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Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

ΥΔΡΙΑ - Φαρμακοληψία

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΡΙΑ οι συμμετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν όλα τα φάρμακα και τα διατροφικά

συμπληρώματα που είχαν λάβει το τελευταίο 24ωρο και την τελευταία βδομάδα καθώς και αυτά που λάμβαναν

συστηματικά.

Αποτελέσματα
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Κατηγορία φαρμάκων %

Φάρμακα  για τη θεραπεία της υπέρτασης 27.1

Φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα 20.5

Θεραπεία του θυρεοειδούς 12.3

Αντιθρομβωτικοί παράγοντες 12.3

Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη 8.5

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρρευματικά φάρμακα 8.3

Αντικαταθλιπτικά 4.8

Αγχολυτικά 4.6

Φάρμακα κατά της αναιμίας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

συμπληρώματα διατροφής)

3.7

Φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών 3.6

Φάρμακα για τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων 3.2

Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στην καλοήθη  υπερτροφία του 

προστάτη

3.0

Κατηγορία φαρμάκων (συνέχεια) %

Φάρμακα με δράση στον μεταβολισμό των οστών 2.7

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 2.6

Αντισταμινικά για συστηματική χρήση 2.4

Αντιεπιληπτικά 2.1

Κορτικοστεροειδή για συστηματική χρήση 1.3

Αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες 1.3

Αντιψυχωσικά 1.0

Ορμόνες του φύλου και τροποποιητικά με δράση στο γεννητικό 

σύστημα

0.9

Υπνωτικά και ηρεμιστικά 0.8

Φάρμακα κατά της άνοιας 0.8

Αντιπαρκινσονικά 0.4

Ποσοστό ατόμων  που αναφέρουν λήψη φαρμάκων διαφόρων κατηγοριών  

Αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού στην Ελλάδα

Συμπεράσματα 

Αποτελέσματα (συνέχεια) 

� Ένας στου τέσσερις ενήλικες μόνιμους κάτοικους της Ελλάδας λαμβάνει φάρμακα για τη θεραπεία της υπέρτασης με το

ποσοστό των γυναικών να υπερτερεί έναντι αυτού των ανδρών

� Ένας στου πέντε λαμβάνει φάρμακα για μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση

μεταξύ των δύο φύλων

� Ένας στους δέκα περίπου λαμβάνει φάρμακα για το σακχαρώδη διαβήτη, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των

δύο φύλων

� Το 5% του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνει αντικαταθλιπτικά με το ποσοστό των γυναικών να είναι περίπου 3

φορές μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών

� Το 5% του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνει αγχολυτικά με το ποσοστό των γυναικών να είναι περίπου 3 φορές

μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών
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Ποσοστό ατόμων  που αναφέρουν λήψη φαρμάκων διαφόρων κατηγοριών  ανά φύλο
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