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* Πριν την αναθεώρηση του 2008,  οι µεταφράσεις του ΜΕΗΜ  σε µερικά κράτη µέλη  δεν  απέδιδαν επακριβώς την  έννοια και το στόχο των ερωτηµάτων (βλέπε Eurostat-EU 
Task Force on Health Expectancies common statement about the SILC data quality). 

Τι είναι το προσδόκιμο υγείας; 
ι δείκτες προσδόκιμου υγείας αναπτύχθηκαν αρχικά με 

σκοπό ν’ απαντηθεί το ερώτημα αν η αύξηση των 

συνολικών ετών ζωής συνοδεύεται και από ανάλογη 

αύξηση των ετών ζωής με «καλή» (συμπίεση της νοσηρότητας) ή 

με «κακή» υγεία (αύξηση της νοσηρότητας). Επομένως, αυτοί οι 

δείκτες χωρίζουν το προσδόκιμο ζωής σε έτη ζωής όπου η 

κατάσταση υγείας κυμαίνεται, για παράδειγμα, από καλή μέχρι 

κακή. Με αυτόν τον τρόπο, στον αριθμό των συνολικών ετών ζωής 

(ποσοτικό κριτήριο) προστίθεται και η διάσταση της ποιότητας. 

 

Ποια είναι η επίδραση της αύξησης της 

διάρκειας ζωής; 
ο γενικό μοντέλο των μεταβατικών αλλαγών στην υγεία (ΠΟΥ, 

1984) δείχνει τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα στάδια της 

κατάστασης της υγείας κατά την διάρκεια της ζωής ενός 

ατόμου : συνολική επιβίωση, επιβίωση χωρίς αναπηρία και 

επιβίωση χωρίς χρόνιες παθήσεις. Αυτό οδηγεί σε αντίστοιχους 

δείκτες: προσδόκιμο ζωής (περιοχή κάτω από της καμπύλη 

«θνησιμότητας»), προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρία (περιοχή 

κάτω από της καμπύλη «αναπηρίας») και προσδόκιμο ζωής χωρίς 

χρόνιες παθήσεις (περιοχή κάτω από της καμπύλη 

«νοσηρότητας»). 

 
Το γενικό μοντέλο μεταβατικών αλλαγών στην υγεία  

(Π.Ο.Υ.,1984): καμπύλη θνησιμότητας και υποθετικές καμπύλες 

νοσηρότητας και επιβίωσης με αναπηρία για  θήλεις, ΗΠΑ,1980. 

 
Ουσιαστικά, οι δείκτες προσδόκιμου υγείας είναι τόσο όσοι και οι 

τρόποι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την υγεία. Τα πιο 

γνωστά προσδόκιμα υγείας είναι εκείνα που βασίζονται στην ιδία 

αντίληψη κάθε ατόμου για την υγεία, τις καθημερινές 

δραστηριότητες και τη χρόνια νοσηρότητα. 

 

Πώς γίνεται η σύγκριση των 

προσδόκιμων υγείας; 
ο προσδόκιμο υγείας είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και 

την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, πράγμα που επιτρέπει 

την άμεση σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών 

υποομάδων: π.χ. μεταξύ φύλων, κοινωνιο-επαγγελματικών 

κατηγοριών καθώς μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών (Robine et 

al.,2003). 

Το προσδόκιμο υγείας υπολογίζεται συνήθως με τη μέθοδο 

Sullivan (Sullivan, 1971). Παρ’ όλα αυτά,  για την επίτευξη έγκυρων 

συγκρίσεων το βασικό μέτρο υγείας πρέπει να είναι  απολύτως 

συγκρίσιμο. 

ια την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ αποφάσισε να 

συμπεριλάβει στους Δείκτες Υγείας  που καταρτίζει (European 

Community Health Indicators) και έναν αριθμό δεικτών 

προσδόκιμου υγείας έτσι ώστε να υπάρχουν σύνθετα μέτρα 

σύγκρισης για την αναπηρία, τη χρόνια νοσηρότητα και 

την αντίληψη για την υγεία. Για το λόγο  αυτό, το 

επικεντρωμένο ερωτηματολόγιο Minimum European 

Health Module (MEHM) το οποίο απαρτίζεται  από 3 γενικά 

ερωτήματα που καλύπτουν τις παραπάνω έννοιες, 

συμπεριλήφθηκε στην Έρευνα  Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC) με σκοπό τη βελτίωση της 

συγκρισιμότητας των προσδόκιμων υγείας μεταξύ των χωρών. 

Επιπλέον, το προσδόκιμο υγείας  χωρίς μακροχρόνιο 

περιορισμό της δραστηριότητας –που βασίζεται στο ερώτημα 

για την αναπηρία-  επιλέχθηκε το 2004 ως ένας από τους 

θεμελιώδεις  δείκτες για την αξιολόγηση των στρατηγικών 

στόχων της ΕΕ (Στρατηγική της Λισσαβόνας), με το όνομα: Έτη  

Υγιούς  Ζωής (ΕΥΖ).  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το MEHM, τις 

Ευρωπαϊκές έρευνες , καθώς και τον υπολογισμό και την 

ερμηνεία του προσδόκιμου υγείας μπορείτε να βρείτε 

στο   www.ehemu.eu 

 

Ποιο είναι το περιεχόμενο  αυτής της 

έκθεσης; 
 έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από τα ην Κοινή Δράση του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για το 

Προσδόκιμο Υγείας και Ζωής (EHLEIS) και αποτελεί μέρος 

των στατιστικών σειρών που εκδίδονται για κάθε χώρα. 

Σε κάθε έκθεση παρουσιάζονται: 

 Το προσδόκιμο υγείας  και των  Ετών Υγιούς Ζωής στην ηλικία 

των 65 ετών, με βάση το βαθμό περιορισμού της 

δραστηριότητας (Έτη Υγιούς Ζωής) για τη συγκεκριμένη χώρα 

καθώς και για τα 25 (27 μετά το 2007) κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπως αυτά προκύπτουν από το 

ερώτημα (μετά το 2005) της έρευνας Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC) για το 

μακροχρόνιο περιορισμό της δραστηριότητας (GALI). Η 

διατύπωση της ερώτησης  αναθεωρήθηκε το 2008. Επίσης, 

παρέχονται παλαιότερες στατιστικές σειρές που βασίζονται στο 

ερώτημα του  Ευρωπαϊκού Panel   Νοικοκυριών (ECHP) για την 

αναπηρία,  για τα έτη 1995-2001. 

 

 Το προσδόκιμο υγείας με βάση τις δύο επιπλέον παραμέτρους 

(χρόνια νοσηρότητα και ιδία αντίληψη για την υγεία), για κάθε  

χώρα σύμφωνα με τη SILC 2008. 

 

 Μία σύγκριση του επιπολασμού του βαθμού περιορισμού της 

δραστηριότητας πριν και μετά την αναθεώρηση του Γενικού 

Δείκτη  Περιορισμού της Δραστηριότητας (GALI) το 2008. 

 

Βιβλιογραφία 
Jagger C, Gillies C, Moscone F, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, 

Robine J-M, EHLEIS Team. Inequalities in healthy life years in the 25 

countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-

regression analysis. The Lancet. 2008;372(9656) 2124-2131  
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Determining health expectancies. Chichester UK: Wiley, 2003. 

Sullivan DF (1971) A single index of mortality and morbidity. HSMHA 

Health Reports 86:347-354.World Health Organization. The uses of 

epidemiology in the study of the elderly: Report of a WHO Scientific 

Group on the Epidemiology of Aging. Geneva: WHO, 1984 (Technical 

Report Series 706). 
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Προσδόκιμο Ζωής (ΠΖ) και Έτη Υγιούς Ζωής  (ΕΥΖ) στην ηλικία των 65 ετών για την 

Ελλάδα και την ΕΕ (EU15 και EU25) βασιζόμενα  

στις  έρευνες ECHP (1995-2001) και SILC (2005-2008)  

 

Ελλάδα 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
π

ΠΖ 18.2 18.3 18.4 18.3 18.4 18.4 18.7 - - - 19.2 19.4 19.4 19.8

ΕΥΖ 11.3 11.3 10.6 10.9 11.4 10.5 10.7 - - - 9.9 10.2 9.4 8.1

% ΕΥΖ/ΠΖ 62% 62% 57% 60% 62% 57% 57% - - - 52% 52% 48% 41%

Ελλάδα 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
π

ΠΖ 15.9 16.0 16.2 16.1 16.2 16.1 16.5 - - - 17.1 17.5 17.4 17.8

ΕΥΖ 9.7 10.1 9.6 10.0 9.9 9.5 10.4 - - - 9.5 10.1 9.8 8.9

% ΕΥΖ/ΠΖ 61% 63% 59% 62% 61% 59% 63% - - - 55% 58% 56% 50%
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Βασικά σημεία: 
Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα (ΠΖ) στην ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 1.5 έτος για τις θήλεις και 1.7 για τους 

άρρενες κατά τη χρονική περίοδο 1998-2008: Το προσδόκιμο ζωής για τους άρρενες  προσέγγισε το μέσο όρο της ΕΕ15 για 

τη χρονική περίοδο 1995 - 2001, ενώ το προσδόκιμο ζωής για τις θήλεις ήταν χαμηλότερο. Το 2008, το προσδόκιμο ζωής για 

τις θήλεις ήταν κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ27 (20.7 για τις θήλεις και 17.2 για τους άρρενες) και παρόμοιο, ωστόσο,  με 

αυτό των αρρένων.  

Κατά τη χρονική περίοδο 1995-2001, το προσδόκιμο υγείας με βάση τον  περιορισμό της δραστηριότητας  (HLY) στην ηλικία 

των 65 ετών,  σύμφωνα με τα στοιχεία της ECHP, μειώθηκε για τις θήλεις και αυξήθηκε ελαφρά για τους άρρενες. Ο λόγος 

των Προσδοκώμενων Ετών Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) (ή των ετών χωρίς ίδια αναφορά περιορισμών οφειλόμενων σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις υγείας ή αναπηρίας),  προς την αναμενόμενη  συνολική διάρκεια ζωής, μειώθηκε για τις θήλεις και παρέμεινε 

σχεδόν σταθερός για τους άρρενες, φτάνοντας το  57% και 63%, αντίστοιχα, το 2001.  Ανάμεσα στα έτη 1995 και 2001 τα 

Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) στην Ελλάδα ήταν πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ15. 

Οι Οι νέες στατιστικές σειρές που αφορούν στα Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) οι οποίες καταρτίζονται από το 2005 

βάση των  στοιχείων της SILC, δείχνουν ότι για την Ελλάδα, για το 2008 ,ο δείκτης αυτός είναι για τους άρρενες κατά 0.7 έτη 

υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ27 (8.4 για τις θήλεις και 8.2 για τους άρρενες) και για τις θήλεις 0.3 έτη χαμηλότερος. 

Το  2008 οι άρρενες και οι θήλεις στην ηλικία των 65 ετών αναμένονταν να περάσουν το 41% και το 50% της ζωής τους, 

αντίστοιχα, χωρίς  «ίδια αναφορά μακροχρόνιας περιορισμένης δραστηριότητας». Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2007 και  το 

2008 στην Ελλάδα έγινε επαναδιατύπωση του ερωτήματος σχετικά με το Γενικό Δείκτη Περιορισμού της Δραστηριότητας 

(GALI). Εντούτοις, δεν είναι βέβαιο το κατά πόσο η νέα διατύπωση εκφράζει καλύτερα την πρωτότυπη διατύπωση της  ΕΕ 

και κατά πόσο μπορεί να εξηγήσει τη μεγάλη μείωση που παρατηρείται από το 2007 στα  Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής 

(HLY) , ειδικά όσον αφορά στις θήλεις. 



Προσδόκιμο Ζωής και  Προσδόκιμο Υγείας στην ηλικία των 65 ετών βασισμένα στην περιορισμένη 

δραστηριότητα (Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ)), στη χρόνια νοσηρότητα και στην ίδια αντίληψη 

για την υγεία, για την Ελλάδα (στοιχεία για την υγεία από την SILC 2008
p
)  

 

 

Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών και 

προσδοκώμενα έτη:  

 Χωρίς περιορισμένη δραστηριότητα  

 Με μέτρια περιορισμένη 

δραστηριότητα  

 Με σοβαρά περιορισμένη 

δραστηριότητα 

 

 

Προσδόκιμο Ζωής στην ηλικία των 65 ετών και 

προσδοκώμενα έτη: 

 Χωρίς χρόνια πάθηση 

 Με χρόνια πάθηση 

 

 

 

Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών και 

προσδοκώμενα έτη: 

 Με πολύ καλή ή καλή υγεία 
 Με µέτρια υγεία 

 Με κακή ή πολύ υγεία 

 
P 

= provisional values 
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Βασικά σημεία: 
Το 2008, στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65  ετών ήταν 19.8 έτη για τις θήλεις και 17.8 έτη για τους 

άρρενες.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της SILC 2008, στην ηλικία των 65 ετών, οι θήλεις πέρασαν  8.1 έτη (41% της υπολειπόμενης ζωής 

τους ) χωρίς περιορισμό της δραστηριότητά τους (με βάση τα Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής –HLY-), 6.0 έτη (30%) με 

μέτριο περιορισμό της δραστηριότητάς τους και  5.7 έτη (29%) με σοβαρό περιορισμό της δραστηριότητάς τους.* 

 

Οι άρρενες στην ίδια ηλικία, πέρασαν 8.9 έτη (50% της υπολειπόμενης ζωής τους) χωρίς περιορισμό της δραστηριότητάς 

τους, 5.0  έτη (28%) με μέτριο περιορισμό της δραστηριότητάς τους και 3.9 έτη (22%) με σοβαρό περιορισμό της 

δραστηριότητας.* 

 

Παρόλο που το σύνολο των ετών ζωής των αρρένων είναι μικρότερο από αυτό των θηλέων, για όλα τα προσδοκώμενα 

υγείας , οι άρρενες περνούν περισσότερα χρόνια της ζωής τους με καλή κατάσταση υγείας απ’ ότι οι θήλεις. 

 

Συγκριτικά με τους άρρενες, οι θήλεις περνούν πολύ μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους με «κακή» υγεία. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό αυτών των στοιχείων δεδομένης της μη συμπερίληψης του πληθυσμού 

που ζει σε ιδρύματα, καθώς και του μικρού ερευνώμενου δείγματος σε ορισμένες χώρες. Το δείγμα για την Ελλάδα ήταν 

1.991 θήλεις και 1.600 άρρενες ηλικίας 65+ ετών για το έτος 2008.  

*Το άθροισμα των ποσών μπορεί να μην ισούται με το Προσδόκιμο Ζωής λόγω στρογγυλοποίησης 
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Επιπολασμός του περιορισμού της δραστηριότητας στην Ευρώπη πριν και μετά 

την αναθεώρηση της μετάφρασης  του ερωτήματος που αφορά στο Γενικό Δείκτη 

Περιορισμού της Δραστηριότητας (GALI)  
 

υτή  η  αύξηση του περιορισμού των καθημερινών 

δραστηριοτήτων,  όπως  απορρέει  από  τη  SILC  των 

ετών 2007 και 2008, μπορεί να  οφείλεται  στην  

αναθεώρηση  της  διατύπωσης  των ερωτήσεων της έρευνας 

του 2008 

Το 2008 οι μεταφράσεις του δείκτη GALI στα εθνικά 

ερωτηματολόγια του SILC αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις 

επιστημονικές μεταφράσεις που έγιναν για την Ευρωπαϊκή 

Έρευνα Υγείας (EHIS). Η βελτίωση των λεκτικών του δείκτη 

GALI, σε ορισμένες χώρες, συνέπεσε με μία μικρή αύξηση στον 

επιπολασμό του περιορισμού δραστηριότητας στην Ευρώπη, 

ειδικότερα για τις μεγαλύτερες ηλικίας (Σχετικό Γράφημα και  

Πίνακας ακολουθούν). 

  

Επιπολασμός του περιορισμού τηε δραστηριότητας σην Ευρώπη  (EE 25)  πριν και μετά την αναθεώρηση της 

μετάφρασης της ερώτησης για το δείκτη GALI, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, SILC EE 25, 2007 και 2008 
 

 
 

 

ια τα έτη 2007 και 2008, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στον 
περιορισµό των συνήθων καθηµερινών δραστηριοτήτων η οποία 
ήταν ανάλογη προς την ηλικία,  ενώ για τις θήλεις καταγράφηκε 
συστηµατικά µεγαλύτερος περιορισµός των δραστηριοτήτων 

συγκριτικά µε τους άρρενες. Παρ όλα αυτά, ο περιορισµός της 
δραστηριότητα στην ΕΕ25 φαίνεται να έχει αυξηθεί µεταξύ  2007-2008. 
Η αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη για τις µεγαλύτερες ηλικίες, 
αγγίζοντας περίπου το 4%,  για το τυποποιηµένο ποσοστό 
επιπολασµού  για τις ηλικίες  65 ετών και πάνω  (βλέπε τον πίνακα 
παρακάτω). 
Αυτή η αύξηση του επιπολασµού του περιορισµού της δραστηριότητας 
όπως καταγράφεται στην SILC µεταξύ 2007-2008, µπορεί να οφείλεται 
στην αναθεώρηση της διατύπωσης των ερωτηµάτων της SILC του 
2008. Μόνο τα µελλοντικά αποτελέσµατα θα µας δείξουν εάν η αύξηση 
του περιορισµού της δραστηριότητας στην Ευρώπη είναι πραγµατική 
ή είναι απλώς θέµα µεθοδολογίας. 
Κατά την ερµηνεία των εθνικών στατιστικών σειρών που αφορούν στα 
Προσδοκώµενα Έτη Υγιούς Ζωής (HLY) από το 2005 ή 2004 (για τις 
πρώτες χώρες που διενέργησαν την SILC) είναι σηµαντικό να δούµε 
εάν έχει αλλάξει η διατύπωση του ερωτήµατος για το  Γενικό ∆είκτη 

Περιορισµού της ∆ραστηριότητας (GALI) µεταξύ του 2007-2008 και εάν 
η νέα εθνική διατύπωση εκφράζει καλύτερα την πρωτότυπη 
διατύπωση της ΕΕ. Λόγω της συνολικής αύξησης του επιπολασµού 
του περιορισµού της δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αναµένεται, για πρώτη φορά  µετά τη διενέργεια της SILC, µείωση στις 
εκτιµήσεις των Προσδοκώµενων Ετών Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) . 
 

 

 

Σχετικά με την Κοινή Δράση EHLEIS 

Η τρέχουσα Κοινή Δράση  EHLEIS (Ευρωπαϊκό  Σύστημα Πληροφόρησης για το Προσδόκιμο Υγείας και Ζωής) και EurOhex 

(www.eurohex.eu) χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (2008-2013) και αποτελούν ένα 

συνεργατικό δίκτυο διαφόρων οργανισμών υγείας, Πανεπιστημίων, Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, κ.ά. των χωρών της ΕΕ: 

Belgium (Scientific Institute of Public Health - ISP-WIV), the Czech Republic (Institute of Health Information and Statistics of the 

Czech Republic - UZIS CR), Denmark (Danish National Board of Health - SST; Economic Council of the Labour Movement - AE ; 

University of Southern Denmark - IPH; National Institute of Public Health - NIPH), France (National Institute of Health and Medical 

Research - INSERM; National Institute of Demography - INED; Regional Oncology Research Centre - CRLC; University of Montpellier - 

UM2), Germany (Robert Koch Institute - RKI ; Rostock Center for Demographic Change - UROS), Greece (Hellenic Statistical 

Authority - ELSTAT), Italy (University La Sapienza - DSSEAD), The Netherlands (Erasmus Medical center - EMC; National Institute for 

Public Health and the Environment - RIVM ; Statistical Office - CBS), Sweden (National Board of Health and Welfare - SoS/NBHW) 

and the United Kingdom (Office for National Statistics - ONS; Newcastle University - UNEW).  Η JA:EHLEIS και EurOhex στοχεύουν 

στην παροχή ενός κεντρικού μηχανισμού  για τη συντονισμένη ανάλυση, ερμηνεία και διάχυση του Προσδόκιμου Ζωής και 

Προσδόκιμου Υγείας και γενικότερα προσπαθούν να εισάγουν την διάσταση της ποιότητας  στις στατιστικές που αφορούν στα έτη 

ζωής των Ευρωπαϊκού Πληθυσμού. Περισσότερες πληροφορίες για το EHEMU  μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: 

www.eurohex.eu and www.healthy-life-years.eu. 

Α 

Γ 

Άρρενες

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ήλικία

Ε
π

ιπ
ο

λ
α

σ
μ

ό
ς 

τη
ς 

π
ε

ρ
ιο

ρ
ισ

μ
έ

ν
η

ς 

δ
ρ

α
σ

τη
ρ

ιό
τη

τα
ς

Άρρενες 07

Άρρενες 08

Θήλεις

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10

0

Ηλικία

Ε
π

ιπ
ο

λ
α

σ
μ

ό
ς 

τη
ς 

π
ε
ρ

ιο
ρ

ισ
μ

έ
ν
η

ς 

δ
ρ

α
σ

τη
ρ

ιό
τη

τα
ς

Θήλεις  07

Θήλεις  08

2005 2006 2007 2008

Άνδρες 45% 44% 44% 47%

Γυναίκες 50% 50% 50% 52%

  Σταθμισμένο με τον πληθυσμό της ΕΕ 25 του 2007 
 

Επιπολασμός της περιορισμένης δραστηριότητας στην 

ηλικία των 65  ετών και άνω ( %), SILC ΕΕ 25, 2005-2008
n
 


