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Xαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τη υγεία 
τους, κυρίως όσον αφορά στο πόσο ευτυχισμένοι 
και ήρεμοι νιώθουν (διάσταση «ψυχική υγεία»), 

καθώς και στο πόσο καλή θεωρούν ότι είναι η προσω-
πική τους υγεία (διάσταση «γενική υγεία») δηλώνουν οι 
Έλληνες συγκριτικά με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως 
η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μ. Βρετανία, αλλά και σε 
σχέση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ (σχήμα 1). 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την πρώτη ολοκλη-
ρωμένη έρευνα για την υγεία, την ποιότητα ζωής και τη χρή-
ση υπηρεσιών υγείας των Ελλήνων, με τίτλο «Hellas Health I», 
που παρουσιάστηκαν από τον αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνι-
κής Ιατρικής Γιάννη Τούντα, διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινω-
νικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), τη Χριστίνα Δημητρακά-
κη, ψυχολόγο έρευνας, επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου 
Μελετών Υπηρεσιών Υγείας και τον Δημήτρη Μπουλαμάτση 
της Metron Analysis. Η Πανελλαδική Έρευνα πραγματοποιήθη-
κε από το Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία 
με τη Metron Analysis, με συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, συνολικά 1.000 ατόμων 
άνω των 18 ετών. 

Όπως εξήγησε ο κ. Τούντας, ως έννοια η σχετιζόμενη με την 
υγεία ποιότητα ζωής περιλαμβάνει πολλαπλές πτυχές της υγείας 
(σωματική, συναισθηματική, κοινωνική υγεία και ευημερία) έτσι 
όπως την αξιολογεί το ίδιο το άτομο ή ένας πληθυσμός. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γυναίκες, αλλά και όσοι 
ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, όπως 
ισχύει και στις περισσότερες χώρες, δηλώνουν χειρότερη ποιό-
τητα ζωής σε όλες τις διαστάσεις της, ενώ οι κάτοικοι των αστι-
κών κέντρων δηλώνουν καλύτερη ποιότητα ζωής στις διαστάσεις 
σωματική λειτουργικότητα και γενική υγεία σε σχέση με τους κα-
τοίκους των μη-αστικών κέντρων (σχήματα 2 και 3). 

Η μελέτη έδειξε ότι οι ανώτερες και οι αστικές τάξεις προσέ-
χουν περισσότερο τη διατροφή τους και γενικότερα την υγεία 
τους, καθώς διενεργούν πολύ συχνότερα προληπτικές εξετά-
σεις, όπως έλεγχο της πίεσης και ψηλάφηση μαστού. Σε γενι-
κές γραμμές, η μελέτη δείχνει ότι οι κάτοικοι της χώρας μας σε 
μεγάλο ποσοστό δεν προσέχουν τη διατροφή τους αρκετά, δε 
γυμνάζονται αρκετά, καπνίζουν πολύ (ιδιαίτερα οι νέοι), αντιμε-
τωπίζουν συχνά προβλήματα με τον ύπνο τους, ενώ δεν πραγ-
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Σχήμα 1. Σύγκριση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 
σε επιλεγμένες χώρες.
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Σχήμα 2. Σύγκριση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων ανδρών και 
γυναικών.
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Σχήμα 3. Ποιότητα ζωής των Ελλήνων ανά κοινωνική τάξη.
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ματοποιούν προληπτικούς ελέγχους που αφορούν την υγεία 
τους, με αποτέλεσμα να χάνονται τουλάχιστον 10 χρόνια επι-
πλέον ζωής από τον μέσο χρόνο ζωής των Ελλήνων και να μει-
ώνεται κατά πολύ η ποιότητα ζωής τους (δηλαδή, η καθημερι-
νή ευεξία και λειτουργικότητα τους). 

Διατροφή 
Οι Έλληνες φαίνονται ότι ακολουθούν πάνω-κάτω μια ισορ-

ροπημένη διατροφή που όμως σηκώνει αρκετές βελτιώσεις για 
να χαρακτηριστεί ως η κλασική προστατευτική «μεσογειακή δί-
αιτα». 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, αυξημένη παρουσιάζεται η κατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος και γλυκών, ενώ μειωμένη εμφανί-
ζεται να είναι η κατανάλωση δημητριακών (και ιδιαίτερα δημη-
τριακών ολικής άλεσης), φρούτων, λαχανικών και ψαριών. Το 
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει τις διατρο-
φικές συνήθειες, μιας και τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν 
ότι οι ανώτερες τάξεις έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών, καλύπτοντας τις συστάσεις για τα φρούτα και το 
50% των συστάσεων για τα λαχανικά. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μέση κατανάλωση ψαριού και 
θαλασσινών είναι περίπου 100 γρ./εβδομάδα, η μέση κατανά-
λωση κοτόπουλου είναι 100 γρ./εβδομάδα, ενώ η μέση κατανά-
λωση κόκκινου κρέατος φτάνει τα 140 γρ./εβδομάδα. Σύμφωνα 
με τα πρότυπα της Μεσογειακής Διατροφής, η κατανάλωση ψα-
ριού και θαλασσινών θα πρέπει να είναι 300-360 γρ. εβδομα-
διαία, η κατανάλωση πουλερικών περίπου 240 γρ. εβδομάδα 
και η κατανάλωση κόκκινου κρέατος μόνο 60 γρ. εβδομαδιαία. 
Παράλληλα, η κατανάλωση οσπρίων και ξηρών καρπών αγγί-
ζει μόλις το 25% της συνιστώμενης κατανάλωσης. Όσον αφο-
ρά τα δημητριακά, η μέση κατανάλωση είναι περίπου 4 μερίδες, 
καλύπτοντας μόνο το 50% των συστάσεων, ενώ αξιοσημείω-
το είναι ότι αντίθετα από τα πρότυπα της Μεσογειακής Διατρο-
φής, μόνο το 1/4 των δημητριακών που καταναλώνουμε είναι 
ολικής άλεσης. 

Όσον αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η μέση 
κατανάλωση είναι 2 φρούτα και 2 μερίδες λαχανικών την ημέ-
ρα, που δεν πληροί τις συστάσεις. Η μέση κατανάλωση γαλα-
κτοκομικών προϊόντων (γάλα, τυρί και γιαούρτι) είναι περίπου 
2 μερίδες την ημέρα και είναι σύμφωνα με τις αρχές της Μεσο-
γειακής Διατροφής. 

Η μέση κατανάλωση των γλυκών είναι περίπου 2 μερίδες ανά 
εβδομάδα, με ένα σημαντικό ποσοστό των νέων ηλικίας 18-34 
ετών να καταναλώνουν περισσότερες από 3 μερίδες γλυκών 
εβδομαδιαίως. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι περίπου το 52% 
των ατόμων είχαν πρωινό περισσότερες από τις μισές μέρες της 
εβδομάδας, ενώ το 1/3 των ερωτηθέντων δεν καταναλώνει πο-
τέ πρωινό. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά 
με την εστίαση εκτός οικίας, με ένα μεγάλο ποσοστό της τάξε-
ως του 43% να δηλώνει ότι τρώει εβδομαδιαία τουλάχιστον μία 
φορά εκτός οικίας. Οι άντρες (50%), τα υψηλά κοινωνικο-οικο-
νομικά στρώματα (60%), οι ανύπαντροι (66%) και οι νέοι ηλικί-
ας 18-24 ετών (70%) είναι οι ομάδες του πληθυσμού που τρώ-
νε πιο συχνά εκτός οικίας. Χαρακτηριστική είναι δε η κοινωνική 
φύση της εστίασης εκτός οικίας -τυπική για της μεσογειακές χώ-
ρες- μια που το 94% των ερωτηθέντων που τρώνε συχνά έξω 
το κάνουν με παρέα και όχι μόνοι τους.

Κάπνισμα 
Τα κάπνισμα στην Ελλάδα παραμένει μια νοσογόνος κατάστα-

ση με σχετική αυξητική τάση από το έτος 2000 και για τα δύο 
φύλα. Σήμερα, το 40% των Ελλήνων είναι καπνιστές και πιο συ-
γκεκριμένα το 49,9% των ενήλικων ανδρών και το 30,8% των 
ενήλικων γυναικών καπνίζουν σε καθημερινή βάση. Στάσιμα πα-
ραμένουν και τα ποσοστά των νέων (18-34 ετών) που καπνίζουν 
σε σύγκριση με ευρωπαϊκή μέτρηση προ πενταετίας. Συγκεκρι-
μένα το 44,3% των νέων καπνίζουν καθημερινά, υποδηλώνο-
ντας την αποτυχία ή αδιαφορία της υπεύθυνων φορέων να προ-
στατέψουν τη νέα γενιά από των επιδημία του καπνίσματος μέσω 
προγραμμάτων και πολιτικών προαγωγής υγείας. Όλα τα παρα-
πάνω ποσοστά εξακολουθούν βέβαια να μας φέρνουν στην κο-
ρυφή της λίστας των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά πανευ-
ρωπαϊκά και ανάμεσα στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς. 

Εντυπωσιακές είναι και οι δηλώσεις των μη-καπνιστών για το 
παθητικό κάπνισμα. Συγκεκριμένα, από τους 604 περιστασια-
κούς ή μη-καπνιστές που ερωτήθηκαν, το 31,5% δήλωσαν πα-
θητικό κάπνισμα στο σπίτι και το 38% παθητικό κάπνισμα στο 
χώρο εργασίας. 

Ένα ενθαρρυντικό μήνυμα όμως περνάει μέσα από τα ευ-
ρήματα της παρούσας μελέτης κι αυτό είναι το γεγονός ότι 2 
στους 3 καπνιστές δηλώνουν θετικοί (απαντώντας με ένα «ναι» 
ή «ίσως») στη διακοπή. 

Αϋπνία
Σχετικά με το θέμα της αϋπνίας κατά τον νυχτερινό ύπνο φαί-

νεται ότι τα ποσοστά στη χώρα μας είναι αυξημένα και φτάνουν 
το 25,3%, υπολογίζοντας ότι διεθνώς κυμαίνονται μεταξύ 10 έως 
30%. Στη χώρα μας περισσότερα προβλήματα με τον νυχτερι-
νό ύπνο δηλώνουν οι γυναίκες, οι κατώτερες κοινωνικοοικονο-
μικές τάξεις και φυσικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. 

 
Σωματική δραστηριότητα 

Το 34,5% των ανδρών και το 44,7% των γυναικών δηλώνουν 
αδρανείς. Να τονιστεί εδώ ότι τα άτομα που δήλωσαν ότι έχουν 
συχνή (2-3 φορές την εβδομάδα) έντονη σωματική δραστηριό-
τητα δήλωσαν και σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής σχετιζό-
μενη με την υγεία, σε όλες τις διαστάσεις της.

Προληπτικός έλεγχος 
Στα προληπτικά τεστ εντυπωσιακά είναι τα εξής αποτελέσμα-

τα: 
•  Η οστεοπόρωση με >70% των γυναικών σε περιεμμηνοπαυσι-

ακή ηλικία να μην έχει μετρήσει οστική πυκνότητα (και >60% 
στις ηλικίες 55-64). 

•  Η αυτοψηλάφηση μαστού να μη γίνεται στο 46% των γυναι-
κών (αξιοσημείωτο το ότι 43,5% των γυναικών δεν εξετάζο-
νται ούτε από το γιατρό τους). 

•  Το 56% των γυναικών δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία. 
•  Η δακτυλική εξέταση στους άνδρες που δεν γίνεται σε ποσοστό 

86% (στις ηλικίες 45-54) και 65% (στις ηλικίες 65 και άνω). 
•  Το PSA που επίσης δε γίνεται σε 69% (στις ηλικίες 45-54) και 

45% (στις ηλικίες 65 και άνω). 
•  Το 27,2% του συνολικού πληθυσμού δεν έχει μετρήσει ποτέ 

τη χοληστερόλη του (42% στις ηλικίες 25-34), ενώ οι οδηγίες 
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συνιστούν μια πρώτη μέτρηση/έλεγχο μετά τα 20 έτη.
Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα απλών 

και για ορισμένες ανέξοδων εξετάσεων με ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη. Αρκεί να σημειωθεί ότι η συστηματική 
εφαρμογή της μαστογραφίας σε Σουηδία και Φιλανδία μείωσε 
τον καρκίνο του μαστού κατά το 1/3, ενώ στους άντρες το 17% 
των νέων κρουσμάτων καρκίνου εντοπίζονται στον προστάτη. 

Ανά κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σημαντικές διαφορές πα-
ρουσιάζονται στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της δακτυ-
λικής εξέτασης, με τους άντρες ανώτερων κοινωνικο-οικονομι-
κών στρωμάτων να πραγματοποιούν τους παραπάνω ελέγχους 
περισσότερο σε σχέση με τους άντρες των κατώτερων κοινω-
νικο-οικονομικών στρωμάτων (53,2% έναντι 28,2% αντίστοιχα 
για την εξέταση της αρτηριακής πίεσης και 10,2% έναντι 3,0% 
αντίστοιχα για τη δακτυλική εξέταση).

Στις γυναίκες σημαντικές διαφορές ανά κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο παρουσιάζονται στην ψηλάφηση μαστού από τον για-
τρό, αλλά και στην αυτοψηλάφηση μαστού με τις γυναίκες ανώ-
τερων στρωμάτων να πραγματοποιούν τον παραπάνω έλεγχο 
περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες των κατώτερων κοινω-
νικο-οικονομικών στρωμάτων (37,1% έναντι 20,1% αντίστοι-
χα για την ψηλάφηση μαστού από τον γιατρό και 30,3% έναντι 
15,7% για την αυτοψηλάφηση).

Χρόνια νοσήματα
Το 35% των ερωτηθέντων δηλώνουν την ύπαρξη κάποιου 

χρόνιου νοσήματος. Υπέρταση: Το 16% δηλώνει ότι έχει υπέρ-
ταση, ενώ το 20% δεν έχει φυσιολογική πίεση και γνωρίζουμε 
ότι το ποσοστό των υπερτασικών εκτιμάται στο 25%. Αυτό δεί-
χνει την ανάγκη για καλύτερο προληπτικό έλεγχο. 

Υπερχοληστερολαιμία: Το 17,6% αναφέρει μη φυσιολογική 
μέτρηση, ενώ μόλις το 9,1% δηλώνει ότι έχει υπερχοληστερο-

λαιμία (περίπου όσοι παίρνουν και φάρμακα), ενώ πάλι γνω-
ρίζουμε ότι το ποσοστό των υπερχοληστεριναιμικών εκτιμάται 
σε 20% του πληθυσμού. 

Γενικά, η συχνότητα των χρόνιων νοσημάτων στην Ελλάδα 
είναι προς το παρόν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι τάσεις λόγω των πολλαπλών 
παραγόντων κινδύνου, που μάλλον αυξάνονται αντί να μειώ-
νονται, είναι ανησυχητικές. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα χρόνια 
νοσήματα (που κατά μεγάλο βαθμό μπορούν να προβλεφθούν) 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, τόσο 
στην σωματική όσο και στην ψυχική της διάσταση.

Πρόληψη: πρόταση ζωής
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής θέλοντας 

να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων 
που απειλούν την υγεία των ελλήνων, οργάνωσε μία εκστρα-
τεία ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για το διά-
στημα Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2006 με τίτλο: «Πρόληψη: πρό-
ταση ζωής», το οποίο περιλαμβάνει:
α)  Ανοικτή συμβουλευτική γραμμή για θέματα Πρόληψης: 210 

7222727.
β)  Ειδική ιστοσελίδα με πληροφορίες και οδηγίες Πρόληψης 

και Αγωγής Υγείας: www.neahygeia.gr
γ)  Εκτύπωση και διανομή 2 εντύπων (φυλλάδιο ευαισθητοποί-

ησης και Οδηγός Πρόληψης 52 σελίδων).
δ) Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό μήνυμα.
ε) Καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για: 

• διακοπή καπνίσματος
• βελτίωση της διατροφής
• έλεγχο του στρες
• αύξηση φυσικής άσκησης. IB


