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Εισαγωγή: Αποτελεί γεγονός πως τα σωματικά και διανοητικά προβλήματα,
καθώς και η κακή υγεία, υπονομεύουν την ποιότητα και περιορίζουν
περιστασιακά τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Αναστέλλουν επίσης την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εξαλείφοντας τις χώρες με πολύτιμο
ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι κακές συνθήκες υγείας σημαίνουν ότι ένα σημαντικό
μέρος ενός δεδομένου πληθυσμού δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από τη
γενική πρόοδο της κοινωνίας ή να συμμετάσχει ενεργά σε δραστηριότητες
πολιτών.
Υλικό:
Το υλικό της παρούσας ανασκόπησης στηρί
ζεται
στην
έντυπη
ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία καθ
ώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή, η
καταγραφή και η παρουσίαση στοιχείων μέσα από νεότερης
έκδοσης καθώς και επιστημονικά άρθρα τα οποία οριοθετούνται
στο πεδίο της ανάλυσης των κοινωνικών και δημογραφικών
παραγόντων στη συσχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.

Αποτελέσματα: Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αν και οι συνθήκες υγείας σχετίζονται με το ΑΕΠ, δεν
εξαρτώνται πλήρως από την παραγωγή πλούτου σε μια δεδομένη οικονομία. Παρόλο που οι φτωχότερες χώρες
γενικά αποδίδουν χειρότερα από τις πλουσιότερες, π.χ. όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των θανάτων που
μπορούν να προληφθούν (π.χ. παιδική θνησιμότητα), οι έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών μπορούν επίσης να
αποδοθούν σε άλλους παράγοντες, όπως η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης, οι ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον διαβίωσης και οι ατομικές
και πολιτιστικές επιλογές (π.χ. διατροφικές συνήθειες).

Συμπεράσματα: Ωστόσο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το
προσδόκιμο ζωής στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υψηλότερο από ότι
στις ΗΠΑ. Αυτό υποδηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η παροχή
υγειονομικής περίθαλψης (για παράδειγμα, εάν οι πάροχοι είναι ιδιωτικοί ή
δημόσιοι οργανισμοί), η ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι πολιτιστικές επιλογές επηρεάζουν επίσης τα
αποτελέσματα της υγείας.

