ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝ
ΦυξδεάΝΤΰ έα
ΟλΫ

βμΝΓδπ ΪεκμΝ
Ψυξέα λκμ

θ άμΝΦυξδα λδεάμΝΚζδθδεάμΝζ1ζΝ
 λα ΝΝκ κεκη έκυΝΑγβθυθ

ΣκΝ πέεαδλκΝ βμΝ υαά β βμΝΰδαΝ κΝλσζκΝ
κυΝ ΝΣΝ βθΝΠαΰεσ ηδαΝΤΰ έα
• Πλσ φα βΝε φαζαδαεάΝ θέ ξυ βΝ κυΝ ΝΣΝ
απσΝG20, πλέζδκμΝβίίλ,ΝΝΝιηίΝ δμΝ κζΪλδα
• Eπαθαεαγκλδ ησμΝ κυΝ ΝΣΝπμΝπαΰεσ ηδκμΝ
πδ π δεσμΝ ΰΰυβ άμ
• ΗΝπλκ φυΰάΝ κΝΣαη έκΝαπσΝξυλ μΝσππμΝβ
Γ πλΰέα, Ουελαθέα, Ουΰΰαλέα, Ι ζαθ έα,
Λ κθέα, Παεδ Ϊθ, Σ λίέα, Λ υεκλπ έα,
Ι ζαθ έα εαδ κ ζ Σαζία σλ, υπκ δεθτκυθΝ
ηέαΝθΫαΝ υθαηδεάΝ κυΝ ΝΣΝπμΝηΫ κΝ
αθ δη υπδ βμΝ βμΝελέ βμέΝ

Ι

κλδεάΝαθα λκηάΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυΝ ΝΣ

λξδεΪΝπλκίζ πσ αθΝαυ σηα βΝη αφκλΪΝ
ε φαζαέκυ δμΝυπκοάφδ μΝξυλ μΝεαδΝ
ηΪζδ αΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ δ γθάΝΠδ π δεάΝ
θπ βΝΧΙnternational Credit Union).
• Σ ζδεΪΝσηπμΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ πθΝΗΠ Ν
υπ λέ ξυ αθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βθΝ– εΝ βμΝ
βηδκυλΰέαμΝ κυΝΣαη έκυ- πδίκζάΝ
πλσ γ πθΝ υθκ υ δευθΝη αλλυγηδ δευθΝ
σλπθ,Νη Ν εκπσΝαελδίυμΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ
βμΝαπκπζβλπηάμΝ κυΝ αθ έκυέΝ

•

υθκ

υ δεΫμΝπλκςπκγΫ
“conditionalities”

δμΝ

- θέ ξυ βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝδ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝΝ
- Μ έπ βΝ βμΝ ιΪλ β βμΝαπσΝΪζζβΝιΫθβΝίκάγ δα
- θ δπζβγπλδ δεάΝ λα βΰδεά
•

υθαηέαΝπλκ αληκΰάμΝ αΝη αλλυγηδ δεΪΝ
ηΫ λαμ
- απσ υλ βΝε φαζαδαευθΝπσλπθ
- ατιβ βΝεσ κυμΝ αθ δ ηκτΝ δμΝ δ γθ έμΝαΰκλΫμ
- υπκίΪγηδ βΝαπσΝ κυμΝ δ γθ έμΝκέεκυμΝαιδκζσΰβ βμΝ
(Landes, 1998).

πδπ υ

δμΝ αθ δ ηκτΝαπσΝ ΝΣΝ
Παΰεσ ηδαΝΤΰ έαΝ-1

βθΝ

• Μ ζΫ βΝΰδαΝφυηα έπ βΝ Νξυλ μ-ηΫζβΝ κυΝ
πλυβθΝ κ δαζδ δεκτΝηπζκε
•

πδπ υ δμΝ πθΝσλπθΝ αθ δ ηκτμ
η έπ βΝ βηκ έπθΝ απαθυθ,Νη έπ βΝ
ΰδα λυθήα γ θά,Νηδελσ λβΝεΪζυοβΝΰδαΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝεα απκζΫηβ βμΝ βμΝφυηα έπ βμ

• Μ Ν βθΝΫικ κΝ βμΝξυλαμΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ κυΝ
ΝΣΝκδΝ έε μΝαθ δ λΪφβεαθΝάΝ παθάζγαθΝ
βθΝπλκ- ΝΣΝεα Ϊ α β
(Stuckler et al. 2008, Dye 2005).

πδπ υ

δμΝ αθ δ ηκτΝαπσΝ ΝΣΝ
Παΰεσ ηδαΝΤΰ έαΝ- 2

βθΝ

•

αθ δ ησμΝαπσΝΪζζ μΝπβΰΫμΝ ε σμΝ ΝΣΝ
πΫφ λ Νηδελσ λβΝγθβ δησ β αΝαπσΝ
φυηα έπ βΝεαδΝκυ Ϋ λβΝ πέ λα βΝ κΝ
γθδεσΝ τ βηαΝυΰ έαμΝ
• ΗΝατιβ βΝ πθΝ βηκ έπθΝ απαθυθ,ΝπκυΝ κΝ
ΝΣΝπΪθ αΝπλκ παγ έΝθαΝπ λδκλέ δ,ΝΫξ δΝ
Ϊη βΝ ξΫ βΝη Ν βθΝη έπ βΝ βμΝπαδ δεάμΝ
γθβ δησ β αμΝ
( Palma-Solis, 2009).
(Stuckler et al. 2008).

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝΓ θδεάΝΤΰ έαΝ- 1
Μ α-αθΪζυ βμΝ11Νη ζΫ μΝΝπκυΝαθαφΫλκθ αθΝ ΝκδεκθκηδεΫμΝελέ
ΝΡπ έα,ΝΝσ δαΝΚκλΫα,ΝΑφλδεαθδεΫμ,Ν υλππαρεΫμΝάΝξυλ μΝ βμΝ
Νσ δαμΝάΝΚ θ λδεάμΝΑη λδεάμέ
Αθα εσπβ αθΝη ζΫ μΝπκυΝαθΫζυαθΝ βΝγθβ δησ β αΝ κΝΰ θδεσΝ
πζβγυ ησΝΝ Νπ λδσ κυμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ υΰελδθση θ μΝη Ν
π λδσ κυμΝΝπλδθΝάΝη ΪΝ βθΝελέ β.

δμΝ

ΟδΝπ λέκ κδΝ πθΝκδεκθκηδευθΝελέ πθΝ
ξ έ βεαθΝη μ
- ατιβ βΝ βΝγθβ δησ β αΝαπσΝσζ μΝ δμΝαδ έ μ
δμΝιΝαπσΝ δμΝκΝη ζΫ μΝπκυΝεα ΫΰλαφαθΝ
δ δεΪΝ ξ δεΪΝ
κηΫθαΝεαδΝη ΝηδαΝατιβ βΝ
βΝγθβ δησ β αΝαπσΝεαλ δαΰΰ δαεΪΝ
θκ άηα α δμΝθΝαπσΝ δμΝιΝη ζΫ μέΝ
Falagas ME, Vouloumanou EK, Mavros MN, Karageorgopoulos DE. Economic
crises and mortality: a review of the literature. Int J Clin Pract 2009,
63:1128-1135.

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝΓ θδεάΝΤΰ έαΝ- 2
- ατιβ βΝγθβ δησ β αμΝ ιαδ έαμΝ
αθαπθ υ δευθΝζκδηυι πθ,ΝξλσθδαμΝ
βπα δεάμΝθσ κυ,Ναυ κε κθδυθ,Ν
αθγλππκε κθδυθΝεαδΝγθβ δησ β αμΝ
πθΝίλ φυθΝπαλα βλάγβε Νεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝελέ πθΝ Ν
σζ μΝ δμΝη ζΫ μΝ
- βΝγθβ δησ β αΝαπσΝ λκξαέαΝ
α υξάηα αΝ ζα υγβε
δμΝ
κδεκθκηδεΫμΝελέ δμΝ ΝηΝαπσΝ δμΝθΝ
η ζΫ μΝ

Falagas ME, Vouloumanou EK, Mavros MN, Karageorgopoulos DE.
Economic crises and mortality: a review of the literature. Int J Clin
Pract 2009, 63:1128-1135.

πδπ υ

δμΝ

βθΝουξδεάΝυΰ έαΝ- 1

• Μ α-αθΪζυ βΝ πθΝ πδπ υ πθΝ βμΝαθ λΰέαμΝ
βθΝουξδεάΝυΰ έα,Νπ λδζαηίΪθκθ αμΝαθαφκλΫμΝ
ηΫξλδΝ κΝβίίκ, βγιΝ δαπκζδ δ ηδεΫμΝεαδΝκιΝΝ
δαξλκθδεΫμΝη ζΫ μ
•

τκΝαπσΝ δμΝη έακθ μΝ πδπ υ δμΝ πθΝ
κδεκθκηδευθΝελέ πθΝ έθαδΝβΝ ζΪ π βΝ κυΝ
δ κ άηα κμ εαδΝβΝατιβ βΝ βμΝαθ λΰέαμ.

- κδΝΪθ λΰκδΝά αθΝ βηαθ δεΪΝπδκΝ υξθΪΝ
απ ζπδ έαΝαπσΝ κυμΝ λΰααση θκυμέΝ

Ν

Paul K, Moser K. Unemployment impairs mental health: meta-analyses. J
Vocat Behav 2009;74: 264-282

πδπ υ
-

δμΝ

βθΝουξδεάΝυΰ έαΝ- 2

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝΰδαΝαλε κτμΝ έε μΝ
ουξδεάμΝυΰ έαμΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ ΝΝ
υηπ υηα αΝαπσΰθπ βμ, εα Ϊγζδοβμ,
Ϊΰξκυμ, ουξκ πηα δεΪ, ε βθ υπκε δη θδεά
αέ γβ βμ αυ κ ε έηβ βμ εαδ υ ιέαμέ
- o ηΫ κμΝαλδγησμΝα σηπθΝη ΝουξκζκΰδεΪΝ
πλκίζάηα αΝη αιτΝ πθΝαθΫλΰπθΝά αθΝγζΣ,Ν
Ν τΰελδ βΝΝη Ν κΝ1θΣΝ πθΝ λΰααση θπθΝ
α σηπθ

Paul K, Moser K. Unemployment impairs mental health: meta-analyses.
J Vocat Behav 2009;74: 264-282

πδπ υ

δμΝ

βθΝουξδεάΝυΰ έαΝ- 3

- oδΝΪθ λ μΝεαδΝκδΝ λΰααση θκδΝ Ν
ξ δλκθαε δεΫμΝ λΰα έ μΝ πβλ Ϊακθ αθΝ
π λδ σ λκΝαπσΝ βθΝαθ λΰέαΝαπσΝσ δΝκδΝ
ΰυθαέε μΝεαδΝκδΝ λΰααση θκδΝ ΝυπαζζβζδεΫμΝ
κυζ δΫμέΝ
- σ κΝπδκΝη ΰΪζκΝά αθΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
βμΝαθ λΰέαμ,Ν σ κΝπδκΝη ΰΪζ μΝά αθΝκδΝ
πδπ υ δμΝ βμΝ βθΝουξδεάΝυΰ έαέΝ
Paul K, Moser K. Unemployment impairs mental health:
meta-analyses. J Vocat Behav 2009;74: 264-282

πδπ υ

δμΝ

βθΝουξδεάΝυΰ έαΝ- 4

- κΝαλθβ δεσμΝαθ έε υπκμΝ βμΝαθ λΰέαμΝ βθΝ
ουξδεάΝυΰ έαΝά αθΝπδκΝδ ξυλσμΝ Νξυλ μΝη Ν
α γ θΫμΝ πέπ κΝκδεκθκηδεάμΝαθΪπ υιβμ,Ν
Ϊθδ βΝεα αθκηάΝ δ κ άηα κμΝάΝα τθαηαΝ
υ άηα αΝπλκ α έαμΝεα ΪΝ βμΝαθ λΰέαμέ
- πλκΰλΪηηα αΝπαλΫηία βμΝΰδαΝ κυμΝ
αθΫλΰκυμΝαπκ έξ βεαθΝη λέπμΝ
απκ ζ ηα δεΪΝ βθΝαθαεκτφδ βΝ βμΝ
υ φκλέαμΝαπσΝ βθΝαθ λΰέαΝΰδαΝΪ κηαΝπκυΝ
Ϋη θαθΝ υθ ξυμΝΪθ λΰα
Paul K, Moser K. Unemployment impairs mental health:
meta-analyses. J Vocat Behav 2009;74: 264-282

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝ υ κε κθδεσ β αΝ
υλυπβΝ- 1

•

βθΝ

ι Ϊ βεαθΝκδΝ ξΫ δμΝη αιτΝ πθΝ
η αίκζυθΝ βθΝαθ λΰέαΝεαδΝ βΝ
γθβ δησ β αΝΧ Ν ξΫ βΝεαδΝη Ν κθΝ τπκΝ βμΝ
εΪγ ΝευίΫλθβ βμΨΝ ΝβθΝξυλ μΝ βμΝ
υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Νη αιτΝ πθΝ υθΝ
1λιίΝεαδΝβίίιέ
Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, et al. The public
health effect of economic crisis and alternative
policy responses in Europe: an empirical
analysis. Lancet, 2009; 374:315-323.

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝ υ κε κθδεσ β αΝ
υλυπβΝ- 2

βθΝ

- ΰδαΝεΪγ Νατιβ βΝ1ΣΝ βθΝαθ λΰέα,Νυπάλξ Ν
ατιβ βΝί,κΣΝ δμΝαυ κε κθέ μΝΧ Νβζδεέ μΝ
εΪ πΝ πθΝθηΝ υθΨ
- ΰδαΝεΪγ Νατιβ βΝ1ΣΝ βθΝαθ λΰέα,Νυπάλξ Ν
ατιβ βΝί,κΣΝ δμΝαθγλππκε κθέ μΝ
- αΝ λκξαέαΝα υξάηα αΝ ζα υγβεαθΝεα ΪΝ
1,5%.
Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, et al. The public health effect of
economic crisis and alternative policy responses in Europe: an
empirical analysis. Lancet, 2009; 374:315-323.

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝ υ κε κθδεσ β αΝ
υλυπβΝ- 3

βθΝ

- αυιά δμΝ βμΝαθ λΰέαμΝ ξ έακθ αδΝη Ν
βηαθ δεΫμΝίλαξυπλσγ η μΝαυιά δμΝ Ν
πλσπλκυμΝγαθΪ κυμΝζσΰπΝίέαμ
- αυιά δμΝ βμΝαθ λΰέαμΝ ξ έακθ αδΝη Ν
η δυ δμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝγαθΪ πθΝαπσΝ
λκξαέαΝα υξάηα α

Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, et al. The public health effect of
economic crisis and alternative policy responses in Europe: an
empirical analysis. Lancet, 2009; 374:315-323

ΟδεκθκηδεάΝΚλέ βΝεαδΝ υ κε κθδεσ β αΝ
υλυπβΝ- 4

βθΝ

- εΪγ ΝαυιβηΫθβΝ πΫθ υ βΝ1ίΝ κζαλέπθΝαθΪΝ
Ϊ κηκΝΰδαΝπλκΰλΪηηα αΝ άλδιβμΝ βμΝ
αΰκλΪμΝ λΰα έαμ,Νη έπθ Ν βθΝ πέ λα βΝ βμΝ
αθ λΰέαμΝ δμΝαυ κε κθέ μΝεα ΪΝί,ίγκΣέΝ
- πλκΰλΪηηα αΝ άλδιβμΝ βμΝαΰκλΪμΝ
λΰα έαμΝπκυΝελα κτθΝεαδΝ παθ θ Ϊ κυθΝ
κυμΝ λΰααση θκυμΝ Ν λΰα έ μΝη λδΪακυθΝ
εΪπκδ μΝαλθβ δεΫμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ υθΫπ δ μΝ
πθ κδεκθκηδευθΝυφΫ πθ.
Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, et al. The public health effect of economic
crisis and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis.
Lancet, 2009; 374:315-323

ΚκδθπθδεάΝ

άλδιβ

• ξΫ βΝη αιτΝΝ πθΝ βησ δπθΝεκδθπθδευθΝ
απαθυθΝεαδΝ πθΝαυ κε κθδυθΝ δμΝβιΝξυλ μΝ
κυΝΟλΰαθδ ηκτΝΰδαΝ βθΝΟδεκθκηδεάΝυθ λΰα έαΝ
εαδΝ θΪπ υιβΝΧOECDΨΝαπσΝ κΝ1λκίΝΫπμΝ κΝβίίγέΝ
• ΣαΝ υλάηα αΝ έξθκυθΝσ δΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ
εκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝηπκλκτθΝθαΝ
απκ ζΫ κυθΝαπ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝ
πλσζβοβΝ πθΝαυ κε κθδυθΝεαδΝ δ δεΪΝ Νξυλ μΝ
πκυΝίδυθκυθΝηδαΝεκδθπθδεάΝελέ βΝάΝη Ϊία βέ
Park Y, Kim M, Kwon S, Shin Y. The Association between public social
expenditure and suicides: evidence from OECD countries. J Prev
Med Pub Health 2009;42:123-129.

πδπ υ δμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ Ν
θκ δκαθα κζδεΫμΝα δα δεΫμΝξυλ μΝ κΝ1λλι-1998 (1)
• Μ ζΫ βΝ ΝΙαππθέα,ΝΥκθΰεΝΚκθΰε,ΝΝσ δαΝΚκλΫα,ΝΣαρίΪθ,Ν
δΰεαπκτλβ,ΝΝΣαςζΪθ βέΝ
• Υλβ δηκπκδάγβεαθΝ
κηΫθαΝΰδαΝ δμΝαυ κε κθέ μΝΰδαΝ βθΝ
π λέκ κΝ1λκη-βίίθΝεαδΝαθαζτγβεαθΝ αΝπκ κ ΪΝ
αυ κε κθδυθΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝφτζκΝεαδΝ βθΝβζδεέαΝΰδαΝΪ κηαΝ
ΪθπΝ πθΝ1ηΝ υθέΝ
• ΟδΝ Ϊ δμΝ αΝ δαατΰδα,Ν κυμΝΰΪηκυμ,Ν βθΝαθ λΰέα,Ν κΝεα ΪΝ
ε φαζάθΝαεαγΪλδ κΝ ΰξυλδκΝπλκρσθΝεαδΝβΝεα αθΪζπ βΝ
αζεκσζΝ υΰελέγβεαθΝη Ν δμΝ Ϊ δμΝ αΝπκ κ ΪΝ
αυ κε κθδυθΝ
Chang S-S, Gunnell D, Sterne JAC, et al. Was the economic crisis
1997- 1998 responsible for rising suicide rates in east/southeast
Asia? A time-trend analysis for Japan, Hong Kong, South Korea,
Taiwan, Singapore and Thailand. Soc Sci Μed 2009;69:1322-1331.

πδπ υ δμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ Ν
θκ δκαθα κζδεΫμΝα δα δεΫμΝξυλ μΝ κΝ1λλι-1998 (2)

- βΝγθβ δησ β αΝαπσΝαυ κε κθέαΝ ζα υγβε Ν
αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’κίΝεαδΝ δμΝαλξΫμΝ
κυΝ’λίΝαζζΪΝ βΝ υθΫξ δαΝαυιάγβε Ναδ γβ ΪΝ
Νσζ μΝ δμΝξυλ μΝ ε σμΝαπσΝ βΝδΰεαπκτλβ,Ν
βΝκπκέαΝ έξ Ν αγ λΪΝη δκτη θαΝπκ κ ΪΝ
αυ κε κθδυθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ δ ιαΰπΰάμΝ
βμΝη ζΫ βμ
- Ν τΰελδ βΝη Ν κΝ1λλι,Ν αΝπκ κ ΪΝ
αυ κε κθδυθΝ πθΝαθ λυθΝ κΝ1λλκΝαυιάγβεαθΝ
εα ΪΝγλΣΝ βθΝΙαππθέα,ΝζζΣΝ κΝΥκθΰεΝ
ΚκθΰεΝεαδΝζηΣΝ βθΝΚκλΫαΝΧβΝατιβ βΝ δμΝΝ
αυ κε κθέ μΝΰυθαδευθΝά αθΝζδΰσ λκΝ
αδ γβ άΨ

πδπ υ δμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ Ν
θκ δκαθα κζδεΫμΝα δα δεΫμΝξυλ μΝ κΝ1λλι-1998 (3)

- 1ίέζίίΝπ λδ σ λ μΝαυ κε κθέ μΝ κΝ1λλκΝ
απσΝ κΝ1λλιΝ βθΝΙαππθέα,Ν κΝΥκθΰεΝΚκθΰεΝ
εαδΝ βθΝΚκλΫαΝ
- παλσηκδ μΝαυιά δμΝ πθΝαυ κε κθδυθΝ θΝ
εα αΰλΪφβεαθΝ ΝΣαρίΪθΝεαδΝδΰεαπκτλβ,Ν
δμΝ υκΝξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝβΝκδεκθκηδεάΝ
ελέ βΝ έξ Νηδελσ λβΝ πέ λα βΝ κΝ ΠΝεαδΝ
βθΝαθ λΰέαΝ
- υ ξΫ δ βΝ βμΝα δα δεάμΝκδεκθκηδεάμΝ
ελέ βμΝη Ναπσ κηβΝατιβ βΝ κυμΝγαθΪ κυμΝ
απσΝαυ κε κθέ μΝ ΝεΪπκδ μ,ΝαζζΪΝσξδΝ Ν
σζ μ,Ναθα κζδεΫμήθκ δκαθα κζδεΫμΝα δα δεΫμΝ
ξυλ μΝ- αυ άΝβΝατιβ βΝ υθ Ϋ αδΝπδκΝ
θΪΝ
η Ν βθΝατιβ βΝ βθΝαθ λΰέα

υ κε κθέ μΝ ΝΝσ δαΝΚκλΫαΝεαδΝΙθ έα
βθΝπ λέκ κΝ1λκθ-2005
•
•

•

Η αθΪζυ β π λδζΪηίαθ κ ξ δεσ πκ κ σ
αυ κε κθδυθ εαδ κ πκ κ σ αυ κε κθδυθ
αθΪζκΰα η κ φτζκ εαδ βθ βζδεέαέ
ΣαΝ υπκπκδβηΫθαΝΰδαΝ βθΝβζδεέαΝπκ κ ΪΝ
αυ κε κθδυθΝ βΝΝσ δαΝΚκλΫαΝαυιάγβεαθΝεα ΪΝ
λκΣΝ κυμΝΪθ λ μΝΧαπσΝ1ηΝ ΝγίΝ Ν1ίίέίίίΝ
εα κέεκυμΨΝεαδΝεα ΪΝ1βηΣΝ δμΝΰυθαέε μΧαπσΝθΝ Ν
1γΝ Ν1ίίέίίίΨέΝ
ΚαδΝ αΝ τκΝφτζα,ΝβΝαθαζκΰδεάΝατιβ βΝ αΝ
πκ κ ΪΝαυ κε κθδυθΝά αθΝπδκΝ ιΫξκυ αΝη αιτΝ
α σηπθΝβζδεέαμΝεΪ πΝ πθΝζηΝ υθ

Kwon J-W, Chun H, Cho S. A closer look at the increase of suicide rates in South Korea
from 1986-2005. BMC Public Health 2009; 8:72.
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υηπ λα ηα δεΪέέ 1

• ΟδΝ δα αλαξΫμΝ βμΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ
φαέθ αδΝθαΝαπκ ζκτθΝη έακθαΝ
πζ υλΪΝ πθΝ δα αλαξυθΝ βμΝΰ θδεάμΝ
υΰ έαμΝ Νπ λδσ κυμΝκδεκθκηδευθΝ
ελέ πθΝ
• ΣαΝ υλάηα αΝ έξθκυθΝ ξΫ βΝ
αθΪη αΝ βθΝ δα δεάΝκδεκθκηδεάΝ
ελέ βΝεαδΝ βθΝαπσ κηβΝατιβ βΝ πθΝ
αυ κε κθδυθΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ
ξυλ μΝ βμΝαθα κζδεάμΝ έαμ

υηπ λα ηα δεΪέέΝβ

•  δμΝξυλ μΝ βμΝ έ έΝβΝαυιαθση θβΝ
αθ λΰέαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βηαθ δεΫμΝ
ίλαξυπλσγ η μΝαυιά δμΝ Ν
πλσπλκυμΝγαθΪ κυμΝζσΰπΝίέαμ,ΝεαδΝ
η Νη έπ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝγυηΪ πθΝ
Ν λκξαέαΝα υξάηα α
• ΠλκΰλΪηηα αΝ άλδιβμΝ βμΝαΰκλΪμΝ
λΰα έαμ,Ν Νξυλ μΝ κυΝΟΟ ,Ν
η λδΪακυθΝεΪπκδ μΝ υ ίΪ αξ μΝ
πδπ υ δμΝ βθΝυΰ έα

Π Ρ Μ  ΙΝΓΙ ΝΣΗΝΝ ΝΣΙΜ ΣΧΠΙΗΝ
ΣΟΤΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΝ ΓΥΟΤ
•

πέπ κΝπλσζβοβμμΝ
- Πλπ κΰ θΫμ ΧΪη βΝπλκ α έαΝεαδΝκδεκθκηδεάΝ
δ κλλκπέαΝ κΝ υλτ λκΝεκδθπθδεσΝ τθκζκ),
- υ λκΰ θΫμ Χί ζ έπ βΝαθ δη υπδ βμΝεαδΝ
επαέ υ βΝκηΪ πθΝυοβζκτΝεδθ τθκυ)
- Σλδ κΰ θΫμ Χαθ δη υπδ βΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΝ
πθ πζβΰΫθ πθ)
• ΦκλΫαμμ Ολΰαθδ ησμΝάΝΚυίΫλθβ β
• δεαδκτξκμμΝΟλΰαθδ ησμΝάΝ κΝΪ κηκΝαυ σΝ
εαγ αυ σ

βησ δ μΝπκζδ δεΫμΝπαλΫηία βμΝ
• Πλπ κΰ θΫμΝ πέπ κμ λα βΰδεΫμΝκδεκθκηδεάμΝ
θέ ξυ βμΝη Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝγΫ πθΝ λΰα έαμ
εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ βμΝ
κδεκθκηέαμ.
•
υ λκΰ θΫμΝ πέπ κμ πλκΰλΪηηα αΝηααδευθΝ
απκ κζυθΝ πδ αΰυθΝ αΝφ πξσ λαΝ λυηα α
η Ν εκπσΝ βθΝ παθ εεέθβ βΝ βμΝκδεκθκηέαμΝεαδΝ
βθΝη έπ βΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝΪΰξκυμΝ πθΝκηΪ πθΝ
υοβζκτΝεδθ τθκυέΝ
• Σλδ κΰ θΫμΝ πέπ κμ πλκΰλΪηηα αΝεκδθπθδεάμΝ
υπκ άλδιβμ,ΝσππμΝ αΝαυιβηΫθαΝ πδ σηα αΝ
αθ λΰέαμ απκ ζκτθΝΫθαθΝαπσΝ κυμΝεαζτ λκυμΝ
λσπκυμΝΰδαΝ βθΝ παθ εεέθβ βΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝ
(Zandi, 2008)

πλπ κΰ θΫμΝ πέπ

κ

- θβηΫλπ β,Νυ ΝθαΝη δυθ αδΝβΝηα αέπ βΝεαδΝ
θαΝ θδ ξτ αδΝβΝ ηπδ κ τθβ
- θαζζαε δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝαπκζτ πθ
η αεδθά δμΝγΫ πθΝ λΰαακηΫθπθ
η έπ βΝπλυθΝ λΰα έαμ
Ϊ δ μΝΪθ υΝαπκ κξυθ
- ΠλκΰλΪηηα αΝκδεκθκηδεάμΝ πδησλφπ βμ
- ΠλκΰλΪηηα αΝαθΪπ υιβμΝ ιδκ ά πθ
- Πλκ Ϋζευ βΝ Ν λΰα έ μΝη ΰΪζβμΝαά β βμΝ
- κάγ δαΝ υΪζπ πθΝ– Ϊθ λΰπθΝα σηπθΝ
- παθ επαέ υ βΝαπκζυκηΫθπθΝη Ν εκπσΝ βθΝ
παθΫθ αιάΝ κυμΝ βΝθΫαΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ

υ λκΰ θΫμΝ πέπ

κ

• πλκαΰπΰάΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ λ μΝ δμΝ
κηΪ μΝυοβζκτΝεδθ τθκυ
• υηίκυζ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝκδεκθκηδεάμΝ
δαξ έλδ βμ
• κδεκθκηδεΫμΝ δ υεκζτθ δμΝάΝ
φκλκ ζαφλτθ δμ
• αθ δη υπδ βΝ πθΝ υθάγπθΝουξδα λδευθΝ
δα αλαξυθΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝφλκθ έ αΝ
υΰ έαμ

λδ κΰ θΫμΝ πέπ

κ

πκεα Ϊ α βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝυΰ έαμΝ πθΝ
πζβΰΫθ πθ
- πδ σηα αΝαθ λΰέαμ
- πλκΰλΪηηα αΝ άλδιβμΝ βμΝαΰκλΪμΝ λΰα έαμ
ΚΪγ Νατιβ βΝ1ίΝ κζαλέπθΝαθΪΝΪ κηκΝ δμΝ
π θ τ δμΝΰδαΝπλκΰλΪηηα αΝ άλδιβμΝ βμΝαΰκλΪμΝ
λΰα έαμΝη δυθ δΝ βθΝ πέπ π βΝ βμΝαθ λΰέαμΝ δμΝ
αυ κε κθέ μΝεα ΪΝί,ίζΣ

ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμΝαπκ ζκτθΝΝ
απ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝ πθΝ
αυ κε κθδυθΝεαδΝ δ δεΪΝ Νξυλ μΝπκυΝίδυθκυθΝ
εκδθπθδεκκδεκθκηδεάΝελέ β

Φυξδα λδεάΝΜ αλλτγηδ β
- βΝαλξάΝ• 1983 – Νσηκμ ΰδαΝ κΝ γθδεσΝτ βηαΝΤΰ έαμΝΧΝέ1γλιήκγΨέΝ
• 1984 - Έε αε βΝκδεκθκηδεάΝ θέ ξυ βΝαπσΝ βθΝ σ Ν ΟΚΝΧΚαθκθδ ησμΝ
κ1ηήκζΨ,Νπλυ βΝ δα δεα έαΝαπκρ λυηα δ ηκτέΝ
• 1995 - κΝΤπκυλΰ έκΝΤΰ έαμΝεαδΝΠλσθκδαμΝ επσθβ ΝΫθαΝ
ηαελκπλσγ ηκΝ ξΫ δκΝη Ν βθΝεπ δεάΝκθκηα έαΝΟΦυξαλΰυμΟέ
• Παΰδυγβε Νη Ν κΝΝέΝβι1θήλλ « θΪπ υιβΝεαδΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ πθΝ
υπβλ δυθΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έΝΝ

• ΟΦυξαλΰυμ»μΝ πδξ δλβ δαεσμΝίλαξέκθαμΝ βμΝπκζδ δεάμΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝελΪ κυμΝΰδαΝ βθΝουξδα λδεάΝη αλλτγηδ β,Ν κθΝ
απκρ λυηα δ ησΝεαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ κυΝ υ άηα κμΝπαλκξάμΝ
υπβλ δυθΝουξδεάμΝυΰ έαμΝη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ τΰξλκθπθΝ
υπβλ δυθ,Νεκδθκ δεΪΝπλκ αθα κζδ ηΫθπθΝεαδΝ θ αΰηΫθπθΝ Ν
Σκη έμΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμέ

ΟδΝ
•
•

•
•
•

σξκδΝ βμΝΦυξδα λδεάμΝ
Μ αλλτγηδ βμ

κηΫμΝη ΝίΪ βΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝΣκη κπκέβ βμ,
υ ΝθαΝ ια φαζέα αδΝ κΝ υθ ξΫμΝ βμΝφλκθ έ αμ
πκρ λυηα κπκέβ β,ΝουξκεκδθπθδεάΝ
απκεα Ϊ α βΝεαδΝΝεκδθπθδεάΝ παθΫθ αιβΝ
α γ θυθΝη ΝηαελΪΝπαλαηκθάΝ αΝΦυξδα λδεΪΝ
Νκ κεκη έαΝ βμΝξυλαμΝ
Πλπ κίΪγηδα φλκθ έ α,Νη Ν κηΫμΝεαδΝ λΪ δμΝ
πλσζβοβμ,Ν δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ
ιπθκ κεκη δαεά π λέγαζοβΝ
Νκ κεκη δαεάΝπ λέγαζοβΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝ
Γ θδεκτΝΝκ κεκη έκυ

Π ΡΟΤ ΝΚ Σ Σ Η
- ΦυξαλΰυμΝ ’ΝφΪ βΝ–
πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ
ΤΓ Ι -ΠΡΟΝΟΙ Νβίίί-2008
• ζίίΝΜκθΪ μΝΦυξκεκδθπθδεάμΝ
πκεα Ϊ α βμμΝΧΠλκ α υση θαΝ
δαη λέ ηα α,ΝΟδεκ λκφ έα,ΝΞ θυθ μΨ

πκα υζκπκέβ βΝρΝηίΣΝξλκθέπθ

• Κκδθκ δεΫμΝ κηΫμμΝΧΚΫθ λαΝΗηΫλαμ,Ν
Ια λκπαδ αΰπΰδεΪΝΚΫθ λα,ΝΚΫθ λαΝΦυξδεάμΝ
Τΰδ δθάμ,ΝΚδθβ ΫμΝΜκθΪ μΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΨ

Σξ

δΪ

βεαθμ βηί, ΥπΪλξκυθμ λί ςς

ΜκθΪ μΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝ
πκυΝπλκίζΫπ αδΝθαΝαθαπ υξγκτθ
• Φυξδα λδεΪΝΣηάηα αΝ ΝΓ θδεΪΝΝκ κεκη έαέ
ΧΠ λδζαηίΪθκυθΝεζα δεσΝΣηάηαΝΝκ βζ έαμ,Ν
ΜκθΪ αΝ λαξ έαμΝΝκ βζ έαμ,ΝΚΫθ λκΝ
ΠαλΫηία βμΝ βθΝΚλέ βΝεαδΝΜκθΪ αΝΟιΫπθΨέΝ

• ΚΫθ λαΝΗηΫλαμ,ΝΚΫθ λαΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμ ΧΰδαΝ
θάζδε μΨΝεαδΝΙα λκπαδ αΰπΰδεΪΝΚΫθ λα ΰδαΝ
παδ δΪΝεαδΝ φάίκυμέ
• Πλκεα Ϊλ δ β,ΝΚα Ϊλ δ β,Ν πα ξσζβ βΝΝ
α γ θυθέ

έέΝκΝφατζκμΝετεζκμΝέέ
 Ν υθγάε μΝκδεκθκηδεάμΝτφ βμΝκδΝφ πξκέΝ
απκ ζκτθΝκηΪ αΝεδθ τθκυ,ΝαφκτΝ έθαδΝκδΝπλυ κδΝπκυΝ
πζά κθ αδέΝ
•
ΠαλΪζζβζα,Ν αΝΪ κηαΝπκυΝά βΝθκ κτθΝαπσΝ
ουξδεΪΝθκ άηα α,ΝζσΰπΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝΫεπ π βμΝ
βΝζ δ κυλΰδεσ β α,Ναπκ ζκτθΝ πέ βμΝκηΪ αΝυοβζκτΝ
εδθ τθκυ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝΫ δΝΫθαθΝφατζκΝετεζκ, σπκυΝ
βΝφ υξ δαΝ υθκ έΝ δμΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝαζζΪΝεαδΝ κΝ
αθ έ λκφκέΝ
•
Πλκ λαδσ β αΝΰδαΝεΪγ ΝξυλαΝπκυΝαθ δη ππέα δΝ
κδεκθκηδεάΝελέ βΝ έθαδΝβΝπλκ α έαΝ βμΝπκδσ β αμΝ
απάμ πθΝα σηπθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ Νη ΰαζτ λκΝ
εέθ υθκέΝ
•
Έξ δΝφαθ έΝσ δΝπλπ αλξδεάΝ λα βΰδεάΝαπκ ζ έΝβΝΝ
υπκ άλδιβΝεκδθπθδευθΝ δε τπθΝα φαζ έαμ.
•

ΗΝΚλέ βΝπμΝ υεαδλέαέέ

ΗΝκδεκθκηδεάΝτφ βΝαπκ ζ έΝ υΰξλσθπμΝ
υεαδλέαΝυ ΝθαΝπλκ α υγκτθΝκυ δυ δμΝ
υπβλ έ μΝ βμΝεκδθπθέαμΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ
κυμΝ υΪζπ κυμΝπζβγυ ηκτμ,ΝθαΝυπκ βλδξγ έΝ
κΝελΪ κμΝπλσθκδαμΝεαδΝθαΝπλκπγβγκτθΝ
Ϋΰεαδλ μΝπαλ ηίΪ δμΝσππμμ
- εα αΰλαφάΝα σηπθΝυοβζκτΝεδθ τθκυΝ
- παθΫθ αιβΝαθΫλΰπθΝεαδΝα σηπθΝη ΝουξδεΪΝ
πλκίζάηα α
- επαέ υ βΝδα λυθΝπλπ κίΪγηδαμΝ
φλκθ έ αμΝυΰ έαμ
- αθέξθ υ βΝεαδΝγ λαπ έαΝ βμΝεα ΪγζδοβμΝεαδΝ
ΪζζπθΝ υξθυθΝ δα αλαξυθΝ
- εαζτ λβΝπλσ ία βΝ κΝ τ βηαΝ
παλκξάμΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ

Ι Ρ ΤΝΗΗΝΣΗΝ ΠΙΠΣΧΗΝΣΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΚΡΙΗΝΣΗΝΝΦΤΥΙΚΗΝ
ΤΓ Ι ΝΣΗΝΝ ΛΛ
μΝ
ΠΡΧΣ Ν ΤΡΗΜ Σ Ν ΠΟΝΣΗΝΤΥ ΣΙΗΝ
ΙΚΣΧΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΦΤΥΙΚΗΝ
ΤΓ Ι ΝΣΗΝΣ Λ ΤΣ Ι Ν1ί ΣΙ Ν
•

• ΟλΫ βμ Α Γδπ Ϊεκμ, Φυξέα λκμ,Ν
βηά λβμ Γ ΚαλΪηπ ζαμ, Οδεκθκηκζσΰκμ
• ΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗΝΚΛΙΝΙΚΗ,Νζ1ζΝΝ Ν

.
δ λ υθάγβε ΝηέαΝ δλΪΝκδεκθκηδευθΝ
δε υθΝΧσππμ,Ναθ λΰέα,ΝηΫ κΝ
δ σ βηα,Ν Π, εέΪΨΝεαδΝ δε υθΝ
ουξδεάμΝυΰ έαμΝΧσππμ,Ν δ αΰπΰΫμΝ
εαδΝ πδ εΫο δμΝ Ν ιπ λδεΪΝ
δα λ έαΝάΝ π έΰκθ αΝουξδα λδευθΝ
εζδθδευθ,Ναυ κε κθέ μ,Ν
αθγλππκε κθέ μ,ΝγΪθα κδ,Ν δαατΰδα
εέΪΨΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ1ί έαμέΝ

.
• ΣαΝ

κηΫθαΝ υΰε θ λυγβεαθΝαπσ

1έΝ α δ

δεάΝΤπβλ

έαΝ

βέΝ δΰδθά δκ,ΝΦΝ ,Νζ1ζΝΝ Ν,ΝΓ θδεσΝ
Κλα δεσ,Ν υαΰΰ ζδ ησμ

απκ ζΫ ηα αέέ

υλάηα αΝ- 1
• Σσ κΝ κΝηΫ κΝ δ σ βηα σ κΝεαδΝβΝαθ λΰέα
θ ξ έακθ αδΝη Ν κθΝαλδγησΝ δ αΰπΰυθ
Νουξδα λδεάΝεζδθδεά
• ΗΝατιβ βΝ βμΝαθ λΰέαμ ξ έα αδΝ
βηαθ δεΪΝη Νατιβ βΝ πθΝ πδ εΫο πθΝ αΝ
ιπ λδεΪΝδα λ έαΝουξδα λδεάμΝσζπθΝ πθΝ
θκ κεκη έπθ πκυΝη ζ άγβεαθ

υλάηα αΝ- 2
• ΗΝατιβ βΝ κυΝπκ κ κτΝαθ λΰέαμΝ
ξ έα αδΝ βηαθ δεΪΝη Ν βθΝατιβ βΝ κυΝ
αλδγηκτΝΝαθγλππκε κθδυθ
• ΗΝατιβ βΝ κυΝηΫ κυΝ δ κ άηα κμ
ξ έα αδΝ βηαθ δεΪΝη Ν βΝη έπ βΝ κυΝ
πκ κ κτΝαυ κε κθδυθΝ

υλάηα αΝ- 3
• ΗΝατιβ βΝ κυΝηΫ κυΝ δ κ άηα κμ Ϋ δι Ν
θαΝ ξ έα αδΝη Νη έπ βΝ κυΝπκ κ κτΝ
γθβ δησ β αμ βθΝβζδεδαεάΝαυθβΝ1η-70
υθΝ
• Σσ κΝ κΝηΫ κΝ δ σ βηα σ κΝεαδΝβΝαθ λΰέαΝ
Ϋ δι ΝθαΝ ξ έα αδΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ
δααυΰέπθ

.
• ΣαΝ υλάηα αΝπαλκυ δΪακυθΝαλε ΫμΝ
κηκδσ β μΝη Ν αΝ υλάηα αΝ ΝΫλ υθ μΝ
ξπλυθΝη Ναθ έ κδξ μΝκδεκθκηδεΫμΝυφΫ δμ,Ν
σππμΝ Νξυλ μΝ κυΝπλυβθΝαθα κζδεκτΝ
ηπζκε,Ν βθΝ έαΝεαδΝ δμΝΗΠ Ν
•

θθκ έ αδΝσ δΝ αΝ υλάηα αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
ληβθ τκθ αδΝπαλΪζζβζαΝη Ν δμΝ λΫξκυ μΝ
δ γθ έμΝαζζΪΝεαδΝ π λδεΫμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝ
πκζδ δ ηδεΫμΝπαλαηΫ λκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν
υθ υα ησΝη Ν αΝΰθπ ΪΝπλκίζάηα αΝ
εα αΰλαφάμΝ πθΝ
κηΫθπθΝ

.
έέ αμΝ υξαλδ

υΝΰδαΝ βθΝπλκ κξάΝ αμέέ

