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Tὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς
ἀντοχῆς συνδέεται μὲ αὐξημένο κόστος περίθαλψης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ δημογραφικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ κλινικοὺς παράγοντες.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 9.942 πρόσωπα (ἡλικίας 59 ± 11 ἔτη), τὰ ὁποῖα ὑποβλήθηκαν σὲ πλήρη
κλινικὸ ἔλεγχο καὶ μέγιστη δοκιμασία κόπωσης
σὲ εργοδιάδρομο γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς φυσικῆς
τους κατάστασης, ἡ ὁποία χωρίστηκε σὲ τέσσερα
ἐπίπεδα (ὑψηλή, μέτρια, χαμηλή, πολὺ χαμηλή).
Τὸ ὑγειονομικὸ κόστος ὑπολογίστηκε χρησιμοποιώντας στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα
τoῦ νοσοκομεῖου (Veterans Affairs Health Care
System). Στὴ στατιστικὴ ἀνάλυση ἔγινε στάθμιση
ὡς πρὸς δημογραφικὰ στοιχεῖα, τὴν ὕπαρξη χρόνιων ἀσθενειῶν καὶ ἄλλων κλινικῶν παραμέτρων.
Βρέθηκε γραμμικὴ σχέση μεταξὺ τῆς καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς καὶ τῆς ἐτήσιας δαπάνης
περίθαλψης (41.000 USD ἔναντι 26.300 USD γιὰ
τὸ χαμηλὸ καὶ ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ἀντίστοιχα). Γιὰ
κάθε 1 ΜΕΤ βελτίωσης τῆς φυσικῆς κατάστασης ἡ μείωση τοῦ ἐτήσιου κόστους περίθαλψης

Σχῆμα 1. Ἐτήσιες δαπάνες περίθαλψης ἀνάλογα μὲ τὸ
διαφορετικὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης.
ἀνῆλθε σὲ 1.592 USD. Σὲ ἕνα στατιστικὸ μοντέλο, ὅπου ἐλέγχθηκε ἡ ἐπίδραση πολλῶν παραγόντων, στὸ οἰκονομικὸ κόστος περίθαλψης μόνο,
ἡ ὕπαρξη καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἶχε μεγαλύτερη προβλεπτικὴ ἰσχὺ ἀπὸ τὸν παράγοντα φυσικὴ κατάσταση.
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Σχῆμα 2. Διαφορὲς στὸ ὑγειονομικὸ κόστος ἀνάλογα μὲ τὸ διαφορετικὸ εἶδος τῆς φυσικῆς δραστηριότητας.
Στὴ βιβλιογραφία ὑπάρχουν στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ μικρότερη ὑγειονομικὴ δαπάνη σὲ ὅσους
ἀναφέρουν ὑψηλὸ ἐπίπεδο φυσικῶν δραστηριοτήτων, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ
τὴν ἐφαρμογὴ προγραμμάτων ἀγωγῆς ὑγείας, μὲ
ἔμφαση στὴν ἄσκηση, ποὺ ἐφαρμόζουν πολλὲς μεγάλες ἑταιρεῖες, προκειμένου νὰ βοηθήσουν τοὺς
ἐργαζόμενους στὸ νὰ παραμείνουν ὑγιεῖς καὶ νὰ
αὐξήσουν τὴν παραγωγικότητά τους. Ἡ παροῦσα ἐργασία συμπληρώνει τὴν ὑπάρχουσα γνώση,
δεδομένου ὅτι πιστοποίησε τὴν ὕπαρξη τῆς παραπάνω σχέσης, χρησιμοποιώντας ἕναν ἀντικειμενικὸ τρόπο ἀξιολόγησης τῆς φυσικῆς κατάστασης
μέσῳ τῆς δοκιμασία κόπωσης.
Σὲ ἐπιμέρους ἀνάλυση, σὲ ὁμάδα συμμετεχόντων χωρὶς ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου, ἡ
σχέση φυσικῆς κατάστασης καὶ ὑγειονομικοῦ
κόστους ὑπῆρξε ἰσχυρότερη συγκριτικὰ μὲ τὴν
ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν, καταδεικνύοντας ὅτι ἡ σχέση
δὲν ἐπηρεάζεται μόνο ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο νοσηρότητας τοῦ προσώπου ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες, οἱ ὁποῖοι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Φαίνεται ὅτι τὰ ὀφέλη τῆς συστηματικῆς
ἄσκησης δὲν περιορίζονται στὴν ἐπίτευξη θετικῶν γιὰ τὴν ὑγεία προσαρμογῶν, ἀλλὰ σχετίζονται ἄμεσα καὶ μὲ οἰκονομικὰ ὀφέλη, γεγονὸς ποὺ
ἔχει σημαντικὲς προεκτάσεις γιὰ τὰ ἀσφαλιστικὰ
ταμεῖα καὶ τὸ σύστημα ὑγείας γενικότερα.
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and self-reported physical activity: results from
a cross-sectional population-based study.
BMC Public Health 2018; 18: 966-977.
Ἡ ὑψηλὴ φυσικὴ δραστηριότητα σχετίζεται
μὲ μειωμένο ὑγειονομικὸ κόστος περίθαλψης σὲ
ἡλικιωμένους ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἄλλους παράγοντες.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 2.279 πρόσωπα (ἡλικία: 60 ± 12 ἔτη, 52% γυναῖκες), τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν στὴ μελέτη KORA FF4 μεταξὺ 2013-2014.
Tὸ ὑγειονομικὸ κόστος ὑπολογίστηκε μὲ βάση
τὸν ἀριθμὸ ἐπισκέψεων στὸ νοσοκομεῖο ἤ στὸ
θεράποντα ἰατρό, τὶς ἡμέρες νοσηλείας ἤ ἀποκατάστασης καὶ τὴ χρήση φαρμάκων, χρησιμοποιώντας στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα τῶν
ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης μετρήθηκε μὲ χρήση ἐρωτηματολογίου
καὶ ταξινομήθηκε σὲ τέσσερα ἐπίπεδα ὡς ἀκολούθως: ὑψηλό, μέτριο, χαμηλὸ ἤ καθόλου. Σὲ
μία ὑποομάδα συμμετεχόντων (n=477) μετρήθηκε
ἐπιπρόσθετα ὁ ἀριθμὸς βημάτων/ἡμέρα μὲ χρήση
ἐπιταχυνσιομέτρου.
Παρατηρήθηκαν μικρὲς διαφορὲς στὸ ἐτήσιο κόστος περίθαλψης, μεταξὺ ὅσων ἀνέφεραν
ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων,
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συγκριτικὰ μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν γυμνάζονταν
(+189 Εuro). Ὡστόσο, ὅταν ἡ ἐκτίμηση ἔγινε ἀντικειμενικὰ μὲ χρήση ἐπιταχυνσιομέτρου, ἐμφανίστηκαν σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ αὐτῶν, ποὺ
παρουσίασαν χαμηλό, συγκριτικὰ μὲ ὅσους εἶχαν
ὑψηλό, ἐπίδεδο φυσικῶν δραστηριοτήτων (+986
Εuro). Οἱ διαφορὲς αὐτὲς περέμειναν σημαντικὲς
ἀκόμα καὶ μετὰ ἀπὸ στάθμιση ἀρκετῶν συγχυτικῶν παραγόντων.
Τὰ δεδομένα τῆς παρούσης ἐργασίας εἶναι
δύσκολο νὰ συγκριθοῦν μὲ αὐτὰ ἄλλων ἐργασιῶν, δεδομένου τῶν διαφορῶν ποὺ παρατηροῦνται στὴ μεθοδολογία ἐκτίμησης τῆς φυσικῆς δραστηριότητας ὅσο καὶ τοῦ ὑγειονομικοῦ κόστους.
Φαίνεται, ὡστόσο, ὅτι συγκλίνουν μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη στὴ βιβλιογραφία, βάσει τῆς
ὁποίας φυσικῶς δραστήρια ἄτομα φαίνεται νὰ
ἐπιβαρύνουν λιγότερο οἰκονομικὰ τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα.
Δεδομένου ὅτι ἡ συμμετοχὴ σὲ φυσικὲς δραστηριότητες ἐπηρεάζεται καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
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χρόνιων ἀσθενειῶν καὶ τὸ ἐπίπεδο νοσηρότητας,
οἱ συγγραφεῖς διεξῆγαν τὶς ἀναλύσεις ξεχωριστά,
ἀποκλείοντας ὅσους εἶχαν ἐκ προοιμίου περιορισμοὺς στὴν ἱκανότητα περπατήματος, χωρίς,
ὡστόσο, νὰ ὑπάρξει σημαντικὴ διαφοροποίηση
τῶν ἀποτελεσμάτων. Βάσει τῶν συγγραφέων ἡ
σχέση μεταξὺ φυσικῆς δραστηριότητας καὶ ὑγειονομικοῦ κόστους εἶναι ἰσχυρὴ καὶ ἀνεξάρτητη
ἀπὸ διάφορους παράγοντες ὅπως ἡ ἡλικία, τὸ
φῦλο, τὸ οἰκονομικο-μορφωτικό ἐπίπεδο καὶ ἡ
ὕπαρξη χρόνιων ἀσθενειῶν.
Φαίνεται ὅτι ἡ μέθοδος ἐκτίμησης τῆς φυσικῆς δραστηριότητας ἐπηρεάζει τὴ σχέση φυσικῆς
δραστηριότητας καὶ ὑγειονομικοῦ κόστους (μὲ
τὴν ἀντικειμενικὴ μέτρηση νὰ ἐμφανίζει μεγαλύτερες διαφορές, συγκριτικὰ μὲ τὴν ὑποκειμενικὴ
ἐκτίμηση). Ἀπαιτοῦνται, ὡστόσο, καὶ προοπτικὲς μελέτες, προκειμένου νὰ ἀποτυπωθεῖ σὲ ποιό
βαθμὸ οἱ μεταβολὲς στὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας δύναται νὰ ἐπηρεάσουν τὶς δαπάνες περίθαλψης σὲ μακροχρόνια βάση.

