Ygeia 2
ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Περιγραφή
Ο δείκτης περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη του προσδόκιμου χρόνου ζωής του
συνόλου του πληθυσμού, καθώς και των δύο φύλων χωριστά στην Ελλάδα την
περίοδο 1990-2006. Προσδόκιμος χρόνος ζωής είναι ο χρόνος που αναμένεται να
ζήσει ένα νεογέννητο άτομο.
Σημασία του δείκτη
Ο δείκτης Ygeia 2 «Προσδόκιμος χρόνος ζωής» επιλέχθηκε επειδή έχει άμεση σχέση
με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης και της διαβίωσης των κατοίκων. Χαμηλό
προσδόκιμο ζωής μπορεί να συσχετιστεί με χαμηλή ποιότητα ζωής και αντίστροφα.
Θεωρείται σημαντικός δείκτης που αντανακλά την πρόοδο και τον εκπολιτισμό των
κατοίκων μιας χώρας.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Τα στοιχεία προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και
αναφέρονται σε επίπεδο χώρας. Αν και τα δεδομένα αφορούν το σύνολο των
κατοίκων της Ελλάδας εντούτοις μπορεί να θεωρηθεί πως ο προσδόκιμος χρόνος
ζωής των κατοίκων του Νομού Θεσσαλονίκης δεν αποκλίνει σημαντικά από τον
αντίστοιχο πανελλαδικό χρόνο και επομένως η χρήση των πανελλαδικών στοιχείων
παρέχει την απαιτούμενη πληροφορία με αξιοπιστία και εγκυρότητα.
Πορεία του δείκτη
Ο προσδόκιμος χρόνος ζωής των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 3,9% περίπου την περίοδο
1990-2006. Έτσι, ένα νεογέννητο στην Ελλάδα το έτος 2006 αναμένεται να ζήσει
κατά μέσο όρο 80,0 έτη. Ο προσδόκιμος χρόνος ζωής για τις γυναίκες αυξήθηκε κατά
3,8% περίπου την ίδια περίοδο. Το έτος 2006 ανήλθε στα 82,0 έτη, δηλαδή 5 έτη
περισσότερα από τον αντίστοιχο των ανδρών. Η αύξηση για τους άνδρες την ίδια
περίοδο ήταν της τάξης του 2,7%, σαφώς μικρότερη από εκείνη των γυναικών.
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Εικόνα 1: Προσδόκιμος χρόνος ζωής στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας και
ανά φύλο
Η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής την περίοδο 1990-2006 θεωρείται
ικανοποιητική, αντανακλώντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής και με πληρέστερη
ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους κατοίκους της Ελλάδας. Ο προσδόκιμος χρόνος
ζωής στην Ελλάδα όμως, αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό από τον αντίστοιχο άλλων
Ευρωπαϊκών κρατών, με αποτέλεσμα ο προσδόκιμος χρόνος ζωής στη χώρα μας
σήμερα να υπολείπεται έναντι πολλών Ευρωπαϊκών κρατών, σε αντίθεση με τα
παλαιότερα έτη. Συγκεκριμένα, το έτος 1995 ο προσδόκιμος χρόνος ζωής των
αρρένων στην Ελλάδα ήταν υψηλότερος από ότι σε άλλες 24 χώρες (σε σύνολο 28),
το 2000 σε 21 (29 χώρες) και το 2005 σε 18 (30 χώρες). Ανάλογη τάση παρατηρείται
και για τον προσδόκιμο χρόνος ζωής των γυναικών, όπου το έτος 1995 η χώρα μας
βρισκόταν στην 10η θέση (σε σύνολο 28 χωρών), έπεσε το 2000 στη 13η θέση (29
χώρες) και σημείωσε περαιτέρω πτώση με αποτέλεσμα το έτος 2006 η χώρα μας να
κατατάσσεται στην 17η θέση (30 χώρες).

