
Σχεδιασμός και 

πραγματοποίηση έρευνας

Προκειμένου να γίνει η συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 
αρχεία από νοσοκομεία του νομού Αττικής, καθώς και στοιχεία από 
την ΜΚΟ για την οστεοπόρωση «Πεταλούδα» και αποφασίστηκε να 
χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολόγιο ως μέθοδος ποσοτικής 
προσέγγισης.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε σε πρώτο στάδιο ερωτήσεις 
σχετικά με κάποια προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Στο 
δεύτερο μέρος του περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά της ασθένειας  ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή και 
στο τρίτο μέρος ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της 
οστεοπόρωσης

Η περίοδος εντός της οποίας  διεξήχθη η  συγκεκριμένη έρευνα 
ήταν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2016- 2017

Η έρευνα απευθύνθηκε σε 500 ασθενείς από τα ακόλουθα  
νοσοκομεία- Κωσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-
Πατησίων «Αγία Όλγα»,  Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό»  καθώς και  
Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», αφού έγινε η απαραίτητη 
επικοινωνία με τους υπεύθυνους των νοσοκομείων.



Συμπεράσματα

Η κάλυψη της φαρμακευτικής 
αγωγής από τα ασφαλιστικά ταμεία 
ήταν μεγαλύτερη πριν την κρίση, 
ενώ πλέον έχουν γίνει περικοπές, 

αλλά υπάρχει και η περίπτωση όπου 
το ασφαλιστικό ταμείο καλύπτει το 

ίδιο ποσό για τη φαρμακευτική 
αγωγή, αλλά η τιμή των 

σκευασμάτων έχει αυξηθεί.

Πριν την κρίση, οι εξετάσεις για την 
οστεοπόρωση ήταν δωρεάν ενώ 

τώρα η πλειοψηφία αναγκάζεται να 
πληρώσει για τις εξετάσεις, ενώ και 

πριν από την κρίση, είχαν τη 
δυνατότητα να κάνουν συχνότερα 

εξετάσεις, ενώ τώρα δεν μπορούν να 
κάνουν εξετάσεις το ίδιο συχνά.

Tα φάρμακα για την οστεοπόρωση 
ήταν διαθέσιμα στα φαρμακεία, σε 

μεγάλο απόθεμα, ενώ μετά την 
κρίση, υπάρχουν ελλείψεις 
φαρμάκων στα φαρμακεία.

Η πλειοψηφία επίσης αναφέρει πως 
πριν την κρίση, η νοσηλεία για 
ασθενείς με οστεοπόρωση ήταν 

δωρεάν, ενώ μετά την κρίση αυτό 
έχει μειωθεί και πριν την κρίση, η 

επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό ήταν 
δωρεάν, ενώ τώρα αυτό έχει 

αλλάξει.

Πριν την κρίση, η πλειοψηφία 
προτιμούσε να επισκέπτεται ιδιώτες 
ιατρούς, κάτι που τώρα δε γίνεται 
πλέον, και έχουν στραφεί προς τα 

δημόσια νοσοκομεία για 
εξοικονόμηση χρημάτων.



Προτάσεις

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα έχουν επιλύσει εφαρμόζοντας συγκεκριμένες 
πρακτικές. 

Στη Σουηδία για παράδειγμα, καθώς διογκώνονταν η νόσος της οστεοπόρωσης, έλαβαν μέτρα, κατόπιν μιας σειράς επιδημιολογικών 
ερευνών που διενεργήθηκαν άμεσα, για δωρεάν λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων βιταμίνης D, καθώς και υποχρεωτική σωματική 
άσκηση στην σχολική εκπαίδευση και ένα γρήγορο screening εξετάσεων σε στοχευμένους πληθυσμούς υψηλής επικινδυνότητας για 
εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, εφαρμόστηκε ένα συγκεκριμένο screening υποχρεωτικών εξετάσεων απαραίτητων για την λήψη κοινωνικής αλλά 
και ιδιωτικής ασφάλισης. Έτσι οι ασφαλισμένοι καθίστανται υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάσεις 
ελέγχου οστεοπόρωσης προκειμένου να τους χορηγηθεί κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλιση

Στη χώρα μας θα μπορούσε μέσω screening να χορηγείται άμεσα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς φαρμακευτική αγωγή

Παράλληλα η δημιουργία ΜΚΟ με στόχο τη δημιουργία δράσεων, προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση 
συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης της νόσου τόσο για τον ασθενή όσο και για το κράτος

. Τέλος η πανελλήνια εταιρεία οστεοπόρωσης σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας, μέσω συντονισμού όλων των προηγούμενων 
ενεργειών και διαφημίσεων  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση 


