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Περιεχόμενα

DALYs: disability adjusted life years.

Ψυχικές παθήσεις και κατάθλιψη     

Κοινωνικό φορτίο

• Σταθμισμένα ως προς την αναπηρία 
έτη ζωής (DALYs)

• Μειωμένη παραγωγικότητα 
στην εργασία

Οικονομική επιβάρυνση

• Δαπάνες για την ψυχική υγεία

• Οικονομική επίπτωση στο ΑΕΠ



Cerebellum

Κοινωνικό φορτίο



Οι ψυχικές παθήσεις αναμένεται να έχουν την 1η θέση 
σε σταθμισμένα ως προς την αναπηρία έτη ζωής (DALYs) 
έως το 2030

Πηγές: 1.Global  Burden of disease https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_part4.pdf: DALYs. World Health Organization. DALY = disability adjusted life year

Σημείωση: Τα DALY (σταθμισμένα ως προς την αναπηρία έτη ζωής) είναι ένα μέτρο των συνολικών ετών ζωής που χάνονται λόγω πρόωρης θνητότητας και αναπηρίας και το οποίο καταγράφει το κενό 
ανάμεσα στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας και την ιδανική κατάσταση υγείας στην οποία όλος ο πληθυσμός ζει έως προχωρημένη ηλικία χωρίς νόσο και χωρίς αναπηρία

Οι 10 κυριότερες παθήσεις σε DALYs (σταθμισμένα ως προς την αναπηρία έτη ζωής) 

(παγκοσμίως, 2004 και 2030)1

Προσαρμογή από Global  Burden of disease. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_part4.pdf



Οι ψυχικές παθήσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην 
ικανότητα των ασθενών να εργαστούν

Πηγές : 1OECD, 2015. *Μέσος όρος βασισμένος σε δεδομένα από την Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο; 2UK HR Leadership Forum, Target 
Depression Campaign, 2014. 3Sainsbury Centre for Mental Health, 2007. 

Το 88% των ασθενών με σοβαρές

ψυχικές παθήσεις δηλώνει χαμηλή
παραγωγικότητα στην εργασία1

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απουσία από 
την εργασία και η χαμηλή παραγωγικότητα
λόγω της κατάθλιψης κοστίζει στο σύστημα υγείας 

26 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο 

ή το 1% του ΑΕΠ της χώρας3

1 στα 10 άτομα στην Ευρώπη 

έχει απουσιάσει από την εργασία του λόγω 
της κατάθλιψης, με απουσία κατά μέσον όρο 
36 ημέρες από την εργασία ανά επεισόδιο2

% ασθενών που δηλώνει χαμηλή 
παραγωγικότητα στην εργασία (EU*, 2010)1
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Μικρό μέρος του προϋπολογισμού για την υγεία 
δαπανάται για τις ψυχικές παθήσεις στην Ευρώπη*

% του συνολικού προϋπολογισμού για την υγεία που δαπανάται στις ψυχικές παθήσεις (2017)1,4

Πηγές: 1WHO, 2017a (*τα δεδομένα καλύπτουν 13 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες διατίθεντο δεδομένα σχετικά με τις δαπάνες για φροντίδα ψυχικής υγείας στον ιστότοπο του ΠΟΥ). 2WHO, 2018. 3Patel, 
The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development, 2018. 4https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/396765/EMH-Atlas-6.pdf?ua=1ΠΟΥ = Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας; FR: Γαλλία, DE: Γερμανία; ΙΕ¨IΙρλανδία; SI: Σλοβενία, IC:Ισλανδία, LV: Λετονία, FIN: Φινλανδία; HR: Croatia; CZ: Τσεχία,  IT: Ιταλία, BG: Βουλγαρία, ΡΟ: Πολωνία
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Ο ΠΟΥ έχει προτείνει στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος, αύξηση των δαπανών για την 
ψυχική υγεία ώστε να φτάσουν στο 10% 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
υγεία2-3



Με τη δαπάνη για τις ψυχικές παθήσεις να εκτιμάται 
στα €14,6 τρις. παγκοσμίως έως το 2030

Πηγές: 1World Economic Forum, 2011. Στα δεδομένα, έχει γίνει μετατροπή των δολαρίων ΗΠΑ, με συναλλαγματική ισοτιμία $1 = €0,90. 

Σημείωση: Η οικονομική επιβάρυνση βασίζεται στις επιπτώσεις της θνητότητας στην απώλεια του ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν), με εξαίρεση την ψυχική υγεία, στην οποία οι σχετιζόμενες με τη 
θνητότητα οικονομικές απώλειες εκτιμώνται βάσει της συμβολής αυτών των παθήσεων σε DALYs

Οικονομική επιβάρυνση μεταξύ επιλεγμένων παθήσεων (πρόβλεψη - παγκοσμίως, 2010-2030)1
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έως το 2030 από το 20101
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Το κόστος των ψυχικών παθήσεων έφτασε στο 4,1% 
του ΑΕΠ στην Ευρώπη για το 2015

Πηγές: 1OECD Health at a Glance: Europe 2018. ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

*Οι τιμές της Ε.Ε. είναι ένα σύνολο αναφερόμενων από τον ΟΟΣΑ δεδομένων για τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία

Οικονομική επιβάρυνση για τις ψυχικές παθήσεις (Ε.Ε. των 28* 2015, δισ. ευρώ)1

€190 δισ.
Άμεσα κόστη

€170 δισ.
Δαπάνες κοινωνικής 

ασφάλισης (Επιδόματα 
αναπηρίας, ανεργίας, 

ασθενείας)

€240 δισ.
Έμμεσα κόστη 

(ανεργία, απώλεια 
παραγωγικότητας)

€600 δισ.

1.6%
του ΑΕΠ

1.3%
του ΑΕΠ

1.2%
του ΑΕΠ



Το κόστος των ψυχικών παθήσεων έφτασε στο 3,0% 
του ΑΕΠ στην Ελλάδα για το 2015

Πηγές: 1OECD Health at a Glance: Europe 2018. 

Οικονομική επιβάρυνση για τις ψυχικές παθήσεις στην Ελλάδα (% του ΑΕΠ, 2015)

Προσαρμογη από OECD Health at a Glance: Europe 2018



Πηγές: 1Olesen, Eur J of Neurology, 2012

*περιλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συν την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Η κατάθλιψη ήταν η 3η μεταξύ άλλων ψυχικών παθήσεων 
κατά σειρά σε οικονομική επιβάρυνση το 2010

Οικονομική επιβάρυνση από ψυχικές παθήσεις (Ευρώπη*, 2010)1
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Έμμεσα κόστη

Άμεσα κόστη

Διαταραχές 
της διάθεσης 
(κατάθλιψη & 

διπολική διαταραχή)

Ψυχωσικές
παθήσεις 

(σχιζοφρένεια)

Αγχώδεις 
διαταράχες

Κατάχρηση 
ουσιών/εξάρτηση 

από ουσίες

Εξάρτηση από 
αλκοόλ

Διαταραχές του 
ύπνου

Διαταραχές 
προσωπικότητας

Σωματόμορφη
διαταραχή

Εξάρτηση 
από οπιοειδή

€113δις
Κατάθλιψη: €92δις

Διπολική διαταραχή: €21δις



Οι ψυχικές παθήσεις αναμένεται να έχουν την 1η θέση 
σε  σταθμισμένα ως προς την αναπηρία έτη ζωής 
(DALYs) έως το 2030

1. WHO, 2008, 2. OECD, 2015, 3. UK HR Leadership Forum, Target Depression Campaign, 2014. 4. Sainsbury Centre for Mental Health, 2007, 

5. World Economic Forum, 2011. 6. Olesen, Eur J of Neurology, 2012, 7. OECD Health at a Glance: Europe 2018
DALYs; disability adjusted life years,

Ψυχικές παθήσεις και κατάθλιψη     

Κοινωνικό φορτίο

• Οι ψυχικές παθήσεις αναμένεται να έχουν 
την 1η θέση σε σταθμισμένα ως προς την 
αναπηρία έτη ζωής (DALYs) έως το 20301

• Οι ψυχικές παθήσεις και η κατάθλιψη
έχουν σημαντική επίπτωση στην ικανότητα 
των ασθενών να εργαστούν, οδηγώντας σε 
χαμηλή παραγωγικότητα και απουσία από 
την εργασία2-4

Οικονομική επιβάρυνση

• Η δαπάνη για τις ψυχικές παθήσεις
αναμένεται διπλασιαστεί έως το 2030
από το 20105, ενώ το κόστος των ψυχικών 
παθήσεων έφτασε στο 3,0% του ΑΕΠ 
στην Ελλάδα για το 20157

• Η κατάθλιψη ήταν η 3η μεταξύ άλλων 
ψυχικών παθήσεων κατά σειρά σε 
οικονομική επιβάρυνση το 20106



- Dr Paul Janssen, pioneer in schizophrenia
therapy and founding father of Janssen

There is so much more to be done, 
the patients are waiting.

`

Janssen’s mission

To reduce the burden, disability 
and devastation caused by mental 

health disorders and transform 
individual lives




