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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πέρασαν είκοσι τρία χρόνια (1.1.1981) από τότε που η Ελλάδα έγινε μέλος της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η οποία με τη Συνθήκη του Μάαστριχ το 1997 

μετονομάσθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (Μούσης, 2003). Ανάμεσα σε άλλα οφέλη οι 

πολίτες της απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, που αναμφισβήτητα 

καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής του ανθρώπου, όπως 

υγεία, αναπηρία, εκπαίδευση, απασχόληση, ανεργία, διανομή εισοδήματος.

Η κοινωνική προστασία αφορά την παροχή υπηρεσιών και μεταβιβαστικών πληρωμών 

από το δημόσιο προς τα άτομα-νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Το επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας, βέβαια, δεν είναι όμοιο σε όλες τις χώρες ούτε πλήρως αποτελεσματικό, καθώς 

ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού υφίσταται προβλήματα λόγω φτώχιας, προβλημάτων 

υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ανισότητες, λοιπόν, μεταξύ των χωρών-μελών είναι 

γεγονός. Αυτές, εκτός του ότι τονίζουν το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, κατευθύνουν 

ορισμένες κοινωνικές ομάδες έξω από την κοινωνική ενσωμάτωση και αυτό δημιουργεί ένα 

κόστος για τις χώρες-μέλη αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας (Μπούζας, 2001).

Η παρέμβαση του κράτους στην κοινωνική ζωή των πολιτών έχει ως στόχο την εξάλειψη 

(όσο είναι εφικτό) των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της αναδιανομής του εισοδήματος ώστε 

να προστατευθούν οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Έτσι, λοιπόν, μέσω της 

αναδιανεμητικής λειτουργίας μεταφέρεται εισόδημα από τους εργαζόμενους σε όσους δεν 

συμμετέχουν στην παραγωγή (άνεργοι, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, κλπ) ενώ υπάρχουν άλλοι δυο 

τρόποι με τους οποίους το κράτος προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους του 

(Σακελλαρόπουλος, 2001): μέσω βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (ρυθμιστική λειτουργία) 

και μέσω μέριμνας σχετικά με την εξασφάλιση ευημερίας στα άτομα που δεν απασχολούνται 

(προνοιακή λειτουργία).

Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας χαρακτηρίζεται από επιμέρους 

συνταξιοδοτικά συστήματα και εθνικό σύστημα υγείας ενώ εμφανίζει προβλήματα στο 

σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας. Παρεμφερή χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας σε μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η 

Ισπανία, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντίθετα πρότυπα, όπως το 

αγγλοσαξονικό ή φιλελεύθερο, το συντηρητικό ή κορπορατιστικό τύπου Μπίσμαρκ και το 

σοσιαλδημοκρατικό-σκανδιναβικό (Σακελλαρόπουλος, 2001).
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Η συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των πολιτών απέναντι στο κοινωνικό αγαθό 

«υγεία» οδήγησε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα σ’αυτές και την Ελλάδα, να 

δημιουργήσουν εθνικά συστήματα υγείας για να εξασφαλίσουν ευκαιρίες ίσης πρόσβασης 

στο αγαθό αυτό σε όλους τους πολίτες. Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το πρώτο 

που αναπτύχθηκε ευρωπαϊκά, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ’80 δημιουργήθηκε στην 

Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σύμφωνα με το νόμο 1397 που ψηφίστηκε 

στις 7 Οκτωβρίου 1983 θέλησε να υποστηρίξει αρχές της ισότητας και της καθολικής 

υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού.

Έχουν περάσει είκοσι δύο χρόνια από τότε που εφαρμόζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

στην Ελλάδα και στο διάστημα αυτής της περιόδου επισημάνθηκαν αρκετές ελλείψεις και 

δυσλειτουργίες και πολλές βελτιωτικές αλλαγές. Παρεμβάσεις και αναμορφώσεις έχουν γίνει 

από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες ώστε να ξεπεραστεί η όποια κρίση αυτό αντιμετώπιζε και 

να καταστεί ένα σύστημα υγείας δίκαιο και αποδοτικό.

Το κοινωνικό κράτος συνεχώς αντιμετωπίζει νέες κοινωνικές και οικονομικές 

προκλήσεις λόγω οικονομικών κρίσεων, αλλαγών στις δημογραφικές τάσεις του πληθυσμού 

και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αναγκών στο πληθυσμό. Έτσι, 

λοιπόν, υιοθετούνται νέες κοινωνικές πολιτικές ώστε να στηριχθεί, να υποστηριχθεί και να 

διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (Παπαλιού, Φαγαδάκη, 2001).

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας'" των Ηνωμένων Εθνών, 

υγεία είναι «η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι μόνο η 

απουσία νόσου ή αναπηρίας». Ο καταστατικός χάρτης της οργάνωσης αυτής καθιέρωσε ως 

έναν από τους βασικούς στόχους οποιουδήποτε υγειονομικού συστήματος διεθνώς την τήρηση 

της αρχής ότι κάθε ανθρώπινο ον δικαιούται να επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

υγείας. Το δικαίωμα αυτό ανήκει σε κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε χώρας, είτε πλούσιας είτε 

φτωχής, οποιουδήποτε θρησκεύματος και πολιτικής κατάστασης και απαιτεί τη συνεργασία 

του οικονομικού, του κοινωνικού και του υγειονομικού τομέα (Βαλαώρας Β).

Το κάθε κράτος βέβαια έχει διάφορους “ανταγωνιζόμένους” στόχους και παρ’ότι 

υπάρχουν ανθρωπιστικοί λόγοι που “επιβάλλουν” την εφαρμογή της παραπάνω αρχής, είναι 

στην ευχέρεια και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στον αν θα διαθέσει επαρκείς πόρους για 

να τη διαφυλάξει.

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας = Εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που είναι 
υπεύθυνος για τη διεθνή συνεργασία, την υποστήριξη, την ανάπτυξη και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων στο τομέα της υγείας και της δημόσιας υγείας.
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Τα “Οικονομικά της Υγείας” είναι ένας επιστημονικός κλάδος με μεγάλη πρόοδο τα 

τελευταία χρόνια. Αντικείμενο του κλάδου αυτού είναι η λειτουργία των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, κλπ καθώς και η αξιολόγησή τους. Οι 

οικονομολόγοι της υγείας, οι διοικητικοί υπάλληλοι των Νοσοκομείων, καθώς και όλοι όσοι 

εμπλέκονται στο τομέα αυτό συλλέγουν πληροφορίες, κάνουν έρευνα, δρουν και γίνονται 

αρωγοί στην αποτελεσματικότερη άσκηση υγειονομικής πολιτικής. Σχεδιάζουν τη μελέτη και 

υπολογίζουν το κόστος των επιμέρους ιατρικών υπηρεσιών και της φαρμακευτικής αγωγής 

(Υφαντόπουλος).

Η υγεία είναι πολυδιάστατη μεταβλητή και οι δαπάνες της δείκτης πολιτισμού μιας 

χώρας. Οι αποφάσεις για φροντίδα υγείας λαμβάνονται σε εθνικό, μάκρο, μέσο και μίκρο 

επίπεδο και η έρευνα σχετικά με το πρόβλημα της αυξημένης ζήτησης και της έλλειψης πόρων 

αφορά όχι μόνο την ιατρική αλλά και την οικονομική επιστήμη.

Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η συγκριτική απεικόνιση των 

υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία και διερεύνηση δεικτών της νοσηλευτικής 

δραστηριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Θεωρείται βέβαιο ότι η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα 

συγκριτικής αξιολόγησης και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης των υπηρεσιών 

υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση της εικόνας που επικρατεί στον τομέα της 

υγείας στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και η συγκριτική ανάλυση των 

επιδημιολογικών, δημογραφικών και οικονομικών δεδομένων αυτών των περιοχών με το 

σύνολο της Ελλάδας. Κατόπιν, με τη δημιουργία δεικτών θα εξαχθούν συμπεράσματα 

προκείμενου να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα ο ‘χάρτης’ των υπηρεσιών υγείας και θα 

επιχειρηθεί η διατύπωση προτάσεων σε περίπτωση που προκύψουν ανισότητες (Γείτονα, 

2001).
Αρχικά, στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστούν οι δείκτες ευημερίας, τα πληθυσμιακά 

στοιχεία όλων των περιοχών, ο “χάρτης” των υπηρεσιών υγείας, το νοσηλευτικό και ιατρικό 

προσωπικό, στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την εξαγωγή δεικτών. Στο 

δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τα οικονομικά δεδομένα: οι δαπάνες (που περιλαμβάνουν 

τα λειτουργικά έξοδα, τις αγορές ακινήτων, την ανέγερση και βελτίωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό των νοσοκομείων και άλλα έξοδα) και τα έσοδα (που 

προέρχονται από νοσήλια, επιχορηγήσεις προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, από 

προσόδους περιουσίας και άλλες πηγές).

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίκουρη ΚαΟηγήτρια κ. Μαρία 

Γείτονα για την καταλυτική συμβολή της στην πρώτη σοβαρή και επίσημη εργασία μου 

καθώς στάθηκε ουσιαστικός αρωγός, προσφέροντάς μου πολύτιμο υλικό, τεράστιες γνώσεις, 

αλλά πάνω απ’όλα τη δυνατότητα να ασχοληθώ με ένα τομέα, τα ‘Οικονομικά της Υγείας’, 

συνδυάζοντας έτσι την οικονομική με τη κοινωνική επιστήμη, κάτι που θεωρώ άκρως 

ενδιαφέρον.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Οικονομία και ότηιογραοία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η παρουσίαση της Ελλάδας, της Αττικής και της Θεσσαλίας μέσα από μια γενική 

αναφορά θα εμφανίσει στοιχεία χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο κλείσιμο αυτής 

της εργασίας. Τα στοιχεία απογραφής είναι του 1991 και 2001, ενώ χρησιμοποιούνται και πιο 

πρόσφατα στοιχεία (2002, 2003) όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, λοιπόν, η Ελλάδα έχει 10.964.020 κατοίκους και 

συμμετέχει με 2,8% στο συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στο 

Ακαθάριστο Προϊόν της Ε.Ε. συμμετέχει με 1,5% και με 1,9% στο ΑΕΠ της Ευρώ ζώνης. Ο 

ρυθμός πραγματικής σύγκλισης είναι ακόμη χαμηλός ενώ το κατά κεφαλήν προϊόν των 

Ελλήνων από 60% του μέσου της Ε.Ε. το 1990 - και παρά τις σημαντικές κοινοτικές 

ενισχύσεις - αντιστοιχούσε σε 69% το 2001. Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας διαφαίνεται 

και από τη ραγδαία άνοδο του τομέα των υπηρεσιών στο συνολικό προϊόν, από 62% το 1991 

σε 70% το 2000.

Σ’ό,τι αφορά την εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αυξήθηκε με 

μέσο ρυθμό 2,4% τη δεκαετία 1991-2001, με τους πολίτες να επιβαρύνονται σταδιακά 

περισσότερο μέσω των φόρων (φόροι και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 30% του ΑΕΠ το 

1990, ενώ 38% το 2001). Το κατά κεφαλήν προϊόν των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 7,4% το 

2000 και κατά 3,4% το 2001. Η μικρή άνοδος αυτή οφείλεται, εν μέρει, στην αύξηση του 

πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 10,5% το 2001 και 9,9% το 2002.

Η Περιφέρεια της Πρωτεύουσας (Νομαρχίες Αθήνας και Πειραιά) συγκεντρώνει το 30% 

του πληθυσμού της χώρας το 2001 (3.206.280 κάτοικοι), ενώ η συμμετοχή της στον συνολικό 

πληθυσμό υποχωρεί σταδιακά (30% το 1991). Η τάση υποχώρησης μάλιστα θα ήταν 

μεγαλύτερη χωρίς την εισροή μεταναστών, αφού οι αλλοδαποί το 2001 αναλογούσαν στο 10% 

του πληθυσμού. Επίσης, σ’ αυτή παράγεται το 38% του Α.Ε.Π., 40% του προϊόντος της 

μεταποίησης το 2001 και 42% των υπηρεσιών (37% των υπηρεσιών ξενοδοχείων-εστιατορίων 

και 48% των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διάμεσολάβησης). Σύμφωνα με την Ετήσια 

Βιομηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ, στην Αττική αναλογεί το 38% των επενδύσεων των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο 2000-2001. Η ανεργία στην Περιφέρεια 

της Πρωτεύουσας ακολουθεί πτωτική πορεία την τελευταία 4ετία, μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες 

το 2003 στο 8,6% του εργατικού δυναμικού, με 9,3% για το σύνολο της Ελλάδας.
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τους νομούς 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα συγκεντρώνει περίπου το 

6,9% του πληθυσμού (753.848 κάτοικοι) και παράγει το 6,3% του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος της χώρας (τέταρτη μεγαλύτερη συμμετοχή μετά την Αττική, τη Κεντρική 

Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα). Η συμβολή της στη γεωργία της Ελλάδας είναι πολύ 

μεγάλη καθώς σ’αυτή παράγεται το 15,3% της αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεγαλύτερη 

μετά την Κεντρική Μακεδονία), το 5% της μεταποιητικής και το 5,3% των υπηρεσιών. 

Επίσης, της αναλογεί το 14% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα και είναι η πρώτη 

παραγωγός Περιφέρεια βαμβακιού με 42% της συνολικής παραγωγής, η πρώτη στην 

παραγωγή τυριού με 24%, η δεύτερη στην παραγωγή γάλακτος με 14%, η τρίτη μήλων, 

τομάτας και σιταριού με 26%, 18% και 21% αντίστοιχα το 2002.

Σ’ ότι αφορά την ανεργία, το 2002 εμφάνισε μείωση κατά 1,6 μονάδες και έφθασε το 

10,6% του εργατικού δυναμικού από 12,2% που ήταν το 2001 (με 9,9% στο σύνολο της χώρας 

και έτσι είναι το τέταρτο υψηλότερο πανελλαδικώς). Αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της ανεργίας στη Θεσσαλία διαφέρουν από τα εθνικά: το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στη 

Θεσσαλία είναι υψηλότερο του μέσου όρου της Ελλάδας, ενώ τα ποσοστά ανεργίας στις 

γυναίκες και στους νέους είναι χαμηλότερα από τα εθνικά.

Με πρωτεύουσα την Καρδίτσα, ο νομός Καρδίτσας συγκεντρώνει το 1,2% του 

πληθυσμού της χώρας (129.501 κάτοικοι) και το 17,18% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και 

παράγει το 0,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επιπλέον, είναι η δεύτερη παραγωγός 

περιοχή βαμβακιού της χώρας, μετά τη Λάρισα, με 16% της συνολικής παραγωγής και η 

ένατη στην παραγωγή καπνού με 4,4% το 2002.

Ο νομός Λαρίσης, με πρωτεύουσα την Λάρισα και τις επαρχίες Αγιάς, Ελασσόνας, 

Λάρισας, Τυρνάβου και Φαρσάλων συγκεντρώνει το 2,5% του πληθυσμού της χώρας 

(279.305 κάτοικοι) και το 37,05% του πληθυσμού της Θεσσαλίας. Είναι η πρώτη παραγωγός 

περιοχή βαμβακιού, σιταριού και μήλων με 19%, 13% και 19% της συνολικής παραγωγής 

αντίστοιχα, η δεύτερη γάλακτος και τρίτη τομάτας με 8% και 9,6% αντίστοιχα. Επίσης, είναι 

τέταρτη στην παραγωγή τυριού, η έκτη κρέατος και η έβδομη καπνού το 2002.

Με πρωτεύουσα το Βόλο και τις επαρχίες Αλμυρού, Βόλου και Σκοπέλου, ο νομός 

Μαγνησίας, συγκεντρώνει ποσοστό 1,9% του πληθυσμού της χώρας (206.995 κάτοικοι), το 

27.46% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και είναι ο ένατος σε μέγεθος νομός. Είναι η έκτη 

παραγωγός περιοχή μήλων της χώρας με 5% της παραγωγής και η έβδομη τομάτας με 4,2% το 

2002.
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Ο νομός Τρικάλων, με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα και τις επαρχίες Καλαμπάκας και 

Τρικάλων, συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσμού της χώρας (138.047 κάτοικοι), με τάση 

μείωσης και το 17,31% του πληθυσμού της Θεσσαλίας. Επιπλέον, είναι η πρώτη παραγωγός 

περιοχή τυριού της χώρας με 17% της συνολικής παραγωγής και η ένατη στη παραγωγή 

βάμβακος, μήλων και κρέατος με 4,1%, 1,5% και 3% το 2002.

Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία των απογραφών 1991 και 2001 

αντίστοιχα, καθώς επίσης χαρακτηριστικά του πληθυσμού των νομών της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Από τα στοιχεία αυτά και τη συγκριτική τους ανάλυση προκύπτει μεταβολή του 

πληθυσμού, μικρή και θετική σε κάθε νομό, εκτός από το νομό Τρικάλων (βλ. Πίνακα 2).

Ο αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε στην Ελλάδα, τη Θεσσαλία και στους νομούς 

Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας, ενώ μειώθηκε στο νομό Τρικάλων. Στη Καρδίτσα ο 

αριθμός των κατοίκων αυξήθηκε κατά 2,09 ποσοστιαίες μονάδες, στη Λάρισα κατά 3,21%, 

ενώ στη Μαγνησία παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεταβολή αφού η αύξηση 

ήταν 4,31 ποσοστιαίες μονάδες. Από την άλλη διαφοροποίηση παρουσιάζει ο νομός Τρικάλων 

αφού ο πληθυσμός του μεταβλήθηκε αρνητικά, δηλαδή μειώθηκε κατά 0,65%.

Επίσης, αύξηση της τάξης των 2,59 ποσοστιαίων μονάδων στα συνολικά πληθυσμιακά 

δεδομένα παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για μια αύξηση που 

οφείλεται κυρίως στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, που όμως απέχει πολύ από τον 

πανελλαδικό μέσο όρο (αύξηση κατά 6,86%). Παρ’ότι όμως σημειώθηκαν αυξήσεις στο 

σύνολο των υπό ανάλυση περιοχών - με εξαίρεση το νομό Τρικάλων όπου μειώθηκε ο 

αριθμός των κατοίκων τη τελευταία δεκαετία - εντούτοις αυτές είναι μικρές και αποτελούν 

ένδειξη μη ομαλούς ανάπτυξης του πληθυσμού των περιοχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στοιχεία απογραφών έτους 1991

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αστικός
πληθυσμός

Ημιαστικός
πληθυσμός

Αγροτικός
πληθυσμός

Αριθμός
κατ.πριοτ/σας

Αριθμός
κατοίκων

Καρδίτσα 30.289 20.410 76.155 30.451 126.854
Λάρισα 125.287 54.593 90.732 113.426 270.612

Μαγνησία 116.031 31.189 51.214 77.907 198.434

Τρίκαλα 48.962 13.970 76.014 48.810 138.946

Θεσσαλία 320.569 120.162 294.115 270.594 734.846

Ελλάδα 6.041.870 1.322.125 2.895.725 3.206.280 10.259.900

Πηγή: ‘Νομοί της Ελλάδας 2001
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Κάτι άλλο που πρέπει να επισημανθεί είναι η πυκνότητα του πληθυσμού (κάτοικοι ανά 

τ.χμ.), στοιχείο που εμφανίζεται στον Πίνακα 2. Οι κάτοικοι, λοιπόν, που αναλογούν σε ένα 

τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ελλάδα είναι 83 περίπου. I I ίδια εικόνα επικρατεί και στο νομό 

Μαγνησίας αφού ο αριθμός κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο φτάνει τους 79 περίπου.

Οι νομοί Καρδίτσας και Λάρισας σχεδόν ομοιάζουν με την κατάσταση που επικρατεί σε 

όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικά, με περίπου 50 κατοίκους ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. Ως “αραιοκατοικημένος” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο νομός Τρικάλων 

αφού σε ένα τ.χμ. αναλογούν 40 κάτοικοι, αλλά και ο πληθυσμός του ολοένα και μειώνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Στοιχεία απογραφών έτους 2001

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πυκνότητα πληθυσμού, 
κάτοικοι / τ.χμ.

Αριθμός
κατοίκων

Μεταβολή (%) 
1991 - 2001

Κ αηδίτσα 49 1 129 501 + 2 09
Λάρισα 51,7 279.305 + 3,21

Μαγνησία 78,8 206.995 + 4,31
Τρίκαλα 41,2 138.047 -0,65
Θεσσαλία 53,7 753.848 + 2,59

Ελλάδα 83,1 10.964.020 + 6,86

Πηγή: ‘Νομοί της Ελλάδας ’, 2001

Ο Πίνακας 3 εμφανίζει τα ποσοστά των απογραφών κάθε “κατηγορίας” πληθυσμού 

(αστικός, ημιαστικός, αγροτικός) ως προς το συνολικό αριθμό των κατοίκων. Στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας ο αστικός πληθυσμός είναι σχεδόν ίσος με τον αγροτικό (υπερέχει του 

τελευταίου κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες) ενώ ο ημιαστικός είναι λιγότερος.

Ο νόμος που “συμβάλλει” στην υπεροχή του αστικού έναντι του αγροτικού πληθυσμού 

είναι ο νόμος Μαγνησίας, που υπερέχει πάνω από δέκα ποσοστιαίες μονάδες (έχει 58,47%) 

και ο νομός Λαρίσης (με 46,30%) καθώς έχουν mo ανεπτυγμένες βιομηχανικές περιοχές 

(βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τσιμέντου, ειδών διατροφής, εργοστάσιο παραγωγής 

ζάχαρης, κλπ). Στο Βόλο, επιπλέον, το λιμάνι της πόλης θεωρείται διαμετακομιστικός 

σταθμός μεταξύ Ελλάδας, Ευρώπης προς τις αραβικές χώρες και παρουσιάζει σημαντική 

κίνηση.
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Στο ότι η Περιφέρεια αυτή συγκεντρώνει ταυτόχρονα και μεγάλο αριθμό αγροτικού 

πληθυσμού συμβάλλουν σημαντικά οι νόμοι Καρδίτσας και Τρικάλων σε ποσοστό 60,03% 

και 54,71% αντίστοιχα. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων αυτών των περιοχών αφορά τη 

“γη” με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά είναι επίσης ανεπτυγμένη και η 

κτηνοτροφία αφού παράγουν υψηλές ποσότητες ζωοκομικών προϊόντων. Είναι γνωστή η 

εκμετάλλευση του “θεσσαλικού κάμπου” αλλά και οι ορεινές περιοχές του νομού Τρικάλων 

που προσφέρονται για γεωργική απασχόληση.

Η Περιφέρεια, συνεπώς, συγκεντρώνει μικρό ποσοστό ημιαστικού πληθυσμού (16,35%) 

και την αστικοποίηση ενισχύει ο νομός Λαρίσης, αφού οι υπόλοιποι νομοί έχουν μια 

κατηγοριοποίηση του πληθυσμού τους παρόμοια με αυτή του συνόλου της Περιφέρειας.

Από την άλλη, παρουσιάζεται μια διαφορετική κατανομή του πληθυσμού της Θεσσαλίας 

σε σχέση με εκείνη που υφίσταται στο σύνολο της Ελλάδας, καθώς μέσος όρος του αστικού 

πληθυσμού της είναι μικρότερος, ενώ ο ημιαστικός και ο αγροτικός πληθυσμός είναι 

μεγαλύτεροι, 16,35 και 40,02 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα έναντι των 12,89 και 28,22 

ποσοστιαίων μονάδων στις αντίστοιχες πληθυσμιακές περιοχές στο σύνολο της χώρας.

Αξίζει, όμως, να αναφερθεί πως ο νομός Μαγνησίας εξαιρείται αυτής της κατάστασης, 

καθώς διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους νομούς, αφού πλησιάζει περισσότερο στην 

εικόνα της χώρας. Στην πρωτεύουσα του κάθε νομού κατοικεί περίπου το ίδιο ποσοστό 

κατοίκων όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή γύρω στο 30% με μια απόκλιση συν-πλην πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες, με εξαίρεση το νόμο Λαρίσης όπου αυτό το ποσοστό αγγίζει το 40%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ποσοστά απογραφών (%)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αστικός
πληθυσμός

Ημιαστικός
πληθυσμός

Αγροτικός
πληθυσμός

Αριθμός
κατ.

πρωτεύουσας

Αριθμός
κατοίκων

Καρδίτσα 23,88 16,09 60,03 0,30 100

Λάρισα 46,30 20,17 33,53 1,11 100

Μαγνησία 58,47 16,46 25,81 0,76 100

Τρίκαλα 35,24 10,05 54,71 0,48 100
Θεσσαλία 43,62 16,35 40,02 2,64 100

Ελλάδα 58,89 12,89 28,22 31,25 100

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται μακροοικονομικοί δείκτες του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

κάθε νομού ως προς τη χώρα και ως προς τη Θεσσαλία, η ποσοστιαία συμμετοχή αυτών στο 

Α.Ε.Π., το ποσοστό του πληθυσμού (στοιχείο του Πίνακα 3) και το δηλωθέν εισόδημα ανά 

φορολογούμενο. Ως προς την Ελλάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών Καρδίτσας και 

Τρικάλων είναι 10,3 χιλιάδες ευρώ, μικρότερο κατά δυο (2) περίπου χιλιάδες ευρώ από το 

μέσο όρο της χώρας (12,1 χιλιάδες ευρώ). Ομοίως και το ΑΕΠ του νομού Λάρισας που απέχει 

από το ΑΕΠ της Ελλάδας περίπου 1.500 ευρώ - είναι 10,8 χιλιάδες ευρώ, ενώ η Μαγνησία 

είναι αυτή που βρίσκεται κάπως πιο κοντά στο πανελλαδικό μέσο όρο, αφού χίλια ευρώ 

λιγότερα είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού -11,5 χιλιάδες ευρώ - σε σχέση με εκείνο της 

χώρας.

Ως προς τη Θεσσαλία, πιο κοντά στο μέσο όρο της Περιφέρειας (10,8 χιλιάδες ευρώ) 

είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού Μαγνησίας με 10,3 χιλιάδες ευρώ, ακολουθεί ο νομός 

Λάρισας με 9,6 χιλιάδες ευρώ και τέλος οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας με 9,1 χιλιάδες 

ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Στο ΑΕΠ της Θεσσαλίας κάθε νομός συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Ο 

νομός Λαρίσης συμμετέχει με το μεγαλύτερο, κάτι λιγότερο από το μισό, αφού “δίνει” το 

2,5% στο 6,3% της Περιφέρειας. Ακολουθεί ο νομός Μαγνησίας, που παρ’ότι έχει μεγαλύτερο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το νομό Λαρίσης, συμμετέχει με 1,9% στο ΑΕΠ της Θεσσαλίας. 

Επίσης, ο νομός Τρικάλων συμμετέχει με 1% και ο νομός Καρδίτσας με 0,9%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δείκτες ευημερίας το 2001

ΠΕΡΙΟΧΕΣ κατά κεφαλή 
ΑΕΠ

σε χιλ. ευρώ

κατά κεφαλή 
ΑΕΠ

σε χιλ, ευρώ

(σχετικά με τη 
Θεσσαλία)

(%)
ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗ
ΣΤΟ
ΑΕΠ

(%)
ΠΛΗΘΥ
ΣΜΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
σε χιλ, ευρώ

(2003)

Καρδίτσα 10,3 9,1 0,9 17,18 9,3
Λάρισα 10,8 9,6 2,5 37,05 10,9

Μαγνησία 11,5 10,3 1,9 27,46 12

Τρίκαλα 10,3 9,1 1 17,31 9,6
Θεσσαλία 10,8 10,8 6,3 6,88 10,7
Αττική 12,7 - 37,7 29% 15,1
Ελλάδα 12,1 - 100 100 12,5

Πηγή: ‘Νομοί της Ελλάδας ’, 2001, 2003, ίδιοι υπολογισμοί
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Το ποσοστό του πληθυσμού του κάθε νομού ως προς τη Θεσσαλία είναι 37,05% για το 

νομό Λάρισας και είναι το μεγαλύτερο, περίπου 28% για το νομό Μαγνησίας και περίπου 

17% για τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. Σ’ ότι αφορά το εισόδημα που δηλώνουν οι 

φορολογούμενοι κάθε περιοχής υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις. Οι κάτοικοι της Καρδίτσας 

δηλώνουν το μικρότερο εισόδημα (9,3 χιλιάδες ευρώ), ακολουθούν οι κάτοικοι των Τρικάλων 

(9,6 χιλιάδες ευρώ), μετά της Λάρισας (10,9 χιλιάδες ευρώ) και τέλος οι κάτοικοι της 

Μαγνησίας που έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα (12 χιλιάδες ευρώ). Ο μέσος όρος της 

Θεσσαλίας είναι 10,7 χιλιάδες ευρώ ενώ ο αντίστοιχος της περιφέρεια της πρωτεύουσας είναι

15,1 χιλιάδες ευρώ. Συνολικά στην Ελλάδα, το δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων είναι 

12,5 χιλιάδες ευρώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

* Η Ελλάδα έχει 10.964.020 κατοίκους και συμμετέχει με 2,8% στο συνολικό πληθυσμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Έχει κατά 60% περίπου αστικό πληθυσμό, το κατά κεφαλή 

ΑΕΠ της είναι 12,1 χιλιάδες ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα 12,5 χιλιάδες ευρώ.

* Η πρωτεύουσα έχει 3.206.280 κατοίκους (το 30% περίπου του συνολικού πληθυσμού της 

Ελλάδας), σ’ αυτή παράγεται το 38% του ΑΕΠ, ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ της είναι 12,1 

χιλιάδες ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων της 15,1 χιλιάδες ευρώ,

■ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας 

και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα συγκεντρώνει περίπου το 6,9% του πληθυσμού 

(753.848 κάτοικοι). Στην Περιφέρεια ο αστικός πληθυσμός είναι σχεδόν ίσος με τον 

αγροτικό: με 45-60% αστικό πληθυσμό περίπου η Λάρισα και η Μαγνησία, αντίστοιχα και 

με 55-60% περίπου αγροτικό πληθυσμό η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Το κατά κεφαλή 

ΑΕΠ της Θεσσαλίας είναι 10,8 χιλ. ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα 10,7 χιλιάδες ευρώ.

■ Με πρωτεύουσα την Καρδίτσα, ο νομός Καρδίτσας συγκεντρώνει το 1,2% του 

πληθυσμού της χώρας (129.501 κάτοικοι) και το 17,18% του πληθυσμού της Θεσσαλίας 

και έχει ανεπτυγμένη γεωργική παραγωγή. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι 10,3 χιλιάδες 

ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα 9,3 χιλιάδες ευρώ.

17



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

■ Ο νομός Λαρίσης, με πρωτεύουσα την Λάρισα, συγκεντρώνει το 2,5% του πληθυσμού 

της χώρας (279.305 κάτοικοι) και το 37,05% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και έχει 

ανεπτυγμένη βιομηχανία. Το κατά κεφαλή ΛΕΠ της είναι 10,8 χιλιάδες ευρώ και το 

δηλωθέν εισόδημα 10,9 χιλιάδες ευρώ.

■ Με πρωτεύουσα το Βόλο, ο νομός Μαγνησίας συγκεντρώνει ποσοστό 1,9% του 

πληθυσμού της χώρας (206.995 κάτοικοι) και το 27,46% του πληθυσμού της Θεσσαλίας 

και έχει ανεπτυγμένη βιομηχανία. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού είναι 10,3 χιλιάδες 

ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα 12 χιλιάδες ευρώ.

■ Με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα, ο νομός Τρικάλων συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσμού 

της χώρας (138.047 κάτοικοι) και το 17,31% του πληθυσμού της Θεσσαλίας και έχει 

ανεπτυγμένη γεωργική παραγωγή. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού είναι 10,3 χιλιάδες 

ευρώ και το δηλωθέν εισόδημα 9,6 χιλιάδες ευρώ.
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2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 

αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα (οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις 

γεννήσεις κατά 2.623 άτομα, βλ. Πίνακα 5). Η αύξηση του πληθυσμού γίνεται με αριθμητική 

πρόοδο και τα στοιχεία είναι ανησυχητικά αν κάνει κανείς κάποια πρόβλεψη για το μέλλον.

Η γεννητικότητα έχει ουσιαστικό ρόλο στην ανανέωση και την ηλικιακή κατανομή του 

πληθυσμού και η πτωτική της τάση μειώνει τον αριθμό των νέων ανθρώπων. Ταυτόχρονα η 

μείωση της θνησιμότητας παρατείνει το όριο της ζωής και σε συνδυασμό με την πρόοδο της 

ιατρικής επιστήμης και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, ο αριθμός των ηλικιωμένων στο 

γενικό πληθυσμό αυξάνεται.

Έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα επιπλέον χρόνια που μπορούν πλέον οι 

Έλληνες να ζουν παραπάνω δεν οφείλονται τόσο στις κοινωνικές παροχές όσο στη σημαντική 

υπεροχή της μεσογειακής διατροφής, σε σύγκριση με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρούνται αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες του ελληνικού 

πληθυσμού, που συχνά αποτελούν βασικές αιτίες αύξησης της εμφάνισης ορισμένων 

ασθενειών (καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή πίεση).

Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού προκαλεί 

αύξηση των αναγκών και αλλαγή στη νοοτροπία του καθώς αυξάνεται και η συχνότητα με τη 

οποία ασχολείται με την υγεία του κάνοντας εξετάσεις. Η γήρανση του πληθυσμού 

δημιούργησε προβλήματα στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, στους τομείς της υγείας, της 

κοινωνικής φροντίδας και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για ιατρικές 

υπηρεσίες, για παροχές πρόνοιας καθώς και το χάσμα μεταξύ απαιτήσεων των ασφαλισμένων 

και των διατιθέμενων πόρων για την κάλυψη τους (Παπαλιού, Φαγαδάκη, 2001).

Στην επόμενη σελίδα ο Πίνακας 5 παρουσιάζει αναλυτικά τις τάσεις του πληθυσμού σε 

κάθε νομό της Περιφέρειας Θεσσαλίας*1 2*. Και στους τέσσερις νομούς οι θάνατοι υπερβαίνουν 

αριθμητικά τις γεννήσεις κάνοντας δυσμενείς τις προβλέψεις για το μελλοντικό αριθμό του 

θεσσαλικού πληθυσμού.

(1) Βλ. Παράρτημα 1, “Γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στη Θεσσαλία κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και
τόπο του συμβάντος, 2001”, σελ. 85
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Από πρόσφατες ανακοινώσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

προκύπτει αύξηση της υπογεννητικότητας του ελληνικού πληθυσμού. Εντούτοις, από τα 

δεδομένα του Πίνακα 5 μπορούμε να έχουμε μια ενδεικτική εικόνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα, λοιπόν, οι γεννήσεις στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας είναι της τάξης του 6,61% όλης της Ελλάδας, ενώ οι θάνατοι περισσότεροι κατά 

0,91 μονάδες (7,52%). Η Λάρισα έχει το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων μεταξύ των τεσσάρων 

θεσσαλικών νομών (41,43%) αλλά και το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων (33,74%) μικρότερο 

βέβαια από τον αριθμό των γεννήσεων της. Η Μαγνησία έχει σχεδόν ισάριθμο αριθμό 

γεννήσεων και θανάτων (27,06% και 26,55% αντιστοίχως), ενώ δημογραφικό πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων με τους θανάτους να υπερβαίνουν των 

γεννήσεων, 19,74 έναντι 15,04 και 19,97 έναντι 16,10% (η Καρδίτσα έχει έντονο πρόβλημα 

υπογεννητικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στη Θεσσαλία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΙ

ΝΟΜΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
ΖΩΝΤΩΝ 

(κατά τόπο 
μόνιμης 

κατοικίας της 
μητέρας)

% ΘΑΝΑΤΟΙ

(κατά τόπο 
μόνιμης 

κατοικίας του 
θανόντα)

% ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

(διαφορά
γεννήσεων

θανάτων)
Καρδίτσα 1.018 15,04 1.524 19,74 -506
Λάρισα 2.738 41,43 2.605 33,74 + 133

Μαγνησία 1.788 27,06 2.050 26,55 -262
Τρίκαλα 1.064 16,10 1.542 19,97 -478
Θεσσαλία 6.608 6,61 7.721 7,52 - 1.113
Ελλάδα 100.044 100 102.667 100 - 2.623

Πηγή: ‘Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος \ 2001, ίδιοι υπολογισμοί

Έτσι, λοιπόν, προκύπτει αρνητική ανανέωση του πληθυσμού σε όλους τους νομούς 

αρνητική, με εξαίρεση τη Λάρισα που εμφανίζει θετική διαφορά (133 γεννήσεις υπερισχύουν 

των θανάτων). Στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας η μεγαλύτερη αρνητική διαφορά είναι 

στην Καρδίτσα (506 θάνατοι περισσότεροι των γεννήσεων), μετά τα Τρίκαλα (478 

περισσότεροι οι θάνατοι) και τέλος ο νομός Μαγνησίας (133 θάνατοι παραπάνω από τις 

γεννήσεις). Στην Θεσσαλία η αρνητική αυτή διαφορά φθάνει τις 1.113 περιπτώσεις, ενώ στην 

Ελλάδα οι θάνατοι υπερβαίνουν των γεννήσεων κατά 2.623 περιπτώσεις.
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Είναι γενικώς παραδεκτό πως το ‘χάσμα’ μεταξύ γεννήσεων και θανάτων θα ήταν ακόμη 

μεγαλύτερο αν οι οικογένειες των οικονομικών μεταναστών, που ζουν μόνιμα στη Θεσσαλία 

τα τελευταία χρόνια, δεν άμβλυναν με τις γεννήσεις τους το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Κάτι 

άλλο που αξίζει να αναλυθεί είναι η μεταβολή του πληθυσμού αυτών των περιοχών, 

βλέποντας πόσο τοις εκατό οι γεννήσεις αντιστοιχούν στον αριθμό των κατοίκων. Ο Πίνακας 

6 δείχνει την επικρατούσα εικόνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μεταβολή πληθυσμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑΙ

ΝΟΜΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ

(κατά τόπο μόνιμης 
κατοικίας της μητέρας)

% ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

(απογραφή
2001)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Καρδίτσα 1.018 15,04 129.501 0,79
Αάρισα 2.738 41,43 279.305 0,98

Μαγνησία 1.788 27,06 206.995 0,86
Τρίκαλα 1.064 16,10 138.047 0,77
Θεσσαλία 6.608 6,61 753.848 0,88
Ελλάδα 100.044 100 10.964.020 0,91

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Είναι εμφανές, λοιπόν, πως ο πληθυσμός δεν ανανεώνεται, δεν μεταβάλλεται θετικά σε 

καμία περιοχή με εξαίρεση το νομό Λαρίσης. Ο πληθυσμός των περιοχών μειώνεται και 

συνδέοντας τους Πίνακες 5 και 6 συμπεραίνουμε πως το δημογραφικό πρόβλημα είναι 

εντονότερο στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Οι γεννήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι το 6,61% όλης της Ελλάδας, οι θάνατοι 

υπερέχουν - όπως και στο σύνολο της χώρας - κατά 1.113 περιπτώσεις και είναι το 7,52%, 

ενώ ο πληθυσμός της δεν ανανεώνεται.

■ Στο νομό Καρδίτσας οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 506 περιπτώσεις, αφού 

είναι το 19,74% έναντι του 15,04 όλης της Θεσσαλίας (σ’ αυτό το νομό το πρόβλημα 

υπογεννητικότητας είναι μεγάλο). Επίσης, ο πληθυσμός της δεν ανανεώνεται.

21



ΥΓΕΙΑ ΚΛΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

■ II Λάρισα έχει το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων μεταξύ των τεσσάρων θεσσαλικών 

νομών (41,43%) αλλά και το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων (33,74%) στη Θεσσαλία αλλά 

δεν εμφανίζει δημογραφικό πρόβλημα - οι γεννήσεις υπερέχουν των θανάτων κατά 133 

περιπτώσεις. Η ανανέωση του πληθυσμού της είναι θετική.

■ Ο νομός Μαγνησίας έχει σχεδόν ισάριθμο αριθμό γεννήσεων και θανάτων (27,06% και 

26,55% αντιστοίχως), αλλά η διαφορά μεταξύ τους είναι αρνητική - οι θάνατοι είναι 

περισσότεροι από τις γεννήσεις κατά 262 περιπτώσεις, ενώ ο πληθυσμός της δεν 

ανανεώνεται.

■ Στο νομό Τρικάλων επικρατεί η ίδια εικόνα με το σύνολο της Θεσσαλίας και το νομό 

Καρδίτσας. Οι θάνατοι υπερβαίνουν των γεννήσεων (19,97 έναντι 16,10%) κατά 478 

περιπτώσεις και ο πληθυσμός της δεν ανανεώνεται.
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3. Ο ‘ΧΑΡΤΗΣ’ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΑΙΑΣ

Στον κλάδο υγείας εμπλέκονται αρκετοί φορείς (το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία 

στο δημόσιο τομέα και οι ασφαλιστικές εταιρίες στον ιδιωτικό τομέα υγείας) και αυτό καθιστά 

το σύστημα περίπλοκο, ιδιαίτερα όταν δημιουργούνται προβλήματα στον κλάδο υγείας που 

προέρχονται από δυσλειτουργίες του κλάδου ασφάλισης, εφόσον οι δυο αυτοί κλάδοι 

συνυπάρχουν. Η επιρροή του κράτους στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων φορέων υγείας 

είναι άμεση, ενώ τους ιδιωτικούς φορείς τους επηρεάζει έμμεσα, κυρίως μέσω θέσπισης 

κανόνων λειτουργίας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ιδιωτικών μονάδων υγείας είναι αδιαμφισβήτητα η 

υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσφορά υπηρεσιών με κέντρο τον 

«πελάτη», κάτι που απεικονίζεται σε θέματα σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνεχούς 

ανανέωσης του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας, γενικά, χαρακτηρίζεται από την υλοποίηση μεγάλων 

επενδυτικών προγραμμάτων κυρίως από τους ισχυρούς του κλάδου (εξαγορές/συγχωνεύσεις) 

και αυτό οδηγεί τη συγκεκριμένη αγορά σε μια ολιγοπωλιακή μορφή (λίγοι και μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι μοιράζονται το 80% της αγοράς).

Παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει ένας κλάδος που ανήκει στο τομέα υγείας, αλλά 

συνδέεται έμμεσα με την παρούσα εργασία: η αγορά των φαρμάκων. Η πλευρά της 

προσφοράς εκεί λειτουργεί ίσως μονοπωλιακά (από τις 150 περίπου φαρμακευτικές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οι 15 ελέγχουν το 80% της αγοράς), ενώ η ζήτηση 

εκφράζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, το Ι.Κ.Α. και τα Νοσοκομεία. Ως τα μέσα της 

δεκαετίας του ’90 οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κυριαρχούσαν στον κλάδο, ενώ τώρα 

επικρατούν οι ξένες πολυεθνικές, παρ’όλο που οι ελληνικές είναι σύγχρονες, ανταγωνιστικές 

και συνεργάζονται με ξένες εταιρίες αποτελεσματικά στη παραγωγή φαρμάκων (Αρχεία 

Ελληνικής Ιατρικής, 2000).

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά στο φαρμακευτικό κλάδο, επιστρέφουμε στις 

υπηρεσίες υγείας οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με την ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), αποκεντρώθηκαν και επιχειρήθηκε η πληρέστερη κάλυψη των 

αναγκών του ελληνικού πληθυσμού. Η αισιόδοξη έναρξη αυτού του συστήματος, από την 

άλλη πλευρά, δεν εμπόδισε την εμφάνιση ελλείψεων κυρίως σε υψηλής τεχνολογίας 

εξοπλισμό και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
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Πρόσφατη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 2001 κατευθύνθηκε και 

προς τη διοικητική αποκέντρωση του συστήματος με τη σύσταση δεκαέξι (16) Περιφερειακών 

Συστημάτων Υγείας (Πε.ΣΥ.Π.) που κατανέμονται στις (13) διοικητικές περιφέρειες της 

χώρας. Έτσι, γίνεται ευκολότερη η αποτύπωση των προβλημάτων και των υγειονομικών 

αναγκών κάθε περιοχής και προωθούνται λύσεις για την αντιμετώπιση τους σύμφωνα με τις 

κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Από την άλλη, βέβαια, η 

Περιφερειακή Διοίκηση Υγείας στοιχίζει πολύ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, προκειμένου να οργανώνεται και να διοικείται αποτελεσματικότερα το 

σύστημα υγείας, η διάρθρωση του δημόσιου τομέα υγείας περιλαμβάνει τρία επίπεδα 

υγειονομικής περίθαλψης: φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, δευτεροβάθμιας και

τριτοβάθμιας. Αυτά δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και για μια αποδοτική λειτουργία 

χρειάζεται να συντονίζονται και να συνεργάζονται (Υφαντόπουλος).

Συνήθως, ο ιδιωτικός τομέας υγείας είναι αυτός που επικρατεί σε υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (περιστατικά που δεν απαιτούν την παραμονή του ασθενή σε 

νοσοκομείο), ενώ ο δημόσιος τομέας υγείας κατέχει τη “μερίδα του λέοντος” στις υπηρεσίες 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας (περιστατικά που απαιτούν τη νοσηλεία 

του ασθενή σε κλινική ή νοσοκομείο) (Παπανικολάου).

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας 

και παρέχει βασικές αλλά και προληπτικές υπηρεσίες από κάποιο Κέντρο Υγείας ή 

Περιφερειακό Ιατρείο. Αφορά πληθυσμιακό μέγεθος κωμόπολης ή επαρχίας και η 

χωροθέτηση της γίνεται με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. Τα 

Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία τους πρωτοστάτησαν στις αγροτικές και 

ημιαστικές περιοχές βοηθώντας να καλυφθούν οι ανάγκες και να ελαχιστοποιηθούν οι 

περιφερειακές ανισότητες. Φορείς δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι τα Κέντρα 

Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα πολύ-ιατρεία του Ι.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών 

ταμείων, καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Το Κέντρο Υγείας (που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα με την ψήφιση του νόμου 1937/1983) 

παρέχει ιατρικές, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, πρώτες βοήθειες και λειτουργεί 

συνδετικά με άλλες βαθμίδες περίθαλψης μεταφέροντας, λόγου χάρη, ασθενείς σε 

Νοσοκομεία. Η λειτουργία υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έδωσε έμφαση στη 

πρόληψη μιας νόσου παρά στη θεραπεία της (Υφαντόπουλος).
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Η δευτεροβάθμια περίθαλψη αποτελεί την παροχή υπηρεσιών από ειδικευμένο 

υγειονομικό προσωπικό σε κάποιο Νοσοκομείο από ειδικευμένους ιατρούς και νοσοκόμους. 

Αφορά μέγεθος ενός νομού. «Νοσοκομείο» είναι ένα κοινωνικό-επιστημονικό ίδρυμα με 

σκοπό την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών. Το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ήταν 

στην Αθήνα το 1839 και ονομαζόταν «Ελπίς» (Εγκυκλοπαίδεια “Υγεία”). Τα Νομαρχιακά 

Νοσοκομεία παρέχουν δευτεροβάθμια περίθαλψη και εκτός από τις αγροτικές, καλύπτουν και 

τις αστικές περιοχές.

Τέλος, το τριτοβάθμιο επίπεδο αποτελεί τη πανεπιστημιακή περίθαλψη κυρίως σε 

περιπτώσεις που απαιτούν υψηλή τεχνολογική υποδομή και ειδικές πανεπιστημιακές γνώσεις 

και αφορούν τον πληθυσμό μιας περιφέρειας. Φορείς, λοιπόν, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα Δημόσια 

Νοσοκομεία εκτός Ε.Σ.Υ και τα Πανεπιστημιακά/Περιφερειακά Νοσοκομεία. 

(Υφαντόπουλος).

Όπως δείχνει το Διάγραμμα 1, τη διοίκηση των μονάδων υγείας στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας έχει το Πε.ΣΥ.Π. Θεσσαλίας, στο οποίο - εκτός από τις μονάδες πρόνοιας - 

υπάγονται τέσσερα (4) Δημόσια Νομαρχιακά Νοσοκομεία, ένα σε κάθε νομό (Καρδίτσας, 

Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων στις ομώνυμες πρωτεύουσές τους).

ΔΑάγραμμ^

Πε,Σ,Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα)

I
ΠΑΝΕ Π ΕΕΤΗΜΙΑΚΟ^Ν ΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (1 στη Λάρισα) 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (4 συνολικά)

I
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

4
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 138 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Επίσης, σε κάθε Γενικό Νοσοκομείο υπάγονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας, συνολικά 

17 στην Περιφέρεια (έξι στο νομό Καρδίτσας, τέσσερα στο νομό Λαρίσης, έξι στο νομό 

Μαγνησίας και τρία στο νομό Τρικάλων). Ακόμη, το κάθε Κέντρο Υγείας έχει διάφορα 

Περιφερειακά Ιατρεία σε πληθυσμιακά μικρότερες περιοχές του κάθε νομού, 138 συνολικά 

στην Περιφέρεια. Επιπλέον, στη Λάρισα υπάρχει και ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
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Ακολουθούν τα Διαγράμματα 2, 3, 4 και 5 που παρουσιάζουν το χάρτη των υπηρεσιών 

υγείας, όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, αναλυτικά σε κάθε νομό. Οι περιοχές που 

βρίσκονται εντός παρενθέσεων είναι κυρίως χωριά και τα περιφερειακά ιατρεία καλύπτουν τις 

ανάγκες των κατοίκων, προφανώς όταν πρόκειται για απλά περιστατικά.

Διάγραμμα 2: Υπηρεσίες υγείας στους νομούς της Θεσσαλίας

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

I
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

I
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

I

28



ΥΓΕΙΑ ΚΛΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

I

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Πέρα από τα παραπάνω, σε όλη την Περιφέρεια βρίσκονται και τέσσερις δομές Ψυχικής 

Υγείας, μια σε κάθε νομό ενώ όσον αφορά τις δομές του Ι.Κ.Α. υπάρχουν τρεις στο νομό 

Μαγνησίας και μια σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους τρεις νομούς, ενώ υπάρχει μονάδα 

Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) σε κάθε νομό (Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2004).

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία και τη μικρή 

αναφορά στις μονάδες που λειτουργούν εκτός του Πε.Σ.Υ.Π., είναι απαραίτητο να 

παρουσιαστούν τα θεραπευτήρια κατά νομική μορφή. Ο Πίνακας 7 που ακολουθεί εμφανίζει 

αναλυτικά τον αριθμό των Δημόσιων Νοσοκομείων, των Ιδιωτικών Κλινικών και των 

Κέντρων Υγείας, καθώς επίσης και των κλινών τους, ενώ ο Πίνακας 8 εμφανίζει τα 

προαναφερθέντα δεδομένα σε ποσοστιαία μορφή.
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Τα ποσοστά προέκυψαν ως προς τη Θεσσαλία και ως προς την Ελλάδα η 1η στήλη, το 

σύνολο δηλαδή, ως προς κάθε κατηγορία θεραπευτηρίων του συνόλου η 2η και 3η στήλη και 

ως προς την Ελλάδα η 3η στήλη. Το άθροισμα των θεραπευτηρίων και των κλινών (1η στήλη) 

αφορά μόνο τα Δημόσια Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, όχι τα Κέντρα Υγείας.

Συνολικά, στη Θεσσαλία βρίσκεται το 11% περίπου του συνόλου των θεραπευτηρίων 

της Ελλάδας, εννοώντας τα θεραπευτήρια μορφής Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), μορφής Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των 

Ιδιωτικών Κλινικών. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 36 θεραπευτήρια (δημόσια και ιδιωτικά 

εκτός των Κέντρων Υγείας) από τα οποία το 66.66% (τα 24) είναι Ειδικά, το 25% (τα 9) είναι 

Γενικά και το 8,33% (τα 3) είναι Μικτά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα συνολικά, 

που έχει 341 θεραπευτήρια, είναι 52% περίπου τα Γενικά θεραπευτήρια (ή αλλιώς 176 στον 

αριθμό), 41,64% (ή 142) τα Ειδικά και 6,75% (ή 23) τα Μικτά.

Από τα παραπάνω γενικά δεδομένα, κρίνεται σκόπιμη η διάκρισή τους σε Γενικά, 

Ειδικά, κλπ θεραπευτήρια και σε δημόσιες και ιδιωτικές κλίνες. Στην Ελλάδα τα 2/3 περίπου 

των Γενικών θεραπευτηρίων είναι δημόσια, ενώ το 80% των Ειδικών και το 100% των 

Μικτών είναι ιδιωτικά. Στη Θεσσαλία τα περισσότερα θεραπευτήρια, το 88,88%, είναι 

Ιδιωτικές Κλινικές (υπάρχουν 32), τα Δημόσια Νοσοκομεία αποτελούν το 12% (συνολικά 4), 

ενώ τα Κέντρα Υγείας είναι 17 ή αλλιώς το 10% περίπου των Κέντρων Υγείας όλης της 

χώρας. Από τον πίνακα, επίσης, προκύπτει πως τα Ειδικά και Μικτά θεραπευτήρια στην 

Θεσσαλία είναι μόνο Ιδιωτικές Κλινικές, ενώ από τα Γενικά το 55,55 είναι ιδιωτικά και το 

44.44 είναι δημόσια (5 και 4 θεραπευτήρια αντίστοιχα).

Ο ιδιωτικός τομέας, γενικά, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Αν και το κόστος 

του είναι αρκετά επιβαρυντικό για τους νοσηλευόμενους παρ’ όλα αυτά είναι αρκετά 

ανεπτυγμένος σε όλη τη χώρα. Και ενώ στη Θεσσαλία ο ιδιωτικός τομέας είναι αριθμητικά 

μεγαλύτερος αφού υπερέχουν οι Ιδιωτικές Κλινικές από τα Δημόσια Νοσοκομεία (32 έναντι 

4ων θεραπευτηρίων) και αυτή η διαφορά (77 ποσοστιαίες μονάδες) είναι άκρως σημαντική, 

εντούτοις στο σύνολο της χώρας ο αριθμός των θεραπευτηρίων δημόσιων και ιδιωτικών είναι 

περίπου ίσος, με τον ιδιωτικό τομέα να υπερισχύει κατά 16 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Σ’ότι αφορά τον αριθμό των κλινών, το 5,10% όλης της χώρας υπάρχει σε θεραπευτήρια 

(δημόσια και ιδιωτικά) της Θεσσαλίας ή με αριθμητικά δεδομένα υπάρχουν 2.679 κλίνες από 

τις 52.495 της Ελλάδας. Από αυτές οι 1.282 βρίσκονται σε Γενικά θεραπευτήρια (47,85), οι 

1.272 σε Ειδικά (47,48) και σε Μικτά οι 125 (4,67), ενώ στο σύνολο της χώρας οι 32.349 είναι 

σε Γενικά, οι 18.651 σε Εδικά και οι 1.495 σε Μικτά.
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Στη Θεσσαλία οι ιδιωτικές κλίνες αποτελούν το 61,81% των κλινών όλης της 

Θεσσαλίας, τη στιγμή που τα δημόσια θεραπευτήρια έχουν περίπου 38,19% και οι κλίνες των 

Κέντρων Υγείας είναι σχεδόν ισάριθμες με τα θεραπευτήρια, αφού το 10% περίπου ανήκει σε 

θεραπευτήρια της Θεσσαλίας, τα οποία αποτελούν το 10% περίπου των Κέντρων Υγείας όλης 

της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε. Στον Πίνακα 9 εμφανίζεται ο αριθμός των 

θεραπευτηρίων κατά ειδικότητα (γενικά, μικτά και αναλυτικά τα ειδικά) και η ποσοστιαία 

κατανομή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Αριθμός θεραπευτηρίων κατά ειδικότητα, δημόσια και ιδιωτικά

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

% ΘΕΣΣΑΛΙΑ %

Γ ενικά 177 52,21 9 25
Μικτά 23 6,78 3 8,33

Αντικαρκινικά 4 1,78 - 0
Αφροδισίων - Δερματολογικά 2 0,59 - 0

Καρδιολογικά 2 0,59 - 0
Αοιμωδών - Λεπροκομείο 1 0,29 - 0

Μαιευτικά - Γυναικολογικά 41 12,09 7 19,44
Νευροψυχιατρικά 47 13,86 9 25

Ορθοπεδικά 7 2,06 1 2,77
Οφθαλμολογικά 6 1,77 2 5,56

Παθολογικά 8 2,36 1 2,77
Παιδιατρικά 6 1,77 - 0

Φυματιολογικά 2 0,59 - 0
Χειρουργικά 7 2,06 2 5,56

Ωτορυνολαρυγγολογικά 6 1,77 2 5,56

ΣΥΝΟΛΟ 339 100 36 100

Πηγή: 'Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής ’, 2001, ίδιοι υπολογισμοί

Στην Ελλάδα τα μισά θεραπευτήρια (το 52%) από όσα υπάρχουν είναι “Γενικά” τα 

οποία σύμφωνα και με τον προηγούμενο Πίνακα 8 είναι ως επί το πλείστον δημόσια, δεύτερα 

στη σειρά έρχονται τα “Νευροψυχιατρικά” και τρίτα τα “Μαιευτικά-Γυναικολογικά” με 

ποσοστά 14% και 12% αντιστοίχως.
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Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, αφού ένα 

ποσοστό της τάξης του 25% το «μοιράζονται» τα Γενικά και τα “Νευροψυχιατρικά” 

θεραπευτήρια που είναι και τα περισσότερα σε αριθμό, ενώ τρίτα σε σειρά έρχονται τα 

‘ ‘ Μαιευτικά-Γυναικολογικά’ ’.

Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τα δεδομένα του Πίνακα 9 είναι πιο 

πρόσφατα από εκείνα του Πίνακα 7 με αποτέλεσμα το σύνολο των θεραπευτηρίων, δημόσιων 

και ιδιωτικών, από 341 μειώθηκαν στα 339. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως στη 

Θεσσαλία, στα “Ειδικά” θεραπευτήρια, δεν υπάρχουν οι ειδικές κατηγορίες θεραπευτηρίων 

όπως Αντικαρκινικά, Δερματολογικά, Καρδιολογικά, Παιδιατρικά. Η έλλειψη αυτή τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τη δομή του Ε.Σ.Υ. της χώρας, δεν είναι 

σημαντική εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σημαντικές αυτές ειδικότητες καλύπτονται από 

πανεπιστημιακά τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Από την άλλη πλευρά, ο μέσος όρος ορισμένων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας είναι μεγαλύτερος και από το πανελλαδικό μέσο όρο. Επομένως, στα 

“Νευροψυχιατρικα” υπερέχει περίπου ένδεκα ποσοστιαίες μονάδες (έχει το 25% έναντι του 

13,86% της Ελλάδας), στα ‘Μαιευτικά-Γυναικολογικά” επτάμιση περίπου ποσοστιαίες 

μονάδες (έχει το 19,44 ενώ η Ελλάδα το 12,09%), στα “Ωτορυνολαρυγγολογικά” περίπου 

τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες (5,56% έναντι του 1,77%), ομοίως στα “Χειρουργικά” 

περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες (έχει το 5,56% ενώ η Ελλάδα το 2,06%), στα 

Όφθαλμολογικά’ περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες (έχει το 5,56% έναντι του 1,77% της 

Ελλάδας), στα “Μικτά” θεραπευτήρια υπερέχει περίπου μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (έχει το 

8,33% ενώ η Ελλάδα το 6,78%), και, τέλος, στα “Ορθοπεδικά” υπερέχει περίπου μια και στα 

“Παθολογικά” περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η υπεροχή τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σ’ό,τι αφορά τα “Χειρουργικά” 

θεραπευτήρια δηλώνει την οικονομική «εκμετάλλευση» των κατοίκων της Περιφέρειας αυτής, 

αφού τα χειρουργεία είναι ως επί το πλείστον ιδιωτικά (και τα “Νευροψυχιατρικα” και τα 

“Μαιευτικά-Γυναικολογικά” είναι). Οι Ιδιωτικές Κλινικές κρατούν προς νοσηλεία ασθενείς 

δίχως σοβαρό λόγο προκείμενου να τους κάνουν επεμβάσεις που δεν είναι απαραίτητες. 

Επίσης, πολλές φορές δεν τηρούν το κρατικό τιμολόγιο νοσηλίων με αποτέλεσμα οι 

υπερβάσεις να μετακυλίονται στον ασθενή, για να καλυφθούν μέσα από τον οργανισμό στον 

οποίο είναι ασφαλισμένος. Και βέβαια, η επιλογή μιας Ιδιωτικής Κλινικής φαντάζει 

μονόδρομος σε περιπτώσεις όπου το δημόσιο σύστημα είτε αδυνατεί να φροντίσει τους 

ασθενείς είτε αδίκως απαξιώνεται από τους πολίτες.
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Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των κλινών σε δημόσια και 

ιδιωτικά θεραπευτήρια, κατά ειδικότητα, καθώς και τα ποσοστά που καταλαμβάνουν σε σχέση 

με το συνολικό αριθμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Αριθμός κλινών κατά ειδικότητα, δημόσιες και ιδιωτικές

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ

% ΘΕΣΣΑΛΙΑ %

Γενικά 32.823 63,85 1.386 50,62
Μικτά 1.507 2,93 125 4,58

Αντικαρκινικά 1.336 2,60 - 0
Αφροδισίων - Δερματολογικά 184 0,36 - 0

Καρδιολογικά 41 1,58 - 0
Λοιμωδών - Λεπροκομείο 100 0,20 - 0

Μαιευτικά - Γυναικολογικά 1.427 2,78 182 6,64
Νευροψυχιατρικά 9.708 18,86 917 33,47

Ορθοπεδικά 1.006 1,96 20 0,73
Οφθαλμολογικά 151 0,23 33 1,20

Παθολογικά 353 0,69 9 0,33
Παιδιατρικά 1,626 3,16 - 0

Φυματιολογικά 762 1,48 - 0
Χειρουργικά 287 0,56 48 1,75

Ωτορυνολαρυγγολογικά 93 0,18 20 0,73

ΣΥΝΟΛΟ 51.404 100 2.740 100

Πηγή: ‘Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής’, 2001, ίδιοι υπολογισμοί

Είναι εμφανές ότι τα “Γενικά” θεραπευτήρια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

κλινών σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 64% στο σύνολο της χώρας και το 51% περίπου 

στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Το δεύτερο μεγάλο ποσοστό αριθμού κλινών 

συγκεντρώνεται σε “Νευροψυχιατρικά” θεραπευτήρια, με τη Θεσσαλία όμως να “υπερέχει” 

του συνόλου της Ελλάδας έχοντας ποσοστό 33,47% αντί του 19% περίπου.

Τα στοιχεία του Πίνακα 10 είναι πιο πρόσφατα από εκείνα του Πίνακα 7, έτσι λοιπόν 

στο σύνολο της Ελλάδας εμφανίζεται μείωση του αριθμού των κλινών (από 52.495 μειώθηκαν 

κατά 1,091) ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημειώθηκε αύξηση κατά 61 κλίνες (ήταν 

2,679).
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Η Θεσσαλία έχει περισσότερες κλίνες, κατά μέσο όρο, από τα πανελλαδικά δεδομένα 

στις ειδικότητες των “Ειδικών” θεραπευτηρίων στις οποίες, όπως προέκυψε από τον Πίνακα 

9, η Περιφέρεια έχει τη πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν, στα “Νευροψυχιατρικα” υπερέχει περίπου 

δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες (έχει το 33,47% έναντι του 18,86% της Ελλάδας), στα 

“Μαιευτικά-Γυναικολογικά” τέσσερις περίπου ποσοστιαίες μονάδες (έχει το 6,64% ενώ η 

Ελλάδα το 2,78%), στα “Μικτά” θεραπευτήρια υπερέχει περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες 

(έχει το 4,58% ενώ η Ελλάδα το 2,93%), στα “Χειρουργικά” και στα ‘ Όφθαλμολογικά” μια 

περίπου ποσοστιαία μονάδα και, τέλος, στα “Ωτορυνολαρυγγολογικά” περίπου μισή 

ποσοστιαία μονάδα.

Σ’αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί πως ενώ στις ειδικότητες θεραπευτηρίων 

“Ορθοπεδικά” και “Παθολογικά” ο θεσσαλικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 

ελλαδικού, εντούτοις ο αριθμός των κλινών αυτών των θεραπευτηρίων δεν επιβεβαιώνει αυτή 

την υπεροχή. Είναι λιγότερες οι κλίνες σε αυτά τα θεραπευτήρια στη Θεσσαλία απ’ό,τι σε όλη 

την Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για μικρού μεγέθους νοσοκομειακές μονάδες.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που εμφανίζει σε πρώτη φάση την έλλειψη κλινών, που 

συνεπάγεται την αδυναμία επαρκούς κάλυψης των αναγκών των κατοίκων της Θεσσαλίας και 

ταυτόχρονα την υπερβολική επιβάρυνση του χώρου των θεραπευτηρίων άλλων περιοχών με 

τη γνωστή εικόνα να χρησιμοποιούνται ράντζα σε διαδρόμους Νοσοκομείων για να 

εξυπηρετηθούν οι επιπλέον ασθενείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Η Ελλάδα έχει 341 θεραπευτήρια (176 Γενικά, 142 Ειδικά, 23 Μικτά) δυναμικότητας 

52.495 κλινών. Ο ιδιωτικός τομέας (197 Ιδιωτικές Κλινικές) υπερισχύει του δημόσιου 

(144 Δημόσια Νοσοκομεία) κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Τα μισά θεραπευτήρια (52%) 

είναι “Γενικά” (177 θεραπευτήρια), μετά τα “Νευροψυχιατρικά” (47 θεραπευτήρια) και 

τα “Μαιευτικά-Γυναικολογικά” (41 θεραπευτήρια).

■ Τις μονάδες υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τις διοικεί το Πε.ΣΥ.Π. Θεσσαλίας, στο 

οποίο υπάγονται τέσσερα (4) Δημόσια Νομαρχιακά Νοσοκομεία, δεκαεπτά (17) Κέντρα 

Υγείας και εκατόν τριάντα οκτώ (138) Περιφερειακά Ιατρεία.
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Στη Θεσσαλία βρίσκεται το 11% περίπου του συνόλου των θεραπευτηρίων της 

Ελλάδας, 36 θεραπευτήρια, δημόσια και ιδιωτικά (24 Ειδικά, 9 Γενικά και 3 Μικτά) και τα 

περισσότερα (32) είναι Ιδιωτικές Κλινικές (τα 5 από τα 9 Γενικά και όλα τα Ειδικά και τα 

Μικτά θεραπευτήρια). Το 25% των θεραπευτηρίων είναι “Γενικά” (9 θεραπευτήρια), 

επίσης, το 25% είναι “Νευροψυχιατρικά” (9 θεραπευτήρια) και μετά ακολουθούν τα 

‘Μαιευτικά-Γυναικολογικά’ (7 θεραπευτήρια).

Σ’ ότι αφορά τις κλίνες, το 5,10% όλης της χώρας υπάρχει στα 36 θεραπευτήρια της 

Θεσσαλίας (2.679 κλίνες από τις 52.495 της Ελλάδας) και οι περισσότερες βρίσκονται σε 

Ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ο μέσος όρος θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 

μεγαλύτερος από το πανελλαδικό μέσο όρο στα “Νευροψυχιατρικα”, στα ‘Μαιευτικά- 

Γυναικολογικά”, “Χειρουργικά”. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στον αριθμό κλινών.

■ Η Καρδίτσα έχει ένα (1) Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο και έξι (6) Κέντρα Υγείας και 

είκοσι τέσσερα (24) Περιφερειακά Ιατρεία.

■ Η Λάρισα έχει 1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και ένα (1) Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» και τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας και 

σαράντα πέντε (45) Περιφερειακά Ιατρεία.

■ Η Μαγνησία έχει ένα (1) Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο» στο Βόλο, 

τέσσερα (4) Κέντρα Υγείας και τριάντα έξι (36) Περιφερειακά Ιατρεία.

■ Τα Τρίκαλα έχουν ένα (1) Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο και τρία (3) Κέντρα Υγείας 

και τριάντα τρία (33) Περιφερειακά Ιατρεία.
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4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία είναι ένα από τα θέματα που 

οφείλουν οι σχεδιαστές υγειονομικής πολιτικής να προσέξουν, καθώς ένα αποτελεσματικό 

σύστημα υγείας έχει ανάγκη από επαρκές, ποιοτικό και ορθολογικά κατανεμημένο 

προσωπικό. Οι υπηρεσίες υγείας είναι «έντασης εργασίας» και η παραγωγή ανθρώπινου 

δυναμικού με τη ταυτόχρονη σωστή κατανομή του είναι μια πολύχρονη διαδικασία. Κάποιος 

οικονομολόγος της υγείας χαρακτηριστικά έχει πει: «Ένα νοσοκομείο μπορεί να χτιστεί σε 

μερικούς μήνες, ένας "γιατρός χρειάζεται μια δεκαετία για να εκπαιδευτεί» (Πολύζος- 

Υφαντόπουλος, 2001).

Σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, αφού πρώτα αυτές προσδιοριστούν, καθορίζεται 

και ο υγειονομικός στόχος που επρόκειτο να επιτευχθεί. Και προς αυτό το στόχο, το 

Υπουργείο Παιδείας και οι διάφορες σχολές παράγουν το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό. 

Ωστόσο τα προβλήματα που δημιουργούνται αναπτύσσοντας ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία 

πάντα υπάρχουν. Και αυτό διότι κατά τον προσδιορισμό των αναγκών οι εκτιμήσεις κάποιες 

φορές είναι πρόχειρες και τίθενται λανθασμένοι στόχοι. Δεν αναπτύσσονται προγράμματα για 

την ανάπτυξη χρήσιμων ειδικοτήτων - όχι μόνο ιατρικών - ενώ κατασπαλούνται χρήματα 

αλλού.

Επιπλέον, οι διάφοροι γιατροί και υπόλοιποι εργαζόμενοι των θεραπευτηρίων 

εμφανίζουν προβλήματα επάρκειας γνώσεων, καθώς δεν έχουν διδαχθεί σύγχρονα θέματα, 

σύγχρονες μεθόδους και ενίοτε οι ακαδημαϊκές γνώσεις απέχουν πολύ από τις πραγματικές 

απαιτήσεις των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται. Το πρόβλημα εντείνει η έλλειψη συνεχούς 

κατάρτισης ακόμα και για τους γηραιότερους και ενημέρωση όλων για τις νέες επικρατούσες 

μεθόδους, κλπ.

Ένα τρίτο πρόβλημα είναι η έλλειψη κινήτρων σε νέους εργαζόμενους θεραπευτηρίων ή 

ιατρούς προκείμενου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες 

περιοχές έτσι αρνούνται να το δεχτούν και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις ηθικές αξίες που 

επί σειρά ετών διδάσκονται στις σχολές τους (Υφαντόπουλος).

Έτσι, λοιπόν, μέσα στα 339 θεραπευτήρια (δημόσια και ιδιωτικά) που συνολικά διαθέτει 

η Ελλάδα, με συνολικά 51.404 χιλιάδες κλίνες, κινείται ένας ολόκληρος κόσμος, το ιατρικό 

προσωπικό. Απ’αυτό οι 46.124 χιλιάδες είναι ιατροί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι 

76.469 χιλιάδες, εκ των οποίων οι 40.211 χιλιάδες είναι νοσηλευτές.
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4.1 Ιατρικό προσωπικό

Ο γιατρός πέρα από την επιστημονική κατάρτιση πρέπει να διαθέτει και όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που θα παρέχουν «ασφάλεια» στον ασθενή, ο οποίος τον αντιμετωπίζει σαν 

«θεό». Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ανθρώπινου είδους ως τα σύγχρονα χρόνια, το 

επάγγελμα αυτό έχει ασκηθεί με διάφορους τρόπους. Παλιά συνδεόταν με τη θρησκεία και τη 

μαγεία ενώ πλέον καθιερώθηκε μέσα από την επιστήμη. Αρχικά επρόκειτο για προσωπικές 

παρατηρήσεις και διαπιστώσεις κάποιου θεραπευτή, ενώ γράφτηκαν αρκετά ιατρικά 

συγγράμματα από τα χρόνια του Ιπποκράτη.

Σήμερα οι γιατροί δεν είναι θεραπευτές στηριζόμενοι σε εμπειρικές γνώσεις, αλλά 

ακολουθούν την ιατρική επιστήμη που συνεχώς προοδεύει, εξελίσσεται και εξειδικεύεται. Και 

είναι συνήθης η τάση να προσφεύγουν σε εξειδικευμένους ιατρούς οι ασθενείς 

παρακάμπτοντας το Γενικό Γιατρό προκείμενου αυτός να τους κατευθύνει στο σύστημα 

υγείας (Εγκυκλοπαίδεια “Υγεία”).

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε λόγος για τις υπηρεσίες υγείας. Μιλώντας, λοιπόν, για 

την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το Κέντρο Υγείας, πρέπει να σημειωθεί ότι το κατάλληλο 

προσωπικό που το στελεχώνει αποτελείται από:

■ Ιατρικό προσωπικό: Συγκεκριμένα από γενικούς γιατρούς και κάποιους ειδικούς 

(παιδίατρος, γυναικολόγος) ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

■ Νοσηλευτικό προσωπικό: Δηλαδή, νοσοκόμες, επισκέπτριες αδελφές και

κοινωνικούς λειτουργούς.

■ Διοικητικό προσωπικό: Όπως λογιστές, αρχειοθέτες

■ Εργαστηριακό προσωπικό: Παρασκευάστριες

■ Βοηθητικό προσωπικό: Ειδικότερα τραυματιοφορείς, οδηγούς ασθενοφόρων,

φύλακες, μαγείρισσες, καθαρίστριες.

Στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειάζονται, όπως είναι φυσικό, 

όλες οι παραπάνω ειδικότητες και μάλιστα επιπλέον ειδικούς γιατρούς, καθώς τις ανάγκες 

μεγαλύτερων περιοχών, τις οποίες καλύπτει ένα Νοσοκομείο, τις ικανοποιούν ποικίλες 

ιατρικές ειδικότητες (Υφαντόπουλος).

Για να εξεταστεί όμως η ικανότητα του ιατρικού προσωπικού μιας περιοχής, μιας χώρας, 

κλπ για το αν και κατά πόσο παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλιστεί η 

επάρκεια του, καθώς και η ύπαρξη εκείνης της ιατρικής ειδικότητας που πράγματι έχουν 

ανάγκη οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών.
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Ο Πίνακας 11 δείχνει συνοπτικά τις κυριότερες ειδικότητες ιατρών'1’ σε ποσοστό. Η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνει το 4,42% του ιατρικού προσωπικού όλης της Ελλάδας. 

Από αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 40%, βρίσκεται στο νομό Λαρίσης και 

βασίζεται στην ύπαρξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που βρίσκεται στο νομό. 

Ακολουθεί ο νομός Μαγνησίας με ποσοστό περίπου 34%, ο νόμος Τρικάλων με 17% περίπου 

και ο νόμος Καρδίτσας με 10,20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ποσοστιαία κατανομή των ιατρών των σημαντικότερων ειδικοτήτων
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Καρδίτσης 10,20 14,69 8,86 11,94 8,96 11,30 12
Λαρίσης 39,22 33,18 49,37 37,31 35,82 42,61 39,33

Μαγνησίας 33,38 32,70 26,58 37,31 37,31 27,83 31,33
Τρικάλων 17,21 19,43 15,19 13,43 17,91 18,26 17,33

Θεσσαλία 4,42 5,88 3,56 3,46 3,58 5,13 5,61
Αττική 45,89 46,39 51,83 52,09 51,50 47,30 42,57
Ελλάδα 100 100 100 100 100 100 100

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Στο σύνολο του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας, πάντα σε σύγκριση με το 

μέσο όρο της Ελλάδας, οι ιατροί που εργάζονται σε θεραπευτήρια αυτής της Περιφέρειας 

συνολικά καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό, μόλις το 4,42%, ενώ αντίθετα, η 

πρωτεύουσα απασχολεί λίγο πάνω από τους μισούς γιατρούς όλης της χώρας, περίπου το 

46%. Η ανισοκατανομή αυτή στέκεται αρωγός στη διατήρηση και διεύρυνση των ανισοτήτων 

σε περιφερειακό και κοινωνικό επίπεδο στη παροχή υπηρεσιών υγείας.

<3) Βλ. Παράρτημα 2, “Ιατροί κατά ειδικότητα”, σελ. 89

40



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι πιο «διαδεδομένες» ειδικότητες στη Θεσσαλία είναι του παθολόγου και του 

παιδιάτρου, ενώ στην πρωτεύουσα εκείνες του χειρούργου και του μαιευτήρα-γυναικολόγου. 

Είναι προφανές πως ακόμη και ανάμεσα στις ιατρικές ειδικότητες υπάρχει ανισοκατανομή, 

αφού το 52,09% των χειρούργων όλης της Ελλάδας ανήκει σε θεραπευτήρια της 

πρωτεύουσας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις πέντε κύριες ειδικότητες, του παθολόγου, του 

μαιευτήρα-γυναικολόγου, του χειρούργου, του καρδιολόγου και του παιδιάτρου, οι 

περισσότεροι γιατροί συγκεντρώνονται στο νομό Λαρίσης, εκτός από την ειδικότητα του 

νευρολόγου-ψυχίατρου που υπερέχει σε ιατρικό προσωπικό ο νομός Μαγνησίας, γεγονός το 

οποίο θα οφείλεται στην ύπαρξη ιδιωτικών νευρολογικών κλινικών.

4.2 Προσωπικό θεραπευτηρίων (εκτός ιατρών)

Οι κυριότερες ειδικότητες των εργαζόμενων, όχι όμως γιατρών, στα θεραπευτήρια είναι 

εκείνες των νοσοκόμων ή αλλιώς νοσηλευτών, των μαιών και των παρά-ιατρικών 

επαγγελμάτων. Επιπλέον, υπάρχει το προσωπικό: διοικητικό, φαρμακείων, ειδικό-μη ιατρικό, 

κοινωνικής μέριμνας, οργάνωσης πληροφορικής, τεχνικό, διατροφικής μέριμνας και 

διοικητικής μέριμνας. Και για όλους αυτούς επικρατεί η ίδια ανάγκη, εκείνη της όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης και ορθολογικής κατανομής γεωγραφικά, 

ανά ειδικότητα και βαθμίδα περίθαλψης. Η έλλειψη σε αυτά τα επαγγέλματα ή η χαμηλή τους 

αποδοτικότητα γίνονται τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία του υγειονομικού συστήματος.

Οι νοσηλευτές ασχολούνται με την περιποίηση και τη νοσηλεία των ασθενών και κατά 

κάποιο τρόπο υποκαθιστά το γιατρό εκτελώντας τις ιατρικές του οδηγίες. Είναι απολύτως 

σημαντική η παρουσία τους και γι’αυτό γίνεται λόγος για ικανούς και επαρκείς νοσηλευτές 

για τη στελέχωση των θεραπευτηρίων. Επίσης, σ’ό,τι αφορά τις μαίες, τα σχετικά με την 

εξάσκηση του επαγγέλματος τους, σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία, είναι παρεμφερή 

με την εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Τέλος, τα παρά-ιατρικά επαγγέλματα προετοιμάζουν νέους για τις ειδικότητες του 

παρασκευαστή,του οδοντοτεχνίτη, του βοηθού μικροβιολόγου, του βοηθού ακτινολόγου, κλπ. 

Πρόκειται για ένα κλάδο που αναπτύχθηκε το 1960 με ταχεία εξέλιξη καθώς όλο και 

περισσότεροι νέοι επιδίδονται σ’αυτά (Εγκυκλοπαίδεια “Υγεία”).
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Ο Πίνακας 12 που ακολουθεί εμφανίζει το σύνολο των εργαζομένων καθώς και τα 

ποσοστά που καταλαμβάνουν ως προς το μέσο όρο της Ελλάδας. Σε θεραπευτήρια της 

Περιφέρειας της πρωτεύουσας εργάζεται περίπου το 46% των εργαζομένων (εκτός των 

ιατρών) που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλία μόλις 4 στους 100 εργαζομένους. 

Σχεδόν το μισό προσωπικό των θεραπευτηρίων όλης της Ελλάδας είναι στην Αττική και άλλοι 

μισοί «μοιράζονται» σε θεραπευτήρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι 4 στους 100, λοιπόν, 

απασχολούνται στη Θεσσαλία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Σύνολο εργαζομένων των θεραπευτηρίων (εκτός ιατρών) και ποσοστιαία 
κατανομή αυτών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ %

Θεσσαλία 3.041 3.99
Περιφέρεια πρωτεύουσας 35.463 46.36

Σύνολο Ελλάδας 76.469 100

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Σύμφωνα με στοιχεία της “Στατιστικής Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής”(4) το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - σε δημόσια και 

ιδιωτικά θεραπευτήρια - ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό (4.34%) και στο διοικητικής 

μέριμνας (3.43%), ενώ το μικρότερο ανήκει στο ειδικό, μη ιατρικό, προσωπικό (1.71%) και 

στο οργάνωσης πληροφορικής (2.17%).

Αντίθετα, στην Περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ελλάδος στο ειδικό, μη ιατρικό, 

προσωπικό και στο οργάνωσης πληροφορικής ανήκουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

απασχολούμενων (64.67% και 58,85 αντίστοιχα), ενώ το προσωπικό φαρμακείων και το 

νοσηλευτικό αποτελούν το μικρότερο αριθμό του συνόλου του προσωπικού της Ελλάδας 

(39.39% και 44.23% αντίστοιχα).

(4) Βλ. Παράρτημα 3, “Προσωπικό θεραπευτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών (εκτός ιατρών) κατά 
κατηγορία στο σύνολο της Ελλάδος και της Θεσσαλίας και η ποσοστιαία κατανομή τους (%)”,
σελ. 93
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Η Ελλάδα έχει 46.124 χιλιάδες γιατρούς και 76.469 χιλιάδες εργαζομένους συνολικά 

(εκτός ιατρών) από τους οποίους οι 40.211 χιλιάδες είναι νοσηλευτές.

■ Η πρωτεύουσα απασχολεί το 46% του ιατρικού προσωπικού της Ελλάδας. Οι πιο 

«διαδεδομένες» ειδικότητες ιατρών στην Αττική είναι του χειρούργου και του μαιευτήρα- 

γυναικολόγου. Σε θεραπευτήρια της πρωτεύουσας εργάζεται περίπου το 46% των 

εργαζομένων (εκτός των ιατρών) της Ελλάδας

■ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνει το 4,42% του ιατρικού προσωπικού όλης της 

Ελλάδας. Οι πιο «διαδεδομένες» ειδικότητες ιατρών στη Θεσσαλία είναι του παθολόγου 

και του παιδιάτρου. Σε θεραπευτήρια της Θεσσαλίας εργάζεται το 4% του προσωπικού 

(εκτός των ιατρών) που υπάρχουν στην Ελλάδα (4 στους 100 εργαζομένους) και οι 

περισσότεροι είναι νοσηλευτές

■ Η Καρδίτσα έχει το 10,20% του ιατρικού προσωπικού της Θεσσαλίας.

■ Η Λάρισα έχει περίπου το 40% του ιατρικού προσωπικού της Θεσσαλίας λόγω του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

■ Η Μαγνησία έχει το 34% περίπου του ιατρικού προσωπικού της Θεσσαλίας.

■ Τα Τρίκαλα έχουν περίπου το 17% περίπου του ιατρικού προσωπικού της Θεσσαλίας.

■ Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των γιατρών συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, ενώ 

απέχει σημαντικά από τις αγροτικές περιοχές.
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5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

5.1 Επιδημιολογικά γαρακτηοιστικά των νοσηλευθέντων

Στην ενότητα αυτή κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση των αιτιών που νοσούν οι κάτοικοι 

της Θεσσαλίας και κατά συνέπεια η νοσηρότητά τους. Στον Πίνακα 13, εμφανίζεται ο αριθμός 

των εξελθόντων ασθενών και ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας κατά κατηγορία νόσων. Το 

έτος 1999 στο γενικό σύνολο της χώρας οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύτηκαν εξαιτίας 

νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος (περίπου 233.000 άτομα) ενώ ο μικρότερος 

αριθμός ασθενών νοσηλεύτηκε για νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων.

Κυκλοφορικό είναι το σύστημα με το οποίο γίνεται η κυκλοφορία του αίματος μέσα 

στον οργανισμό με κύριο όργανο την καρδιά. Προβλήματα που δημιουργούνται από την 

ελαττωματική κυκλοφορία του αίματος είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και το έμφραγμα 

(Εγκυκλοπαίδεια “Υγεία”).

Στη Θεσσαλία 14.705 νοσηλευθέντες ασθενείς (οι περισσότεροι) νοσηλεύτηκαν επίσης 

εξαιτίας νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος και μετά από νοσήματα του 

ουροποιητικού συστήματος (νεφρική ανεπάρκεια, κλπ). Ο μικρότερος αριθμός ασθενών 

νοσηλεύθηκε για ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές της θρέψεως και 

ανοσολογικές διαταραχές. Κρίνεται, επομένως, επισταμένη η ανάγκη για ειδικότητες 

καρδιολόγων, διαιτολόγων αλλά και ουρολόγων. Κατά κατηγορία νοσήματος, η ποσοστιαία 

κατανομή των νοσηλευθέντων της χώρας και της Θεσσαλίας εμφανίζεται στον Πίνακα 14 σε 

επόμενη σελίδα.

Σ’ό,τι αφορά το μέσο όρο ημερών νοσηλείας, συνολικά για κάθε κατηγορία νόσου είναι 

εννέα (9) ημέρες, ενώ συγκεκριμένα για τις “ψυχικές διαταραχές” είναι εκατόν επτά (107) 

ημέρες. Η ψυχιατρική φροντίδα τα τελευταία χρόνια εκσυγχρονίζεται καθώς εφαρμόζονται 

στον τομέα αυτό όλες οι νέες επικρατούσες αντιλήψεις που τονίζουν τη σπουδαιότητα της 

κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών σε αντίθεση με παλαιές μεθόδους 

«προστατευτισμού». Παρά το γεγονός ότι η θεραπεία αντιμετώπισης των ψυχικά νοσούντων 

περιλαμβάνει σήμερα την εφαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών 

και υποστηρικτικών υπηρεσιών η μέση διάρκεια νοσηλείας αυτών παραμένει υψηλή.
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Επίσης, η δεύτερη και τρίτη στήλη του Πίνακα 13 εμφανίζουν το γενικό σύνολο του 

αριθμού των νοσηλευθέντων στο σύνολο της χώρας για τα έτη 1997 και 1998. Η ετήσια 

μεταβολή αυτών δείχνει πως ο αριθμός των νοσηλευθέντων σημείωσε αύξηση σε όλες τις 

κατηγορίες νόσων εκτός από δύο, σε νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 

και σε συγγενείς ανωμαλίες.

Αύξηση της τάξης του 1% έως και 12% περίπου σε 14 νόσους, ενώ η μικρότερη αύξηση 

νοσηλευθέντων (περίπου 0,5%) παρουσιάστηκε σε “συμπτώματα, σημεία και ασαφώς 

καθορισμένες καταστάσεις” και η μεγαλύτερη (34% περίπου) σε ατυχήματα και 

δηλητηριάσεις. Από την άλλη, μείωση της τάξης των 6% και των 15% περίπου παρουσίασε ο 

αριθμός των νοσηλευθέντων μόλις σε νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 

και συγγενείς ανωμαλίες αντίστοιχα.

Στον Πίνακα 14 εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των νοσηλευθέντων στο σύνολο 

της Ελλάδας αλλά και μέσα στη Θεσσαλία. Παρατηρούμε ότι από νεοπλάσματα νοσηλεύθηκε 

το 9,36% της χώρας, ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 9,8%, γεγονός που σημαίνει πως στη 

Θεσσαλία υπερέχει ο αριθμός των πασχόντων από νεοπλάσματα. Το ίδιο παρατηρείται και σε 

νοσήματα του αίματος, καθώς στην Ελλάδα νοσηλεύτηκε το 1,4%, ενώ στη Θεσσαλία το 

1,75%. Επίσης, λόγω ψυχικών διαταραχών έχουμε μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευθέντων, άρα 

και πασχόντων στην Θεσσαλία, 3,02%, σε σχέση με την Ελλάδα, 2,25%, ενώ από νοσήματα 

του κυκλοφορικού συστήματος και πάλι η Θεσσαλία διαφοροποιείται με αριθμό 

νοσηλευθέντων 16,14% έναντι του 14,37 της Ελλάδας.

Επιπλέον, από νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος νοσηλεύτηκε το 10,97% της 

Θεσσαλίας και το 8,68% της χώρας, ενώ σ’ό,τι αφορά τις συγγενείς ανωμαλίες το ποσοστό 

των νοσηλευθέντων στη Θεσσαλία είναι 0.83%, ενώ στην Ελλάδα 0.69%. Η έβδομη - και 

τελευταία - νόσος με την οποία διαφοροποιείται ο αριθμός των νοσηλευθέντων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας από το σύνολο της Ελλάδας αφορά ορισμένες καταστάσεις που 

προέρχονται από τη περιγεννητική περίοδο, όπου στην Περιφέρεια νοσηλεύτηκε το 1,51% 

ενώ στην Ελλάδα το 1,26%.

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στο αριθμό των νοσηλευθέντων που νοσηλεύτηκαν 

από νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος και η μικρότερη από συγγενείς ανωμαλίες. 

Πάντως, η διαφοροποίηση είναι εμφανής και μάλιστα σε αριθμό νοσηλευθέντων από νόσους 

που συνολικά στην Ελλάδα εμφάνισαν μείωση, όπως είναι τα νοσήματα του αίματος και των 

αιμοποιητικών οργάνων και οι συγγενείς ανωμαλίες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ποσοστιαία κατανομή των νοσηλευθέντων της χώρας και της Θεσσαλίας
κατά κατηγορία νοσήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

(%)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(%)

1.Λοιμώδεις και παρασιτικοί νόσοι 2,94 2,87
2.Νεοπλάσματα 9,36 9,80
3.Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, 

διαταραχές θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές
2,18 1,54

4.Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών 
οργάνων

1,40 1,75

5.Ψυχικές διαταραχές 2,25 3,02
ό.Νοσήματα του νευρικού συστήματος και των 

αισθητηρίων οργάνων
6,69 6,58

7.Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 14,37 16,14
8.Νοσήματα του πεπτικού συστήματος 11,04 7,62
9.Νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος 8,68 10,97
1 Ο.Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 8,47 7,97
11.Επιπλοκές της κυήσεως, του τοκετού και της 

λοχείας
7,93 7,84

12.Νοσήματα του δερματικού και υποδορίου ιστού 1.89 1,79
Ο.Νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος 4,30 3,97
14.Συγγενείς ανωμαλίες 0,69 0,83
Ιδ.Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται 

από την περιγεννητική περίοδο
1,26 1,51

Ιό.Συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις

7,06 6,56

17.Ατυχήματα και δηλητηριάσεις 9,48 9,20
ΣΥΝΟΛΟ 100 100

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

5.2 Χειρουργικές επεμβάσεις

Ο Πίνακας 15 παρουσιάζει τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων που έλαβαν χώρα 

σε δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια στις υπό εξέταση περιοχές. Από αυτόν προκύπτει πως 

οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις (για τις οποίες έγινε λόγος σε προηγούμενη ενότητα, 

όπου είχε εμφανίστηκε θεσσαλικός μέσος όρος ‘χειρουργικών’ θεραπευτηρίων και κλινών 

πάνω από το πανελλαδικό) έγιναν σε δημόσια θεραπευτήρια.
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Στην Ελλάδα, την Αττική, το σύνολο της Θεσσαλίας και στο νομό Τρικάλων περίπου το 

ένα τρίτο των επεμβάσεων αυτών έλαβε χώρα σε Ιδιωτικές Κλινικές, ενώ στο νομό Καρδίτσας 

το ένα πέμπτο (17% περίπου), στο νομό Μαγνησίας περίπου το 1/4 (25% σχεδόν) και τέλος 

στο νομό Λαρίσης οι μισές σχεδόν επεμβάσεις αναλαμβάνονται από Ιδιωτικές Κλινικές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Χειρουργικές επεμβάσεις κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου στη Θεσσαλία

ΝΟΜΟΣ
ΕΔΡΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

% ΙΔΙΩΤΙΚΑ %

Καρδίτσης 2.372 1.972 83,14 400 16,86
Λαρίσης 6.904 4.108 59,50 2.796 40,50

Μαγνησίας 2.756 2.064 74,89 692 25,19
Τρικάλων 1.692 1.112 65,72 580 34,28
Θεσσαλία 3.764 9.256 67,25 4.468 32,46
Αττική 188.511 125.298 66,47 63.213 33,53

Σύνολο Ελλάδος 382.814 268.103 70,03 114.711 29,97

Πηγή: ‘Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής', 2001, ίδιοι υπολογισμοί

Συνεπώς, οι κάτοικοι των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων επιλέγουν τη δημόσια 

περίθαλψη, το δημόσιο ιατρικό προσωπικό για χειρουργικές επεμβάσεις, κάτι που υποδηλώνει 

είτε την αδυναμία να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών που 

απαιτεί η οποιαδήποτε επέμβαση είτε την εμπιστοσύνη στην ποιότητα της δημόσιας 

νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 16, στη Θεσσαλία οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις 

που έγιναν στα Δημόσια Νοσοκομεία έγιναν στη Λάρισα (44,38%), μετά στη Μαγνησία 

(22,30%), στη Καρδίτσα (21,31%) και οι λιγότερες στα Τρίκαλα (12,01%). Από την άλλη, στα 

ιδιωτικά θεραπευτήρια, μεταξύ των νομών της Θεσσαλίας, οι περισσότερες έγιναν επίσης στη 

Λάρισα (62,58%), μετά στη Μαγνησία (1549%), στα Τρίκαλα (12,98%), και οι λιγότερες στη 

Καρδίτσα (8,95). Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει την άποψη ότι το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο και τα μεγάλα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και 

ιδιαίτερα για χειρουργικές επεμβάσεις (Γείτονα, 2001).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ποσοστιαία κατανομή των χειρουργικών επεμβάσεων κατά νομό

ΕΔΡΑ
ΘΕΡΑΠΕΥ

ΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

Καρδίτσης 21,31 8,95
Λαρίσης 44,38 62,58

Μαγνησίας 22,30 15,49
Τρικάλων 12,01 12,98
Θεσσαλία 3,45 3,90
Αττική 46,74 55,11
Ελλάδα 100 100

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

5.3 Pose ασθενών

Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τον αριθμό των νοσηλευθέντων κατά τόπο διαμονής και 

έδρας θεραπευτηρίου. Η διαφορά μεταξύ νοσηλευθέντων με βάση τον τόπο διαμονής και την 

έδρα του θεραπευτηρίου μας δείχνει τις ροές των ασθενών στην Περιφέρεια ή/και προς τα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, από τους 16.463 νοσηλευθέντες κατοίκους της 

Καρδίτσας μόνο οι 12.855 έμειναν για νοσηλεία στη Καρδίτσα. Δηλαδή οι υπόλοιποι 3.608 

νοσηλευθέντες, το 21,92%, αφορά ροές προς άλλα Νοσοκομεία. Η εκτίμηση είναι αδρή αλλά 

αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την επάρκεια 

του προσωπικού και του ιατρικού δυναμικού των θεραπευτηρίων του συγκεκριμένου νομού, 

τις ανάγκες νοσηλείας και του ιατρικού εξοπλισμού που τις καλύπτει. Φαίνεται, δηλαδή, σε 

ποιο βαθμό είναι εφικτό να αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά νοσηλείας σ’αυτό το νομό 

και κυρίως ποιες είναι οι ελλείψεις συγκριτικά με τους υπόλοιπους τρεις.

Ο αριθμός των νοσηλευθέντων του νομού Λάρισας που νοσηλεύτηκαν σε άλλα 

Νοσοκομεία φτάνει στις 2.948, δηλαδή το 9,20% (οι νοσηλευθέντες κάτοικοι του νομού είναι 

32.029 και όσοι έμειναν στο νομό είναι 29.081), ενώ από το νομό Μαγνησίας έφυγε το 

16,42% (δηλαδή οι 4.589 από τους 27.940 νοσηλευθέντες κατοίκους). Σύμφωνα με αυτά τα 

δεδομένα μπορεί να υποτεθεί πως ένα μέρος των ασθενών των νομών Τρικάλων και 

Καρδίτσας και Μαγνησίας μετακινήθηκαν για νοσηλεία στο νομό Λάρισας ή σε άλλες 

περιοχές, κυρίως την Αθήνα.
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Επίσης, στο σύνολο της Θεσσαλίας από τους 91.129 νοσηλευθέντες κατοίκους της 

Περιφέρειας αυτής, οι 16.194, δηλαδή το 17,77% αποτελούν ροές προς άλλα θεραπευτήρια, 

προφανώς της πρωτεύουσας (ή/και της συμπρωτεύουσας), καθώς στην τελευταία 

νοσηλεύτηκαν επιπλέον 173.956 από τους μόνιμους κάτοικους της - συνολικά το 38,91% των 

νοσηλευθέντων κατά τόπο έδρας θεραπευτηρίου. Βέβαια, ένα ποσοστό της τάξης του 38,10% 

έφυγε προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια - ίσως του εξωτερικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Νοσηλευθέντες αναλογίας του τόπου μόνιμης διαμονής και έδρας θεραπευτηρίου

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥ-

ΘΕΝΤΕΣ %
ΝΟΣΗΛΕΥ-

ΘΕΝΤΕΣ %
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ 
ΕΔΡΑΣ 

ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟΥ

ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Καρδίτσα 16.463 3,61 12.855 2,04 21,92
Λάρισα 32.029 7,01 29.081 4,62 9,20

Μαγνησία 27.940 6,12 23.351 3,70 16,42
Τρίκαλα 14.697 3,22 9.648 1,53 34,35
Θεσσαλία 91.129 19,96 74.935 11,88 17,77
Αττική 456.612 28,17 630.568 38,91 38,10
Ελλάδα 1.620.768 100 1.620.768 100 0

Πηγή: ‘Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής’, 2001

Από την ποσοστιαία κατανομή των νοσηλευθέντων στη Θεσσαλία κατά νομό 

παρατηρείται πως από το 4% περίπου των νοσηλευθέντων τη Καρδίτσας οι μισοί 

νοσηλεύτηκαν στην Καρδίτσα, από το 3% περίπου των Τρικάλων οι μισοί νοσηλεύτηκαν στα 

Τρίκαλα, ενώ από το 7% περίπου της Λάρισας και από το 6% περίπου των νοσηλευθέντων της 

Μαγνησίας, τα 2/3, αντίστοιχα, νοσηλεύτηκαν στους ίδιους νομούς. Το υπόλοιπο 1/3 των 

νομών Λάρισας και Μαγνησίας είναι αυτό που νοσηλεύτηκε σε άλλα νοσοκομεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύτηκαν εξαιτίας νοσημάτων του κυκλοφορικού 

συστήματος. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων στην Θεσσαλία παρουσιάζει υπεροχή σε 

σχέση με την Ελλάδα σε επτά κατηγορίες νόσων με μεγαλύτερη διαφορά σε νοσήματα του 

ουροποιητικού συστήματος και μικρότερη σε συγγενείς ανωμαλίες.
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* Το 2/3 των χειρουργικών επεμβάσεων στην Ελλάδα έγιναν σε δημόσια θεραπευτήρια.

■ Το 1/3 των χειρουργικών επεμβάσεων της Αττικής έλαβε χώρα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, 

ενώ από όλες τις επεμβάσεις συνολικά της χώρας σε Δημόσια Νοσοκομεία οι μισές έγιναν 

στη πρωτεύουσα (το ίδιο συμβαίνει και στις επεμβάσεις στα ιδιωτικά θεραπευτήρια). Οι 

ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια είναι το 17,77%

■ Στη Θεσσαλία το 2/3 των χειρουργικών επεμβάσεων έλαβε χώρα σε δημόσια 

θεραπευτήρια και οι μισές σχεδόν στο νομό Λαρίσης, ενώ πάνω από τις μισές επεμβάσεις 

που συνολικά έγιναν στη Θεσσαλία έγιναν στη Λάρισα, ενώ οι λιγότερες στη Καρδίτσα. 

Οι ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια είναι το 38.10%

■ Στην Καρδίτσα το 1/3 των χειρουργικών επεμβάσεων, οι λιγότερες στη Θεσσαλία, έγιναν 

σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (34.28%) ενώ στα δημόσια έγιναν οι περισσότερες επεμβάσεις 

όλης της Περιφέρειας (83,14%). Οι ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα 

θεραπευτήρια (κυρίως της πρωτεύουσας) είναι το 21.92%

■ Στη Λάρισα οι μισές χειρουργικές επεμβάσεις, οι περισσότερες σε όλη τη Περιφέρειας, 

έλαβαν χώρα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (40.50%) ενώ στα δημόσια έγιναν (59.50%). Οι 

ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια είναι το 9,20%, ενώ τα 2/3 των 

νοσηλευθέντων της Λάρισας νοσηλεύθηκαν στο νομό.

■ Στη Μαγνησία το 1/4 των χειρουργικών επεμβάσεων έγινε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια 

(25,19%) ενώ στα δημόσια έγιναν οι περισσότερες μετά το νομό Καρδίτσας (74.89%). Οι 

ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια είναι το 16,42%, ενώ τα 2/3 

των νοσηλευθέντων της Μαγνησίας νοσηλεύθηκαν στο νομό.

■ Στα Τρίκαλα το 1/3 των χειρουργικών επεμβάσεων έλαβε χώρα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια 

(34.68%) ενώ στα δημόσια έγιναν οι λιγότερες επεμβάσεις όλης της Περιφέρειας 

(65,72%). Οι ασθενείς που έφυγαν προς νοσηλεία σε άλλα θεραπευτήρια (κυρίως της 

Αθήνας) είναι το 34.35%
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6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με σκοπό τη δημιουργία συγκριτικών δεικτών, προκείμενου να αποδειχθεί η επάρκεια ή 

η έλλειψη σε θεραπευτήρια, κλίνες, ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζομένους, πάντα σε 

αναλογία με τον αριθμό των κατοίκων του κάθε νομού, κρίνεται αναγκαία η συνοπτική 

παρουσίαση των σημαντικότερων μεγεθών τα οποία αναλυτικά παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενες ενότητες. Οι πίνακες 18 και 19 εμφανίζουν συγκεντρωτικά αυτά τα μεγέθη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων μεγεθών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΛΙΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΗΡΙΑ ΘΕΝΤΕΣ

Απογρ. 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καρδίτσας 129.501 208 331 4 16.463

Λαρίσης 279.305 800 837 13 32.029

Μαγνησίας 206.995 681 1.057 10 27.940
Τ ρικάλοον 138.047 351 454 9 14.697
Θεσσαλία 753.848 2.040 2.679 36 91.129
Αττική 3.206.280 21.168 24.073 112 456.612

Ελλάδα 10.964.020 46.124 52.495 341 1.552.940

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων μεγεθών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
(και νοσηλευτικό προσωπικό 

αλλά εκτός ιατρών)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θεσσαλία 3.041 1.745
Αττική 35.463 17.784
Ελλάδα 76.469 40.211

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

Από τους παραπάνω πίνακες και τα μεγέθη που συνοπτικά παρουσιάστηκαν σε αυτούς 

ακολουθεί η εξαγωγή συγκριτικών δεικτών νοσηλευτικής δραστηριότητας (Γείτονα, 2001) 

που εμφανίζονται στους πίνακες 20 και 21 με στρογγυλοποιημένα τα αποτελέσματα.
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Από αυτούς τους δείκτες προκύπτει πως η αναλογία νοσοκομειακών -γιατρών ανά δέκα 

χιλιάδες κατοίκους είναι μεγαλύτερη στο νομό Μαγνησίας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους 

νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ ο μέσος όρος της τελευταίας αντιστοιχεί στο μισό 

του μέσου όρου της χώρας (27 γιατροί ανά 10.000 στη Θεσσαλία ενώ σε όλη την Ελλάδα 42 

γιατροί). Άξιο προσοχής είναι πως η Περιφέρεια της πρωτεύουσας (Αττική) υπερβαίνει 

σημαντικά το μέσο όρο της Ελλάδας και έχει υπερπληθώρα γιατρών (66 γιατροί στους 10.000 

κατοίκους) ενώ στο νομό Καρδίτσας αντιστοιχούν οι λιγότεροι (μόλις 16 γιατροί στους 

10.000 κατοίκους).

Ως προς την κατανομή των κλινών ανά δέκα χιλιάδες κατοίκους, ο μέσος όρος στο νομό 

Μαγνησίας είναι μεγαλύτερος (51 κλίνες στους 10.000 κατοίκους) και συγκριτικά με τους 

άλλους τρεις νομούς (Καρδίτσα 26:10.000, Λάρισα 30:10.000 και Τρίκαλα 33:10.000) αλλά 

και από τη χώρα (42 κλίνες στους 10.000 κατοίκους). Επίσης, ο μέσος όρος κλινών της 

πρωτεύουσας είναι σημαντικά ο μεγαλύτερος από όλους (75 κλίνες στους 10.000 κατοίκους). 

Ο ανεπαρκής αριθμός των νοσοκομειακών κλινών καθιστά επιβεβλημένη τη συντόμευση της 

παραμονής των ασθενών στο Νοσοκομείο.

Σ’ό,τι αφορά τα θεραπευτήρια, αντιστοιχούν σχεδόν 7 σε 100.000 κατοίκους στο νομό 

Τρικάλων. Η αναλογία στο νομό Λαρίσης και Μαγνησίας ταυτίζεται με το μέσο όρο της 

Θεσσαλίας (5 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους). Επίσης, η αναλογία στο νομό 

Καρδίτσας ταυτίζεται με το μέσο όρο της χώρας (3:100.000), ενώ στην Αττική αντιστοιχούν 

3,5 θεραπευτήρια στους 100.000 κατοίκους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Συγκριτικοί δείκτες νοσηλευτικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΑΝΑ

10.000 ΚΑΤ.

ΚΑΙΝΕΣ
ΑΝΑ

10.000 ΚΑΤ.

ΘΕΡΑΠΕΥ
ΤΗΡΙΑ
ΑΝΑ

100.000 ΚΑΤ.

ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΘΕΝΤΕΣ

ΑΝΑ
10.000 ΚΑΤ.

ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΘΕΝΤΕΣ

ΑΝΑ
ΓΙΑΤΡΟ

Καρδίτσας 16 26 3 1.271 79
Λαρίσης 29 30 5 1.147 40

Μαγνησίας 33 51 5 1.350 41
Τρικάλων 25 33 7 1.065 42
Θεσσαλία 27 36 5 1.209 45
Αττική 66 75 3,5 1.424 22
Ελλάδα 42 48 3 1.416 34

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Ο μικρότερος μέσος όρος νοσηλευθέντων ανά δέκα χιλιάδες κατοίκους - συγκριτικά 

στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς είναι στο νομό Τρικάλων (1.065 νοσηλευθέντες) και ο 

μεγαλύτερος στο νομό Μαγνησίας (1.350 νοσηλευθέντες). Ο νομός Καρδίτσας έρχεται 

δεύτερος (1.271 νοσηλευθέντες ανά 10.000 κατοίκους) και ο νομός Λαρίσης είναι τρίτος 

(1.147 νοσηλευθέντες). Η Θεσσαλία έχει μέσο όρο κοντά με το νομό Λαρίσης (1.209 

νοσηλευθέντες). Η Περιφέρεια της πρωτεύουσας έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο (1.424 

ασθενείς στους 10.000 κατοίκους), μεγαλύτερο και από την Ελλάδα (1.416 ανά 10.000), 

παρόλο που υστερεί σε θεραπευτήρια και υπερτερεί σε ιατρούς και κλίνες.

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει μικρότερο 

αριθμό νοσηλευθέντων ανά 10.000 κατοίκους από το μέσο όρο της χώρας, ενώ υπερέχει 

σημαντικά του μέσου όρου ως προς τον αριθμό των νοσηλευθέντων ανά γιατρό, όπου 

επιβεβαιώνεται η έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Ανά γιατρό, στο σύνολο της Θεσσαλίας και 

σε όλους τους θεσσαλικούς νομούς, πλην του νομού Καρδίτσας, αντιστοιχούν περίπου 40-45 

νοσηλευθέντες. Στο νομό Καρδίτσας αντιστοιχούν 79 νοσηλευθέντες σε κάθε ένα γιατρό, 

στην Αττική 22, ενώ στη Ελλάδα κατά μέσο όρο 34 νοσηλευθέντες.

Σε προηγούμενη ενότητα έγινε λόγος για υπερπληθώρα ιατρών σε ειδικότητες όπως 

του παθολόγου, του παιδιάτρου (στους θεσσαλικούς νομούς), ενώ του χειρούργου και του 

μαιευτήρα-γυναικολόγου (στην πρωτεύουσα), ενώ παρατηρείται γενικά σημαντική έλλειψη 

σε άλλες ειδικότητες (γενικής ιατρικής, κοινωνικής ιατρικής, δημόσιας υγείας, κλπ.). Είναι 

σημαντικό να γίνουν αλλαγές στις ιατρικές σχολές με σκοπό την επαύξηση ειδικοτήτων και 

στην ενίσχυση θέσεων για απόκτηση ειδικότητα που απουσιάζουν στη χώρα αλλά και στη 

Θεσσαλία. Στον Πίνακα 20 ακολουθούν και άλλοι δείκτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Συγκριτικοί δείκτες νοσηλευτικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 
ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

(εκτός ιατρών)

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 
ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Θεσσαλία 30 52

Περιφέρεια
πρωτευούσης 13 26

Σύνολο
Ελλάδας 20 39

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Σε κάθε ένα εργαζόμενο των θεραπευτηρίων (εκτός του ιατρικού προσωπικού) 

αντιστοιχούν 30 ασθενείς στη Θεσσαλία. 13 ασθενείς στη πρωτεύουσα και 20 κατά μέσο όρο 

στο σύνολο της Ελλάδας. Επιπροσθέτως. σε κάθε ένα νοσηλευτή αντιστοιχούν 52 ασθενείς 

στη Θεσσαλία, 26 στην πρωτεύουσα και 39 σε όλη την Ελλάδα. Η έλλειψη νοσηλευτικού 

προσωπικού επιβαρύνει οικονομικά τους ασθενείς, καθώς αναγκάζονται να πληρώσουν 

κάποια αποκλειστική νοσοκόμα για να τους προσφέρει βοήθεια, ενώ πολλές φορές 

«μετατρέπει» συγγενείς ασθενών σε νοσηλευτές χωρίς αυτοί, βεβαίως, να μπορούν να 

εφαρμόσουν όλους εκείνους τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια 

νοσηλείας ενός ατόμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Δείκτες Ελλάδας·. 42 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 48 κλίνες ανά 10.000 κατοίκους, 

3 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.416 νοσηλευθέντες ανά 10.000 κατοίκους, ανά 

γιατρό αντιστοιχούν 34 νοσηλευθέντες, σε κάθε ένα εργαζόμενο των θεραπευτηρίων 

(εκτός του ιατρικού προσωπικού) αντιστοιχούν 20 νοσηλευθέντες και σε κάθε ένα 

νοσηλευτή αντιστοιχούν 39 νοσηλευθέντες.

■ Δείκτες Αττικής·, έχει 66 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 75 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους, 3,5 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους. 1.424 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 22 νοσηλευθέντες, σε κάθε ένα εργαζόμενο των 

θεραπευτηρίων (εκτός του ιατρικού προσωπικού) αντιστοιχούν 13 νοσηλευθέντες και σε 

κάθε ένα νοσηλευτή αντιστοιχούν 26 νοσηλευθέντες.

■ Δείκτες Θεσσαλίας·. 27 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 36 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους, 5 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.209 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 45 νοσηλευθέντες, σε κάθε ένα εργαζόμενο των 

θεραπευτηρίων (εκτός του ιατρικού προσωπικού) αντιστοιχούν 30 νοσηλευθέντες και σε 

κάθε ένα νοσηλευτή αντιστοιχούν 52 νοσηλευθέντες.
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■ Δείκτες Καρδίτσας: έχει 16 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 26 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους, 3 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.271 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 79 νοσηλευθέντες.

■ Δείκτες Λάρισας: 29 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 30 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους, 5 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.147 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 40 νοσηλευθέντες.

■ Δείκτες Μαγνησίας: 33 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 51 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους, 5 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.350 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 41 νοσηλευθέντες.

■ Δείκτες Τρικάλων: 25 γιατρούς στους 10.000 κατοίκους, 33 κλίνες στους 10.000 

κατοίκους. 7 θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους, 1.065 νοσηλευθέντες ανά 10.000 

κατοίκους, ανά γιατρό αντιστοιχούν 42 νοσηλευθέντες.
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7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ολοκληρώνοντας την αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής και υγειονομικής 

κατάστασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η συνοπτική 

παρουσίαση της εικόνας της. Όλες οι αναλύσεις και τα ποσοστά των πινάκων προέκυψαν 

με τον εξής τρόπο: οι τέσσερις νομοί της Περιφέρειας εκτιμήθηκαν σε σχέση με τα 

δεδομένα της Θεσσαλίας και η Περιφέρεια αυτή, όπως και η Περιφέρεια της πρωτεύουσας 

εκτιμήθηκαν σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας.

Η Θεσσαλία είναι μια αγροτική και ταυτόχρονα αστική περιφέρεια με συνολικό 

πληθυσμό λιγότερο από 1.000.000 κατοίκους. Η πιο αστική περιοχή είναι η Μαγνησία και 

η πιο αγροτική η Καρδίτσα. Μεγαλύτερος πληθυσμιακά νομός της είναι η Λάρισα η οποία 

έχει και το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.. Το υψηλότερο δηλωθέν εισόδημα ανά 

φορολογούμενο το έχει ο νομός Μαγνησίας.

Στην Περιφέρεια, δημογραφικό πρόβλημα παρουσιάζουν οι νομοί Καρδίτσας 

(μεγαλύτερο) και Τρικάλων, η Μαγνησία έχει ισάριθμες γεννήσεις και θανάτους, ενώ η 

Λάρισα δεν παρουσιάζει πρόβλημα (έχει το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων και θανάτων 

στη Θεσσαλία αλλά οι πρώτες υπερέχουν των θανάτων). Βέβαια, οι παρατηρήσεις είναι 

ενδεικτικές μεν της ανανέωσης ή όχι του πληθυσμού του κάθε νομού και δεν θεωρούνται 

αξιόπιστες καθόσον οι γεννήσεις αλλά και οι θάνατοι γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα 

ή στα Περιφερειακά Νοσοκομεία.

Η Θεσσαλία έχει τέσσερα (4) Δημόσια Νοσοκομεία από τα 144 της Ελλάδας, 32 

Ιδιωτικές Κλινικές από τις 197 της χώρας και δεκαεπτά (17) Κέντρα Υγείας από τα 174 

της Ελλάδας. Στα 36 θεραπευτήρια της έχει το 5% των κλινών όλης της Ελλάδας και τις 

περισσότερες σε Ιδιωτικά θεραπευτήρια. Κάθε νομός έχει ένα Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο αλλά τα περισσότερα Κέντρα Υγείας τα έχει η Καρδίτσα και τα περισσότερα 

Περιφερειακά Ιατρεία η Λάρισα. Στους 100.000 κατοίκους υπάρχουν 5 θεραπευτήρια στη 

Θεσσαλία και 3,5 στην Αττική, ενώ εντός της Περιφέρειας υπάρχουν τα περισσότερα (7) 

στα Τρίκαλα και τα λιγότερα (3) στην Καρδίτσα.

Στον τομέα των απασχολουμένων στις υπηρεσίες υγείας, στο ιατρικό προσωπικό 

συγκεκριμένα, η Θεσσαλία έχει το 4,42% του συνολικού ιατρικού προσωπικού όλης της 

Ελλάδας και σε 10.000 κατοίκους αντιστοιχούν 27 γιατροί, ενώ ταυτόχρονα η Περιφέρεια 

της Πρωτεύουσας απασχολεί το 46% και στους 10.000 κατοίκους αντιστοιχούν 66 γιατροί.
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Στη Θεσσαλία το περισσότερο ιατρικό προσωπικό (40%) βρίσκεται στη Λάρισα, ενώ 

οι λιγότεροι στη Καρδίτσα. Οι ειδικότητες που υπερτερούν σε αριθμό είναι του παθολόγου 

και του παιδιάτρου, ενώ στην πρωτεύουσα του χειρούργου και του μαιευτήρα- 

γυναικολόγου. Ανά 10.000 κατοίκους οι περισσότεροι γιατροί είναι στη Μαγνησία 

(33/10.000) ενώ οι λιγότεροι στη Καρδίτσα (16/10.000). Σ’ ότι αφορά τους εργαζομένους 

εκτός ιατρών (κυρίως νοσηλευτές) στη Θεσσαλία υπάρχουν 4 στους 100 ενώ στην Αττική 

46 στους 100 εργαζομένους.

Οι περισσότεροι ασθενείς στη Θεσσαλία νοσηλεύτηκαν εξαιτίας νοσημάτων του 

κυκλοφορικού συστήματος, ενώ οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις στη Θεσσαλία 

(αλλά και στην Αττική και την Ελλάδα) έγιναν σε δημόσια θεραπευτήρια. Στη Περιφέρεια 

αυτή οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων έγιναν στη 

Λάρισα και οι λιγότερες στα Τρίκαλα, ενώ στις Ιδιωτικές Κλινικές οι περισσότερες έγιναν 

στο νομό Λαρίσης και οι λιγότερες στη Καρδίτσα με διαφορά 53,63 ποσοστιαίες μονάδες.

Ανά 10.000 κατοίκους η Θεσσαλία έχει 1.209 νοσηλευθέντες (ενώ η Αττική 1.424) 

και από αυτούς οι περισσότεροι είναι στη Μαγνησία (1.350) και οι λιγότεροι στα Τρίκαλα. 

Οι νοσηλευθέντες ανά γιατρό που αντιστοιχούν στη Θεσσαλία είναι 45 (στην Αττική 22 

εφόσον έχει υπερπληθώρα ιατρικού προσωπικού) και από αυτούς «πρόβλημα» υπάρχει 

στην Καρδίτσα αφού αντιστοιχούν σε ένα γιατρό 79 ασθενείς, στοιχείο που επιβεβαιώνει 

την ανισοκατανομή ιατρικού προσωπικού στην Περιφέρεια, στο νομό αυτό η έλλειψη 

ιατρών είναι μεγάλη. Οι λιγότεροι νοσηλευθέντες ανά γιατρό είναι στους υπόλοιπους τρεις 

νομούς (είναι σχεδόν ισότιμοι οι δείκτες).

Τέλος, σε κάθε ένα εργαζόμενο - όχι γιατρό - των θεραπευτηρίων και ανά ένα 

νοσηλευτή αντιστοιχούν 30 και 52 νοσηλευθέντες αντίστοιχα στη Θεσσαλία ενώ στην 

Αττική οι αντίστοιχες αναλογίες είναι 13 και 26 νοσηλευθέντες. Μεταξύ των περιφερειών 

υπάρχει ανισοκατανομή και ειδικότερα στην περιφέρεια που έχει σύνολο εργαζομένων 4% 

οι νοσηλευτές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των 52 νοσηλευθέντων. Το 

αποτέλεσμα είναι η διαρροή ασθενών από το δημόσιο σύστημα υγείας στον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς η επάρκεια νοσηλευτών είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα 

των υπηρεσιών.
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8. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τα υγειονομικά συστήματα, τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται σε κρίση, τα αίτια της 

οποίας είναι:

■ το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης

■ η μειούμενη παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των πόρων υγείας

■ οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες

■ η αδυναμία του κράτους να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται έντονες κοινωνικές ανισότητες στην ασφαλιστική κάλυψη, στην 

παροχή και στην κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας

Σύμφωνα με έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν τη περίοδο 

1997-2002 με χαμηλότερο ρυθμό από όσο αυξήθηκαν τα προηγούμενα έτη σε τέσσερις 

από τις χώρες του. Ανάμεσα σ’αυτές είναι και η Ελλάδα καθώς οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί που έθεσε η Ευρώπαϊκή Ένωση περιόρισαν τις δημόσιες δαπάνες υγείας - 

γεγονός που επηρέασε την ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας. Επίσης η άνοδος των 

δημόσιων δαπανών υγείας ήταν οριακά υψηλότερη από την άνοδο του Α.Ε.Π. (3,8% 

έναντι 3,6%). Τα κενά που προέκυψαν καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας του οποίου το μερίδιο 

στις συνολικές δαπάνες είναι το μεγαλύτερο στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., με εξαίρεση τις 

Η.Π.Α. και την Ελβετία και ας είναι 7η η χώρα μας στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του 

Ο.Ο.Σ.Α. για το ποσοστό των δαπανών υγείας στο Α.Ε.Π. (Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 

2000).

Στις υπόλοιπες 26 περίπου χώρες ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου των δημόσιων 

δαπανών (άρα και των συνολικών δαπανών υγείας) ήταν υψηλότερος αυτά τα τελευταία 

επτά χρόνια ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών (όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

τον Καναδά), αλλά και της προόδου στην ιατρική τεχνολογία, της γήρανσης του 

πληθυσμού και των μεγαλύτερων προσδοκιών του πληθυσμού. Αυτό ήταν ιδιαίτερα 

αισθητό στις δαπάνες για φάρμακα, που στις περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (εκτός της 

Ελλάδας) αυξάνεται ταχύτερα απ’ ό,τι οι συνολικές δαπάνες υγείας. Σ’ αυτές τις χώρες, 

επίσης, η μέση ετήσια άνοδος των δημόσιων δαπανών υγείας ήταν αρκετά υψηλότερη από 

τη μέση ετήσια άνοδο του πραγματικού Α.Ε.Π., ενώ το κόστος της δημόσιας 

νοσοκομειακής περίθαλψης απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο των δημοσίων δαπανών 

υγείας και προσεγγίζει το 50-55% της δημόσιας δαπάνης υγείας (Γείτονα, 2000).
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8.1 Συνολικοί προϋπολογισμοί των νοσοκομείων

Στη μακροοικονομική θεωρία «προϋπολογισμός» είναι όχι μόνον η πρόβλεψη 

κατανομής πόρων αλλά και η λεπτομερής διανομή αυτών, ενώ σύμφωνα με τη 

μικροοικονομική ανάλυση ο όρος έχει μια πιο πρακτική σημασία αφού αφορά τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό ενός οργανισμού εκφρασμένο σε οικονομικούς όρους 

(Γείτονα, 1997).

Στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό αναφέρονται τα έσοδα και οι δαπάνες των 

νοσοκομείων του Πε.Σ.Υ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2003. Σ’ 

αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που 

προορίζονται για την περίθαλψη των κατοίκων της Θεσσαλίας. Τα έσοδα προέρχονται από 

νοσήλια, επιχορηγήσεις προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, από προσόδους περιουσίας 

και διάφορες άλλες πηγές και οι δαπάνες περιλαμβάνουν τα λειτουργικά έξοδα, τις αγορές 

ακινήτων, την ανέγερση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό των 

Νοσοκομείων, διάφορα άλλα έξοδα και δεν περιλαμβάνει τη μισθοδοσία των εργαζομένων 

στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Από το 1941 σχεδόν το σύνολο των νοσηλευομένων πληρώνει άμεσα ή έμμεσα 

(μέσα από την κοινωνική ασφάλιση) τις υπηρεσίες που απολαμβάνει καθώς και ένα μέρος 

της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης. Έτσι, μιλώντας για το κόστος της δημόσιας 

νοσοκομειακής περίθαλψης αναφερόμαστε στο ύψος που αναλογεί ως άμεση και έμμεση 

επιβάρυνση στους πολίτες - κατοίκους των νομών της Θεσσαλίας για κάθε ημέρα 

νοσηλείας ή παραμονής τους στο Νοσοκομείο.

Από τα απολογιστικά δεδομένα των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας προκύπτει 

ότι για το έτος 2003 το κόστος της δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης ανέρχεται σε 

2.011.033.920,27 ευρώ. Ο Πίνακας 22 δείχνει τα έσοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 

Θεσσαλίας, της Αττικής και της Ελλάδας συνολικά και ο Πίνακας 23 τα ίδια δεδομένα 

εκφρασμένα σε ποσοστιαία μορφή.
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 23 υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ Θεσσαλίας, 

Αττικής και του μέσου όρου της χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο μέσος όρος του 

προϋπολογισμού των Νοσοκομείων ομοιάζει με την επικρατούσα κατάσταση της 

πρωτεύουσας. Τα νοσήλια και εδώ αποτελούν τα 2/3 των συνολικών εσόδων, ενώ τα 

υπόλοιπα από κρατικές επιχορηγήσεις (4,25%), δημόσιες επενδύσεις (4,26%) και λοιπά 

έσοδα (6,44%).

Στην Περιφέρεια της πρωτεύουσας επικρατεί περίπου η ίδια εικόνα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό εσόδων συγκεντρώνεται από τα νοσήλια (78% περίπου), ενώ οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αποτελούν το 1,90%. Επιπλέον έσοδα από επιχορηγήσεις προγραμμάτων 

δημοσίων επενδύσεων (7,62%) και από διάφορες πηγές εκτός των προαναφερθέντων είναι 

λίγα (7,90%).

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα έσοδα του συνολικού προϋπολογισμού των 

νοσοκομείων της προέρχονται κατά τα 2/3 από τα νοσήλια που καταβάλλουν οι ασθενείς ή 

τα ασφαλιστικά τους ταμεία (64% περίπου) ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αποτελούν 

κρατική επιχορήγηση (2,82%) και το 30% αυτών περίπου προέρχεται από διάφορες άλλες 

πηγές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Ποσοστιαία κατανομή των εσόδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (%)

Πε.Σ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΝΟΣΗΛΙΑ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΕΠΙΧΟΡΗ
ΓΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΕΠΙΧΟΡΗ
ΓΗΣΗ

ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ.
ΕΠΕΝΔ.

ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

Θεσσαλία 100 63,72 2,82 0 28,66

Αττική 100 77,61 1,90 7,62 7,90

Σύνολο
Ελλάδας 100 74,49 4,25 4,26 6,44

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Στον Πίνακα 24 παρατηρούμε τα έσοδα του 2003 από τους προϋπολογισμούς των 

Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά νομό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Έσοδα από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων του Ε.Σ. Υ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΩΝ

(αναλυτικά)

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΝΟΣΗΛΙΑ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Καρδίτσας

13.196.175,00 11.335.000,00 870.000,00 604.175,
00

Πανεπιστημιακό
Γενικό

Νοσοκομείο
Λάρισας

67.987.330,64 31.846.992,00 181.921,00 35.078.299,
00

Γ ενικό 
Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο 

«Κουτλιμπάνειο 
&

Τριανταφύλλειο»
Λάρισας

24.212.870,65 17.539.271,41 1.323.952,07 1.765.331,
84

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο

«Αχιλλοπούλειο»
Βόλου

20.778.600,00 17.947.000,00 1.200.000,00 1.480.100,
00

Γ ενικό 
Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο 
Τρικάλων

12.549.748,00 9.721.270,00 332.000,00 826.875,
00

Θεσσαλία
ΣΥΝΟΛΟ

138.724.724,29 88.389.533,41 3.907.873,07 39.754.780,
84

Πηγή: ‘Κοινωνικόςπροϋπολογισμός’, 2003
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Στον Πίνακα 25 παρατηρούμε τα έσοδα του 2003 από τους προϋπολογισμούς των 

Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά νομό 

σε ποσοστό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Ποσοστιαία κατανομή των εσόδων των Νοσοκομείων του Ε.Σ. Υ (%)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

(αναλυτικά)

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΝΟΣΗΛΙΑ

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Καρδίτσας

100 85,90 6,59 4,58

Πανεπιστη μιακό 
Γενικό 

Νοσοκομείο 
Λάρισας

100 46,84 0,27 51,59

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο

«Κουτλιμπάνειο
&

Τριανταφύλλειο»
Λάρισας

100 72,44 5,47 7,29

Γ ενικό 
Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο 

«Αχιλλοπούλειο» 
Βόλου

100 86,37 5,78 7,12

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Τρικάλων

100 77,46 2,65 6,59

Θεσσαλία
ΣΥΝΟΛΟ

100 63,72 2,82 28,66

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί

65



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Καρδίτσας τα νοσήλια αποτελούν το 

85,90% των εσόδων, ενώ η κρατική επιχορήγηση (6,59%) είναι η μεγαλύτερη σε όλη τη 

Θεσσαλία και τα λοιπά έσοδα (4,58%) αποτελούν ένα μικρό ποσοστό στα συνολικά έσοδα 

αλλά και το μικρότερο συγκριτικά με τα Νοσοκομεία των υπολοίπων νομών.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας τα έσοδα του συνολικού 

προϋπολογισμού του προέρχονται ταυτόχρονα και από διάφορες πηγές (51,59%) και από 

τα νοσήλια (46,84%), ενώ η κρατική επιχορήγηση προσφέρουν περίπου 200.000 χιλιάδες 

ευρώ και συμβάλλουν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κατά 

0,27%. Στη Λάρισα, επίσης, υπάρχει και Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, 

«Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο», στο οποίο τα νοσήλια αποτελούν το 72% περίπου των 

εσόδων (το μικρότερο ποσοστό στα Νομαρχιακά Νοσοκομεία όλης της Θεσσαλίας), ενώ η 

κρατική επιχορήγηση (5,47%, η τρίτη μεγαλύτερη σε όλη τη Θεσσαλία μετά το 

Νοσοκομείο της Καρδίτσας και του Βόλου) και τα λοιπά έσοδα (7,29%) αποτελούν ένα 

μικρό ποσοστό στα συνολικά έσοδα.

Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο του Βόλου (Ν. Μαγνησίας) τα νοσήλια 

αποτελούν το 86,37% των εσόδων (το μεγαλύτερο ποσοστό στη Θεσσαλία συγκριτικά με 

όλους τους νομούς), ενώ η κρατική επιχορήγηση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη τη 

Θεσσαλία μετά από εκείνη του Νοσοκομείου της Καρδίτσας (5,78%) και τα λοιπά έσοδα 

(7,12%) αποτελούν ένα μικρό ποσοστό συνολικό προϋπολογισμό.

Στα Τρίκαλα, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο τους, τα έσοδα προέρχονται κατά 

77% περίπου από νοσήλια, ενώ η κρατική επιχορήγηση (2,65%) και τα λοιπά έσοδα 

(4,58%) είναι η μικρότερη συγκριτικά με όλα τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία της 

περιφέρειας.

Συμπερασματικά, από τον Πίνακα 24 διαφαίνεται ότι κύρια πηγή εσόδων των 

Δημόσιων Νοσοκομείων της Περιφέρειας είναι τα νοσήλια σε όλους τους νομούς. Πρέπει 

όμως να επισημανθεί ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας που εμφανίζει τα 

χαμηλότερα έσοδα από νοσήλια δεν σημαίνει ότι υστερεί στις εισπράξεις των νοσηλίων ως 

συνέπεια ελλιπούς διαχείρισης αλλά ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα 

να αντλεί πόρους από άλλες πηγές εσόδων και χρηματοδότησης (π.χ. Ε.Ε., Ερευνητικά 

Κέντρα, ιδιωτικός τομέας).

Ο Πίνακας 26 δείχνει τα έξοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Θεσσαλίας, της 

Αττικής και της Ελλάδας συνολικά και ο Πίνακας 27 τα ίδια δεδομένα εκφρασμένα σε 

ποσοστιαία μορφή.
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 27 η κατάσταση μεταξύ Θεσσαλίας, Αττικής και 

Ελλάδας δεν είναι ομοιογενής. Στην Ελλάδα τα λειτουργικά έξοδα συγκεντρώνουν το 68% 

περίπου των συνολικών δαπανών, ο εξοπλισμός το 7.18%, έξοδα για ανέγερση και 

βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων είναι το 5,13% και διάφορα άλλα έξοδα το 16%.

Στη Θεσσαλία το 80% περίπου των δαπανών των νοσοκομείων αφορά τα 

λειτουργικά έξοδα (μεγαλύτερος μέσος όρος από τη χώρα), ενώ ένα 7.85% των εξόδων 

αφορά την ανέγερση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (περισσότερη δαπάνη από το 

μέσο όρο της Ελλάδας και της Αττικής), ένα 3% περίπου τον εξοπλισμό τους (περίπου 4 

ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ελλαδικό μέσο όρο) και 10.13% είναι τα λοιπά έξοδα. 

Είναι πολύ σημαντικό το 8% περίπου των συνολικών εξόδων των Νοσοκομείων της 

Θεσσαλίας για ανέγερση νέων κτιρίων ή βελτίωση-ανακαίνιση παλαιών και πολύ 

σπουδαία η διαφορά από την Πρωτεύουσα όμως η Θεσσαλία υστερεί σε εξοπλισμό και 

μηχανήματα.

Στην Αττική, τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν, επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των 

συνολικών δαπανών των νοσοκομείων της, 69.66%, για την ανέγερση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και τη βελτίωση τους η δαπάνη είναι πολύ μικρότερη από εκείνη του 

μέσου όρου της χώρας, 0.70%, ενώ για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων δαπανώνται 

περίπου τα ίδια ποσά με το μέσο όρο της Ελλάδας, 6.90%, και τέλος τα λοιπά έξοδα 

αφορούν το 16,28%. Στην Αττική, λοιπόν, δεν χτίζονται νέα Νοσοκομεία, αλλά αυξάνεται 

ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα των ήδη υπαρχόντων, ενώ αντίθετα στη Θεσσαλία 

χτίζονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ποσοστιαία κατανομή των εξόδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (%)

Πε.Σ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙ
ΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΑ
ΕΞΟΔΑ

(και αγορές 
ακινήτων)

Θεσσαλία 100 78,75 7,85 3,27 10,13

Αττική 100 69,66 0,70 6,90 16,28

Σύνολο
Ελλάδας 100 68,22 5,13 7,18 19,00

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Στον Πίνακα 28 παρατηρούμε τα έξοδα του 2003 από τους προϋπολογισμούς των 

Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά νομό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Έξοδα από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων του Ε.Σ. Υ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙ
ΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΑ
ΕΞΟΔΑ

(και αγορές 
ακινήτων)

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Καρδίτσας

13.196.175,00 11.234.295,00 1.948,00 1.270.067,
00

689.865,00

Πανεπιστη
μιακό
Γενικό

Νοσοκομείο
Λάρισας

36.172.185,00 25.736.788,00 4.534.114,00 756.791,
00

5.144.498,
00

Γενικό 
Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο 

«Κουτλι- 
μπάνειο & 
Τριαντα- 
φύλλειο» 
Λάρισας

24.212.870,65 19.822.952,52 1.773.349,07 769.032,
07

1.847.536,
99

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
«Αχιλλοπού-

λειο»
Βόλου

20.778.600,00 17.740.400,00 466.500,00 419.600,
00

2.152.100,
00

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Τρικάλων

12.099.748,00 9.305.985,00 1.575.738,00 264.125,
00

953.900,
00

Θεσσαλία
ΣΥΝΟΛΟ

106.459.578,65 83.840.420,52 8.351.649,07 3.479.615,
07

10.787.893
,99

Πηγή: ‘Κοινωνικόςπροϋπολογισμός’, 2003
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Στον Πίνακα 29 παρατηρούμε τα έσοδα του 2003 από τους προϋπολογισμούς των 

Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά νομό 

σε ποσοστό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ποσοστιαία κατανομή των εξόδων των Νοσοκομείων του Ε.Σ. Υ. (%)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙ
ΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΑ 
ΕΞΟΔΑ 

(και αγορές 
ακινήτων)

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Καρδίτσας

100 85,13 0,02 9,63 5,23

Πανεπιστη
μιακό 
Γ ενικό 

Νοσοκομείο 
Λάρισας

100 71,15 12,53 2,09 14,22

Γενικό 
Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο 

«Κουτλι- 
μπάνειο & 
Τριαντα- 
φύλλειο» 
Λάρισας

100 81,87 7,32 3,18 7,63

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
«Αχιλλοπού-

λειο»
Βόλου

100 85,38 2,25 2,02 10,36

Γενικό
Νομαρχιακό
Νοσοκομείο
Τρικάλων

100 76,91 13,02 2,18 7,88

Θεσσαλία
ΣΥΝΟΛΟ

100 78,75 7,85 3,27 10,13

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Καρδίτσας τα λειτουργικά έξοδα 

αποτελούν το 85,13 % των εξόδων και ενώ η δαπάνη για ανέγερση-βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων είναι η μικρότερη, 0,02%, ο εξοπλισμός βέβαια είναι μεγαλύτερος, 9,63% 

και τα διάφορα άλλα έξοδα είναι τα λιγότερα, 5,23%, μεταξύ των νοσοκομείων όλων των 

νομών.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν το 

71,15%% των δαπανών (το μικρότερο ποσοστό σε όλα τα νοσοκομεία), η δαπάνη για 

ανέγερση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων το 12,53%, ο εξοπλισμός το 2,09% και τα 

άλλα έξοδα (που είναι τα περισσότερα σε όλα τα νοσοκομεία) το 14,22%. Στο Γενικό 

Νομαρχιακό Νοσοκομείο, «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο», της Λάρισας, τα 

λειτουργικά έξοδα αποτελούν το 81,87%, η δαπάνη για ανέγερση και βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων το 7,32%, ο εξοπλισμός (που είναι ο μεγαλύτερος σε όλα τα νοσοκομεία) 

το 3,18% και τα άλλα έξοδα το 7,63%.

Στο Βόλο, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, «Αχιλλοπούλειο», τα λειτουργικά 

έξοδα αποτελούν το 85,38% (το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όλων των νοσοκομείων), η 

δαπάνη για ανέγερση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων το 2,25%, ο εξοπλισμός 

(που είναι ο μικρότερος σε όλα τα νοσοκομεία) το 2,02% και τα άλλα έξοδα το 10,36%.

Στα Τρίκαλα, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν 

το 76,91%, η δαπάνη για ανέγερση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (η 

μεγαλύτερη σε όλα τα νοσοκομεία) το 13,02%, ο εξοπλισμός το 2,18% και τα άλλα έξοδα 

το 7,88%.

Συμπερασματικά, από τους Πίνακες 27 και 28 διαπιστώνεται ότι τα λειτουργικά 

έξοδα των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις 

μεταξύ τους, ότι οι νομοί Τρικάλων και Λάρισας δαπανούν υψηλά ποσοστά για ανέγερση 

και συντήρηση κτιρίων, ενώ το Νοσοκομείο Καρδίτσας φαίνεται ότι επενδύει στην 

ανανέωση εξοπλισμού και ιατρικής τεχνολογίας.

8.2 Δείκτες οικονοιιικικ δραστηριότητας

Κρίνεται σκόπιμο σ’ αυτή την ενότητα να παρουσιάσουμε μερικούς οικονομικούς 

δείκτες της Περιφέρειας. Ο Πίνακας 25 δείχνει την κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή 

περίθαλψη.
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Τι διαθέτει, δηλαδή, ο κάθε νομός για το πληθυσμό του σε ότι αφορά τη 

νοσοκομειακή φροντίδα, καθώς ο πίνακας των εσόδων του προϋπολογισμού συγκεντρώνει 

τις εισφορές των ασφαλιστικών φορέων και των εργοδοτών (κάτι που. βέβαια, είναι κοινό 

σε όλες τις σχέσεις εργασίας σε όλους τους νομούς της Ελλάδας) αλλά και την κρατική 

χρηματοδότηση προς τα Νοσοκομεία αυτής της Περιφέρειας (Γείτονα, 2003). Όπως 

προέκυψε από την ενότητα 8.1, το σύνολο των εσόδων των νοσοκομειακών 

προϋπολογισμών προέρχεται κυρίως από τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών 

οργανισμών που καταβάλλουν τα νοσήλια.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στον υπολογισμό του κόστους λάβαμε υπόψη μας τα 

συνολικά έσοδα των Νοσοκομείων, για το λόγο ότι στον πόλο των εξόδων λείπει η 

μισθοδοσία του προσωπικού, γεγονός το οποίο έχει να κάνει με τη καταγραφή του 

δημόσιου λογιστικού συστήματος, δεδομένου ότι ένα μέρος των εσόδων εμπεριέχει και 

κρατικές επιχορηγήσεις.

Από τον Πίνακα 30 προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταβάλλει 184,02 ευρώ 

το χρόνο, ποσό που αναλογεί κατά κεφαλή για νοσοκομειακή περίθαλψη στο πληθυσμό 

και των τεσσάρων νομών της και αυτή η δαπάνη σχεδόν ταυτίζεται με το μέσο όρο της 

Ελλάδας (183,42 ευρώ). Η Περιφέρεια της Πρωτεύουσας υπερέχει από αυτό το μέσο όρο 

αφού για κάθε κάτοικο της διαθέτει 220,16 ευρώ, δηλαδή 36,14 ευρώ περισσότερα από τη 

Θεσσαλία και αυτό οφείλεται κυρίως στην κρατική επιχορήγηση που στην Αττική είναι 

τέσσερις (4) φορές μεγαλύτερη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΚΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Καρδίτσα 129.501 13.196.175,00 101,90
Λάρισα 

(2 Νοσοκομεία)
279.305 92.200.201,29 330,11

Μαγνησία 206.995 20.778.600,00 100,38

Τρίκαλα 138.047 12.549.748,00 90,91

Θεσσαλία 753.848 138.724.724,29 184,02

Αττική 3.206.280 705.894.429,44 220,16

Ελλάδα 10.964.020 2.011.033.920,27 183,42

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Μεταξύ των νομών της Θεσσαλίας η μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη διατίθεται 

από τη Λάρισα (συνολικά, μέσα από τη περίθαλψη και στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο και 

στο Πανεπιστημιακό) και είναι 330,11 ευρώ ανά κάτοικο μεγαλύτερη και από το μέσο όρο 

της Θεσσαλίας, της Αττικής αλλά και της Ελλάδας. Ακολουθεί η Καρδίτσα που διαθέτει 

101,90 ευρώ και ο νομός Μαγνησίας με 100,38 ευρώ, ενώ ο νομός Τρικάλων καταβάλλει 

τη μικρότερη δαπάνη, 90,91 ευρώ, μικρότερη από το μέσο όρο της Θεσσαλίας.

Αν και στη Θεσσαλία η κατά κεφαλή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε κάτοικο 

ταυτίζεται με το μέσο όρο της χώρας, βλέπουμε ότι κατά νομό υστερεί σημαντικά, ενώ 

ισοσταθμίζεται με την υπεροχή της δαπάνης ανά κάτοικο από το νομό Λάρισας, όπου 

υπάρχουν τα δύο Νοσοκομεία και διαφοροποιούν σημαντικά την κατά κάτοικο δαπάνη για 

νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος νοσηλείας των νοσηλευθέντων. Ο 

Πίνακας 31 εμφανίζει το κόστος ασθενούς κατά νομό της Θεσσαλίας, τη δαπάνη ανά 

νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο που εδρεύει στον αντίστοιχο νομό (δηλαδή οι 

νοσηλευθέντες που έμειναν για νοσηλεία σε θεραπευτήρια του νομού τους, στοιχείο του 

Πίνακα 17). Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τι κοστίζει η θεραπεία του κάθε ασθενούς 

σε αυτές τις περιοχές, πόσο δηλαδή επιβαρύνουν το προϋπολογισμό των νοσοκομείων 

τους (Γείτονα, 2003).

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Κόστος νοσηλείας ασθενούς κατά νομό

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΘΕΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Καρδίτσα 12.855 13.196.175,00 1.026,54
Λάρισα 

(2 Νοσοκομεία)
29.081 92.200.201,29 3.170,46

Μαγνησία 23.351 20.778.600,00 889,84
Τρίκαλα 9.648 12.549.748,00 1.300,76
Θεσσαλία 74.935 138.724.724,29 1.851,27

Αττική 630.568 705.894.429,44 1.119,46

Ελλάδα 1.620.768 2.011.033.920,27 1.240,79

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Στην Ελλάδα, συνολικά, ο κάθε νοσηλευόμενος «κοστίζει» 1.240,79 ευρώ το έτος, 

στην πρωτεύουσα 1.119,46 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλία περισσότερα, 1.851,27 ευρώ. Στην 

Θεσσαλία περισσότερο κοστίζει η νοσηλεία ασθενών στα Νοσοκομεία της Λάρισας, 

3.170,46 ευρώ ανά νοσηλευόμενο, κόστος που υπερβαίνει και το μέσο όρο της Θεσσαλίας 

που με τη σειρά του - όπως προαναφέρθηκε - υπερέχει των μέσων όρων της Αττικής και 

της Ελλάδας. Εν συνεχεία, το επόμενο μεγάλο κόστος νοσηλείας ασθενούς είναι στα 

Τρίκαλα, όπου ο κάθε νοσηλευόμενος επιβαρύνει το Νοσοκομείο των Τρικάλων με 

1.300,76 ευρώ, έπειτα στην Καρδίτσα, 1.026,54 ευρώ και, τέλος, στο νομό Μαγνησίας, 

όπου ανά νοσηλευόμενο το κόστος είναι το μικρότερο σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και την 

Ελλάδα, 889,84 ευρώ.

Η υπεροχή, λοιπόν, του κόστους νοσηλείας ασθενούς στην Θεσσαλία σε σχέση με το 

μέσο όρο της Ελλάδας οφείλεται στην σημαντική υπεροχή του κόστους νοσηλείας στα δύο 

Νοσοκομεία της Λάρισας, καθώς στους υπόλοιπους τρεις νομούς υπάρχει σημαντική 

διαφορά με το μέσο όρο της Περιφέρειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

■ Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των νοσοκομείων της Ελλάδας, της Αττικής, της 

Θεσσαλίας, αλλά και των τεσσάρων νομών της τελευταίας αποτελείται από τα νοσήλια 

που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλευομένων, όπου η Αττική έχει 

περισσότερα από το μέσο όρο της Ελλάδας, η Θεσσαλία λιγότερα και εντός της 

Περιφέρειας το Νοσοκομείο του Βόλου συγκεντρώνει τα περισσότερα και το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα λιγότερα, ενώ οι άλλοι νομοί υπερβαίνουν το 

θεσσαλικό μέσο όρο.

■ Στον πόλο των εξόδων δεν περιλαμβάνονται οι αποδοχές πάσης φύσεως προσωπικού 

και, επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των Νοσοκομείων της Ελλάδας, της 

Αττικής, της Θεσσαλίας και των νομών της αποτελείται από τα λειτουργικά έξοδα, 

όπου η Θεσσαλία έχει περισσότερα απ’ το μέσο όρο της Αττικής και της Ελλάδας, ενώ 

μεταξύ νομών τα περισσότερα έχει το Νοσοκομείο του Βόλου και τα λιγότερα το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
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Εκτός από αυτά τα δυο τα υπόλοιπα έσοδα και έξοδα προέρχονται ως εξής:

■ Στην Ελλάδα τα έσοδα των νοσοκομείων αποτελούνται από κρατικές επιχορηγήσεις 

(4%) και δημόσιες επενδύσεις (4%), ενώ τα έξοδα από έξοδα για εξοπλισμό (7,18%) 

και έξοδα για ανέγερση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (5,13%).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη συνολικά στην Ελλάδα είναι 

183,42 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ το κόστος νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 1.240,79 

ευρώ ανά νοσηλευθέντα.

■ Στην πρωτεύουσα τα έσοδα αποτελούνται από κρατικές επιχορηγήσεις (λιγότερες από 

το μέσο όρο της Ελλάδας, 2%) και δημόσιες επενδύσεις (7,62%), ενώ τα έξοδα από 

έξοδα για εξοπλισμό και για ανέγερση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (σε 

ποσοστά μικρότερα από το μέσο όρο της χώρας (6,9% και 0,7%, αντίστοιχα).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια της 

Περιφέρειας είναι 220,16 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ το κόστος νοσηλείας του κάθε 

ασθενούς είναι 1.119,46 ευρώ ανά νοσηλευόμενο.

■ Στη Θεσσαλία τα έσοδα του συνολικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων της 

προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις (μεγαλύτερο ποσοστό από την Αττική, αλλά 

μικρότερο από τον ελλαδικό μέσο όρο, 2,82%), ενώ τα έξοδα από δαπάνες για 

εξοπλισμό (μικρότερο ποσοστό από Αττική, 3% περίπου) και έξοδα για ανέγερση και 

βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (μεγαλύτερο ποσοστό από Αττική και Ελλάδα, 

7,85%).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια της 

Περιφέρειας είναι 184,02 ευρώ ανά κάτοικο, ίση σχεδόν με το μέσο όρο της Ελλάδας, 

ενώ το κόστος νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 1.851,27 ευρώ ανά νοσηλευόμενο.

■ Στο Γ ενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Καρδίτσας τα έσοδα προέρχονται από την 

κρατική επιχορήγηση, που είναι η μεγαλύτερη σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και πάνω του 

μέσου όρου της Ελλάδας (6,59%). Τα έξοδα αποτελούνται από δαπάνες για εξοπλισμό 

(το μεγαλύτερο ποσοστό στη Θεσσαλία, 9,63%) και έξοδα για ανέγερση και βελτίωση 

κτιριακών εγκαταστάσεων (το μικρότερο ποσοστό, 0,02%).
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Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια του νομού 

είναι 101,90 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ το κόστος νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 

1.026,54 ευρώ ανά νοσηλευόμενο.

■ Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα έσοδα προέρχονται από διάφορες πηγές, ενώ η 

κρατική επιχορήγηση συμβάλλει στον προϋπολογισμό του 1 Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου κατά 0,3% περίπου (είναι η μικρότερη). Τα έξοδα αποτελούνται από 

δαπάνες για εξοπλισμό (2,09%) και έξοδα για ανέγερση-βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων (12,53%).

Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έσοδο αποτελεί η κρατική 

επιχορήγηση (μεγαλύτερη από τον ελλαδικό μέσο όρο, 5,47%), ενώ τα έξοδα αφορούν 

δαπάνες για εξοπλισμό (3,18%) και έξοδα για ανέγερση και βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων (περισσότερα από το μέσο όρο της Θεσσαλίας, 7,32%).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια του νομού 

είναι 330,11 ευρώ ανά κάτοικο (η μεγαλύτερη σε όλη τη Θεσσαλία), ενώ το κόστος 

νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 3.170,46 ευρώ ανά νοσηλευόμενο (το μεγαλύτερο 

μεταξύ των νομών).

■ Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο του Βόλου τα έσοδα αποτελούνται από την 

κρατική επιχορήγηση (μεγαλύτερη από τον ελλαδικό μέσο όρο, 5,78%), ενώ τα έξοδα 

από δαπάνες για εξοπλισμό (τα λιγότερα στη Θεσσαλία, 2,02%) και για ανέγερση- 

βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων (κάτω του μέσου όρου της Θεσσαλίας, 2,25%).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια του νομού 

είναι 100,38 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ το κόστος νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 

889,84 ευρώ ανά νοσηλευόμενο(το μικρότερο στη Θεσσαλία).

■ Στο Ι’ενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο των Τρικάλων τα έσοδα προέρχονται από την 

κρατική επιχορήγηση (ίση με τον μέσο όρο της χώρας, 2,65%), ενώ τα έξοδα από 

δαπάνες για εξοπλισμό (7,88%) και έξοδα για ανέγερση-βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων (τα περισσότερα στη Θεσσαλία, 13,02%).

Η κατά κεφαλή δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε θεραπευτήρια του νομού 

είναι 90,91 ευρώ (η μικρότερη σε όλη τη Θεσσαλία) ανά κάτοικο, ενώ το κόστος 

νοσηλείας του κάθε ασθενούς είναι 1.300,76 ευρώ ανά νοσηλευόμενο.
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9. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Παρουσιάζοντας στο δεύτερο μέρος τους συνολικούς προϋπολογισμούς των 

Νοσοκομείων της Θεσσαλίας, της Αττικής αλλά των Νοσοκομείων όλης της Ελλάδας και 

εν συνεχεία αναλύοντας τις πηγές των εσόδων και των εξόδων των Νοσοκομείων κάθε 

θεσσαλικού νομού, σ’ αυτή την ενότητα θα αναφερθούν τα παραπάνω δεδομένα 

συνοπτικά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας αλλά και της Αττικής 

εμφανίζει μια υστέρηση εφόσον από το μέσο όρο των προϋπολογισμών των 

Νοσοκομείων των τεσσάρων νομών της φαίνεται πως συγκεντρώνει νοσήλια (από τα 

ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλευομένων σε θεραπευτήρια της Περιφέρειας) κάτω του 

μέσου όρου της χώρας, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα υπερβαίνουν, επίσης, του μέσου 

όρου, αλλά και της Αττικής.

Αυτές οι δυο πηγές εσόδων και εξόδων που προαναφέρθηκαν είναι αυτές που 

κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε κάθε προϋπολογισμό (75%-85% περίπου). 

Ταυτοχρόνως, η Θεσσαλία υπερτερεί της Αττικής σε κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ 

υστερεί σε εξοπλισμό και υπερτερεί σε έξοδα για ανέγερση νέων κηρίων και βελτίωση 

παλαιών.

Εντός της Περιφέρειας, τα περισσότερα νοσήλια συγκεντρώνει το Εενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο» του Βόλου, αλλά και τα περισσότερα λειτουργικά έξοδα, 

ενώ τα λιγότερα νοσήλια και έξοδα λειτουργίας εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Σ’ ότι αφορά τα υπόλοιπα έσοδα και έξοδα, η μεγαλύτερη κρατική επιχορήγηση σε 

όλη τη Θεσσαλία αλλά και από το μέσο όρο της χώρας ενισχύει το Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο της Καρδίτσας, το οποίο βέβαια έχει τη μεγαλύτερη δαπάνη για εξοπλισμό 

και μηχανήματα και παράλληλα τη μικρότερη για ανέγερση-βελτίωση κτιρίων. Η 

μικρότερη κρατική επιχορήγηση εμπεριέχεται στον πόλο των εσόδων του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ οι κρατικές επιχορηγήσεις στα Νομαρχιακά 

Νοσοκομεία του Βόλου και της Λάρισας ξεπερνούν τον ελλαδικό μέσο όρο. Για εξοπλισμό 

και μηχανήματα τα λιγότερα δαπανώνται στο Νοσοκομείο του Βόλου και για ανέγερση 

νέων και βελτίωση παλαιών κτιριακών εγκαταστάσεων τα περισσότερα έξοδα έχει ο 

προϋπολογισμός του Νοσοκομείου των Τρικάλων.
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Τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη για νοσηλεία στη Θεσσαλία καταβάλλουν τα 

Νοσοκομεία της Λάρισας, τη μικρότερη το Νοσοκομείο των Τρικάλων και ο μέσος όρος 

δαπάνης στην Περιφέρεια ισούται με της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο κόστος νοσηλείας 

ασθενούς επιβαρύνει τα Νοσοκομεία της Λάρισας, το μικρότερο το Νοσοκομείο της 

Μαγνησίας, ενώ ο μέσος όρος του κόστους ασθένειας σε όλη την Περιφέρεια υπερέχει του 

μέσου όρου της χώρας.
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10. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΜΕΡΟΥΣ

Συνεπώς, στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η γεωγραφική απεικόνιση της 

οικονομικής και νοσηλευτικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με εστίαση 

στην διερεύνηση ανισοτήτων στις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας αυτής, σε σχέση με 

την Περιφέρεια της Πρωτεύουσας και μεταξύ των νομών.

Ισότητα στην υγεία εννοείται όχι μόνον όταν απουσιάζουν περιπτώσεις διάκρισης 

μεταξύ αυτών που έχουν υψηλό εισόδημα και αυτών που δεν έχουν και όλοι 

απολαμβάνουν ίδιες υπηρεσίες και τυγχάνουν ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, 

αλλά και όταν άτομα της ίδιας πάθησης έχουν την ίδια θεραπεία και αντιμετώπιση. Ο 

δεύτερος αυτός «ορισμός» δεν εμπεριέχει οικονομικούς παράγοντες και έτσι δεν 

απασχόλησε την ανάλυσή μας.

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάγκης για φροντίδα υγείας, αυτοί που 

καθορίζουν και τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και την κατανομή των πόρων στις 

περιφέρειες της χώρας, είναι το μέγεθος του γεωγραφικού διαμερίσματος, ο πληθυσμός 

του (το φύλο, η ηλικία), η θνησιμότητα του πληθυσμού, οι ροές των νοσηλευθέντων, οι 

πρόοδοι στις νέες τεχνολογίες, αλλά και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η ελλιπής 

εξέταση των παραπάνω παραγόντων δημιουργεί σημαντικά λάθη στην οργάνωση και 

λειτουργία των υπηρεσιών και οδηγεί σε σπατάλη πόρων υγείας και ανισοκατανομή 

μεταξύ των περιφερειών.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανέμονται ορθολογικά οι πόροι με βάση τις ανάγκες 

υγείας και τις διαφοροποιήσεις της κάθε περιοχής ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 

ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Όμως, ακόμα και αν προκόψουν δείκτες (γιατροί ανά 10.000 κατοίκους, 

νοσηλευθέντες ανά γιατρό, νοσηλευθέντες ανά νοσηλευτή, κλπ) που εμφανίζουν ισότητα 

και αποτελεσματικότητα στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, οι πολίτες δεν είναι 

απαραίτητο να τυγχάνουν ίσης πρόσβασης σε αυτές. Κι αυτό γιατί η δαπάνη για 

περίθαλψη είναι κάτι που δεν μπορούν να αποφύγουν (ανελαστική ζήτηση) και η επιθυμία 

τους να την καταβάλλουν συνδέεται με το ύψος του εισοδήματος τους, εκτός αν αυτή 

κριθεί αναπόφευκτη (Γείτονα, Κυριόπουλος, 2000).
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Σ’ ότι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Πίνακας 

32 που ακολουθεί (εμπεριέχει στοιχεία των Πινάκων 4, 30 και 31 από προηγούμενες 

ενότητες) παρουσιάζει μια εικόνα σχετικά με τα χρήματα που διαθέτει αυτή η περιφέρεια 

για κάθε κάτοικό της, πόσο της «κοστίζει» ο καθένας από αυτούς όταν νοσήσει και πόσο 

επιβαρύνει αυτή η δαπάνη τον ατομικό του προϋπολογισμό, πόσο από το διαθέσιμο 

εισόδημα του απορροφάται για τη νοσηλεία του.

Έτσι, λοιπόν, η Θεσσαλία, μια αγροτική αλλά και αστική ταυτόχρονα γεωγραφική 

περιφέρεια, διαθέτει ανά κάτοικο 184 ευρώ και όταν αυτός νοσήσει της κοστίζει 1.851 

ευρώ. Δηλαδή το 1/6 περίπου του διαθέσιμου εισοδήματος του κατοίκου της Θεσσαλίας 

που νοσηλεύθηκε σε θεραπευτήρια του νομού απορροφάται για τη νοσηλεία του.

Από την άλλη, η Περιφέρεια της Πρωτεύουσας διαθέτει 220 ευρώ ανά κάτοικο, ο 

οποίος της κοστίζει περίπου 1.120 ευρώ, δηλαδή το 1/13 του διαθέσιμου εισοδήματος 

του, το οποίο υπερέχει του μέσου όρου της χώρας. Αν σε αυτή τη διαφοροποίηση 

προστεθεί η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη Θεσσαλία τη στιγμή που 

η πρωτεύουσα έχει υπερπληθώρα ιατρών, η ανάγκη για καρδιολόγους και ουρολόγους - 

καθώς από νόσους του κυκλοφορικού και του ουροποιητικού συστήματος νοσούν οι 

περισσότεροι Θεσσαλοί - αλλά και οι πολυάριθμες Ιδιωτικές Κλινικές που καλύπτουν τις 

ελλείψεις των Δημόσιων Νοσοκομείων σε εξοπλισμό και μηχανήματα, τότε οι ανισότητες 

στις υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση με τη Αττική και το μέσο όρο 

της χώρας είναι εμφανέστατη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Συγκριτική απεικόνιση οικονομικών δεδομένων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΛΩΘΕΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
σε χιλ. ευρώ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Καρδίτσα 9,3 101,90 1.026,54
Λάρισα 10,9 330,11 3.170,46

Μαγνησία 12 100,38 889,84
Τ ρίκαλα 9,6 90,91 1.300,76
Θεσσαλία 10,7 184,02 1.851,27
Αττική 15,1 220,16 1.119,46
Ελλάδα 12,5 183,42 1.240,79

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί
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Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, κάποιοι νομοί της 

Θεσσαλίας εμφανίζουν υστέρηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι, λοιπόν, ο νομός της 

Καρδίτσας, η πιο αγροτική περιοχή με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με τα περισσότερα 

Κέντρα Υγείας, τους λιγότερους γιατρούς και την υψηλότερη αναλογία ασθενών ανά 

γιατρό, δεν αποτελεί επιλογή των Θεσσαλών να θεραπευτούν σε Ιδιωτικές Κλινικές και 

στο Δημόσιο Νοσοκομείο του νομού αυτού (παρ’ολο που δαπανά τα περισσότερα για 

εξοπλισμό και μηχανήματα). Διαθέτει ανά κάτοικο 102 ευρώ και όταν ο κάθε κάτοικος 

νοσήσει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου της με 1.027 ευρώ, δηλαδή το 

1/9 του διαθέσιμου εισοδήματος του κατοίκου, εφόσον πρόκειται για μια φτωχή περιοχή 

με το μικρότερο δηλωθέν εισόδημα.

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται ο νομός Λαρίσης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος 

πληθυσμιακά νομός της Θεσσαλίας, αφού δεν εμφανίζει δημογραφικό πρόβλημα, ενώ έχει 

το υψηλότερο κατά κεφαλή Α.Ε.Π.. Επιπλέον, συγκεντρώνει σε θεραπευτήρια του νομού 

το περισσότερο ιατρικό προσωπικό, ενώ οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις όλης 

της Θεσσαλίας έγιναν στα δύο Δημόσια Νοσοκομεία που έχει, αλλά και στις Ιδιωτικές της 

Κλινικές. Η Λάρισα, λοιπόν, διαθέτει για κάθε κάτοικο 330 ευρώ, ενώ αυτός με τη σειρά 

του όταν χρειαστεί περίθαλψη θα της κοστίσει 3.171 ευρώ, ποσό που αναλογεί περίπου 

στο 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος του νοσηλευομένου.

Επίσης, η Μαγνησία είναι μια αστική περιοχή, όπου μπορεί να έχει λιγότερους 

ιατρούς από τη Λάρισα, εντούτοις ανά 10.000 κατοίκους αναλογούν οι περισσότεροι 

ιατροί μεταξύ όλων των θεσσαλικών νομών. Ακόμη, ανά 10.000 κατοίκους έχει και τους 

περισσότερους νοσηλευθέντες, αλλά ανά γιατρό όχι. Και σε ότι αφορά τις δαπάνες για 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου του νομού, έχει το μικρότερο ποσοστό. Η κατά κεφαλή 

δαπάνη για νοσηλεία που διαθέτει ο νομός είναι 100 ευρώ, ενώ το κόστος νοσηλείας του 

ασθενούς 890 ευρώ περίπου. Με το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα μεταξύ των κατοίκων 

όλων των θεσσαλικών νομών, η δαπάνη για νοσηλεία του κάθε ατόμου απορροφά από το 

διαθέσιμο εισόδημα του το 1/13.

Τέλος, ο νομός Τρικάλων, μια επίσης αγροτική περιοχή, έχει τα περισσότερα 

θεραπευτήρια ανά 100.000 κατοίκους στη Θεσσαλία, αλλά σε αυτά έλαβαν χώρα οι 

λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Διαθέτει, λοιπόν, για κάθε κάτοικο τα λιγότερα 

χρήματα μεταξύ όλων των νομών, 90 ευρώ, ενώ όταν αυτοί νοσήσουν «κοστίζει» ο 

καθένας 1.301 ευρώ, δηλαδή η νοσηλεία τους απορροφά περίπου το 1/7 του διαθέσιμου 

εισοδήματός τους.
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Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται πως μεταξύ Θεσσαλίας και Αττικής οι 

κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιβαρύνονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, μεταξύ 

των τεσσάρων νομών της η εισοδηματική επιβάρυνση των κατοίκων του νομού Λαρίσης 

είναι η μεγαλύτερη, η αμέσως επόμενη είναι του νομού Τρικάλων, του νομού Καρδίτσας 

και τέλος της Μαγνησίας. Αυτή η δαπάνη που δίδεται μέσω των εισφορών του 

ασφαλιστικού φορέα των κατοίκων καταβάλλεται είτε νοσηλευθούν αυτοί είτε όχι και έτσι 

μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα τους.

Η διαμόρφωση, λοιπόν, αποτελεσματικότερης κατανομής των πόρων υγείας, αλλά 

και των νοσοκομειακών δαπανών, μπορεί να αποβεί καθοριστική στην ελαχιστοποίηση 

των περιφερειακών ανισοτήτων αλλά και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

κατοίκων (Γείτονα, 2001).

Από την εργασία αυτή, συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη οικονομικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, γεγονός που 

κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη μηχανισμών καταγραφής και ελέγχου της 

περιφερειακής κατανομής των υγειονομικών πόρων. Πέρα από την αξιολόγηση της 

λειτουργίας του συστήματος υγείας, είναι σημαντικό να εξεταστεί σε ποιο βαθμό 

ανταποκρίνεται το σύστημα στις προσδοκίες του πληθυσμού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

εμφανίζουν ιδιαίτερες αδυναμίες, ενώ το κόστος τους είναι υψηλό. Οι επιδοτήσεις, 

επομένως, στους κατοίκους των φτωχών περιοχών μπορούν διασφαλίσουν την ισορροπία 

και την δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας (Σακελλαρόπουλος, 2001).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η γεωγραφική, δημογραφική, επιδημιολογική, 

οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κατόπιν οι προϋπολογισμοί των 

δημόσιων θεραπευτηρίων της.

Πρόκειται για μια αγροτική και αστική ταυτόχρονα περιφέρεια, στην οποία - ύστερα 

από την εξαγωγή δεικτών - προέκυψε σημαντική έλλειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, αλλά και συγκεκριμένων απαραίτητων ειδικοτήτων. Ο ιδιωτικός τομέας στην 

περιφέρεια συγκεντρώνει περισσότερα θεραπευτήρια, όμως τα χειρουργεία γίνονται στα 

Δημόσια Νοσοκομεία της. Ένα ποσοστό των κατοίκων των νομών Καρδίτσης, Τρικάλων 

Μαγνησίας νοσηλεύεται σε θεραπευτήρια της Λάρισας (που έχει τους περισσότερους 

ιατρούς και 2 Νοσοκομεία στη Θεσσαλία) ή της Αττικής.

Τα νοσήλια αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των Νοσοκομείων και τα 

λειτουργικά έξοδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων. Η μεγαλύτερη κρατική 

επιχορήγηση δίδεται στο Νοσοκομείων της Καρδίτσας αλλά σ’ αυτό δαπανώνται τα 

περισσότερα για εξοπλισμό και μηχανήματα (σε αντίθεση με το Νοσοκομείο του Βόλου), 

ενώ στο Νοσοκομείο των Τρικάλων δαπανώνται τα περισσότερα σε ανέγερση ή βελτίωση 

κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει ανισοκατανομή σε σχέση με την Πρωτεύουσα, 

διότι διαθέτει για κάθε κάτοικο το ίδιο χρηματικό ποσό με το μέσο όρο της χώρας αλλά 

λιγότερα από την Αττική, ενώ ο κάθε νοσηλευόμενος της «κοστίζει» πολύ περισσότερο 

από στην Αττική ή στο σύνολο της χώρας. Τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη για 

νοσηλεία τη καταβάλουν τα Νοσοκομεία της Λάρισας, όπως και το μεγαλύτερο κόστος 

νοσηλείας ασθενούς, και έτσι η εισοδηματική επιβάρυνση των κατοίκων της είναι η 

μεγαλύτερη (σε αναλογία με το δηλωθέν εισόδημα των κατοίκων της). Τη μικρότερη κατά 

κεφαλή δαπάνη για νοσηλεία τη καταβάλλουν τα Τρίκαλα, ενώ το μικρότερο κόστος 

νοσηλείας ασθενούς έχει η Μαγνησία, στην οποία το δηλωθέν εισόδημα των κατοίκων της 

επιβαρύνεται λιγότερο από όλους τους νόμους.

Σ’ αυτή την ανάλυση επιβεβαιώθηκε η περιφερειακή ανισότητα σ’ ότι αφορά την 

κατανομή των πόρων υγείας και τη καταγραφή των γεωγραφικών, δημογραφικών και 

οικονομικών δεδομένων.
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SUMMERY

In tliis work was presented the geographic, demographic, epidemiologic, economic 

situation of Region l'hessaly and then the budgets of her public infirmaries. It is 

simultaneously a rural and urban region, in which - after the export of indicators - 

resulted important lack in medical and nursing personnel, but also concrete essential 

specialities. The private sector in the region assembles more infirmaries, however 

surgeries become in her Public Hospitals. A percentage of residents of prefectures 

Karditsa, Trikala, Magnesia take cares in infirmaries of Larissa (where are most doctors 

and two Hospitals) or in Athens.

The “hospital expenses” constitute the bigger source of income of Hospitals and the 

“functional expenses” the bigger percentage of expenses. The bigger government 

assistance is given in Hospitals of Karditsa but is spent most for equipment and 

instruments (contrary to the Hospital of Volos), while in the Hospital of Trikalas are 

spent most in construction or improvement of building installations.

The Region Thessaly presents inequality concerning Athens, because it allocates for 

each resident the same as Greece, but less than Athens. Each hospitalized "costs" in 

Thessaly much more than in Greece or Athens. Biggest at “head expense for 

hospitalisation” are the Hospitals of Larissa and also are biggest at the “cost of 

hospitalisation of patient” and that reduce the income of her residents. Smaller at “head 

expense for hospitalisation” is the Hospital of Trikala, while the smaller “cost of 

hospitalisation of patient” is in the Hospital of Magnesia (where the income of her 

residents is not reducing very much).

In this analysis was confirmed the regional inequality and that it concerns the 

distribution of resources of health and the recording geographic, demographic and 

economic data.
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Παράρτημα 1: Γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στη Θεσσαλία κατά τόπο μόνιμης 
κατοικίας και τόπο του συμβάντος

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΗ Ή ΚΩΜΟΠΟΛΗ (3) (4) (3) (4)

Επαρχία Καρδίτσας 1.036 917 1.426 1.485
Περιοχές αστικές 
(πόλεις 10.000 κατ. και άνω) 442 876 266 248
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 149 . 109 109
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 65 13 111 117

Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 383 28 940 1.011

Πηγή: ‘Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος'

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΗ Η ΚΩΜΟΠΟΛΗ (3) (4) (3) (4)

Επαρχία Αγιας 110 2 91 87
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 29 _ 34 34
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 81 2 57 53
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Επαρχία Ελασσόνας 271 2 390 393
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 81 2 57 53
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 67 - 110 116

Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 123 . 223 224

Επαρχία Λαρίσης 1.826 2.909 1.239 1.200
Περιοχές αστικές 
(πόλεις 10.000 κατ. και άνω) 1.600 2.909 805 726
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 35 78 77
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 191 . 356 397

Επαρχία Τυρνάβου 356 2 449 460
Περιοχές αστικές 
(πόλεις 10.000 κατ. και άνω) 142 . 134 129
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 67 _ 75 75
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 79 _ 81 85
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 68 2 159 171

Επαρχία Φαρσάλων 193 _ 259 266
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 61 J 77 69
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 70 182 197

Πηγή: ‘Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος’
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ, ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΤΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΗ Ή ΚΩΜΟΠΟΛΗ (3) (4) (3) (4)

Επαρχία Αλμυρού 139 1 240 253
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 73 . 94 96
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 16 _ 21 23
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 50 1 125 134
Επαρχία Βόλου
Πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου 1.672 1.715 1.679 1.669
Περιοχές αστικές 
(πόλεις 10.000 κατ. και άνω) 1.239 1.713 1.068 1.027 '
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 43 _ 63 60
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 41 _ 42 43

Υπόλοιπο επαρχίας Βόλου 349 2 506 539
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 113 1 108 109
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 236 1 398 430

Επαρχία Σκοπέλου 115 2 118 117
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 94 2 96 95
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 21 22 22

Πηγή: 'Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος ’
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΕΟΑΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ,
ΠΟΛΗ Ή ΚΩΜΟΠΟΛΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΖΩΝΤΩΝ

(3) (4)

ΘΑΝΑΤΟΙ 

(3) (4)

Επαρχία Καλαμπάκας 168 72 337 359
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 5000-9999 κατ.) 81 53 58 48
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 87 19 279 311

Επαρχία Τρικάλων 972 1.074 1.186 1.190
Περιοχές αστικές 
(πόλεις 10.000 κατ. και άνω) 609 1.043 482 449
Περιοχές ημιαστικές 
(κωμοπόλεις 2000-4999 κατ.) 59 103 101
Περιοχές αγροτικές 
(χωριά ως 1999 κατ.) 304 31 601 640

Πηγή: ‘Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος’

(3) Κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας
(4) Κατά τόπο όπου έλαβε χώρα η γέννηση
(5) Κατά τόπο μόνιμης κατοικίας του θανόντα
(6) Κατά τόπο όπου συνέβη ο θάνατος
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