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Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτου στη Γαλλία,
αντιπροσωπεύοντας το 28,5% όλων των θανάτων το
2014, ακολουθούμενη από καρδιαγγειακές παθήσεις,
οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 25%. Οι καρδιακές
παθήσεις (ισχαιμικές και άλλες) είναι οι κύριες αιτίες
θανάτου, αλλά ο αριθμός των θανάτων που
οφείλονται στη νόσο του Αλτσχάιμερ και σε άλλες
άνοιες αυξήθηκε ραγδαία από το 2000

Ο καρκίνος είναι η κύρια
αιτία θανάτου
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ΑΙΤΙΕΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ



Η Γαλλία κατέλαβε την ένατη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στις κατά κεφαλήν δαπάνες για
την υγεία το 2015 (3 342 ευρώ κατά κεφαλήν, προσαρμοσμένες στην ισοτιμία αγοραστικής
δύναμης). Ωστόσο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες για την υγεία στη Γαλλία ήταν οι
δεύτερες υψηλότερες (μετά τη Γερμανία) με το 11,1% του ΑΕΠ να διατίθεται για την υγεία.

Οι δαπάνες για την υγεία στη Γαλλία αυξήθηκαν με μέτριο ρυθμό την τελευταία δεκαετία.
Ωστόσο, επειδή οι δαπάνες για την υγεία έχουν αυξηθεί γρηγορότερα από την οικονομία, το
μερίδιο των δαπανών για την υγεία στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά σχεδόν μία εκατοστιαία
μονάδα από το 2005.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά συμβόλαια κοινωνικής μέριμνας είναι το σύστημα ασφάλισης
γήρατος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφορά
εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί νέες προκλήσεις για το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης. Στη Γαλλία, η μακροχρόνια περίθαλψη θεωρείται κρίσιμο ζήτημα κοινωνικής
πολιτικής, και συνδέεται με την έννοια της εξάρτησης που σημαίνει «υψηλός κίνδυνος
εξάρτησης» ή «υψηλός κίνδυνος απώλειας αυτονομίας». Αυτός ο κίνδυνος ορίζεται για τη
γαλλική κυβέρνηση ως ο πέμπτος στη σειρά, προστιθέμενος στο γήρας, την ασθένεια, την
οικογενειακή ανασφάλεια και τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας.

Το 1997, η κυβέρνηση δημιούργησε ένα πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας για να καλύψει τις
ανάγκες των ηλικιωμένων χαμηλού εισοδήματος. Αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε
Prestation Spécifique Dépendance (Ειδικό όφελος για την εξάρτηση). Αυτό το πρόγραμμα
αντικαταστάθηκε το 2002 από ένα άλλο που ονομάζεται Allocation Personnalisée
d’Autonomie (Προσωπική κατανομή αυτονομίας).

Υπάρχουν τρεις τύποι νοσοκομειακών υπηρεσιών για τις γηριατρικές υπηρεσίες: βραχεία
διαμονή (court séjour) μέση διαμονή (moyen séjour) και μακρά διαμονή (long séjour).

Η βραχεία διαμονή είναι για άτομα που νοσηλεύονται σε γηριατρική μονάδα αυξημένης
φροντίδας, για να τους παρέχει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και να διατηρήσει την
αυτονομία τους.

Η μέση διαμονή είναι για την παρακολούθηση και την αποκατάστασή τους (SSR - Soins de
Suite et de Réadaptation) και για τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στο σπίτι.

Η μακροχρόνια διαμονή αφορά μονάδες μακροχρόνιας περίθαλψης (USLD - Unités de
Soins de Longue Durée), δηλαδή για άτομα που χρειάζονται συνεχή ιατρική
παρακολούθηση, άτομα με σημαντική απώλεια αυτονομίας.

Όσον αφορά τους γιατρούς, το 2019, υπάρχουν 2.142 γηρίατροι στη Γαλλία, από συνολικά
226.619 γιατρούς

Πολιτικές κοινωνικής μέριμνας στον τομέα
της υγείας



Στη Γαλλία υπάρχει μια αύξηση στο
προσδόκιμο ζωής, η οποία αποτελεί έναν από
τους κύριους παράγοντες της γήρανσης του
πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό είναι μια
μακρόχρονη ιστορική τάση που ξεκίνησε
αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
και φτάνει τα 80 χρόνια. Για να συγκρίνουμε,
μεταξύ 1800 και 1900, στη Γαλλία το μέσο
προσδόκιμο ζωής στη γέννηση, αυξήθηκε από
τα 30 στα 45 έτη.

Όπως και σε άλλες χώρες, τις βιομηχανικές, οι
Γαλλίδες γυναίκες ζουν περισσότερο από τους
άντρες. Οι γυναίκες ζούσαν από έξι χρόνια
περισσότερο από τους άνδρες το 2015.
Ωστόσο, το χάσμα των φύλων όσον αφορά στα
χρόνια της υγιούς ζωής είναι πολύ μικρότερο,
καθώς οι γυναίκες ζουν μεγαλύτερο ποσοστό
της ζωής τους με κάποιες αναπηρίες. Στην
ηλικία των 65 ετών, μόνο το 45% των
υπολειπόμενων ετών ζωής για τις Γαλλίδες
γυναίκες βιώνεται κατά μέσο όρο χωρίς
αναπηρίες (10,7 έτη από τα 23,5 έτη του
εναπομένοντος προσδόκιμου ζωής), ενώ το
ποσοστό αυτό είναι περίπου το μισό μεταξύ
των ανδρών (9,8 ετών στα 19,4 έτη
προσδόκιμο ζωής).

Το προσδόκιμο υγιούς
ζωής αυξάνεται
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ  ΖΩΗΣ



Η γήρανση της κοινωνίας είναι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Γαλλία αυτή τη στιγμή. Την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημογραφικών
σπουδών της Γαλλίας – Ined, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι 65 249.843 άτομα
από τα οποία τα 13.671.147 είναι άτομα άνω των 65 ετών (ποσοστό που αντιπροσωπεύει το
21,0% του συνολικού πληθυσμού, ενώ τα άτομα 75 ετών και άνω είναι 6 290 954 (9,6%)).
Συγκριτικά, δύο δεκαετίες αντιπροσώπευαν το 15.5%. 
Ο πληθυσμός της Γαλλίας δεν μεγαλώνει αλλά και γερνά. Το 2017, το ποσοστό απασχόλησης
των ατόμων άνω των 65 ήταν γύρω στο 3%.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  65 ΕΤΩΝ
ΚΑΙ  ΑΝΩ



Το 2003, η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε το Σχέδιο Γήρανσης και Αλληλεγγύης (2003-2006)
ως αντίδραση στο κύμα καύσωνα που τον ίδιο χρόνο οδήγησε στο θάνατο 15.000
ηλικιωμένους. Αυτό το πρόγραμμα επέτρεψε τεράστιες επενδύσεις για την κατασκευή ή
ανακαίνιση γηροκομείων.
Αργότερα, τα έτη 2007-2009, η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία κατά της
κακοποίησης ηλικιωμένων - «Bien Vieillir» (Age Well) για την ενίσχυση της υγιούς
γήρανσης.
Οι άλλες πρωτοβουλίες που δημιουργήθηκαν ήταν ένα 5ετές Σχέδιο για τη νόσο Αλτσχάιμερ
(2008-2012), ένα σχέδιο κατά του πόνου (2006-2010), ένα σχέδιο παρηγορητικής
φροντίδας (2008-2012) και ένα σχέδιο πρόληψης αυτοκτονιών (2011-2014).
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών, Αξιολόγησης και Στατιστικής (διεύθυνση de la
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques- Drees), το 2015 υπήρχαν
10.600 γηροκομεία στη Γαλλία.
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Γηροκομεία
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Όσον αφορά στα κέντρα ημέρας, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι. Αυτά που προορίζονται για
άτομα που ζουν στο σπίτι και αυτά που προορίζονται για άτομα που πάσχουν από τη νόσο
Alzheimer ή σχετικές διαταραχές.
Στα πρώτα επιτρέπεται στους ανθρώπους να μείνουν για ένα χρονικό διάστημα (από μισή
ημέρα έως αρκετές ημέρες την εβδομάδα), εκεί οι ηλικιωμένοι επωφελούνται από
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να τους ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν την
αυτονομία τους. 
Η υποδοχή στο δεύτερο είδος των κέντρων ημέρας είναι δυνατή μετά από διάγνωση που
αποδεικνύει την ύπαρξη νευροεκφυλιστικών διαταραχών, κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης
για τη μνήμη.

Κέντρα ημέρας
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ΚΥΡΙΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Όπως αναφέρεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Σπουδών (Institut
National de la statistique et études é Economiques - INSEE), οι περισσότεροι άνθρωποι
ηλικίας 65 ετών και άνω ζουν στο σπίτι τους μέχρι προχωρημένη ηλικία. Το 2015, περίπου
το 2% των ατόμων ηλικίας 65-74 ζούσαν σε θεσμικό περιβάλλον (το ποσοστό αυξάνεται με
την ηλικία - 21% των ατόμων ηλικίας 85 ετών και άνω). Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
επέλεξαν τη θεσμική διαβίωση είναι ως επί το πλείστον λόγω της απώλειας της αυτονομίας
και της επιδείνωσης της υγείας.

Απώλεια αυτονομίας

H Γαλλική κυβέρνηση εγκαθίδρυσε την Επιτροπή Στρατηγικής για την μάχη ενάντια στην
απομόνωση των ηλικιωμένων με πρωτοβουλία της Brigitte Bourguignon (Υφυπουργός
Αυτονομίας). Κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown στην Γαλλία την άνοιξη του
2020υπήρχαν 720 000 απομονωμένοι ηλικιωμένοι. Τον Δεκέμβριο του 2015, ο νόμος περί
"προσαρμογής της κοινωνίας στην γήρανση", θεσπισμένο από τον τότε Υφυπουργό για τους
ηλικιωμένους, Michèle Delaunay, είχε υπογραμμίσει την σημασία των διασυνδέσεων
σημαντικών οργανωτικών φορέων στο πλαίσιο της δομής Monalisa για "εθνική
κινητοποίσηση ενάντια στην απομόνωση των ηλικιωμένων".

Η Επιτροπή Στρατηγικής προάγει την "κινητοποίηση των πολιτών" για τους νέους
ανθρώπους και επιχειρεί να προωθήσει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν διαγενεακούς
συνδέσμους όπως για παράδειγμα αδελφοποιώντας γηροκομεία με σχολεία.

Ποικίλοι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενάντια στην απομόνωση των
ηλικιωμένων διοργανώνουν διάφορα σεμινάρια με θεματικές όπως την σοφρολογία, την
συγγραφή και την ανάγνωση και την φιλοσοφία με στόχο να προάγουν κοινωνικούς δεσμούς
και ανταλλαγές. Μέσω αυτής της οδού δίνεται η ευκαιρία στους ωφελούμενους να
διατηρήσουν την αυτονομία τους και την επαφή τους με άτομα όλων των γενεών.  

Στην Γαλλία, με στόχο τον περιορισμό της κοινωνικής απομόνωσης, την διατήρηση
ανθρώπινης αλληλλεπίδρασης αλλά και την μάχη ενάντια στον γενεακό διαχωρισμό, υπάρχει
ο θεσμός της "διαγενεακής διαμονής" μέσω του οποίου ένας ηλικιωμένος/μία ηλικιωμένη
μπορεί να καλοσωρήσει έναν νέο/μία νέα να ζήσει μαζί του/της κάτω από την ίδια στέγη.
Αυτού του τύπου η διαμονή βασίζεται στην αρχή του "δίνω και παίρνω", το οποίο σημαίνει
ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπος δίνει ένα δωμάτιο σε έναν νέο άνθρωπο με αντάλλαγμα την
συμβολή/εμπλοκή του νέου στην καθημερινή ζωή (όπως πχ την παρουσία του/της, βοήθεια
για τα βασικά ψώνια κλπ).

Κοινωνική απομόνωση



Η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων είναι πραγματικότητα, το 49% των Γάλλων άνω των 60
έχουν οικονομική ανασφάλεια. Ένα 13% των ηλικιωμένων δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί,
μεταξύ των οποίων το 6% δεν είναι σε θέση να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό του χωρίς
υπερχρέωση και το 7% δηλώνει ότι δυσκολεύεται όλο και περισσότερο. Αυτό το 13% των
ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, υπερεκπροσωπείται
μεταξύ των γυναικών των οποίων οι συντάξεις είναι κατά κύριο λόγο πολύ χαμηλότερες από
εκείνες των ανδρών λόγω των μισθολογικών διαφορών.

Τα κύρια έξοδα των ηλικιωμένων σχετίζονται με την υγεία (τα οδοντιατρικά και τα οπτικά
είναι τα πιο προβληματικά θέματα) και την ενεργειακή διαχείριση (ηλεκτρική ενέργεια,
θέρμανση κ.λπ.). Το 35% των ατόμων άνω των 60 αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτόν τον
τομέα.
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Φτώχεια
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Υπάρχει έλλειψη υποστήριξης στα γηροκομεία, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Έρευνας,
Μελετών, Αξιολόγησης και Στατιστικής (διεύθυνση de la Recherche, des Etudes, de
l'Evaluation et des Statistiques- Drees), το 2015, στο 44% των γηροκομείων το προσωπικό
ανέφερε δυσκολίες στην πρόσληψη. Το 9% των γηροκομείων έχουν τουλάχιστον μία κενή
θέση σε φροντιστές για περισσότερο από 6 μήνες και το 10% από αυτά έχουν τουλάχιστον
μία κενή θέση στο συντονισμό ιατρών για περισσότερο από 6 μήνες

Έλλειψη γηροκομείων

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Les Petits Frères des Pauvres, 4 εκατομμύρια ηλικιωμένων ηλικίας 60
ετών και άνω δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Το 14% των ηλικιωμένων ηλικίας 60-70
εξαιρούνται. Αυτή η ψηφιακή εκτόπιση επηρεάζει ιδιαίτερα τους 80 ετών και άνω,
περισσότερους δηλαδή από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Αυτός ο ψηφιακός αποκλεισμός έχει γίνει επιβαρυντικός παράγοντας απομόνωσης. Στη
Γαλλία, το 2017, 900.000 ηλικιωμένοι δεν είχαν καμία επαφή (οικογένεια ή φίλοι) και
300.000 ήταν σε κατάσταση «κοινωνικού θανάτου» χωρίς επαφή με κανένα κύκλο
κοινωνικότητας. Αυτή η απομόνωση ενισχύθηκε με την πανδημία. Πράγματι, περισσότεροι
από 720.000 ηλικιωμένοι δεν είχαν επαφή με τις οικογένειές τους στην πρώτη καραντίνα
και 650 000 από αυτούς δεν βρήκαν κανέναν να μιλήσουν.

Συμμετοχή στις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών επαφών των ανθρώπων
(ιδιαίτερα των διαγεννεακών επαφών) 

Βελτίωση του συστήματος υγείας

 Ενδυνάμωση της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε χόμπυ, κινητικότητες, ταξίδια και
δράσεις  κοινωνικοποίησης

Μόρφωση των ανθρώπων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

Οι κύριες προτεραιότητες της ενδυνάμωσης των ατόμων άνω των 65 είναι¨¨
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