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Οικονομική Κρίση και Υγεία 
    

•  αύξηση στη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες 
στις 7 από τις 8 μελέτες και με αύξηση στη 
θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα 
στις 6 από τις 7 μελέτες 

•  αύξηση θνησιμότητας εξαιτίας 
αναπνευστικών λοιμώξεων, χρόνιας 
ηπατικής νόσου, αυτοκτονιών, 
ανθρωποκτονιών και θνησιμότητας των 
βρεφών  

  
Falagas et al, Economic crises and mortality: a review of the literature. Int J Clin 

Pract 2009, Μετα-ανάλυση: 11 μελέτες  που αναφέρονταν σε οικονομικές 
κρίσεις σε Ρωσία, Νότια Κορέα, Αφρικανικές, Ευρωπαϊκές ή χώρες της Νότιας ή 

Κεντρικής Αμερικής 



Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
• Μετα-ανάλυση των επιπτώσεων της ανεργίας στην ψυχική 

υγεία, περιλαμβάνοντας αναφορές, 237 διαπολιτισμικές και 
87  διαχρονικές μελέτες 
 

• Δύο μείζονες επιπτώσεις :  

  - ελάττωση του εισοδήματος  
  - αύξηση της ανεργίας 

 
• - Ο μέσος αριθμός ατόμων με ψυχολογικά 

προβλήματα των ανέργων ήταν 34%, σε σύγκριση  
με το 16% των εργαζόμενων 
 

  Paul K & Moser K. J Vocat Behav 2009;74: 264-282 



Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

• Ένας άνθρωπος αυτοκτονεί κάθε 40 
δευτερόλεπτα 

 
• Η αυτοκτονία σκοτώνει περισσότερους 

ανθρώπους από ό,τι οι συγκρούσεις, οι 
πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές 
 

• 1,5 εκατομμύρια βίαιοι θάνατοι κάθε χρόνο 
στον κόσμο, εκ των οποίων οι 800.000 είναι 
αυτοκτονίες 

(Saxena S) 

  
 
 







90% των ατόμων που αυτοκτονούν 
πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο 

 

• Κατάθλιψη  

• Σχιζοφρένεια  

• Διαταραχές προσωπικότητας  

• Χρήση ουσιών  

(WHO) 

 



Suicide rates show a substantial 
variation.. 

• geographic (latitude, longitude, altitude)  

• climatic 

• dietary 

• genetic 

• religious 

• availability of lethal methods 

• environmental variables  

• economic 

• psychosocial stress 

• occupational problems 

 



 

Methods of suicide: international suicide 
patterns derived from the WHO mortality 

database, 2008  
Ajdacic-Gross V et al, Bulletin of the World Health Organization  

 • Σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 

• Ο χάρτης μεταξύ γυναικών και ανδρών 
παρουσιάζει ομοιότητες 

• Πιο συχνές: Απαγχονισμός, δηλητηρίαση, όπλο 

• Με όπλο, όπου επιτρέπεται η οπλοκατοχή  

• Δηλητηρίαση η πιο συχνή σε γυναίκες στην Ασία 

• Η φαρμακευτική απόπειρα η πιο συχνή αιτία σε 
γυναίκες στην Ευρώπη  













 
 

Ετος ΕΛΣΤΑΤ 

Αυτοκτονίες  

Δείκτης 
(αυτοκτονίες ανα 

100.000 κατοίκους) 

ΕΛΑΣ 

Αυτοκτονίες  

 

2009 391 3,91 352 

2010 377 3,77 388 

2011 477 4,77 353 

2012 508 5,08 415 

2013 533 5,20 566 

2014  565  5,35 



 
 

 

Ετος 

 

Αυτοκτονίες 

Αθήνα  

 

Αυτοκτονίες 

Θεσσαλονίκη 

 

Αυτοκτονίες 

Πειραιάς  

2009 79 28 33 

2010 66 21 27 

2011 123 34 19 

2012 140 30 13 

2013 123 28 32 

2014  119 43 30 





Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική 
υγεία στην Ελλάδα,  

Γιωτάκος και συν, Ψυχιατρική, 2011 

• διερευνήθηκε η συσχέτιση των οικονομικών δεικτών 
ανεργία και μέσο εισόδημα της τελευταίας 20ετίας και 
των εξής δεικτών ψυχικής υγείας: εισαγωγές σε 
ψυχιατρική κλινική, επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία 
και επείγοντα ψυχιατρικών κλινικών, αυτοκτονίες, 
ανθρωποκτονίες, θνησιμότητα και διαζύγια, την 
τελευταία 10ετία 

• Νοσοκομεία Αιγινήτειο, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, Γενικό Κρατικό Αθηνών και Ευαγγελισμός 

• αρνητική συσχέτιση μεταξύ του μέσου εισοδήματος 
και των επισκέψεων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
και στα επείγοντα 



 

Suicide in Greece 1992–2012: A time-series 
analysis, Papaslanis et al, International Journal 

of Social Psychiatry, 2016  
 

• After 2009, the trend in total SSR increased 
statistically significant annual increase 

• SSR in males presented an initial period of 
modest annual decrease, during the period 
1992–2008 

• After 2009, an annual increase by 9 % was 
revealed. No change in female SSR trend was 
observed during the studied period. 

 



 
 

Criminality and suicide at the onset and during the 
financial crisis in Greece. 

 Tsouvelas G, Kontaxakis V, Papaslanis T, Giotakos O 

Chapter In book: Disasters: Mental Health Context and 
Responses, Cambridge Scholars Publishing,  

Editors: George N. Christodoulou, Juan E. Mezzich, 
Nikos G. Christodoulou, Dusica Lecic-Tosevski 

 
2008-2011 

 “.. the more suicides that appear in a certain 
region, the higher crude rate of criminality 
tends to appear.. ”  

 



 
Attempted suicide during the financial crisis in 

Athens, Stavrianakos et al, Psychiatriki. 2014  

 
• "Sotiria" General Hospital in Athens increase 

of suicide attempts by 36 % (2007 vs 2011) 

• There were no statistically significant 
differences between the two periods 
regarding the gender,  age, and the severity of 
suicide attempts 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stavrianakos K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25035179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stavrianakos K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25035179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25035179


 
Suicide Attempts and Their Interrelation With 
the Economic Crisis in Chania, Greece: A Time-

Series Analysis of the Period 2008-2015. 
Benioudakis et al, Prim Care Companion CNS 

Disord., 2017 
 • 2008  to 2015, 436 suicide attempts (females: 

n = 305 and males: n = 131), General Hospital 
of Chania 

• statistically significant relationship between 
suicide attempts and unemployment rates 

• The rate of suicide attempts peaked in 2012 
and remained relatively high until 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benioudakis ES[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28107615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benioudakis ES[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28107615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107615


 

unemployment rates  
 Έτος  Ανεργία (%) 

2008 8 % 

2009 10 % 

2010 13 % 

2011 18 % 

2012 24 % 

2013 27 % 

2014 27 % 

2015 25 %  

2016 24 %  

2017 23 %  





Το κόστος εργασίας ανά ώρα σε ευρώ 
(εκτός γεωργίας και δημοσίου τομέα) 

ΕΕ 25 

Ευροζώνη 30 

Ελλάδα  14 

Βουλγαρία 5 

Ρουμανία 5 

Νορβηγία 50 

Ολλανδία  33 



 

What has happened to suicides during the 
Greek economic crisis? Findings from an 

ecological study of suicides and their 
determinants (2003–2012),  
Rachiotis et al, BMJ, 2015  

 
• mean suicide rate overall rose by 35% 

between 2010 and 2012, from 3.37 to 
4.56/100 000 population 

• 1% annual increase of unemployment was 
associated with a 0.19/100 000 population 
rise in suicides  

http://bmjopen.bmj.com/content/5/3/e007295.full.pdf


 
 

Suicide, unemployment, and economic 
recession in Spain. Iglesias-García et al, Rev 

Psiquiatr Salud Ment. 2017  

 
 • unemployment Vs suicide, 1999-2013 , Spain 

• each 1% annual increase in unemployment 
was associated with a 6.90% increase in the 
annual variation of suicide in the total 
population  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238615


 

The Great Recession, unemployment and 
suicide. Norström & Grönqvist, J Epidemiol 

Community Health., 2015  

 
 

• unemployment-suicide link using time-series data for 
30 countries spanning the period 1960–2012 

• unemployment rates increased most in country groups 
with the least developed unemployment protection 
(eastern and southern Europe) 

• eastern and southern Europe :  increasing 
unemployment had the most detrimental impact on 
suicide 

• In contrast, the increase in unemployment in 
Scandinavia, with the highest level of unemployment 
protection had no noticeable effect on suicides. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norstr&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gr&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316842/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316842/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316842/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316842/




Συναισθηματικά & γνωστικά συστατικά του 
οικονομικού άγχους 

.  - Οικονομική πίεση (economic strain) “…the 
affective construct consisting of negative 
emotional reactions related to one’s current 
financial status”  

 - Υποκειμενική επάρκεια εισοδήματος 
(perceived income adequacy) “…cognitive 
construct consisting of evaluations of one’s 
current and expected future ability to afford 
basic living needs, and the ability to afford 
current and future lifestyle desires). 

 
• Sears L. (2008), Work related outcomes of financial stress: relating 

perceived income adequacy and financial strain to job performance and 
well-being, Portland State University, Oregon  









.. ο φαύλος κύκλος .. 

•  Οι φτωχοί αποτελούν ομάδα κινδύνου, 
αφού είναι οι πρώτοι που πλήττονται.. 

 

•  Τα άτομα που ήδη νοσούν από ψυχικά 
νοσήματα, λόγω της έκπτωσης στη 
λειτουργικότητα, αποτελούν επίσης ομάδα 
υψηλού κινδύνου.. 

 

• Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, 
όπου η φτώχεια ευνοεί τις ψυχικές 
διαταραχές αλλά και το αντίστροφο 

 



Η Κρίση ως Ευκαιρία.. 

 - καταγραφή ατόμων υψηλού κινδύνου 

  

 - εκπαίδευση ιατρών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας 

 

  - ανίχνευση και θεραπεία της κατάθλιψης 
και άλλων συχνών διαταραχών  

 

 - καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα παροχής 
ψυχικής υγείας  

 



Ανίχνευση Κατάθλιψης  
Πρόληψη Αυτοκτονικότητας  

. 



Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης  

• Προτείνεται από Π.Ο.Υ. 

• 20 θέματα – ερωτήσεις 

• Χρόνος συμπλήρωσης 7 λεπτά 

•  «το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε 
έδειξε ότι την περίοδο αυτή η διάθεσή σας 
είναι σημαντικά πεσμένη και για το λόγο 
αυτό επιβάλλεται να επισκεφτείτε  κάποιον 
ειδικό» 

• Συγκρίσεις : Διαχρονικά, περιοχή,  έτος,  
ηλικία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
νόσο, κλπ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
info@obrela.gr  
www.obrela.gr  

. 

mailto:info@obrela.gr
http://www.obrela.gr/

