνατε εθελοντική ή φιλανθρωπική εργασία 
| 2.Φροντίσατε έναν άρρωστο ή ανάπηρο ενήλικα 
| 3.Προσφέρατε βοήθεια σε οικογένεια, φίλους ή γείτονες 
| 4.Παρακολουθήσατε ένα επιµορφωτικό ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
| 5.Πήγατε σε ένα αθλητικό, κοινωνικό ή άλλου είδους σωµατείο 
| 6.Πήρατε µέρος σε µία θρησκευτική τελετή ή εκδήλωση (εκκλησία,  
| συναγωγή, τέµενος κλπ) 
| 7.Πήρατε µέρος σε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση 
| 96.Τίποτε από αυτά 
 
 
 
Λήψη Βοήθειας σε ∆ραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη 
 
| | SP002_HelpFromOth (SP002_) RECEIVED HELP FROM OTHERS 
| | Τώρα παρακαλώ σκεφθείτε τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Σας έχει  
| | βοηθήσει εσάς [ή/ή/ή/ή/{κενό}/{κενό}] [τον σύζυγο/την σύζυγο/τον  
| | σύντροφο/την σύντροφο/{κενό}/{κενό}] [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}]  
| | κάποιο µέλος της οικογένειας εκτός του νοικοκυριού, κάποιος φίλος ή  
| | γείτονας µε κάποιο από τα είδη βοήθειας της κάρτας 28 ; 
| | 1.Ναι 
| | 5.Όχι 
 
 
 
Είδη Βοήθειας 
 
| | | SP004_Types Of Help (SP004_) WHICH TYPES OF HELP 
| | | Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 28. Ποια είδη βοήθειας σας παρείχε αυτό  
| | | το άτοµο τους τελευταίους δώδεκα µήνες;  
| | | IWER: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ  
| | | ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΙΩΝ, ΑΥΤΟ ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ SP014 
| | | 1.Προσωπική βοήθεια, δηλαδή: ντύσιµο, µπάνιο ή ντουζ, φαγητό, το να  
| | | ξαπλώνετε ή να σηκώνεστε από το κρεβάτι, χρησιµοποίηση της τουαλέτας 
| | | 2.Πρακτική βοήθεια στο νοικοκυριό, π.χ. µε οικιακές επισκευές,  
| | | κηπουρική, µεταφορές, ψώνια, καθηµερινές δουλειές του νοικοκυριού 
| | | 3.Βοήθεια σε γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, όπως η συµπλήρωση αιτήσεων,  
| | | η διαχείριση οικονοµικών ή νοµικών υποθέσεων 
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Ικανοποίηση από τη ληφθείσα βοήθεια 
 
| | | PH051_HelpMeetsN (PH051_) HELP MEETS NEEDS 
| | | Θα λέγατε ότι η βοήθεια που δέχεστε ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας &. 
| | | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ 
| | | 1.Συνέχεια  
| | | 2.Συνήθως 
| | | 3.Μερικές φορές φορές 
| | | 4.Σχεδόν ποτέ 
 
 
 
 
 
Οικονοµικοί Παράγοντες 
 
Εισόδηµα από  Εργασία 
 
| | EP205_EarningsEmplBT (EP205_) EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR 
BEFORE TAXES 
| | Πριν από οποιαδήποτε φορολογία και εισφορές ποιο ήταν κατά προσέγγιση  
| | το εισόδηµα σας από εργασία στο έτος 2003 ; 
| | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ : ΠΟΣΟ ΣΕ [{ευρώ}] 
| | Εισάγετε ένα ποσό 
 
 
| | EP207_EarningsSelfBT (EP207_) EARNINGS PER YEAR BEFORE TAXES FROM 
SELF-EMPLOYMENT 
| | Πριν από οποιαδήποτε φορολογία και εισφορές αλλά µετά την πληρωµή για  
| | υλικά, εξοπλισµό ή αγαθά που χρησιµοποιήσατε στην εργασία σας, ποιο  
| | ήταν κατά προσέγγιση το εισόδηµα σας από αυτοαπασχόληση το έτος 2003 ; 
| | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ : ΠΟΣΟ ΣΕ [{ευρώ}] 
| | Εισάγετε ένα ποσό 
 
 
 
Εισόδηµα από Συντάξεις 
 
| | | EP078_AvPaymPens (EP078_) AVERAGE PAYMENT OF PENSION IN 2003 
| | | Προ φόρων, πόσο περίπου ήταν το ύψος της πληρωµής σας από τη(ν)  
| | | [Σύνταξη γήρατος από Ταµείο ή ∆ηµόσιο/Σύνταξη πρόωρης συνταξιοδότησης  
| | | ή προ-συνταξιοδότησης /Σύνταξη αναπηρίας /∆ηµόσιο επίδοµα  
| | | ανεργίας/Σύνταξη χηρείας από τον/ την σύζυγο/ σύντροφο/Επίδοµα  
| | | πρόνοιας (πχ ΕΚΑΣ, σύνταξη πολύτεκνου, άλλο επίδοµα πρόνοιας)/Σύνταξη  
| | | πολέµου ή εθνικής αντίστασης/Ιδιωτική (επαγγελµατική) σύνταξη  
| | | γήρατος/Ιδιωτική (επαγγελµατική) πρόωρη σύνταξη/Ιδιωτική  
| | | (επαγγελµατική) ασφάλεια ανικανότητας/ αναπηρίας/Ιδιωτική  
| | | (επαγγελµατική) σύνταξη χηρείας από την εργασία του/ της συζύγου/  
| | | συντρόφου] κατά µέσο όρο το 2003 ;  
| | | IWER: ΠΟΣΟ ΣΕ [{ευρώ}] 
| | | Εισάγετε ένα ποσό 
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Κατοχή Αποταµιεύσεων και Επενδύσεων 
 
| | AS002_Any (AS002_) HAS ANY SAVINGS OR INVESTMENTS 
| | Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 32. Κοιτώντας αυτή την κάρτα, ποια, αν  
| | υπάρχει, από αυτές τις αποταµιεύσεις και επενδύσεις έχετε εσείς  
| | [ή/ή/ή/ή/{κενό}/{κενό}] [ο σύζυγος/η σύζυγος/ο σύντροφος/η  
| | σύντροφος/{κενό}/{κενό}] [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}] ; 
| | IWER: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 
| | 1. Τραπεζικοί λογαριασµοί, λογαριασµοί συναλλαγών ή λογαριασµοί  
| | ταµιευτηρίου 
| | 2. Κρατικά ή εταιρικά οµόλογα 
| | 3. Μετοχές ή µερίδια (εισηγµένα ή µη στο χρηµατιστήριο) 
| | 4. Αµοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικοί λογαριασµοί υπό διαχείριση 
| | 5. Ατοµικοί λογαριασµοί σύνταξης 
| | 6. Στεγαστικό Ταµιευτήριο 
| | 7. Ασφάλεια ζωής  
| | 96.Τίποτε από αυτά 
 
 
 
Αποταµιευτική Συµπεριφορά 
 
| | | AS003_AmBankAcc (AS003_) AMOUNT BANK ACCOUNT 
| | | Περίπου πόσα εσείς [ή/ή/ή/ή/{κενό}/{κενό}] [ο σύζυγος/η σύζυγος/ο  
| | | σύντροφος/η σύντροφος/{κενό}/{κενό}] [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}]  
| | | είχατε σε τραπεζικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς συναλλαγών ή  
| | | λογαριασµούς ταµιευτηρίου στο τέλος του 2003 ; 
| | | IWER: ΠΟΣΟ ΣΕ [{ευρώ}] 
| | | Εισάγετε ένα ποσό 
 
 
 
Ιδιοκατοίκηση 
 
| | HO002_OwnerTenant (HO002_) OWNER, TENANT OR RENT FREE 
| | Τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά µε την κατοικία σας. ∆ιαµένετε ως  
| | ιδιοκτήτης, κύριος ένοικος, υπενοικιαστής, ή χωρίς ενοίκιο ; 
| | IWER: ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 
ΑΠΟ  
| | ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ 
| | 1.Ιδιοκτήτης 
| | 2.Μέλος µίας συγκατοίκησης 
| | 3.Ενοικιαστής 
| | 4.Υπενοικιαστής  
| | 5.Χωρίς ενοίκιο 
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Κατοχή Αυτοκινήτου 
| | AS049_NumCars (AS049_) NUMBER OF CARS 
| | Πόσα αυτοκίνητα κατέχετε εσείς [ή/ή/ή/ή/{κενό}/{κενό}] [ο σύζυγος/η  
| | σύζυγος/ο σύντροφος/η σύντροφος/{κενό}/{κενό}]  
| | [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}] ; Παρακαλώ εξαιρέστε αυτοκίνητα της  
| | εταιρίας. 
 
 
 
Αυτοοριζόµενη Οικονοµική Εξέλιξη 
 
| | CO008_SituationImprove (CO008_) SITUATION IMPROVEMENT THINKING 
BACK ONE YEAR 
| | Σκεπτόµενος ένα χρόνο πίσω, θα λέγατε ότι η οικονοµική κατάσταση  
| | του νοικοκυριού σας σήµερα έχει... 
| | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  
| | 1.Σηµαντικά βελτιωθεί 
| | 2.Κατά κάποιο τρόπο βελτιωθεί 
| | 3.Παραµείνει ίδια  
| | 4.Κατά κάποιο τρόπο χειροτερέψει 
| | 5.Σηµαντικά χειροτερέψει 
 
 
 
∆είκτης Οικονοµικής ∆υνατότητας 
 
| | CO007_AbleMakeEndsMeet (CO007_) IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS 
MEET 
| | Σκεφτείτε το συνολικό µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας. Θα λέγατε  
| | ότι το νοικοκυριό σας τα καταφέρνει να τα βγάλει πέρα ..  
| | IWER: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
| | 1.Με µεγάλη δυσκολία 
| | 2.Με κάποια δυσκολία 
| | 3.Αρκετά εύκολα 
| | 4.Εύκολα 
 
 
 
Ικανοποίηση από το Μισθό 
 
| | | | EP033_SalAdequate (EP033_) SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE 
| | | | Λαµβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες και τα επιτεύγµατά µου, [ο µισθός  
| | | | µου είναι/οι αποδοχές µου είναι] ικανοποιητικός/ές. (Θα λέγατε ότι  
| | | | συµφωνείτε απόλυτα, συµφωνείτε, διαφωνείτε ή διαφωνείτε απόλυτα );  
| | | | IWER: ∆ΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 22 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ: 
ΕΝΝΟΟΥΜΕ  
| | | | ΕΠΑΡΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 
| | | | 1.Συµφωνώ απόλυτα 
| | | | 2.Συµφωνώ 
| | | | 3.∆ιαφωνώ 
| | | | 4.∆ιαφωνώ απόλυτα 
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Οικονοµικές Μεταβιβάσεις 
 
| | FT009_RecFiGift250 (FT009_) RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE 
| | Παρακαλώ σκεφθείτε τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Μη υπολογίζοντας  
| | την συγκατοίκηση ή τα κοινά γεύµατα, έχετε εσείς  
| | [ή/ή/ή/ή/{κενό}/{κενό}] [ο σύζυγος/η σύζυγος/ο σύντροφος/η  
| | σύντροφος/{κενό}/{κενό}] [σας/σας/σας/σας/{κενό}/{κενό}] λάβει κάποια  
| | οικονοµική βοήθεια ή υλικό δώρο ή στήριξη από κάποιον εντός ή εκτός  
| | του νοικοκυριού που να ανέρχεται σε [(250)] [{ευρώ}] ή περισσότερο ; 
| | IWER: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ, Η  
| | ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α Ή  
| | ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΜΗ  
| | ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ∆ΑΝΕΙΑ, ΜΟΝΟ ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 
| | 1.Ναι 
| | 5.Όχι 
 
 
 
Κατηγορία  Ασφαλιστικού  Ταµείου Υγείας 
 
| | HC053_BHInsCategory (HC053_) BASIC HEALTH INSURANCE CATEGORY 
| | Παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 18. Σε ποιο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας είστε  
| | ασφαλισµένος/η; 
| | 0. ΙΚΑ  
| | 1. ΟΓΑ  
| | 2. OAEE/ TEBΕ/ TAE/ ΤΣΑ  
| | 3. ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) /TY∆ΚY  
| | 4. ∆ΕΚΟ: ΟΤΕ/ ∆ΕΗ/ ΗΣΑΠ/ ΗΛΠΑΠ, κλπ  
| | 5. TΣΑΥ/ ΤΣΜΕ∆Ε/ Ταµείο Νοµικών  
| | 6. ΤΑΞΥ  
| | 7. NAT  
| | 8. ∆ιάφορα Ταµεία Τραπεζοϋπαλλήλων  
| | 9. Aλλο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας  
| | 96. Κανένα Ταµείο Ασφάλισης Υγείας 
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∆είκτης Αυτοαναφερόµενης Υγείας 
 
| | PH003_HealthGen2 (PH003_) HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 
| | Θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι&. 
| | 1.Αριστη 
| | 2.Πολύ καλή 
| | 3.Καλή 
| | 4.Μέτρια 
| | 5.Κακή 
 
 
 
Χρήση Υπηρεσιών Υγείας 
 
Επαφή µε γιατρό 
 
| HC002_STtoMDoctor (HC002_) SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR 
| Τώρα έχουµε ορισµένες ερωτήσεις σχετικά µε την περίθαλψη υγείας.  
| Παρακαλώ σκεφθείτε για την περίθαλψη σας κατά τη διάρκεια των  
| τελευταίων δώδεκα µηνών. Από το  
| [ιανουάριος/φεβρουάριος/µάρτιος/απρίλιος/µάιος/ιούνιος/ιούλιος/αύγουστ 
| ος/σεπτέµβριος/οκτώβριος/νοέµβριος/δεκέµβριος] [{προηγούµενο έτος}] ,  
| περίπου πόσες φορές συνολικά είδατε ή µιλήσατε σε γιατρό σχετικά µε  
| την υγεία σας :Παρακαλώ εξαιρέστε τις παραµονές σε νοσοκοµείο αλλά  
| συµπεριλάβετε το τµήµα επειγόντων ή των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. 
| IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 98, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ 98 
| ___________ (0..98) 
|  
 
 
 
Επαφή µε Γενικό γιατρό 
 
| | HC003_CGPract (HC003_) CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER 
| | Πόσες από αυτές τις επαφές ήταν µε ένα γενικό γιατρό ή µε ένα  
| | γιατρό στο κέντρο ιατρικής φροντίδας σας ; 
| | IWER: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 98, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ 98 
| | ___________ (0..98) 
 
 
 
Εισαγωγή σε Νοσοκοµείο 
 
| HC012_PTinHos (HC012_) IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS 
| Τους τελευταίους δώδεκα µήνες, διανυκτερεύσατε ως ασθενής σε  
| νοσοκοµείο; Παρακαλώ σκεφθείτε διαµονές σε ιατρικό, χειρουργικό,  
| ψυχιατρικό ή άλλο εξειδικευµένο θάλαµο νοσοκοµείου ; 
| 1.Ναι 
| 5.Όχι 
 
 
 
 


