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ΑIM: Population’s status has started to change and the
group of older people arises. This higher portion of older people, leads to an increased number of deaths due
to cancer and cardiovascular disease. Limited studies
have investigated the effect of health care services on
longevity. In this work, findings from studies throughout the world are presented in order to evaluate the effect of nutritional and health services on population’s
health status.
MATERIAL-METHODS: Studies that have assessed
the associations of nutritional and other health care
services (i.e., physicians supply, etc.) on longevity
and health status were retrieved (searches in PubMed,
EMBASE, Scopus, up to January 2012) and summarized here.
RESULTS: Few studies, have evaluated the role of
health care services on population’s health status. The
majority of the studies reported a beneficial association between the frequency of physicians and mortality.
Furthermore some other studies reported weak or no
associations between physician’s supply and longevity. Also nutritional services in clinical environment
seem to benefit clinical outcome, while there is a lim-

ΣΚΟΠΟΣ: Η δομή του πληθυσμού αλλάζει και οι ηλικιωμένοι αυξάνονται. Η αύξηση των υπερήλικων οδηγεί
σε αυξημένη εμφάνιση της νοσηρότητας από καρκίνους
και καρδιαγγειακά νοσήματα. Ελάχιστες είναι οι μελέτες μέχρι σήμερα που έχουν διερευνήσει την επίδραση
των υπηρεσιών υγείας στη μακροζωία. Σε αυτή την εργασία θα παρουσιαστούν ευρήματα από άλλες μελέτες
με σκοπό τη συνολική αποτίμηση της επίδρασης των
υπηρεσιών διατροφής στην υγεία του πληθυσμού.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναζητήθηκαν και συνοψίστηκαν μελέτες που έχουν αποτιμήσει τις συσχετίσεις μεταξύ των διατροφικών και άλλων υπηρεσιών υγείας
(π.χ διαθεσιμότητα ιατρών κ.λπ.) στη μακροζωία και
τα επίπεδο υγείας (αναζήτηση στο PubMed, EMBASE,
Scopus έως τον Ιανουάριο του 2012).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μικρός αριθμός μελετών έχει
αποτιμήσει τον ρόλο των υπηρεσιών υγείας στο επίπεδο
υγείας του πληθυσμού. Η πλειοψηφία τους αναφέρει ευεργετική επίδραση μεταξύ της συχνότητας των ιατρών
και της θνησιμότητας. Ακόμη, ορισμένες μελέτες ανέφεραν ασθενείς ή καθόλου συσχετίσεις μεταξύ της διαθεσιμότητας ιατρών και της μακροζωίας. Από την άλλη
μεριά, οι διατροφικές υπηρεσίες φαίνεται να συνεισφέ-
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ρουν σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, ενώ ελάχιστος είναι ο αριθμός των μελετών παγκοσμίως που
έχουν διερευνήσει τη σχέση των υπηρεσιών διατροφής με το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, αναδεικνύοντας παρόλ’ αυτά ελπιδοφόρα μηνύματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που ελάχιστα στοιχεία
είναι διαθέσιμα, παρουσιάζεται μια θετική σχέση μεταξύ της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών
υγείας και της μακροζωίας. Ισχυρή δομή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη συνολική πληθυσμιακή υγεία. Η ενίσχυση
των διατροφικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
υγείας διαμέσου του συστήματος υγείας μπορεί να
συνεισφέρει στη βελτίωση της συνολικής υγείας του
πληθυσμού.

ited number of studies worldwide investigated the
role of nutritional services on population’s health.
CONCLUSIONS: Although very few data are available, the areas with strong primary health care and
adequate physician’s supplies have better population’s health status. The health care system, have to
shift the provided health care services from curative
to preventive; and therefore, strong emphasis should
be given on health promotion, enhancement of nutritional services and education.

Λέξεις ευρετηρίου: Σύστημα υγείας, διατροφικές υπηρεσίες, ιατροί, μακροζωία.

Key words: Health care systems, nutritional services, physicians, longevity.

1. Εισαγωγή

μπορούν να έχουν και θεραπευτική υπόσταση και βεβαίως να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινότητας διαμέσου
της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης.7

Η φροντίδα για την υγεία μπορεί να αποδοθεί ως
ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει ιατρούς, φάρμακα, υπηρεσίες κ.λπ. και αλληλεπιδρά με τον πληθυσμό
διαμέσου ενός αριθμού διαδικασιών όπως είναι οι ιατρικές συνεδρίες, χειρουργεία κ.λπ. με τελικό αποτέλεσμα την υγεία του ατόμου.1 Η Δημόσια υγεία, σαν μια
οργανωμένη προσπάθεια από την κοινωνία, υιοθετεί
ορισμένες αρχές οι οποίες διακρίνονται ονομαστικά:
(α) έμφαση στη συνολική υπευθυνότητα και στον ρόλο της πολιτείας, (β) εστίαση σε ολόκληρο τον πληθυσμό, (γ) έμφαση στην πρόληψη, (δ) ενδιαφέρον για
υποκείμενους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας
και των ασθενειών, (ε) πολυπαραγοντική προσέγγιση (ποσοτική και ποιοτική), (στ) συνεργασία με τους
πληθυσμούς που βρίσκονται υπό βοήθεια. 2,3 Είναι
βέβαια γνωστό πως οι υπηρεσίες υγείας κατηγοριοποιούνται σε 3 διαφορετικές ομάδες: την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια φροντίδα
προσφέροντας αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες.4,5 Επιπροσθέτως, η διατροφική φροντίδα
αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των υπηρεσιών υγείας.
Η διατροφική υποστήριξη περιλαμβάνει 4 βήματα:
τη διατροφική εκτίμηση, τη διάγνωση, τη διατροφική
παρέμβαση και τέλος τη διατροφική παρακολούθηση
και αξιολόγηση.6 Μέσω της διατροφικής φροντίδας οι
διαιτολόγοι προωθούν αλλαγές στον τρόπο ζωής που

Υπάρχουν αρκετοί προσδιοριστές που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού και που διακρίνονται
σε άμεσους και έμμεσους. 8 Αυτοί οι καθοριστικοί για
την υγεία παράγοντες έχουν βαθιά επίδραση στο
προσδόκιμο της ζωής. Το σύστημα υγείας, το οποίο
ενεργεί σε αυτό το άμεσο «επίπεδο», παρουσιάζει μια
αλληλεπίδραση με άλλους τομείς των οργανωμένων
κοινωνιών όπως είναι τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συστήματα. Οι ιατροί, η ιατρική τεχνολογία,
οι υγειονομικοί παράγοντες καθώς και η ιατρική τεχνολογία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μεταξύ
των τομέων δυναμικής και των κοινωνικών επιλογών.
Αναμένεται ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας μπορούν να επηρεάσουν αρκετούς από τους άμεσους
και μη φαρμακευτικούς προσδιοριστές υγείας και να
αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις ανάγκες για
ακριβή ιατρική φροντίδα. Αυτός είναι και ο λόγος
που η στροφή των υπηρεσιών υγείας στην πρόληψη
ελπίζει να «εντοπίσει» τους κύριους παράγοντες που
εμπλέκονται στην παγκόσμια επιβάρυνση από χρόνια
νοσήματα.9
Οι δυτικές κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες απολαμβάνουν ευημερία και μακροζωία.10 Τα τελευταία
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150–200 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου ακολούθησε έναν έντονο ρυθμό αύξησης
παγκοσμίως.10 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ), ο πληθυσμός σε παγκόσμιο επίπεδο γερνάει (π.χ. στις αναπτυγμένες χώρες). Πιο συγκεκριμένα
οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών αυξάνονται ταχύτερα
από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.11 Με την αυξανόμενη έμφαση στην υγεία και την προοδευτική αύξηση στον μέσο όρο ζωής, η επιστημονική κοινότητα
εξετάζει τρόπους να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και
να προλάβει όλες τις χρόνιες ασθένειες. Παγκοσμίως
τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος είναι οι
κύριες αιτίες για θνησιμότητα και εμφάνιση χρόνων
ζωής με «ανικανότητα».12 Αναμένεται βέβαια ότι τα
δημόσια σύστηματα υγείας, όπως αναφέραμε και
προηγουμένως, μπορούν να επηρεάσουν αρκετούς
από τους παράγοντες κινδύνου και να οδηγήσουν σε
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Οι υπηρεσίες
υγείας, αποτελούμενες από τις υπηρεσίες πρόληψης
και αρκετές θεραπευτικές παρεμβάσεις, φαίνεται να
προσθέτουν, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, 5
χρόνια στο προσδόκιμο επιβίωσης ήδη από το 1900,
και περίπου 7 χρόνια από το 1950 και μετά.13
Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών όσον αφορά στο αν η μακροζωία αυτή συσχετίζεται με μείωση ή με επέκταση της νοσηρότητας ή
με έναν συνδυασμό και των δύο, δηλαδή με έναν αυξημένο επιπολασμό εμφάνισης χρόνιων ασθενειών
ο οποίος να αντισταθμίζεται από τη μείωση στη σοβαρότητα και στις συνέπειες των ασθενειών αυτών.14
Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι ο επιπολασμός
της χρόνιας αναπηρίας μειώνεται σε άτομα που ζουν
περισσότερο. Η μακροζωία λοιπόν, φαίνεται να συνοδεύεται και από καλύτερη ποιότητα ζωής.15,16 Ο πολύ
σημαντικός ρόλος ενός υγιούς τρόπου ζωής και καθημερινών συνηθειών, όπως είναι μια υγιεινή δίαιτα
που περιλαμβάνει μέτριες ποσότητες αλκοόλ, χαμηλά
λιπαρά και είναι πλούσια σε κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών, η καθημερινή άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος και τα χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, έχουν επαληθευτεί πως συμβάλουν στην πρόληψη και τον έλεγχο της νοσηρότητας και της πρόωρης
θνησιμότητας, από αρκετές επιδημιολογικές μελέτες
των προηγούμενων τριών δεκαετιών.17–21 Βέβαια αυτό
που επιθυμούν οι υπερήλικες δεν είναι μόνο η μακροζωία αλλά και η καλύτερη ποιότητα ζωής, ελεύθερη
αναπηρίας ή ασθενειών, που σημαίνει μεγαλύτερη
δυνατότητα «ανεξαρτησίας». Έτσι λοιπόν το να αναγνωρίσουμε ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν στην
© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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απόκτηση της υγιούς γήρανσης, είναι το κλειδί για την
αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που απολαμβάνει τη μακροζωία του. 22
Οι υπηρεσίες υγείας είναι ένα επιστημονικό θέμα
που απαρτίζεται από πληθώρα διαφορετικών χαρακτηριστικών (όπως είναι η διαθεσιμότητα των ια τρών
και τα αποτελέσματα για την υγεία, οι σχέσεις των ανθρώπων με ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας ή ειδικευμένους, τα έξοδα για τις υπηρεσίες και η ιατρική
φροντίδα, οι υπηρεσίες υγείας κ.λπ.). Αρκετές θεωρίες σχετικά με την επίδραση των υπηρεσιών υγείας
στη συνολική υγεία του πληθυσμού έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. 23–26 Ειδικότερα σύμφωνα με τη
Starfield23,24 αλλά και άλλους μελετητές 24–26 η ισχυρή
οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η ενίσχυση του αριθμού των γενικών ιατρών μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Η παρούσα εργασία ανασκόπησης επικεντρώνεται στις μελέτες που διερεύνησαν τη σχέση των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με τα αποτελέσματα εμφάνισης των χρόνιων ασθενειών, σε μέσης
ηλικίας και γηραιότερους πληθυσμούς, και ειδικά τον
ρόλο των γενικών και των ειδικευμένων ιατρών καθώς
και τον ρόλο των διατροφολόγων και της διατροφικής
φροντίδας.

2. Υλικό και μέθοδος
2.1. Επιλογή των μελετών
Οι ερευνητικές μελέτες που δημοσιοποιήθηκαν στα
αγγλικά, στο διάστημα μεταξύ 1975 και Ιανουαρίου
του 2012, επιλέχθηκαν μέσω έρευνας της βιβλιογραφίας στον υπολογιστή (π.χ. PubMed, EMBASE και Scopus
www.scopus.com). Λόγω του σκοπού της συγκεκριμένης ανασκόπησης που ήταν η συνολική αποτίμηση
της επίδρασης των υπηρεσιών υγείας και διατροφής
στην πληθυσμιακή υγεία, η ηλεκτρονική έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο βασικά στάδια. Πρώτον, χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί λέξεων-κλειδιών (MeSH)
που σχετίζονταν με την υγεία του πληθυσμού (καρδιαγγειακές και ογκολογικές ασθένειες, θνητότητα από
οποιοδήποτε αίτιο, μακροζωία, συνολική έκβαση της
υγείας, συνολική υγεία πληθυσμού) και τις υπηρεσίες
υγείας (διαθεσιμότητα των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας, διαθεσιμότητα των ειδικευμένων και
οικογενειακών ιατρών). Κατά δεύτερον, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά (MeSH) που σχετίζονταν με την
κλινική υγεία αλλά και την υγεία του πληθυσμού (π.χ.
καρδιαγγειακός κίνδυνος, κλινική έκβαση, συνολι-
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κή έκβαση της υγείας) και με διατροφικές υπηρεσίες
(υπηρεσίες διατροφής, διατροφική υποστήριξη, διατροφική παρακολούθηση, διαιτολογικές συμβουλές
κ.λπ.). Επιπρόσθετα, οι βιβλιογραφικές αναφορές των
άρθρων που εντοπίστηκαν μας βοήθησαν να εντοπίσουμε άρθρα που ξέφυγαν από την προαναφερθείσα
διαδικασία.

2.2. Συλλογή πληροφοριών
Ακολουθήθηκε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για
τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από κάθε άρθρο:
ο σχεδιασμός έρευνας (συγχρονική, διαχρονικές ή
ανασκοπήσεις, παρεμβάσεις) έρευνες από αναπτυγμένες χώρες, το μέγεθος του δείγματος, η ηλικία (ενήλικος πληθυσμός) και το φύλο των συμμετεχόντων,
πειραματικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, βαθμός
προσαρμογής με τους πιθανούς συμπαράγοντες (π.χ.
γεωγραφικές ρυθμίσεις, μεταβλητές των συστημάτων
υγείας, εισόδημα κ.λπ.). Ωστόσο, μελέτες που περιελάμβαναν έγκυες γυναίκες ή άλλες μελέτες σε ασθενείς νεότερους των 18 ετών αποκλείστηκαν. Μελέτες
που εξέταζαν την τεχνητή διατροφική υποστήριξη
(π.χ. διατροφικά σκευάσματα από του στόματος,
εντερική ή παρεντερική δια τροφή), επίσης αποκλείστηκαν.
Έτσι, 32 μελέτες παρατήρησης επιλέχθηκαν στις υπηρεσίες υγείας: οι 10 ήταν διαχρονικές, οι 21 συγχρονικές και η μία ήταν αναδρομική μελέτη με παρουσίαση
των δευτερογενών δεδομένων (σχήμα 1, πίνακας 1).
Επιπρόσθετα, στις υπηρεσίες διατροφής έχουν επίσης
τοποθετηθεί και συμπεριληφθεί εδώ 3 συγχρονικές μελέτες και έξι μελέτες παρέμβασης.

3. Συζήτηση
3.1. Υπηρεσίες υγείας και υγεία του πληθυσμού
Μια σειρά πρόσφατων ερευνών έχει περιγράψει τη
σχέση μεταξύ της διαθεσιμότητας των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των επιπέδων υγείας, όπως η
καρδιαγγειακή θνησιμότητα και η θνησιμότητα από
καρκίνο. 23–54 Αυτή η ευεργετική επίδραση των υπηρεσιών υγείας δεν ήταν όμως πάντα αποδεκτή. Οι
αναλύσεις των δεδομένων για τη θνησιμότητα στις
ΗΠΑ από το 1900 έως το 1973 έδειχναν ότι η ιατρική
φροντίδα έχει ελάχιστη επίδραση στη συνολική μείωση των επιπέδων θνησιμότητας. 27,28 Οι McKeown et al
καθώς και άλλοι ερευνητές αμφέβαλλαν για το κατά
πόσο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η ιατρική φρο-

ντίδα σε αυτή τη μείωση. Ήδη από το 1950, ο ιατρός
και ιστορικός Thomas McKeown υποστήριξε την άποψη ότι η αύξηση του πληθυσμού στον αναπτυγμένο
κόσμο από τα τέλη του 1700 μέχρι και το 1970 δεν
οφειλόταν στα πλεονεκτήματα στην υγεία από τον
τομέα της ιατρικής ή της δημόσιας υγείας. Οι κύριοι
παράγοντες για τις συνολικές βελτιώσεις στο επίπεδο
ζωής, σύμφωνα με τον ερευνητή, ήταν η δίαιτα και η
διατροφική κατάσταση γενικότερα, αποτέλεσμα των
καλύτερα οικονομικών καταστάσεων που είχαν αρχίσει να επικρατούν την εποχή εκείνη. Η ιστορική του
ανάλυση έθεσε υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα μερικών από τις πιο δημοφιλείς και ευρέως
διαδεδομένες εφαρμοσμένες τεχνικές της δημόσιας υγείας. Άλλοι ερευνητές όπως ο Mackenbach29,30
και οι Bukner et al31 είχαν την αντίθετη άποψη, θεωρώντας πως οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν σημαντικά
συνεισφέρει στη μείωση της θνησιμότητας του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Mackenbach, 29,30 η μείωση
των επιπέδων θνησιμότητας λόγω καταστάσεων που
υπόκεινται στην ιατρική παρέμβαση έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο να προστεθούν αρκετά χρόνια στο
προσδόκιμο επιβίωσης. Χωρίς αυτή τη συνεισφορά,
το προσδόκιμο επιβίωσης θα έπρεπε να είχε μειωθεί
κατά έναν χρόνο στους άντρες και να είχε αυξηθεί μόνο κατά δύο έτη στις γυναίκες. Ακόμη οι Bunker et al, 31
παρουσίασαν αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία, οι
ιατρικές υπηρεσίες με τη συνεισφορά τους, φαίνεται

Αναζήτηση μελετών σε
(PubMed, EMBASE, Scopus)

Υπηρεσίες υγείας

Υπηρεσίες διατροφής

Επιλεγμένες μελέτες
(ν=32)

Επιλεγμένες μελέτες
(ν=9)

Διαχρονικές μελέτες
(ν=10)

Συγχρονικές μελέτες
(ν=3)

Συγχρονικές μελέτες
(ν=21)

Μελέτες παρέμβασης
(ν=6)

Αναδρομική μελέτη
(ν=1)

Σχήμα 1. Eπιλογή μελετών για τις υπηρεσίες υγείας και τις
υπηρεσίες διατροφής.
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Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη, ανάλυση
χρονολογικών σειρών

Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη, ανάλυση
χρονολογικών σειρών

Συγχρονική μελέτη, ανάλυση
χρονολογικών σειρών

Διαχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Διαχρονική μελέτη

Διαχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Starfield et al23,24

Masinco et al8

Young32

Or,35 Or et al36

Gulliford et al45,46

Aakvik & Holmas44

Robst & Graham37

Mackenbach et al29,30,40

McKeown & Brown27,38,39

Cochrane et al41

Σχεδιασμός

Shi et al25,26,33,34

Μελέτες

Δείγμα
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Πληθυσμός από 18
αναπτυγμένες χώρες

Ενήλικος αγγλικός
πληθυσμός

Ολλανδικός πληθυσμός

Ενήλικος πληθυσμός
των ΗΠΑ

Ενήλικος νορβηγικός
πληθυσμός

Ενήλικος αγγλικός
πληθυσμός

Ενήλικος πληθυσμός
21 χωρών του OCED*

Ενήλικος πληθυσμός
από την Ιαπωνία, επαρχίες
των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκές
χώρες

Ενήλικος πληθυσμός
18 χωρών του OCED*

Πληθυσμός των ΗΠΑ

Ενήλικος πληθυσμός
των ΗΠΑ

Πίνακας 1. Αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας στην υγεία του πληθυσμού.

Συνεχίζεται

Οι δείκτες των υπηρεσιών υγείας δεν φάνηκε να σχετίζονται με τη θνησιμότητα του πληθυσμού. Φάνηκε να υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ
του αριθμού των ιατρών και της θνησιμότητας σε νεαρότερες ηλικιακές
ομάδες

Η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κυρίως στη μείωση της θνησιμότητας
και κύριος παράγοντας είναι η βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών
παραγόντων

Αντίστροφες συσχετίσεις μεταξύ της θνησιμότητας και της παρουσίας πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Βρέθηκε επίσης θετική σχέση μεταξύ θνησιμότητας και του αριθμού των γενικών ιατρών

Ο αριθμός των ιατρών σε μια χώρα έχει θετική επίδραση στο επίπεδο υγείας
των ατόμων ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Οι ηλικιωμένοι φαίνεται να
ευνοούνται περισσότερο από την παρουσία των ιατρών σε σχέση με τους
νέους

Καμία συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των κατά κεφαλήν ιατρών και της θνησιμότητας του πληθυσμού. Όμως φάνηκε να υπάρχει σημαντική σχέση με την
προέλευση των ιατρών (εργαζόμενοι ιατροί στην κοινότητα κ.λπ.)

Η θνησιμότητα σχετίζεται ασθενώς με την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας
αλλά όχι με τη διαθεσιμότητα των γενικών ιατρών

Ο αριθμός των ιατρών είναι σημαντικός προσδιοριστής της θνησιμότητας

Η διαθεσιμότητα των ειδικών ιατρών έχει μικρή επίδραση στη θνησιμότητα σε
σχέση με την επίδραση άλλων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων

Ισχυρή οργάνωση πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετίζεται με βελτιωμένη συνολική υγεία

Η υγεία του πληθυσμού δεν ευνοείται από την υπερδιαθεσιμότητα ειδικών ιατρών αντίθετα με τους ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας που φαίνεται ότι
ευνοούν την πληθυσμιακή υγεία

Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ειδικότερα της οικογενειακής
ιατρικής οδηγεί σε μικρότερα επίπεδα θνησιμότητας απ’ όλες τις αιτίες

Κύρια ευρήματα
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Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Συγχρονική μελέτη

Διαχρονική μελέτη

Poikolainen et al43

Mansfield et al47

Alter et al48

Lee et al49

Campbell J et al50

Gorey et al51,52

*Organisation for Economic Co-operation and Development

Συγχρονική μελέτη

Διαχρονική μελέτη

Bunker J31

Roetzheim et al53,54

Αναδρομική μελέτη με παρουσίαση
δευτερογενών δεδομένων

Σχεδιασμός

McKinlay &
McKinlay28

Μελέτες

Πληθυσμός από την Πολιτεία
της Φλόριντα

17.820 Καναδές με καρκίνο
του μαστού

Πληθυσμός των ΗΠΑ

Ενήλικος κορεάτικος πληθυσμός

Ενήλικος καναδικός πληθυσμός

Πληθυσμός των ΗΠΑ

Ενήλικος φινλανδικός πληθυσμός

Αγγλικός πληθυσμός και πληθυσμός
των ΗΠΑ

Πληθυσμός των ΗΠΑ

Δείγμα

Πίνακας 1. Αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας στην υγεία του πληθυσμού (συνέχεια).

Οριακή συσχέτιση μεταξύ της πρόωρης θνησιμότητας και της διαθεσιμότητας των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας
Η αναντιστοιχία μεταξύ της διαθεσιμότητας των ιατρών και των καρδιαγγειακών νοσημάτων εξηγεί τον λόγο που οι υπηρεσίες υγείας
δεν σχετίζονται με τον επιπολασμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων
και με τη θνησιμότητα του πληθυσμού
Ο αριθμός των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετίζεται θετικά με
μικρότερη θνησιμότητα απ’ όλες τις αιτίες, θνησιμότητα από καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα.
Το κλάσμα ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας προς τους ειδικούς ιατρούς δεν φάνηκε να σχετίζεται με τη θνησιμότητα όλων των αιτιών
στον πληθυσμό
Ο μεγαλύτερο αριθμός των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετίζεται με μικρότερη εμφάνιση συμβαμάτων καρκίνου του αυχένα
Η διαθεσιμότητα των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας φαίνεται να
έχει κύριο ρόλο στην αποτελεσματική προετοιμασία της φροντίδας
για τον καρκίνο
Η επίπτωση και η θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου μειώθηκε στις επαρχίες της Φλόριντα που είχαν αυξημένη διαθεσιμότητα ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας

Η θνησιμότητα σχετίστηκε αντίστροφα με το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν και όχι με τον αριθμό των ιατρών, νοσηλευτών, νοσοκομειακών κρεβατιών κ.λπ.

Οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν σημαντικά συνεισφέρει στη μείωση της
θνησιμότητας του πληθυσμού

Η ιατρική φροντίδα έχει μικρή επίδραση στη συνολική μείωση της
θνησιμότητας του πληθυσμού

Κύρια ευρήματα
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να προσθέτουν σχεδόν πέντε χρόνια στο προσδόκιμο
επιβίωσης από το 1900 και περίπου επτά χρόνια από
το 1950 και έπειτα.
Άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των ιατρών
παρουσιάζει μια «συνεχόμενη αλλά κλιμακούμενη θετική συσχέτιση» με τα επίπεδα θνησιμότητας,
η οποία δεν σταματά να ισχύει ακόμα και μετά από
διάφορες προσαρμογές από συμμεταβλητές όπως το
εισόδημα. Η θετική συσχέτιση (περισσότεροι ιατροί
σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα θνησιμότητας) μεταξύ του αριθμού των ιατρών και της σταθμισμένης
για την ηλικία θνησιμότητας παρουσιάστηκε επανειλημμένα από το 1978. Αυτή η συσχέτιση φαίνεται να
είναι ψευδής όμως και προκύπτει από τις δυναμικές
που ανακύπτουν από τις νέες βιομηχανικές περιοχές. 32 Πιο συγκεκριμένα, η θνησιμότητα αυξάνει στις
περιοχές όπου οι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου καταλαμβάνουν τις νέες δουλειές, ενώ παράλληλα μια υπερδιαθεσιμότητα των ιατρών παρατηρείται να μετακινείται στις περιοχές αυτές για αναζήτηση νέων ευκαιριών.
Από την άλλη μεριά, αρνητικές συσχετίσεις (περισσότεροι ιατροί σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα
θνησιμότητας) έχουν αναφερθεί για την περιοχή των
ΗΠA αναφορικά με τον συνολικό αριθμό ιατρικού
προσωπικού, 23–26,33–37 καθώς και τη διαθεσιμότητα
των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας. 24 Σε μία από τις
πρώτες μελέτες του είδους, οι Shi et al25 παρουσίασαν
το αποτέλεσμα ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα είχε μια
ανεξάρτητη και θετική επίπτωση στους δείκτες υγείας του πληθυσμού μελέτης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα
με τους Shi et al, ο μεγαλύτερος αριθμός ιατρικού
προσωπικού σχετίζεται με χαμηλότερη θνησιμότητα
από χρόνια νοσήματα, όπως είναι τα καρδιαγγειακά
νοσήματα και ο καρκίνος, την περίοδο 1980–1995.
Ειδικότερα, μια αύξηση της τάξης του ενός ιατρού
πρωτοβάθμιας φροντίδας ανά 10.000 άτομα φάνηκε
να σχετίζεται με μια αύξηση της τάξης των 0,67 ετών
ζωής στο προσδόκιμο επιβίωσης (P<0,001). 26 Από την
άλλη μεριά, η αύξηση της ανισότητας στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού (μια αύξηση 1%
στην ανομοιογένεια μεταξύ πλούσιων και φτωχών)
σχετίστηκε με μείωση 0,26 ετών προσδόκιμου επιβίωσης (t=–2,921, P<0,01). Ειδικότερα η έρευνα των Shi
et al ανέδειξε πως τα μέτρα για την ενίσχυση της δευτεροβάθμιας φροντίδας και ειδικότερα της αύξησης
των ειδικών ιατρών σχετίσθηκαν με υψηλότερη θνησιμότητα στον πληθυσμό (π.χ., η αύξηση ενός ειδικού
ιατρού ανά 10.00 άτομα σχετίστηκε με περίπου 15
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επιπλέον θανάτους ανά 100.000 άτομα) (P<0,05 όλες
τις χρονικές περιόδους, εκτός του 1990, όπου P<0,1).
Τέλος οι ερευνητές διαχώρισαν την πρωτοβάθμια
φροντίδα σε οικογενειακούς ιατρούς, παθολόγους και
γενικούς παιδιάτρους και διαπίστωσαν πως μόνο η οικογενειακή ιατρική παρέμεινε σημαντική σε όλες τις
διερευνούμενες χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση ενός οικογενειακού ιατρού ανά 10.000
άτομα σχετίστηκε με μείωση 71 θανάτων ανά 100.000
άτομα το 1980 και 39 θανάτους ανά 100.000 άτομα το
1995. Επιπρόσθετα, η αύξηση του αριθμού των παθολόγων κατά 1 για 10.000 άτομα σχετίστηκε με μείωση
30 θανάτων ανά 100.000 άτομα το 1995 (P<0,01). 26
Υποστηρίζοντας αυτή την άποψη οι Macinko et al,
παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η ισχυρή δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετίζεται με βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. 8 Συγκεκριμένα στη
λογαριθμική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, φάνηκε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα σχετίζεται αρνητικά
και ανεξάρτητα με τη θνησιμότητα για όλες τις αιτίες.
Σε όλα τα μοντέλα παλινδρόμησης το σκορ για την
πρωτοβάθμια φροντίδα ήταν στατιστικά σημαντικό
(P<0,05), αν και η επίδρασή της παρουσιάστηκε εν μέρει μειωμένη με την παρουσία περιβαλλοντικών παραγόντων, και επιπρόσθετα μειωμένη με την παρουσία των αθροιστικών ατομικών προσδιοριστών υγείας.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο αριθμός των ιατρών και
το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
ήταν σύμφωνα με τους ερευνητές οι παράγοντες που
σχετίζονταν αρνητικά με θνησιμότητα όλων των αιτιών (P<0,001). 8 Η θετική επίδραση του αριθμού των
ιατρών στην υγεία του πληθυσμού φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές. 23,24 Ειδικότερα
το κλάσμα πρωτοβάθμιας φροντίδας προς τον πληθυσμό φάνηκε να σχετίζεται με μικρότερη συνολική
θνησιμότητα αλλά και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο, όμως αντίστοιχα το ίδιο
κλάσμα για τους ειδικούς ιατρούς φάνηκε να σχετίζεται γενικότερα με υψηλότερα επίπεδα θνησιμότητας. 23
Γίνεται λοιπόν εμφανές πως η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και του αντίστοιχου ιατρικού προσωπικού μπορεί να οδηγήσει μέσω της πρόληψης στη
βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας του πληθυσμού.
Παρόλ’ αυτά, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν, καθώς διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο μετριάζοντας τη σημαντικότητα της
προαναφερθείσας σχέσης.
Αντίθετα με την προηγούμενη άποψη, ορισμένοι
ερευνητές αναφέρουν την ύπαρξη ενός παραδόξου
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στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ορισμένες μελέτες παρουσιάζουν ότι υπάρχει συσχέτιση η οποία εμφανίζεται κυρίως ανά περιοχές, δηλαδή μεταξύ του αριθμού
των ιατρών και της θνησιμότητας ενώ άλλες παρουσίασαν αδύναμη ή καθόλου σχέση. 38–41 Πιο συγκεκριμένα, οι Ricketts & Holmes παρουσίασαν αποτελέσματα
σύμφωνα με τα οποία η συσχέτιση που περιγράψαμε
δεν φαίνεται να είναι σύμφωνη σε όλες τις περιοχές
των ΗΠΑ. Στην έρευνά τους παρουσιάστηκαν περιοχές όπου εμφανίζονται ισχυρότερες και αδύναμες
συσχετίσεις μεταξύ του είδους του ιατρικού προσωπικού και της συνολικής θνησιμότητας, ενώ ορισμένες περιοχές φαίνεται να μην παρουσιάζουν καμία
συσχέτιση.42 Ορισμένες ακόμη μελέτες παρουσίασαν
αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία κατά την παλινδρόμηση η σχέση μεταξύ του αριθμού των γενικών
ιατρών και της θνησιμότητας δεν ήταν σημαντική.43
Αντιθέτως παρουσιάστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ιδιότητας των ιατρών, δηλαδή
η θνησιμότητα μειώθηκε σε περιοχές με περισσότερους ιδιώτες (ανεξάρτητους) ιατρούς σε σχέση με περιοχές που διέθεταν περισσότερο ιατρικό προσωπικό
εργαζόμενο στο δημόσιο σύστημα. 44 Στη Μεγάλη
Βρετανία, οι Gulliford et al ανέδειξαν αποτελέσματα
σύμφωνα με τα οποία μία μονάδα αύξησης στον αριθμό των γενικών ιατρών συσχετίστηκε με μείωση στην
προσέλευση ασθενών στο νοσοκομείο για οξείες και
χρόνιες καταστάσεις (P<0,001).45 Ειδικότερα φάνηκε
πως στη Μεγάλη Βρετανία η θνησιμότητα σχετίζεται
ασθενώς με τον βαθμό οργάνωσης των υπηρεσιών
υγείας και κυρίως όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης αλλά όχι με
τον αριθμό των γενικών ιατρών.46 Τέλος, μια πρόσφατη ανασκόπηση συμπεραίνει την ύπαρξη του παράδοξου μεταξύ των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων και άνω υπηρεσιών υγείας. Όταν οι ερευνητές
συνέκριναν την πρωτοβάθμια με τις άλλες βαθμίδες
υπηρεσιών υγείας διαπίστωσαν πως σχετιζόταν με
«χειρότερη» ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών
για το κάθε άτομο με χρόνια νόσο. Όμως οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σχετίσθηκαν με καλύτερη
ποιότητα ζωής, καλύτερους δείκτες υγείας και χαμηλότερο κόστος για τον πληθυσμό. 55 Σύμφωνα με τους
Shi et al, 26 η βελτίωση της πληθυσμιακής υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες περιβαλλοντικούς και
συμπεριφοριστικούς. Παρόλ’ αυτά, η πρωτοβάθμια
φροντίδα μπορεί να παίξει έναν εξισορροπιστικό ρόλο, απέναντι σε ορισμένους από αυτούς (π.χ οικονομική ανισότητα) συνεισφέροντας στη βελτίωση της
συνολικής υγείας. 26 Συμπερασματικά λοιπόν, η πλειο-
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ψηφία των μελετών ανέδειξε τη θετική συνεισφορά
του ιατρικού προσωπικού (γενικοί και ειδικοί ιατροί)
και των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας σε επίπεδο πληθυσμού. Σύμφωνα με τη Starfield, οι κύριες
προκλήσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας αφορούν:
στην αναγνώριση και διαχείριση της νοσηρότητας,
την πρόληψη των «αρνητικών» επιδράσεων των ιατρικών παρεμβάσεων (ειδικότερα από τις αντιδράσεις
της χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων), διατήρηση της υψηλής ποιότητας των χαρακτηριστικών της
πρωτοβάθμιας φροντίδας και τη βελτίωση της ισότητας στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας σε όλες τις
πληθυσμιακές ομάδες. Παρόλ’ αυτά, οι προαναφερθείσες συσχετίσεις χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. 56
Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία
οι χώρες με ισχυρές δομές και οργάνωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα παρουσιάζουν καλύτερα στοιχεία
υγείας στον πληθυσμό τους σε σχέση με τις χώρες που
βασίζονται σε ένα σύστημα υγείας επάνω στην εξειδικευμένη φροντίδα. 23–25 Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη,
φαίνεται πως η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας
δεν έχει ενιαία εστιαστεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι χώρες αυτές που ξεκίνησαν την αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας το 1970 και
το 1980 έχουν ήδη παρουσιάσει ισχυρή πρόοδο σε όλη
τη δομή και τα χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας που διαθέτουν. Να σημειώσουμε εδώ, ότι οι βασικοί
στόχοι της αναδιάρθρωσης ήταν η πρόσβαση όλων
των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, η καλύτερη γεωγραφική αναδιανομή του ανθρώπινου προσωπικού και
των μονάδων υγείας καθώς και η αποτελεσματικότερη
διαχείριση του κόστους τους.57 Από την άλλη μεριά, οι
χώρες με ασθενέστερη οργάνωση στο πρωτοβάθμιο
σύστημα υγείας τους δεν παρουσιάζουν την ίδια πρόοδο.8 Τελειώνοντας, η υπερδιαθεσιμότητα ιατρών στη
Νότια Ευρώπη είναι εμφανής, ενώ ταυτόχρονα την ίδια
στιγμή είναι ανεπαρκής ο αριθμός του νοσηλευτικού
προσωπικού.
Στην Ελλάδα το σύστημα υγείας οργανώθηκε το
1983 στο εθνικό σύστημα υγείας σύμφωνα με το μοντέλο Beveridge. 58 Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκτός
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο ιδιωτικός τομέας
και η κοινωνική ασφάλιση διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο υγειονομικό σύστημα της
χώρας. Με βάση τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα
παρατηρείται υπερδιαθεσιμότητα του αριθμού των
ιατρών με ταυτόχρονη παρουσία μειωμένου αριθμού
νοσηλευτικού προσωπικού, τα οποία βέβαια παρου© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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σιάζουν αρκετές διακυμάνσεις στην κατανομή τους
από περιοχή σε περιοχή της χώρας. Το 2000, καταμετρήθηκαν 53.200 ιατροί ή 42 ιατροί ανά 100.000
κατοίκους, κάνοντας την Ελλάδα τη δεύτερη στην
Ευρώπη χώρα, μετά την Ισπανία, σε ποσοστό ιατρών/
κάτοικο. 58 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια
αύξηση στο νοσηλευτικό προσωπικό της Ελλάδας,
μια αύξηση που είναι συγκριτικά χαμηλότερη όμως
με την αύξηση που έχει πραγματοποιηθεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά λοιπόν την αύξηση
συνεχίζουν να υπάρχουν διακυμάνσεις του αριθμού των νοσηλευτών μεταξύ αγροτικών και αστικών
περιοχών. 58 Η πλειοψηφία των μελετών που αφορούν
στην Ελλάδα αναδεικνύουν την ανάγκη αναδιοργάνωσης του εθνικού συστήματος υγείας με μια ισχυρή
οργάνωση πρωτοβάθμιας φροντίδας. 59,60 Ωστόσο, ο
αριθμός των μελετών που έχουν αποτιμήσει τη σχέση
των υπηρεσιών υγείας (αριθμός ιατρικού προσωπικού και άλλων επιστημόνων υγείας) και του επιπέδου
υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι περιορισμένος. Περισσότερες μελέτες στον ελληνικό χώρο είναι
απαραίτητες, για την ανάδειξη της θετικής επίδρασης
ή όχι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον πληθυσμό.

3.2. Διατροφικές υπηρεσίες
και υγεία του πληθυσμού
Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν πως η χαμηλή πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα σχετίζεται με
υψηλότερα επίπεδα θνησιμότητας στον πληθυσμό.25,33
Η πλειοψηφία των μελετών εστιάζει στα επίπεδα θνησιμότητας σε νοσοκομειακό επίπεδο 61 ενώ ένα μικρό
ποσοστό μελετών διερευνά την επίδραση των υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό. 35–37 Σε ό,τι αφορά στις
διατροφικές υπηρεσίες η πλειοψηφία των μελετών έχει
διερευνήσει την επίδρασή τους σε νοσοκομειακό επίπεδο. Η περιοχή αυτή διερευνήθηκε κυρίως λόγω της
αύξησης του επιπολασμού του υποσιτισμού σε νοσοκομειακούς ασθενείς που επιδρά σε πολυάριθμους
κλινικούς δείκτες υγείας.62 Παρόλ’ αυτά, ακόμη και στο
νοσοκομειακό περιβάλλον οι μελέτες διερεύνησης των
διαιτητικών υπηρεσιών (συμβολή του διαιτολόγου) είναι μειωμένες.
Ένας αριθμός μελετών έχει διερευνήσει την επίδραση της διατροφικής υποστήριξης με τη μορφή παρεμβάσεων σε νοσοκομειακούς ηλικιωμένους ασθενείς
σχετικά με τον χρόνο παραμονής τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον, την αλλαγή του βάρους τους, την
αναγνώριση του υποσιτισμού, καθώς και το κόστος
επιβάρυνσης για το νοσοκομείο. 63–69 Γενικό συμπέ© 2013 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
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ρασμα των μελετών αυτών ήταν πως η διατροφική
υποστήριξη μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για
τον νοσοκομειακό ασθενή. Παρόλ’ αυτά χρειάζονται
περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω συμπεράσματα.
Όμως, μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο ελάχιστες είναι οι μελέτες που έχουν διερευνήσει τη σχέση των διατροφικών υπηρεσιών με το επίπεδο υγείας
του πληθυσμού και ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά
στην ευαίσθητη ομάδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Τρεις μελέτες αυτού του είδους αναδεικνύουν την
αναγκαιότητα των διατροφικών υπηρεσιών διαμέσου του συστήματος υγείας.70–72 Πιο συγκεκριμένα,
οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν τους λόγους που οι
ηλικιωμένοι επισκέπτονται τον διαιτολόγο για διατροφικές συνεδρίες αλλά και τις αιτίες που τις σταματούν.
Ακόμη παρουσιάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία
όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια εργασιακής
παρουσίας του διαιτολόγου στις περιοχές της μελέτης, τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα παρουσίας υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, διαβήτη και
παχυσαρκίας στον υπό μελέτη ηλικιωμένο πληθυσμό.
Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό εύρημα των μελετών αυτών ήταν ότι στις περιοχές μελέτης όπου οι δημόσιες
μονάδες υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.λπ.) διέθεταν ενεργό διαιτολογικό τμήμα που πρόσφερε τις
υπηρεσίες του, ο πληθυσμός παρουσίασε μικρότερο
επιπολασμό στους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. υπέρταση, διαβήτη κ.λπ.) σε
σχέση με τις περιοχές όπου δεν υπήρχαν παρεχόμενες διατροφικές υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα
περίθαλψης. Έτσι, παρά τον μειωμένο αριθμό των
μελετών σχετικά με την επίδραση των διατροφικών
υπηρεσιών στην υγεία του πληθυσμού, φαίνεται πως
η διατροφική υποστήριξη και εκπαίδευση μπορεί να
συνεισφέρει θετικά στο επίπεδο υγείας και στην ποιότητα ζωής των ατόμων και ειδικότερα στην ευαίσθητη
ομάδα των ηλικιωμένων.

4. Συμπεράσματα
Η πλειοψηφία των μελετών έχει διερευνήσει την
επίδραση του αριθμού των ιατρών στη μακροζωία
του πληθυσμού. Συμπεραίνεται πως οι περιοχές με
ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα και επαρκή αριθμό ιατρικού προσωπικού παρουσιάζουν καλύτερο
πληθυσμιακό επίπεδο υγείας. Επιπροσθέτως, οι διατροφικές υπηρεσίες συνεισφέρουν θετικά στους
κλινικούς δείκτες των νοσοκομειακών ασθενών ενώ
ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για τον ρόλο τους
στην υγεία του πληθυσμού. Παρόλ’ αυτά, ο αριθμός
των μελετών στις υπηρεσίες διατροφής είναι αρκετά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

περιορισμένος. Γίνεται λοιπόν εμφανές πως ο ρόλος
των διαιτολόγων και των υπηρεσιών ολοκληρωμένης
διατροφικής εκπαίδευσης που προσφέρουν σε σχέση
με την υγεία του πληθυσμού, διαμέσου του συστήματος περίθαλψης, δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. Το
σύστημα υγείας είναι αναγκαίο να στρέψει τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρει από το «θεραπεύειν» στο
«προλαμβάνειν». Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων υγείας για την επίτευξη του
στόχου. Απαραίτητη είναι η προώθηση ενός υγιούς
τρόπου ζωής, η διατροφική εκπαίδευση του πληθυσμού, η προώθηση από την πολιτεία κατάλληλων διατροφικών προγραμμάτων ειδικότερα στις ευαίσθητες
ομάδες και τέλος η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων
και η ενίσχυση της προσφοράς δημόσιων διατροφικών υπηρεσιών.
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