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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε πγεία απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επεκεξίαο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ηνκέαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαη πην επηηαθηηθνχο παξάγνληεο ηνπ δεκφζηνπ 

βίνπ, θαζψο ε άξηηα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πςειφ επίπεδν 

δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Ο ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δσήο, νη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαη ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

δεκφζηα πγεία απμάλνληαο γηα παξάδεηγκα ηηο επηδεκίεο, ην άζζκα, ηελ παρπζαξθία, ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θ.α.  Δπηπιένλ ζήκεξα, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα επάισηεο θαη 

εθηεζεηκέλεο ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη άιια κεηαδηδφκελα λνζήκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην  AIDS, νη Ηπαηίηηδεο, νη Μεληγγίηηδεο, ε Φπκαηίσζε, ν Μειηηαίνο Ππξεηφο 

θ.ά. Παξάιιεια, ν έιεγρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ είλαη ειιηπήο θαη νη 

πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο κεκνλσκέλεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε απνδνηηθέο, κε 

απνηέιεζκα ηε κε χπαξμε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζε έλα πςειφ θαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Σν πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ππνζηεί 

πνιιέο αλαθαηαηάμεηο. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνζπαζεί λα 

εθζπγρξνλίζεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πνιιά 

πξνβιήκαηα, ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πνιιά άιια πνπ επεξεάδνπλ ηελ αξλεηηθή 

απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, νη 

πνιηηηθέο Γεκφζηαο Τγείαο έρνπλ ζπγθπξηαθφ, απνζπαζκαηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ 

αηειέζθνξν ραξαθηήξα εμαηηίαο -κεηαμχ άιισλ- ηεο απνπζίαο καθξνπξφζεζκεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο έιιεηςεο ζαθνχο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. 

Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην, 30 θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ 

1397/83 γηα ην ΔΤ θαηαξηίζηεθε ν πγεηνλνκηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο, ν νπνίνο απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο. Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ ζχγρξνλνπ απηνχ εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζέζεηο 

ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο εθηηκάηαη πψο ε 

αμηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα είλαη δηηηή. Γειαδή, αθελφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ 
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πνπ επηδηψθνπλ ηε πνηνηηθή νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη αθεηέξνπ 

γηα ζπγρσλεχζεηο, πεξηνξηζκνχο, θαηαξγήζεηο πγεηνλνκηθψλ δνκψλ θαη λνζνθνκείσλ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ηελ αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θαλφλεο 

ησλ κλεκνλίσλ πνπ εθαξκφδεη ε ρψξα. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ηδηαίηεξα 

πνιχπινθεο θνηλσληθήο- νηθνλνκηθήο- πεξηβαιινληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ νξίδεη ην 

επξχ θάζκα ησλ παξακέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ δηακφξθσζε Δζληθψλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ Τγεία, κε βάζε, θαηά θχξην ιφγν, ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

πξναζπίζεη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ εζληθή πνιηηηθή 

ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε 

έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε δνκέο, πξνζσπηθφ, 

εμνπιηζκφ, κέηξα θαη πξνγξάκκαηα ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ αλαγθψλ απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο νκνηνγελνχο θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, πνπ ζα παξέρεη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαηά πεξηθέξεηα, θαζψο θαη ηελ ηεθκεξησκέλε 

πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ ππεξεζηψλ.  

ήκεξα, παξφηη πνιινί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο απηά ηα ζηνηρεία δελ θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά, δελ βαζίδνληαη ζε 

αληίζηνηρε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία, δελ επηθαηξνπνηνχληαη θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ αθνινπζνχληαη πξφηππα γηα ηελ έγθπξε θαη 

αμηφπηζηε ζπιινγή ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη 

επαξθή (θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλεπίθαηξα), δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε αληίζηνηρα 

ζηνηρεία νκνεηδψλ θνξέσλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ, ή απαηηνχλ 

εθηελή, ρξνλνβφξα θαη πςεινχ θφζηνπο επεμεξγαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. 

Παξάιιεια έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, ε Διιάδα πζηεξεί ζε 

δεδνκέλα πγείαο πνπ παξέρεη ζε επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. Eurostat, 

WHO, θιπ.). Δπηπιένλ, νξηζκέλνη δείθηεο δελ είλαη απνηέιεζκα επηθαηξνπνηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη ε έιιεηςε ζπλνιηθήο νκνεηδνχο θαη νκνηνγελνχο ζπιινγήο δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο είλαη έλα ζχζηεκα νκνηνγελνχο θαηαγξαθήο, 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πνπ παξέρεη ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλε θαη 

έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο θαη ηελ ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη δπλακηθή θαη 

ζπλερήο, ψζηε ε πιεξνθνξία λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλε, θαη λα απνηππψλεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία θαη λα πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα αλαιχζνπκε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Υάξηε Τγείαο, λα εληνπίζνπκε ηηο αζάθεηεο ζηηο 

θαηαγξαθέο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ αδπλακία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

ππεξεζηψλ θαη επηπέδνπ πγείαο, ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο, ζηε δηάξζξσζή 

ηεο θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ πγεία. 

Αλαιχεηαη ε πνιηηηθή ηεο πγείαο, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο πγείαο ζηε ρψξα καο. 

Δπηπιένλ αλαθέξνληαη νη θνηλνηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε Γεκφζηα πγεία θαη ε 

Γηνηθεηηθή νξγάλσζε. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο. 

Αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ράξηε, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

ηνπ έξγνπ, νη πεγέο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ αλαθεξφκαζηε ζηε ζεκαζία 

ραξηνγξάθεζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο ζηελ Διιάδα. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ράξηε. Παξνπζηάδεηαη ε ραξηνγξάθεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Δπίζεο παξνπζηάδνπκε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη πψο απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο πγείαο, θαζψο θαη ηα νθέιε ηνπο. 
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Δπηπιένλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ραξηνγξάθεζεο κέζσ GIS 

θαη ζνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Τγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ραξηνγξάθεζε κέζσ GIS. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη Τγεηνλνκηθνί Υάξηεο ζε άιιεο ρψξεο 

φπσο ε Απζηξαιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, νη ΗΠΑ θαη ε Ιξιαλδία. 

Σέινο παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

καο έξεπλα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο                                                                                                                                                                                                                            

Ο ΦΨΡΟ ΣΗ ΤΓΕΙΑ 

1.1 Διζαγωγή 

Η πγεία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα απνιακβάλεη ην πςειφηεξν εθηθηφ 

επίπεδν θπζηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, θαη νη ζχγρξνλεο πνιηηηθέο πγείαο ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Η 

κέξηκλα ηνπ θξάηνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ 

πεξηιήθζεθε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα ζην άξζξν 21 παξ 3. ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν 

νξίδεη φηη: «ην θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ...»  

1.2 Οπιζμόρ ηηρ Τγείαρ 

Η έλλνηα ηεο πγείαο ζηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο δηέθεξε ζηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο ζεσξνχηαλ νιηζηηθά ζαλ έλα είδνο 

αξκνλίαο κέζα ζην άηνκν θαη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

Ο φξνο «πγεία» εμαθνινπζεί λα κελ έρεη έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Πξψηε 

απφπεηξα γηα επίηεπμε νκνθσλίαο έγηλε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(Π.Ο.Τ.), ζηελ ηδξπηηθή ηνπ δηαθήξπμε, φπσο εγθξίζεθε απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε γηα 

ηελ Τγεία, ζηε Νέα Τφξθε, 19 έσο 22 Ινπλίνπ, 1946 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 7 

Απξηιίνπ 194, φπνπ φξηζε φηη: "Η πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, 

ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη απιώο ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο."  

ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Υάξηαο ηεο Οηάβα γηα ηελ Πξναγσγή ηεο 

Τγείαο, ην 1986, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο φξηζε φηη ε πγεία είλαη: "Έλαο πόξνο γηα 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, δελ είλαη ν ζηόρνο ηεο δσήο. Υγεία είλαη κηα ζεηηθή έλλνηα κε 

έκθαζε ζε θνηλσληθνύο θαη πξνζσπηθνύο πόξνπο, θαζώο θαη ζε ζσκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο." (http://www.medicalnewstoday.com/articles/150999.php)  

 Σν πσο νξίδεηαη βέβαηα ε πγεία θαη ε αζζέλεηα σο θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε 

ίζσο λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ηηο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία αιιά θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, θαζψο θαη ηηο 

αληηιήςεηο γηα ην ζψκα, πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε θνηλσλία. 

Δίλαη εκθαλέο, φηη ε έλλνηα ηεο πγείαο, δελ έρεη κφλν ηαηξηθή ππφζηαζε, αιιά 

επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/150999.php
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εξγαζία θ.α. νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή 

αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη ν πιεζπζκφο γηα ηελ πγεία ηνπ. Παξάγνληεο γελεηηθνί, 

πεξηβαιινληηθνί φπσο ν ηξφπνο δηαβίσζεο, ε θαηνηθία, ε εξγαζία, νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α., παξάγνληεο ζπλζεθψλ δσήο φπσο ε 

δηαηξνθή, ην θάπληζκα, ε άζθεζε, ε ρξήζε εζηζηηθψλ νπζηψλ θαη ε ζπκπεξηθνξά, 

παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ην ζχζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη παξάγνληεο 

εθπαίδεπζεο πγείαο (http://el.wikipedia.org/). 

H πγεία ελφο αηφκνπ ή ελφο πιεζπζκνχ θαίλεηαη φηη εμαξηάηαη θαηά 20% απφ 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο, θαηά 20-30% απφ ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

θαηά 10-20% απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θαηά 40-50% απφ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. Η θαηαλφεζε ηεο δξάζεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ αιιειεπίδξαζήο ηνπο κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πγείαο θαη ηεο αξξψζηηαο. 

1.3 Η διάπθπωζη ηος ηομέα ηηρ ςγείαρ 

1.3.1 Υγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 

Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη, ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία, ηελ δηαρείξηζε 

ησλ αζζελεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο επεμίαο 

κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο. Η 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφιεςεο, ηεο 

ζεξαπεπηηθήο θαη ηεο παξεγνξεηηθήο παξέκβαζεο, είηε απεπζχλνληαη ζε άηνκα ή ζε 

πιεζπζκνχο. Η νξγαλσκέλε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

http://www.nsph.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias 

 

1.3.2 Γεκόζηα Υγεία  

Η δεκφζηα πγεία είλαη ε κειέηε θαη ε πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ 

πγεία ελφο πιεζπζκνχ κηαο θνηλσλίαο. Γίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην ηεο λφζνπ θαη ηε δπζηπρία, θαη εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζε φιε ηελ 

θνηλσλία, κέζσ κέηξσλ φπσο π.ρ. νη εκβνιηαζκνί. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

http://el.wikipedia.org/
http://www.nsph.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias/%CE%97%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
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δεκφζηαο πγείαο είλαη λα βειηηψζεη ηελ δσή κέζα απφ ηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία. ε 

γεληθέο γξακκέο, ε Γεκφζηα Τγεία αλαθέξεηαη ζηελ «πγεία ηνπ πιεζπζκνχ», θαη ε 

εθαξκνγή ηεο είλαη ζέκα θπξίσο «πνιηηηθήο επηινγήο» (Κξεκαζηηλνχ, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Ν.3370/2005 άξζξν 1 θαη 2 «Η Γεκόζηα Υγεία είλαη επέλδπζε γηα 

ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρώξαο. Ωο Γεκόζηα Υγεία 

νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, πνπ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ πξόιεςε 

λνζεκάησλ, ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ, ζηελ αύμεζε 

ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο...» «Σηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο Γεκόζηαο Υγείαο είλαη νη έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο θαη 

πξναγσγήο ηεο πγείαο, ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία δηαθόξσλ πνιηηηθώλ 

θαη πξνγξακκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία, ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, θαζώο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πγεία. Σηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο Γεκόζηαο Υγείαο 

πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ν ζρεδηαζκόο θαη ε απνηίκεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, θαζώο 

θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

παξεκβάζεσλ...». 

Η Γεκφζηα Τγεία ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο επηζηήκεο θαη ηερληθέο φπσο ε ηαηξηθή, 

ε επηδεκηνινγία θαη ε βηνζηαηηζηηθή, ε δεκνγξαθία θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, νη 

νπνίεο ζπληεινχλ ζην λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν πγείαο θαη λνζεξφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη λα παξαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κέηξα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

εηδηθνχο, κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. 

χκθσλα κε ην Ν. 3370/2005 – ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005, πεξί Οξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο, νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζπλίζηαληαη ηδίσο: 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

 ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο. 
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 ηελ πξνάζπηζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 ηνλ έιεγρν ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη άιισλ πςειήο επηθξάηεζεο 

λνζεκάησλ, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θηλδχλσλ θαη απξφβιεπησλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ. 

Οη δξάζεηο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο επηθεληξψλνληαη: 

 ηελ εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία απφ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο θαη παξαγσγηθήο 

δσήο. 

 ηνπο θνηλσληθνχο πεξηβαιινληηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. 

 ηηο αλάγθεο ησλ εππαζψλ πιεζπζκψλ θαη ζηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 

 ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ ή έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη γεγνλφησλ. 

 ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ηε βησζηκφηεηα. 

 ηε δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο 

ρψξαο. (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία) 

1.3.3 Ιδησηηθή πγεία 

Οη ηδησηηθνί θνξείο γηα ηηο δηάθνξεο πγεηνλνκηθέο παξνρέο αλάινγα µε ηελ  

λνκηθή  ηνπο κνξθή δηαθξίλνληαη ζε  

 ηδησηηθέο (ηδησηηθά ηαηξεία , εξγαζηήξηα ),  

 ΝΠΙ∆ (ηδησηηθέο θιηληθέο , εξγαζηήξηα – δηαγλσζηηθά θέληξα ).  

Καη νη ηδησηηθνί θνξείο φπσο θαη νη  δεκφζηνη δηαθξίλνληαη ζε  

 κνλάδεο αλνηρηήο ή εμσλνζνθνµεηαθήο πεξίζαιςεο , νη νπνίεο παξέρνπλ µφλν 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, φπσο θέληξα πγείαο θαη πνιχ-ηαηξεία ηδησηηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη  



16 
 

 ζε κνλάδεο θιεηζηήο ή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, φπσο είλαη ηα ηδησηηθά  λνζνθνκεία θαη 

νη ηδησηηθέο  κνλάδεο πεξίζαιςεο  

Οη παξνρέο  πγείαο απφ ηνλ  ηδησηηθφ ηνκέα, κέρξη ηψξα θέξδηδαλ έδαθνο έλαληη 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππεξηεξνχλ ζε εμεηδηθεπκέλν 

έλαληη ηνπ δεκφζηνπ εληνχηνηο, εμαζθάιηδαλ ζηνλ αζζελή ηελ αίζζεζε φηη κπνξεί λα 

ζεξαπεπηεί θαη ζπγρξφλσο  λα έρεη µία αμηνπξεπή θαη αλζξψπηλε  λνζειεία. 

1.4 Η ζημαζία ηηρ ποιόηηηαρ ηων ςπηπεζιών ςγείαρ 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, «ε πνηφηεηα απνηειεί παξνρή 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ ηθαλψλ λα δηαζθαιίζνπλ ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ζχγρξνλεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ε νπνία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα κε ηνλ ειάρηζην ηαηξνγελή θίλδπλν, θαζψο θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή απφ άπνςε δηαδηθαζηψλ, απνηειεζκάησλ θαη αλζξψπηλεο 

επαθήο». 

Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ πσο ε πνηφηεηα ζηελ πγεία ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, κε ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. 

Η επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεία αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ παξνρή κεκνλσκέλεο θξνληίδαο. ε 

φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα ζηελ πγεία δελ αθνξά κφλν ην ηαηξηθφ έξγν, 

αιιά επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ θαη θξνληίδσλ. Γη’ απηφ 

άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε πνηφηεηα δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αζζελνχο, αιιά φισλ ησλ «πειαηψλ» ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηνπο αζζελείο, νη ζπγγελείο, νη επηζθέπηεο, ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο, θ.ιπ. (Σνχληαο, 2008)  

1.5 Σα πποβλήμαηα ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

Σξηάληα ρξφληα κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, ε ρψξα έρεη   

πιένλ πεξηέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε αληίθαζε. 

Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα επαξθέζηαην δίθηπν ππνδνκψλ πγείαο ζε 
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φιε ηε ρψξα, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη πιήξεο αδπλακία νξηζηηθνπνίεζεο 

ελφο κνληέινπ δηνίθεζεο – νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πγείαο, 

ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη ε παξνρή ππνβαζκηζκέλσλ θαη θνηλσληθά άληζσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ ν 

δεκφζηνο ηνκέαο κε ην πξνβιεκαηηθφ ΔΤ, αιιά θαη έλαο αλεμέιεγθηνο ηδησηηθφο 

ηνκέαο, ζπλζέηνπλ έλα κε απνδνηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπληεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηηο 

αληζφηεηεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ησλ 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο  θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο, 

ηελ έμαξζε ηεο παξανηθνλνκίαο, ηελ πξνθιεηή δήηεζε θαη ππεξθαηαλάισζε 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ γηαηξψλ, ηελ ηαιαηπσξία 

θαη ηελ αληηδενληνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ. 

πλνπηηθά, ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη: 

 Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο βαζίδεηαη ζε παξσρεκέλεο δνκέο θαη κεζφδνπο 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ δχν παξάιιεια ζπζηήκαηα πγείαο, έλα δεκφζην θαη 

έλα ηδησηηθφ, ρσξίο επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφ. 

 Σν ζχζηεκα πγείαο δελ εμαζθαιίδεη ηελ ζπλέρεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ 

απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ. 

 Γελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

 Η Διιάδα ζηεξείηαη ελφο επαξθνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

ππεξβνιηθή αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ. 

 Σα θξαηηθά λνζνθνκεία έρνπλ παξακείλεη ζε παξσρεκέλα ζπζηήκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ δπζαξέζθεηα ησλ αζζελψλ. 

 Οη θαηά θεθαιή δαπάλεο γηα ηελ πγεία απμάλνληαη δηαρξνληθά, ελψ νη 

ηδησηηθέο δαπάλεο εμαθνινπζνχλ λα απνξξνθνχλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ (ην πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ). 
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 Οη πνιίηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα μνδεχνπλ έλα αλαινγηθά κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο γηα δαπάλεο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα κεζαία ή πςειά 

εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα. 

 Η παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ θζίλεη 

δηαρξνληθά.  

 Αλεπαξθήο αλάπηπμε λέσλ δνκψλ, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ θξνληίδαο εθηφο 

λνζνθνκείνπ. 

 Γελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε λνζεξφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο. 

Σα παξαπάλσ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο δχν γεγνλφηα: 

1. Σν 75% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γηα ην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο ρψξαο (ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ-28), κε βάζε ηα 

επξήκαηα ηνπ Δπξνβαξφκεηξνπ ηνπ 2010 (βαζκηαία αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ δπζαξέζθεηαο ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία), ελψ ν κέζνο φξνο 

γηα ηελ Δ.Δ. είλαη θάησ ηνπ 30%. 

2.  Οη Έιιελεο πνιίηεο πθίζηαληαη ηελ κεγαιχηεξε επηβάξπλζε γηα ηηο 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 

αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ 

δαπαλψλ απηψλ. Η ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ αλέξρεηαη 

ζην 40% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο. Αιιά απηή ε ηεξάζηηα 

επηβάξπλζε κεηψλεηαη κφλν θαηά 6% κεηά ηελ αγνξά ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο πγείαο, δηφηη κφλν ην 15% ησλ πνιηηψλ δηαζέηεη ηέηνηα 

αζθάιηζε ζηελ Διιάδα. Γηα ζχγθξηζε, αλαθέξνπκε φηη νη ΗΠΑ έρνπλ 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ζηνλ αλαπηπγκέλν 

θφζκν, πνπ αλέξρεηαη ζην 54% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Αιιά, 

ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο επηβάξπλζεο γηα ηνπο πνιίηεο είλαη κφλν 17%, 

δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ (Νεθηάξηνο, 2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ  

2.1  Διζαγωγή 

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία είλαη ην πξψην ζρέδην εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ πγεηνλνκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, ην νπνίν ζέηεη μεθάζαξα ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ. 

Απνηειείηαη απφ έλα ζπλνιηθφ ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν ζέηεη νξηδφληηνπο ζηφρνπο 

θαη πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο ζηε ρψξα καο, θαη απφ 16 εηδηθά ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία πξνηείλνπλ 

ζηξαηεγηθή θαη δξάζεηο γηα ηελ νιηζηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε θαζνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. ηνρεχεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη πξναγσγή πγείαο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κέηξσλ, 

πξνγξακκάησλ, δνκψλ θαη ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηελ πξφιεςε. 

«...Η Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γεκφζηα Τγεία απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ. Η Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαζνξίδεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο 

ζηφρνπο ηεο, πεξηγξάθεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο παξεκβάζεηο, πξνζδηνξίδεη ηνπο θνξείο, 

ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πνιπηνκεαθή 

θαη δηαηνκεαθή εθαξκνγή ηεο» (Ν 3370/2005 άξζξν 4., παξ 1). 

2.2 Πολιηική Τγείαρ  

Η πνιηηηθή πγείαο είλαη ην ζύλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη 

θάζε θπβέξλεζε γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πγείαο ηεο ρώξαο ηεο 

κε γλώκνλα ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ, ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη ηνπο 

ππάξρνληεο πνιηηηθνύο πεξηνξηζκνύο, ππνδεηθλύνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο θπξηόηεξνπο 

ηξόπνπο επίηεπμεο απηώλ (Κνπξήο, νπιηψηεο, 2007). Απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε 

πιήξνπο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. Δληάζζεηαη ζηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη 

απνηειεί ηκήκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θάζε ρψξαο, ελψ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο ελ 

γέλεη πνιηηηθέο δνκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φζν θαη απφ παξακέηξνπο φπσο 
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ε πξνυπάξρνπζα γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζπλζήθεο δσήο, νη 

αηνκηθέο ζπλήζεηεο θ.ά.  

Η πνιηηηθή πγείαο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε, θνηλσληθά απνδεθηή θαη λα κπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Πνιχ ζπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 Γηεξεχλεζε ησλ επηινγψλ πνιηηηθήο. 

 Δθηίκεζε εθηθηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο.  

 Έγθξηζε θαη απνδνρή ηεο πνιηηηθήο.  

 Δθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο (Ληαξφπνπινο, 2007). 

ήκεξα, νη ζηφρνη ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

πεξηιακβάλνπλ: α) εθζπγρξνληζκφ, β) ρακειφ θφζηνο, γ) πνηφηεηα (Δπκνξθίδνπ, 

2009).  

Η ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο απαηηεί ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα παξνπζηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο 

πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (Τθαληφπνπινο, 2006). 

ηελ παξαθάησ εηθφλα 1, θαίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πνιηηηθή πγείαο. 
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Δικόνα 1: Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηθή πγείαο Πεγή: Τθαληφπνπινο Γ., 

2006 

Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ απνηειεί πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζε: 

 πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ θπζηθήο, λνεηηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επαγγέικαηα, 

 πξφιεςε ησλ επηδξάζεσλ ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 πξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζηνλ άλζξσπν θαη  

 πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο. 

ε Δπξσπατθφ επίπεδν, ηα θξάηε-κέιε έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλαλ θαηάινγν 

θνηλσληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα φπσο ε πγεία, ν έιεγρνο ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε εξγαζία θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο (Πεηξάθεο, 2011).  

2.2.1 Τν παξόλ ηεο πνιηηηθήο ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

Η πνιηηηθή πγείαο κηαο ρψξαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ. Η 

Πολιτικοί  

Παράγοντες 

Θεσμικοί  

Παράγοντες 

Οικονομικοί 

Παράγοντες 

Κοινωνικοί  

Παράγοντες 

Στρατηγικέσ πηγέσ/ Πληροφορίεσ 

Δημογραφικοί & 

κοινωνικοί 

παράγοντεσ 

Πρόςβαςη ςτισ υπηρεςίεσ υγείασ 

Πρόςβαςη ςε άλλεσ βαςικέσ ανάγκεσ 

Κλινική 

πρακτική 

Βελτίωςη 

υγείασ 

Ανάλυςη αναγκών/ Ζήτηςη 

Ανάλυςη προςφοράσ/Υγειονομικό ςφςτημα 
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πνιηηηθή πγείαο ζηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά ζηνλ ρξφλν θαη επεξεάζηεθε 

απφ ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ, ηεο ηαηξηθήο, ηεο 

επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκίαο, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ θαη ζηφρνπο.  

Παξά ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ηελ ηειεπηαία 15εηία, ε πνιηηηθή πγείαο ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Απηά αθνξνχλ θπξίσο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηφζν κε ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο φζν θαη κε ηα πνιιά ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 

ρσξνηαμηθή ηνπο θαηαλνκή, πξνβιήκαηα ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ θαη έλα ππεξζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ζπρλά δεκηνπξγεί ηερλεηέο 

αλάγθεο θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία. Χο απνηέιεζκα εθηηκάηαη φηη ε Διιάδα δαπαλά πεξίπνπ 9% ηνπ ΑΔΠ γηα έλα 

πξντφλ ακθίβνιήο πνηφηεηαο θαη ρακειήο θνηλσληθήο απνδνρήο. Απηή ε θαηάζηαζε 

πξνθαλψο πξέπεη λα αιιάμεη, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ κε 

ειεγρφκελν θφζηνο. 

2.3 Οι Κοινοηικέρ καηεςθύνζειρ για ηη Γημόζια Τγεία ζηην Δλλάδα 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Τγεία, πξνηείλνληαη γηα ηελ 

Διιάδα κηα ζεηξά δξάζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο, νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ηε γεληθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Οη πξνηάζεηο δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαηαλέκνληαη ζηνπο 

θάησζη ηνκείο: 

1. Παπακολούθηζη ηηρ ςγείαρ 

 Δπηδεκηνινγηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ αζζελεηψλ 

θαη απεηιψλ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ 

2. Βεληίωζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων ςπηπεζιών Γημόζιαρ Τγείαρ 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη δηαζχλδεζή ηνπο ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 



23 
 

 Γεκηνπξγία αλεμάξηεηεο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. 

 Καηάξηηζε, εθαξκνγή, αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ρεδίσλ 

Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απεηιψλ, 

θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο 

ησλ θνξέσλ. 

3. Πποώθηζη ηηρ διαζύνδεζηρ και ζςνεπγαζίαρ ηων θοπέων Γημόζιαρ 

Τγείαρ 

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ γηα ηελ επηδεκηνινγηθή παξαθνινχζεζε 

θαη έιεγρν ησλ αζζελεηψλ θαη απεηιψλ γηα ηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ γηα παξεκβάζεηο πξφιεςεο, αιιά θαη γηα 

ηε ζπληνληζκέλε αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο. 

4. Πολιηικέρ διαζθάλιζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ζηη Γημόζια Τγεία 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλψλ πξνηχπσλ γηα εξγαζηήξηα θαη 

θέληξα αλαθνξάο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ Γεκφζηαο Τγείαο. 

 ηνρεπκέλεο ελέξγεηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. 

5. Ανάπηςξη ανθπώπινος δςναμικού 

 Αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

λενπξνζιακβαλνκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα, ζε 

εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. 

6. Αγωγή και πποαγωγή ςγείαρ 

Παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο/ 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο, φπσο 

ελδεηθηηθά: 

 ηνκαηηθή πγεία γηα παηδηά θαη εθήβνπο. 

 Καηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ 

κεηέξσλ. 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηηο λέεο ειηθίεο. 
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 Καηαπνιέκεζε ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ησλ εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. 

7. Πεπιβαλλονηική ςγεία 

Γηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο κε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε γηα: 

 Σελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σε δηαζθάιηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Τ.Κ.Α.Α., 2008) 

2.4 Γιοικηηική Οπγάνωζη ηηρ Τγείαρ  

χκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, «ε δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα». Η έλλνηα απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνθέληξσζεο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 103, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ηα 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο έρνπλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο 

ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο» (Καθαιέηζεο θ.α., 2013). Η ηξέρνπζα δηνηθεηηθή 

δηαίξεζε ηεο Διιάδαο δηακνξθψζεθε απφ ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θαη ηζρχεη απφ 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011. χκθσλα κε απηήλ, ε ρψξα δηαηξείηαη ζε επηά 

απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, δεθαηξείο πεξηθέξεηεο θαη 325 δήκνπο 

2.4.1 Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο 

Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο έρνπλ ρψξν επζχλεο πνπ πεξηιακβάλεη απφ κία 

έσο ηξεηο πεξηθέξεηεο θαη θαζήθνλ ηελ εθαξκνγή ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%28%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Δικόνα 2: Απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο 

1. Αηηηθήο 

2.  Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο  

3.  Ηπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

4.  Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  

5.  Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

6.  Γηνίθεζε Αηγαίνπ  

7.  Γηνίθεζε Κξήηεο 

 

2.4.2 Καιιηθξαηηθέο πεξηθέξεηεο 

Οη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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Δικόνα 3: Καιιηθξαηηθέο Πεξηθέξεηεο 

Πεγή: http://www.esdy.gr 

 

1. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

2. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

3. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

4. Ηπείξνπ 

5. Θεζζαιίαο 

6. Ινλίσλ Νήζσλ 

7. Γπηηθήο Διιάδαο 

8. ηεξεάο Διιάδαο 

9. Αηηηθήο 

10. Πεινπνλλήζνπ 

11. Βνξείνπ Αηγαίνπ 

12. Ννηίνπ Αηγαίνπ 

13. Κξήηεο 
 

2.4.3 Υγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο είλαη απηφο ηεο δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

http://www.esdy.gr/
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ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζε κηα επηθξάηεηα, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνηθηινκνξθία ηφζν ζηνλ αλάγιπθν γεσγξαθηθφ ηεο 

ράξηε, φζν θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηέο ηεο 

(Καθαιέηζεο θ.α., 2013) 

 

Δικόνα 4: Τγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο 

Πεγή: http://www.esdy.gr 

1. Αηηηθήο 

2. Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 

3. Μαθεδνλίαο  

4. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

5. Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 

6. Πεινπνλλήζνπ Ινλίσλ Νήζσλ θαη Γπηηθήο Διιάδαο 

7. Κξήηεο 

Ο λφκνο ππ’ αξηζ. 4052/2012 γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ηνπ έθζεζε, ηαχηηζε γεσγξαθηθά ηηο 7 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κε ηηο 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε 

http://www.esdy.gr/
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(Ν. 3852/2010), ψζηε λα ζπκπίπηνπλ ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ρσξηθή πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

πξφλνηαο (www.esdy.gr). 

Δικόνα 5: Πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα 

Πεγή: http://www.esdy.gr 

2.5 Η οικονομική κπίζη και η πίεζη ζηα ςζηήμαηα Τγείαρ  

Η ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζην ρψξν 

ζηεο πγείαο, φπσο: 

 Απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα πιεζπζκνχ (ρξφληεο θαη κεηαδνηηθέο 

αζζέλεηεο)  

 Δπηβάξπλζε ππεξεζηψλ πγείαο κε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ λνζεκάησλ θαη επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο (Stuckler 

et al. 2009).  

 Δπηδείλσζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, απνθιεηζκφο πνιιψλ παηδηψλ απφ ηνπο 

εκβνιηαζκνχο κε αχμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο (WHO The financial 

crisis and global health. 2009 )  

 Η κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη απμεκέλεο δαπάλεο 

πγείαο ιφγσ απμεκέλεο λνζεξφηεηαο, κνηάδνπλ κε σξνινγηαθή πγεηνλνκηθή 

βφκβα  

 

http://www.esdy.gr/


29 
 

2.5.1 Η πίεζε ζηα Σπζηήκαηα Υγείαο 

Η απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ην πθεζηαθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη 

«κεηαξξπζκίζεηο» πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έρνπλ νδεγήζεη ζε:  

 Μεγάιε κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ  

 Απν-αζθάιηζε ηνπ πιεζπζκνχ  

 Δπηδείλσζε ησλ δεηθηψλ πγείαο  

 Δκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη θπξίσο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο  

 Όμπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε θαη ζηηο εθβάζεηο πγείαο  

 Απνδηάξζξσζε ζπζηήκαηνο πγείαο  

 Καηάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1 Διζαγωγή 

ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη ε πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο 

θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Με θχξην γλψκνλα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ραξάζζεη θαη πινπνηεί ηελ εζληθή πνιηηηθή ζηνπο ηνκείο 

ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, εμαζθαιίδνληαο ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο. Δπηπιένλ επηβιέπεη, επηρνξεγεί θαη 

παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

θξνληίδαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε 

χπαξμε έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε δνκέο, πξνζσπηθφ, 

εμνπιηζκφ, κέηξα θαη πξνγξάκκαηα. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ απηέο νη αλάγθεο, 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο νκνηνγελνχο θαηαγξαθήο, 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πνπ ζα παξέρεη ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλε 

θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε, ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη πξφλνηαο, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε γηα ηηο αλάγθεο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπ πιεζπζκνχ (ΤΤΚΑ, 2008). 

3.2 Τγειονομικόρ Υάπηηρ 

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο είλαη έλα ζχγρξνλν δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο. Δπηρεηξεί λα 

απνηππψζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο αθνξά ζηε κειέηε θαη ζηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο - 

γεσγξαθηθήο ππνδνκήο γηα: 

1. ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, άκεζα ή έκκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

πγεία θαη ηελ πξφλνηα, 
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2. ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ δεηθηψλ, πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ην 

Τπνπξγείν θαη αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή, ζηε ρξήζε θαη ζηελ επάξθεηα πφξσλ 

πγείαο θαη πξφλνηαο, ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη 

3. ηε δηάζεζε δεηθηψλ θαη δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ 

(πνιίηεο, εξεπλεηέο, επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πξφλνηαο, ζηειέρε δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ), βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πξφζβαζεο. 

Γειαδή, είλαη έλαο κεραληζκφο δηαξθνχο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, 

αλαθνξηθά κε ην επίπεδν πγείαο, ηε λνζεξφηεηα θαη ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία, ηε κέηξεζε ησλ 

αλαγθψλ ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θιπ. Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία απηά, 

απνηππψλεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε πξσηνβάζκηεο θαη λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 

πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ζε ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, δηεπθνιχλεη ηε ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο 

θαη ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο εθπνλείηαη ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, επηηξέπνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο ζε φιε ηε ρψξα. 

3.2.1 Θεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

Η νξγάλσζε ηνπ κεραληζκνχ γηα ηνλ Τγεηνλνκηθφ Υάξηε εμειίρζεθε λνκνζεηηθά ζε 

δχν θάζεηο. Με ην λφκν 2889/01, ηδξχζεθε ζηελ θεληξηθή ππεξεζία θάζε Πε..Τ.Π. 

μερσξηζηφ «Σκήκα Πεξηθεξεηαθνχ Υάξηε Τγείαο θαη Πξφλνηαο», εληαγκέλν ζηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Πε..Τ.Π.  

ε δεχηεξε θάζε, κε ην λφκν 3172/03 γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ηδξχζεθε ζηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο - Πξφλνηαο, απηνηειέο 

Σκήκα Υάξηε Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Με ηνλ ίδην λφκν ην Δζληθφ πκβνχιην 

Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) θαζνξίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηελ 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, ηα ζηνηρεία θαη ηνπο δείθηεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηνλ Τγεηνλνκηθφ Υάξηε, ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ηε ρξήζε θαη 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ παξάιιεια, ειέγρεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπο.  
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Με ηελ ΤΑ 80485/24.6.2008 ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο «Γεκηνπξγία Υάξηε Τγείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ πνιηηψλ» έρεη 

ζεζπηζζεί ε ίδξπζε ηνπ Υάξηε, ν ζθνπφο ηνπ, νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη έρεη 

θαζνξηζζεί σο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη σο 

θνξέαο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Υάξηε, ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο 

(ΔΓΤ). Δηδηθφηεξα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε αλαηέζεθε ζην ΚΔΔΛΠΝΟ ε 

αξκνδηφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Υάξηε Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δλ ζπλερεία ην ΚΔΔΛΠΝΟ αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο «Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο: Γηνηθεηηθή θαη ζπληνληζηηθή ππνζηήξημε» ην νπνίν 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2172/ΔΠΑΝΑ- ΔΠΑ/23-4-2009 Απφθαζε έληαμεο πξάμεο, 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». 

Σέινο, κε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε θαηά ηελ 8ε πλεδξίαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηελ 16ε Μαΐνπ 2011, ην Γξαθείν ηνπ 

Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε κεηαθηλήζεθε ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δζληθψλ Αξρείσλ, 

ζπλελψλεηαη κε ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη ην λέν γξαθείν κεηνλνκάδεηαη ζε 

Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε (http://www.keelpno.gr)  

3.3 Αναγκαιόηηηα ηος έπγος 

Οινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πγείαο, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπο καθξνρξφληα πξφβιεςε γηα δεκηνπξγία 

ππεξεζηψλ θαη δνκψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα 

απνηειέζκαηα επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, πξνγξακκάησλ screening, αμηνινγήζεσλ 

θαη απνηηκήζεσλ/ ζηαζκίζεσλ ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ δνκψλ παξνρήο πεξίζαιςεο, 

θαζψο θαη ησλ επξσπατθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ ηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ έξεπλαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα πεξίζαιςεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αλάπηπμεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο, ε επίδξαζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο πξνεγκέλεο ηαηξηθήο, ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ απαηηνχλ δεκηνπξγηθέο πνιηηηθέο πξνζέγγηζεο, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε: 

http://www.keelpno.gr/
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- Σελ απμαλφκελε δήηεζε πνπ νθείιεηαη ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηνπο ηαρείο ξπζκνχο ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο δηάδνζεο ηεο ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο. 

- Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

- Σηο ζπλερηδφκελεο αληζφηεηεο ζηελ πγεία. 

Μέρξη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ εκθαλήο ππήξμε ε αδπλακία ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ε απνπζία 

ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ζπλνιηθήο ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο ηεο ρψξαο θαη ε αδπλακία θαηαλνκήο πφξσλ βάζεη 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ ηεο 

έιιεηςεο δεδνκέλσλ θαη λα παξέρεη ηεθκεξίσζε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

3.4 κοπόρ και ζηόσοι  

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, κε γεσγξαθηθή αλαθνξά, πνπ ζα παξέρεη άκεζε, έγθπξε θαη ρακεινχ 

θφζηνπο πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηεθκεξησκέλε ράξαμε θαη άζθεζε 

πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

ηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη:  

 Η δεκηνπξγία λέσλ δπλαηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ γηα νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη πιεξνθφξεζε, ηφζν ζηνπο άκεζα 

ή έκκεζα εκπιεθφκελνπο ζην ζχζηεκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο, φζν θαη 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

 Η ελεξγνπνίεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε αηφκσλ θαη θνξέσλ, ηφζν ζηελ 

ζπζηεκαηηθή θαη νκνηνγελή ζπιινγή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, 

φζν θαη ζηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ.  

 Η αλαδήηεζε κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο, βειηίσζεο θαη ζπλερνχο 

ηξνθνδφηεζεο ηεο κεζνδνινγίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  
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 Η αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε επλντθνχ 

πιαηζίνπ γηα έξεπλα, ρξήζε θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο.  

 Η νξζνινγηθή ράξαμε θαη άζθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πγείαο 

 Η παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

 Η έθδνζε θαη δεκνζηνπνίεζε πεξηνδηθψλ αλαθνξάο επηδεκηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ 

Δπηπιένλ, ην χζηεκα ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο δηαθφξσλ νκάδσλ φπσο: ην Τπνπξγείν Τγείαο, νη Γηνηθήζεηο ησλ 

Γ.Τ.Π.Δ, νη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, ην χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αιιά θαη 

νη πνιίηεο θαη νη Γηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί. Πην αλαιπηηθά: 

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη νη δηνηθήζεηο ησλ 

Γ.Τ.Π.Δ., θαη ινηπψλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ: ε πιεξνθνξία 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

θαζηζηψληαο δηαζέζηκα, επηθαηξνπνηεκέλα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Τ. θαη ησλ 

κνλάδσλ ηνπ. 

 Δπαγγεικαηίεο πγείαο: ε πιεξνθνξία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε 

ηνπ θιηληθνχ ηνπο έξγνπ. Η πιεξνθνξία πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θιηληθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπλερηδφκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε, 

θαζηζηψληαο δηαζέζηκνπο νδεγνχο, απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο, βάζεηο δεδνκέλσλ, πιηθφ θιηληθήο ηεθκεξίσζεο ηεο θξνληίδαο, 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θιηληθέο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο. 

 χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη 

ινηπνί θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο: ε 

πιεξνθνξία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζηζηψληαο δηαζέζηκα επηθαηξνπνηεκέλα θαη αμηφπηζηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο αλάγθεο θάιπςεο θαη ζην θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ειέγρεηαη ε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ησλ πφξσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Τγείαο. 
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 Πνιίηεο: ε πιεξνθνξία πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο πνιίηεο ζηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζσπηθήο πγείαο θαη λα παξέρεη 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Η πιεξνθνξία πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδεη ηηο πνιηηηθέο αγσγήο 

πγείαο θαη πξφιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη λα δηακνξθψλεη ην βέιηηζην πιαίζην γηα ηελ αηνκηθή θξνληίδα.  

 Γηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί: ε πιεξνθνξία πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο απαηηήζεηο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηνπ ηνκέα πγείαο κε επξσπατθνχο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

3.5 Πηγέρ δεδομένων  

Οη παξαγσγνί πξσηνγελψλ ή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε είλαη: 

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΤΤ&ΚΑ): Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο  

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.)  

 Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ  

 Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο (Κ.Δ.Γ.Τ.)  

 Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεκφζηαο Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.)  

 Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ  

 Δζληθφο Οξγαληζκφο Μεηακνζρεχζεσλ  

 Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ  

 Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.)  

 Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Pasteur  

 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία - Δξγαηηθά αηπρήκαηα: ψκα 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο  

 Οξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο: Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Ννζνθνκεία – Φνξείο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ)  

 Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο (Ι.Κ.Π.Α.) - Υάξηεο 

πξφλνηα  

 Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.)  
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 ΟΚΑΝΑ , ΔΠΙΦΤ  

 Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (EKKA) 

 

Η ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαξθή ελεκέξσζή ηνπ, απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα 

πγείαο είλαη ππνρξεσηηθή. Η ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο, γίλεηαη ζχκθσλα κε εζληθά 

πξφηππα θσδηθνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο θαη ζπλφισλ πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηππνπνηεκέλεο ξνέο εξγαζίαο 

 

Δικόνα 6: Πεγέο δεδνκέλσλ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε 

Πεγή: http://www.keelpno.gr 

3.6 Δνόηηηερ πληποθοπιών 

Οη βαζηθέο ελφηεηεο πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Τγεηνλνκηθφ Υάξηε 

είλαη νη παξαθάησ: 

 Πφξνη Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ: Τπνδνκέο, ζηειέρσζε, 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, παξερφκελεο ππεξεζίεο, βηνηαηξηθφο θαη ινηπφο 

εμνπιηζκφο, θιάδνη θαη εηδηθφηεηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θιπ. 
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 Υξήζε ππεξεζηψλ: Τπεξεζίεο αλά είδνο επηιεγκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαη αλά 

θνξέα παξνρήο, φγθνο παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θφζηνο απηψλ, έθβαζε, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο, θιπ. 

 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία: Θλεζηκφηεηα, λνζεξφηεηα, πξνζδφθηκν επηβίσζεο, 

ηξφπνο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο φπσο θάπληζκα, ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ, 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

θιπ. 

 Πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία: Μνξθέο θαη πεγέο κφιπλζεο ηνπ αέξα, ηνπ χδαηνο, 

ηνπ εδάθνπο θιπ. 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: Φχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εηζφδεκα, 

νηθνγελεηαθέο δαπάλεο, επάγγεικα, ηνκέαο απαζρφιεζεο, αζθάιηζε, ειηθία, 

εθπαίδεπζε, εζληθφηεηα, θ.ι.π. 

 ηνηρεία γηα ηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  

 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη γεληθφηεξα 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηφ, φπσο ε 

δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ.  

 Γεληθφηεξα ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην επίπεδν πγείαο ησλ 

πνιηηψλ φπσο πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ησλ 

πεξηνρψλ αλαθνξάο.  

3.7 Η ζημαζία ηηρ σαπηογπάθηζηρ και οπηικοποίηζηρ ηων δεικηών  

Ο βαζηθφο ηξφπνο εμέηαζεο ησλ ρσξηθψλ κεηαβνιψλ θαη εμειίμεσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, είλαη κέζα απφ ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν εμέιημεο ελφο ηφπνπ, 

κηαο θαη ε απιή παξάζεζε αξηζκψλ θαη πηλάθσλ δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ηελ εχθνιε θαηαλφεζε απηνχ. Ο 

φξνο νπηηθνπνίεζε έρεη κία δηεηζδπηηθφηεξε, ελλνηνινγηθά, δηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη 

ν ράξηεο ιεηηνπξγεί σο κέζν δεκηνπξγίαο λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. 
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Έηζη κπνξνχλ λα νπηηθνπνηεζνχλ βαζηθνί δείθηεο ελδεηθηηθνί ηεο εμέιημεο ελφο 

ηφπνπ: 

 Καηαλνκή πιεζπζκνχ ( ππθλφηεηεο, δπλακηθά) 

 Φπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ ( δείθηεο γελλεηηθφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο) 

 Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ ( θαηλνκεληθή κεηαθίλεζε, κεηαλάζηεπζε) 

 Γνκή πιεζπζκνχ ( θνηλσληθή, θαηά θχιν, θαηά ειηθία, θαηά 

εθπαίδεπζε) 

 Γνκέο ηνπ δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα 

 ηνηρεία πεξηβάιινληνο 

 Υξήζε ππεξεζηψλ 

 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

Μέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη: 

 Υαξηνγξαθία ( δηζδηάζηαηα γξαθήκαηα, ράξηεο) 

 πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ( GIS) 

 Πνιπκέζα 

 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Σα παξαπάλσ γλσζηηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε θαη ηελ απφδνζε ρσξηθψλ, 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ κε αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο. 

θνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο πνπ 

ζα θαιχπηεη δχν ζαθψο δηαθξηηέο ρξήζεηο: ηελ απιή επηζθφπεζε θαη ηελ αλάιπζε. 

Δπηπιένλ ζα απεπζχλεηαη ζε δχν εηδψλ ρξήζηεο: ηνπο απινχο πξνο ελεκέξσζε θαη 

ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο- αλαιπηέο ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ησλ θαηλνκέλσλ 

κε ζθνπφ ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εηδηθνηήησλ- γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. εκαληηθή δηαπίζησζε 

απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθφκε θαη απφ επίζεκεο πεγέο δελ 
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είλαη πάληα αληηθεηκεληθά, επαξθή ή αμηφπηζηα, νπφηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

αληίζηνηρα. 

Σν εθάζηνηε πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη απφ ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ : 

1. Σελ δηαρξνληθή εμέιημε 

2. Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

3.8 Πληποθοπιακή ςποδομή ηος Τγειονομικού Υάπηη 

Η πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε αλαπηχρζεθε ζε ηέζζεξηο 

άμνλεο: 

1. Μεραληζκφο αλαδήηεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα 

βξεη ηε δνκή πγείαο ή ην γηαηξφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη 

2. Γεσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δνκψλ Τγείαο, φπνπ πάλσ ζηνλ ράξηε 

εκθαλίδνληαη φιεο νη δνκέο πγείαο ηεο ρψξαο 

3. Γείθηεο Τγείαο, κε ηνπο νπνίνπο κεηξψληαη δηάθνξεο πιεπξέο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη δίλνληαη απαληήζεηο ζε ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά 

εξσηήκαηα 

4. ηαηηζηηθά θαη δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαζψο θαη ηελ 

ηεθκεξησκέλε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3.9 Ο ςγειονομικόρ σάπηηρ ηηρ Δλλάδορ 

Απφ ην 2008 έρεη μεθηλήζεη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ «Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε» ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ygeiamap.gov.gr. Σν έξγν ιεηηνχξγεζε ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία σο έλα ζχγρξνλν δηαρεηξηζηηθφ 

εξγαιείν νξζνινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ο δηαδηθηπαθφο ράξηεο πεξηείρε ζηνηρεία ζρεηηθά κε α) ππεξεζίεο πγείαο θαη β) 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πγεία. Δπηπιένλ, νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο 

ελεκεξψλνληαλ ζρεηηθά κε: α) δηάθνξα λνζήκαηα θαη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο, β) 

http://www.ygeiamap.gov.gr/
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κειέηεο ζρεηηθέο κε φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία, γ) πξαθηηθέο 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηειεθσληθνί αξηζκνί λνζνθνκείσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο), δ) ηηο 

επηθνηλσληαθέο εθζηξαηείεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

3.9.1 Δλδεηθηηθή παξνπζίαζε ηνπ Υγεηνλνκηθνύ Φάξηε ηεο Διιάδνο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ηελ πινήγεζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ηεο 

Διιάδνο φπσο ίζρπε κέρξη ηψξα. 
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3.10 Ο ςγειονομικόρ σάπηηρ ζήμεπα 

ήκεξα ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο αλαθέξνληαη επί ιέμεη ηα εμήο: 

«Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο Διιάδνο» 

Ο Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο ζύληνκα θνληά ζαο κε ηε λέα ηνπ αλαβαζκηζκέλε έθδνζε. 

Η λέα απηή δηθηπαθή πιαηθόξκα ππεξεζηώλ Υγεηνλνκηθνύ Φάξηε ζρεδηάδεηαη θαη 

αλαπηύζζεηαη ρσξίο ηε ρξήζε Δπξσπατθώλ ή Δζληθώλ πόξσλ σο κηα 

ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα Δπηζηεκόλσλ Υγείαο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο. 

Με ραξά ζα δερζνύκε ηηο όπνηεο πξνηάζεηο θαη ηηο ηδέεο ζαο ζην email 

healthmap@moh.gov.gr γηα λα ρηίζνπκε όινη καδί έλα εμαηξεηηθά ρξεζηηθό θαη 

θηιηθό πεξηβάιινλ ελεκέξσζήο ζαο. 

 Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ζαο,  

από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Υγείαο» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ 

4.1  Διζαγωγή 

Η  Τγεία ησλ πνιηηψλ βαζίδεηαη ζε έλα απιφ αιιά ηζρπξφ κνληέιν:  

 Θέζπηζε εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πγεία.  

 Παξνρή δεδνκέλσλ θαη ηα εξγαιείσλ γηα λα κπνξέζνπλ ηα θξάηε, νη 

πφιεηο, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άηνκα ζε νιφθιεξν ην έζλνο λα ζπλδπάζνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο 

Έλα αλζξσπνθεληξηθφ, δίθαην θαη βηψζηκν χζηεκα Τγείαο ζηνρεχεη νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζε επηά δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα ελδεηθηηθά γηα ηελ θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο:  

 απνηειεζκαηηθφηεηα 

 απνδνηηθφηεηα 

 πξνζβαζηκφηεηα 

 απνδνρή 

 επηθέληξσζε ζηνλ αζζελή 

 ηζνηηκία  

 αζθάιεηα. 

4.2  Υαπηογπάθηζη ηων δεδομένων για ηην ςγεία 

Η ραξηνγξάθεζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία μεθίλεζε ην 1854, φηαλ ν Γξ John Snow 

ζπλδχαζε δηάθνξεο γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηνπο 

ζαλάηνπο απφ ρνιέξα (McLeod, 2000). Η ελζσκάησζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 

θαηαλνκήο ηεο λφζνπ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, είρε πξνθαιέζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ζηελ αλάιπζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ.  

Η γεσγξαθηθή θαηαλφεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ αζζελεηψλ είλαη πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν θαζψο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο θαηαλνκήο ηεο λφζνπ, ε ρσξηθή θαη ρξνληθή νκαδνπνίεζε, νη ρσξηθέο θαη 

ρξνληθέο ηάζεηο, ε ρσξνρξνληθή κνληεινπνίεζε ηεο λφζνπ θαη ε αλάιπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 



46 
 

4.2.1 Φαξηνγξάθεζε 

Η έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη ε αλεπαξθέζηαηε εθηίκεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

είλαη δχν βαζηθέο αδπλακίεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο. Η αλάγθε γηα ηελ 

αλακφξθσζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ράξηε πγείαο γηα ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ. Η παγθφζκηα ζηξνθή απφ 

ηε ζεξαπεπηηθή ζηελ πξνιεπηηθή θξνληίδα, απφ ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηε θξνληίδα γηα ηε δεκφζηα πγεία, απφ ηελ ζπγθεληξσηηθή ζηελ 

απνθεληξσκέλε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

έξγνπ ζε κηα ζπλνιηθή ηνκεαθή πξνζέγγηζε, έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ.   

Η ραξηνγξάθεζε είλαη  κηα ηερληθή δεκηνπξγίαο νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. πιεξνθνξίεο πιεζπζκνχ, ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή 

ησλ λφζσλ, ζηνηρεία γηα ηελ δηαλνκή ππεξεζηψλ πγείαο θ.ι.π.). Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε ραξηνγξάθεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

κέζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειιείςεσλ 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηηο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

Υαξηνγξαθψληαο ηα δεδνκέλα ηεο πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο 

ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ή ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, είλαη ην θιεηδί γηα 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ πξφζβαζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ 

βειηίσζεο.  

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηπαθήο ραξηνγξάθεζεο, έρνπλ 

δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηελ νηθνδφκεζε γεσγξαθηθψλ κεζφδσλ θαη 

ππεξεζηψλ web, θαζψο θαη ζηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξέρεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο πξφζβαζε ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ράξηεο θαη ζε δηάθνξα είδε γεσγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ. (MacEachren et al., 2008) 

 Η ραξηνγξάθεζε ηεο αζζέλεηαο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη πεξηζηαηηθά ηεο 

λφζνπ κε ηε ρξήζε ηνπνζεζηψλ, ηαμηλνκεκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο λφζνπ ζε 

δηάθνξα επίπεδα, ή λα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή ηεο λφζνπ 

κε δηαγξάκκαηα. (Boulos, 2004). 
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 Η ρσξηθή νκαδνπνίεζε βνεζά ζηελ αλίρλεπζε ησλ πεξηνρψλ επηθξάηεζεο 

θαη γελίθεπζεο ηεο λφζνπ. Υξνληθή νκαδνπνίεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο 

ε αζζέλεηα αλαδχεηαη ζην ρξφλν.  

 Υσξνρξνληθή νκαδνπνίεζε είλαη κηα πξφθιεζε, δεδνκέλνπ φηη 

ελζσκαηψλεη ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κε ηε δηάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ. 

 Αλαιχνληαο ηε ρσξνρξνληθή εμέιημε, κπνξεί λα εμεγεζεί πψο ε θνξχθσζε 

κηαο αζζέλεηαο κεηαθηλείηαη απφ ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε κέζα ζην ρξφλν. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα γίλεη απηφ. Ο έλαο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη αιιεινπρίεο ζηνλ ράξηε, δειαδή κηα ζεηξά απφ ράξηεο πνπ δείρλνπλ ηελ 

θαηαλνκή ηεο λφζνπ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Ο άιινο ηξφπνο είλαη 

λα ρξεζηκνπνηεί ε ηερλνινγία animation, δειαδή ράξηεο κηαο αζζέλεηαο 

θαζψο πεξλά κέζα απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλαθέξνληαη ηξεηο 

ηχπνη κεζφδσλ animation: παζεηηθφο, δηαδξαζηηθφο, θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηα θηλνχκελα.  

  Δπηπιένλ ε ρσξνρξνληθή κνληεινπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνβιέςεη ηηο εζηίεο ηεο λφζνπ θαη ηελ δηάρπζε κηαο αζζέλεηαο. Πνιινί 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

κνληεινπνίεζεο ηεο λφζνπ, φπσο ε ξχπαλζε ηνπ αέξα, ε ζεξκνθξαζία, ε 

θπιή, θαη ην εηζφδεκα. 

 Η αλάιπζε ηεο ηθαλφηεηαο δηεπθφιπλζεο Τγείαο πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο 

φπσο ζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ραξηνγξάθεζεο, αιιά θαη ηηο αλάγθεο, 

ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ρψξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο πγείαο (Cromley θαη 

McLafferty, 2002). 

4.2.2 Αμηνιόγεζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ηεο πγείαο 

χκθσλα κε ην πξφηππν ISO-9241-11, ε ρξεζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ κεηξηέηαη κε 

«ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο ρξήζεο, ηνπο 

πφξνπο πνπ πξέπεη λα δαπαλεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ θαη 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο βξίζθεη ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο απνδεθηή »(ISO 

1998). Οη Hunter et al. (2003) εηζήγαγαλ πεξίπνπ 40 ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

επρξεζηία ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα γεσρσξηθά ζηνηρεία ζηε 
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ραξηνγξάθεζε ηεο πγείαο, ν ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο αληαιιαγή δεδνκέλσλ πγείαο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ 

απηφ ην ζηφρν,  ηα παξαθάησ ελλέα ζηνηρεία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ραξηνγξάθεζεο, φζνλ αθνξά ζηε ραξηνγξάθεζε 

ηεο πγείαο 

1. Κόζηορ. Κφζηνο ζεκαίλεη δαπάλεο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνπο παξάγνληεο ηεο ρξεζηηθφηεηαο. Έλα επέιηθην δίθηπν αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σν ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο πξφζβαζεο δεδνκέλσλ 

είλαη πνιχ ειθπζηηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο. 

2.  Πποζβαζιμόηηηα. Πξνζβαζηκφηεηα ζεκαίλεη πνηφηεηα ζηελ πξφζβαζε 

ησλ πξνηχπσλ, δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ. Η πξνζβαζηκφηεηα θαζνξίδεη 

ην πφζν είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο νη ρξήζηεο.  

3. Υπόνορ απόκπιζηρ. ε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε έγθαηξε 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο θαη ν ρξφλνο κεηάδνζεο 

είλαη νη δχν θχξηεο αλεζπρίεο ζηελ δηάδνζε ησλ ζηνηρείσλ. Ο ρξφλνο 

κεηάδνζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ηηο κεζφδνπο 

ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ, θαη πξννδεπηηθή κεηάδνζε. 

4. Η ποιόηηηα ηων δεδομένων. Σα δεδνκέλα είλαη πηζαλφ λα ζπιιέγνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο αξρέο ή νξγαληζκνχο, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλάιπζεο. Σα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πιεξφηεηα, ηελ ινγηθή αθξίβεηα, ηελ αθξίβεηα ζέζεο, 

ηελ πξνζσξηλή αθξίβεηα. Σα δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

γεσρσξηθψλ εθαξκνγψλ πγείαο. 

5. Αξιοπιζηία. Η εκπηζηνζχλε θαη ε πνηφηεηα ηεο πξφζβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ζε πνιιέο 

εθαξκνγέο.  

6. Ανηαλλαξιμόηηηα. Η αληαιιαμηκφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Σα πξφηππα είλαη ρξήζηκα 

ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 
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7. Γιαλειηοςπγικόηηηα. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο, εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

κεηαμχ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ, αθφκε θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη 

ειάρηζηε ή θακία γλψζε απφ ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ 

κνλάδσλ. Η θαιή δηαιεηηνπξγηθφηεηα εμαζθαιίδεη φηη ηα πεξηερφκελα 

είλαη θαηαλνεηά. 

8. Υαπηογπαθική απεικόνιζη. Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ζε δχν έσο ηξηψλ δηαζηάζεσλ ράξηεο ή γξαθηθά, 

πξνζδίδνπλ έλαλ δσληαλφ ηξφπν γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο. 

9.  Αζθάλεια. Η αζθαιεία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη είλαη κηα 

ζεκειηψδεο αξρή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξάγνληα ηεο αζθάιεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

4.3 Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS) 

Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ GIS είλαη εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή, ηε 

δηαρείξηζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ πξνβνιή ζε ράξηεο, φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηε ρσξηθή αλάιπζεο 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα GIS επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα βιέπεη, λα θαηαλνεί, λα 

εξσηά, λα εξκελεχεη θαη λα απεηθνλίδεη δεδνκέλα κε ηξφπνπο πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο 

ζρέζεηο, ηα πξφηππα θαη ηηο ηάζεηο, κε ηε κνξθή ραξηψλ, εθζέζεσλ, θαζψο θαη 

δηαγξακκάησλ, θαη λα δνκήζεη ηα δεδνκέλα κε ηξφπνπο πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε 

γεσρσξηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο, ψζηε λα εμεξεπλήζεη ππνθείκελεο δνκέο. 

http://www.gis.com/content/what-gis  

4.3.1 Τα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ζην ρώξν ηεο Υγείαο 

Σα GIS εθαξκφδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην ρψξν ηεο πγείαο, θαζψο ε ρξήζε ηνπο 

επηηξέπεη κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. 

παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο  πςειήο θαηαλνκήο κηαο λφζνπ θαη 

ππεξεζίεο πςειήο ή ρακειήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο), ε νπνία κπνξεί λα 

ππνδεηθλχεη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε. Έλα χζηεκα 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.gis.com/content/what-gis&usg=ALkJrhhvJXCQLShnMirjLVIVoqSvaPBP4w
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Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αλάιπζεο θαη γη απηφ ην 

ιφγν ε ραξηνγξάθεζε κέζσ GIS «εμαζθαιίδεη ψζηε ηα  ρσξηθά δεδνκέλα πγείαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνιιέο πεγέο, λα ζπιιερζνχλ, λα απνζεθεπζνχλ, λα ζπλδεζνχλ, λα 

αλαιπζνχλ, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ / εκθαληζηνχλ κε έλαλ ηξφπν πνπ 

λα είλαη πξνζηηφο αιιά θαη νπζηαζηηθφο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ GIS ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ πνιηηηθή αλάιπζε: 

1. Η Υσξηθήο δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε, 

ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ επεμεξγαζία πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε γήηλε επηθάλεηα, φπσο ε πγεία θαη θνηλσληθά, 

πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα 

2. Η Οπηηθνπνίεζε θαη ε Υαξηνγξάθεζε, κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηα ρσξηθά 

πξφηππα θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ αζζελεηψλ ζε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε 

πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 

3. Υσξηθή αλάιπζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε ρσξηθή ζρέζε λα δεκηνπξγήζεη 

λέα πξφηππα γηα ηελ πγεία  

Όηαλ εκθαληζηεί κηα αζζέλεηα, ηα ζπζηήκαηα GIS κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα γξήγνξα θαη λα αλαιχζνπλ ηελ εμάπισζε ηεο 

αζζέλεηαο δπλακηθά (Cromley θαη McLafferty, 2002). 

Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη ηα GIS απνηεινχλ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα 

εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ θαιχπηνπλ ηε δηαρείξηζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηε ραξηνγξάθεζε ηεο 

πεξηνρήο θάιπςεο, ηαπηνπνίεζε ζέζεο θ.ιπ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο (WHO, 2007), έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ GIS ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη ρσξηθή εμάξηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηεο νινέλα απμαλφκελεο 

δήηεζεο. Γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηεο λφζνπ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα νηθνδνκεζεί έλα ηζρπξφ ζχζηεκα πγείαο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ. Η αληαιιαγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πγεία είλαη έλα απφ ηα πην εθηθηέο δηαδξνκέο γηα ηελ επίηεπμε παγθφζκηαο δεκφζηαο 

αζθάιεηαο (WHO, 2007). 
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4.3.2 Καηεγνξίεο εθαξκνγώλ ησλ GIS ζην ρώξν ηεο Υγείαο 

Σα GIS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

δεκφζηαο θξνληίδαο πγείαο, ζηελ παξνρή θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ εγθαίξσο, λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, λα 

παξαθνινπζνχλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κέηξσλ γηα ηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε, θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο θαιχπηνπλ ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο πεγέο. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ πγείαο GIS 

ζπδεηήζεθαλ ζηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο.. (Sheng Cao, 2010) 

1. Ανίσνεςζη πποηύπων Νοζημάηων: Σα πξφηππα ησλ λφζσλ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζηελ έξεπλα ησλ εζηηψλ ηεο 

λφζνπ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Η ραξηνγξάθεζε ησλ πιεζπζκψλ ζε 

θίλδπλν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα λα δείμεη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη 

ηελ παξαιιαγή ηεο αζζέλεηαο (Chaput et al., 2002, Richardson et al., 2004, 

Beale et al., 2008). Σα GIS κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ γεγνλφηα ηεο πγείαο ζε 

πνιιαπιέο θιίκαθεο, απφ έλα θνηλνηηθφ επίπεδν ζε πεξηθεξεηαθφ, 

επαξρηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Όκσο επεηδή ηα θαηλφκελα ηεο 

λφζνπ δελ έρνπλ φξηα, ε αλίρλεπζε ηνπ κνηίβνπ ηεο αζζέλεηαο δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε δηνηθεηηθά φξηα. Υξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο 

ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο κε GIS γηα ηελ αλίρλεπζε ρσξηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη 

ρσξνρξνληθψλ ζπζηάδσλ βνεζά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο 

λφζνπ (Hjalmars et al., 1996, Perez et al., 2002). 

2.  Παπακολούθηζη και επιηήπηζη ηων νόζων: Οη επηζηήκνλεο ηεο πγείαο 

πνπ παξαθνινπζνχλ θαη επηηεξνχλ ηε λφζν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηεο λφζνπ, ψζηε λα θαηαλνεζεί ε αηηία ηεο 

αζζέλεηαο. Σα GIS ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ (θπζηθψλ, ρεκηθψλ, ή βηνινγηθψλ), θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. (Cromley, 2003). Η ρσξηθή 

αλάιπζε, καδί κε κνληέια πηζαλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε 

κνληεινπνίεζε γηα ηελ έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο, ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ, θαη ηελ έθβαζε ηεο πγείαο. Δπηπιένλ 

ζηα GIS κπνξνχλ επίζεο λα ελζσκαησζνχλ δηάθνξεο γεσαλαθνξηθέο πεγέο 

γηα λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ θαη ηεο 
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ξχπαλζεο ηνπ αέξα, ησλ κεηεσξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ (ζεξκνθξαζία, 

ζρεηηθή πγξαζία, θ.ιπ.), ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ή δηαθφξσλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηέο κειέηεο εμέηαζαλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξφλησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπγθεληξψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ ιεπηψλ 

ζσκαηηδίσλ, ησλ νιηθά αησξνχκελσλ ζσκαηίδησλ, ην φδνλ θαη ην δηνμείδην 

ηνπ ζείνπ, κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάινπο 

νδηθνχο άμνλεο ή βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα (Abbey et al., 1995? 

Garshick et al., 2003). 

3. Καηανομή και Γιεςκόλςνζη ηηρ Τγείαρ: Σα GIS παξέρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(αξηζκνί, ηχπνη θαη ηνπνζεζίεο), λα εμεηάδνπλ ηε κεηαβαιιφκελε ρσξηθή 

θαηαλνκή ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη λα εμεξεπλνχλ 

ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Fortney et al., 1999,  

McLafferty, 2003). Ο πιεζπζκφο (ειηθία, θχιν, εηζφδεκα, θπιή), νη 

δπλαηφηεηεο δηεπθφιπλζεο γηα ηελ πγεία, ην θφζηνο πξφζβαζεο (ρξφλνο, 

απφζηαζε) πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαλνκήο. Δπίζεο ηα 

GIS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληνπηζηνχλ ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ επάισηα ζηελ πξφζβαζε ψζηε ζε θξίζηκεο ηαηξηθέο αλάγθεο λα 

παξέρνπλ βέιηηζηεο δηαδξνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ν Lwasa (2006) 

πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε γηα λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

GIS γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ ππνδνκψλ πγείαο ζηελ Οπγθάληα, κε ηελ ηθαλφηεηα λα εληζρχζεη ηελ 

πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Η πηνζέηεζε ησλ GIS ζε εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηε δηαλνκή απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα μεπεξάζνπλ γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο ζηελ 

πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

4. Φπονηίδα Τγείαρ και Παιδείαρ: Σα GIS θαη ε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

έρνπλ θέξεη έλα λέν ηξφπν γηα ην επξχ θνηλφ γηα λα απεηθνλίζεη θαη λα 

αλαιχζεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πγεία. Γηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ 
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θνηλνχ θαη ην επαηζζεηνπνηνχλ ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ πγεία. Οη ράξηεο κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ ζην επξχ θνηλφ γηα λα ηνπο 

πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ λνζνγφλσλ παξαγφλησλ. Οη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο 

γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηα θξνχζκαηα ηεο 

λφζνπ. Σα GIS ππνζηεξίδνπλ επίζεο ην θνηλφ απνηειεζκαηηθά, φζνλ 

αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πιεζηέζηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ πγείαο. (Sheng 

Cao, 2010). 

4.3.3 Οθέιε ηεο ραξηνγξάθεζεο κε GIS 

Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο GIS, ραξηνγξαθνχληαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ πνιηηεία, ηφζν γηα λα απνθαζίζεη γηα κηα πνξεία δξάζεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φζν θαη λα αμηνινγήζεη κηα 

ζηξαηεγηθή ή πνιηηηθή παξέκβαζε. Η δηάδνζε θαη αληαιιαγή ραξηψλ πγείαο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ βνεζά ηνπο ηζχλνληεο ηεο πγείαο θαη ηηο αξρέο λα ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ πξφιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εζηίαο ηεο λφζνπ.  

Δπίζεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηεο πγείαο θαη ην θνηλφ 

ζρεηηθά κε ηηο αλαδπφκελεο απεηιέο γηα ηελ πγεία, θαη λα βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, νη 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα δηνηθεηηθά φξηα, ε απφζηαζε αζζελψλ απφ ηα 

λνζνθνκεία ή ηηο θιηληθέο, θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο θνξείο ησλ λφζσλ φπσο π.ρ. 

εθηξεθφκελα δψα, απνδεκεηηθά πνπιηά, πεγάδηα λεξνχ θ.ι.π. Σα GIS είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιεια γηα ηελ αλάιπζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο 

ηάζεηο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα απνθαιπθζνχλ κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2010β).  

πλεπψο, πηνζεηψληαο κηα γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξσηνγελή έξεπλα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν πινχηνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο πγείαο 

πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ζα 

εκθαλίδεηαη πην νπζηαζηηθά θαη ζα επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

δεδνκέλσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Η ραξηνγξάθεζε κε ρξήζε GIS δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζπλδπάζεη ηα δεδνκέλα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο κε ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο απνθάζεηο 
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πεξηβαιινληηθήο πγείαο, ράξηεο δεδνκέλσλ πγείαο, ράξηεο ησλ παξφρσλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο,  αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αλαγλψξηζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηεο 

λφζνπ ε γεσγξαθηθή πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη ε γεσγξαθηθή 

επηδεκηνινγία (Yiannakoulias et al., 2003) 

χκθσλα κε ηνλ Sheng Cao, (2010), ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ GIS 

πξνζδηνξίδνληαη φπσο παξαθάησ:  

1. Η ραξηνγξάθεζε κε GIS κπνξεί λα δείμεη ηελ επηθξάηεζε ηεο λφζνπ ζε 

φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, επηηξέπνληαο ζηνπο θνξείο λα αλαδεηήζνπλ 

θεθάιαηα θαη πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. 

2. Η ρξήζε ησλ GIS, βνεζά ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζηελ εχξεζε 

κνηίβσλ / ηάζεσλ ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

3. Σα GIS σθεινχλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαη ην θνηλφ, κε ηελ 

αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εμάπισζεο ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ 

φπσο π.ρ. ε γξίπε ησλ πηελψλ θαη πηζαλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

δηαζηξσκάησζεο. 

4. Η επηηήξεζε ηεο λφζνπ κε GIS, βνεζά ηνπο ππαιιήινπο ηεο πγείαο ζηελ 

ρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελεηψλ, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ έγθαηξα 

εκβνιηαζκνί.  

5. Σα GIS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο πγείαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ψζηε λα 

παξέρνπλ ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεία, θαη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ θφζηνπο. 

6. Σα GIS κπνξνχλ λα απεηθνλίδνπλ ηα δεδνκέλα πγείαο ζε πνιιαπιέο 

θιίκαθεο, απφ κηα πνιχ ηνπηθή θιίκαθα ζε επαξρηαθή, εζληθή θαη δηεζλή 

θιίκαθα. 

7. Η εθαξκνγή ησλ GIS ζε ηδξχκαηα πγείαο είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, αιιά θαη ηελ 

πξφβιεςε κειινληηθψλ ζπλζεθψλ. (Sheng Cao, 2010). 

4.4 Πποκλήζειρ ηηρ  σαπηογπάθηζηρ ηων αζθενειών μέζω GIS 

Η εκπεηξία ησλ επηδεκηψλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ, έρεη απνδείμεη ηε ζεκαζία ηεο 

εθαξκνγήο ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη εξγαιείσλ ραξηνγξάθεζεο ζηε ιήςε 
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πνιηηηθψλ γηα ηελ πγεία. Παξά ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ραξηνγξάθεζεο 

ησλ αζζελεηψλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο. 

4.4.1 Πξνβιήκαηα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ραξηνγξάθεζε κε GIS 

Παξά ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ γεσγξαθηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πγεία, ηα παξαθάησ 

ηξία πξνβιήκαηα πξέπεη αθφκε λα αληηκεησπηζηνχλ:  

1. Οη κέζνδνη γηα ηε δεκηνπξγία ραξηψλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πγεία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πγεία, φπσο ε παξαηήξεζε λνζνθνκείν, 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα, νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη θαξκάθσλ, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηνπο 

αζζελείο. Πνιιέο εθαξκνγέο πγείαο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εθαξκνγέο 

δηαδηθηχνπ, παξάγνπλ δπλακηθά ράξηεο, αιιά ζηεξνχληαη πεξηγξαθήο ηεο 

πεγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο δήισζεο γηα ηε κέζνδν πνπ δεκηνπξγνχληαη 

νη ράξηεο. 

2. Η ελζσκάησζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηξερνπζψλ εθαξκνγψλ πγείαο 

πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Οη Zeng et al, (2004) επεζήκαλαλ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία έρνπλ κηα 

θιεηζηή αξρηηεθηνληθή, αθφκε θαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ web-based 

ηερλνινγία είλαη δχζθνιν λα ελζσκαησζνχλ. πλήζσο, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζε ράξηεο, νη νπνίνη είλαη δχζθνιν λα 

ελζσκαηψζνπλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο 

3. Γηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πγείαο, ζηεξνχληαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαζηζηά εχθνιε ηελ επηθνηλσλία, ηελ εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ ή ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ, ζε έλα εληαίν ηξφπν. Έλα ζχζηεκα GIS κε θιεηζηή 

αξρηηεθηνληθή, δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηα εηεξνγελή 

πεξηβάιινληα ηνπ δηθηχνπ θαη είλαη πηζαλφ λα κελ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επειημίαο (He et al., 2005).  
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4.4.2 Αλεζπρίεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ραξηνγξάθεζε θαη δηάδνζε 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελεηώλ 

Η ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε αζρνιείηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε γξαθηθψλ. Απηφ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο λφζνπ. Πνιινί επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο είλαη πξφζπκνη λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηα δεδνκέλα ηεο λφζνπ νξηζκέλα ζε πεξηνρέο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ 

ηα πξφηππα θαηαλνκήο ηεο λφζνπ θαη λα ιεθζνχλ θαηάιιειεο απνθάζεηο. Χζηφζν ηα 

δεδνκέλα απηά πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, θαη ε αληαιιαγή ηνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθή αλεζπρία. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη πιεξνθνξίεο γηα κηα 

αζζέλεηα δείρλεη κηα πεξηνρή κε πςειά πνζνζηά ηεο λφζνπ, νη άλζξσπνη 

ελδερνκέλσο ζα απέθεπγαλ ηφζν ηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.  

Οη Bell et al. (2006), αλαθέξνπλ ηέζζεξα είδε ησλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο λφζνπ:  

1. ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ρσξηθέο θαη ρξνληθέο δηαζηάζεηο  

2. ηελ αθαίξεζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αξρηθά δεδνκέλα  

3. ηε κεηαθνξά κεκνλσκέλσλ εγγξαθψλ κηθξήο θιίκαθαο, ηπραία.   

4. ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα κέζσ ελφο ρξήζηε ή / 

θαη πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή.  

 ε ζχγθξηζε κε ηα αξρηθά δεδνκέλα, ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζα έρνπλ 

θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο.  

4.5 Απσιηεκηονικόρ ζσεδιαζμόρ σαπηογπάθηζηρ μέζω GIS 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα θξνχζκαηα κηαο λφζνπ είλαη ζπλήζσο 

ρσξηθά θαηαλεκεκέλα, ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο βαζηζκέλσλ 

ζην γεσγξαθηθφ πιαίζην πιεξνθνξηψλ, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ αληαιιαγή 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο πγείαο, λα αληρλεχζεη ηα μεζπάζκαηα, ηελ επηθξάηεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο λφζνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζρεδηαζκφο κηαο εθαξκνγήο 

ραξηνγξάθεζεο  ηεο πγείαο πξέπεη λα παξέρεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα γεσρσξηθέο 

εθαξκνγέο πγείαο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζεκαηηθή ραξηνγξάθεζε, ηε ρσξν-

ρξνληθή επεμεξγαζία, ηε ρσξνρξνληθή ηάζε, θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

Η αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο κέζσ GIS απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία θαη αθνινπζεί παξφκνηα αξρηηεθηνληθή κε άιια ζπζηήκαηα 
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βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν (Bapna & Gangopadhyay, 2005). Μηα επηζθφπεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κπνξεί λα θαλεί ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 

Δικόνα 7: Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ραξηνγξάθεζεο ηεο πγείαο κέζσ GIS 

Πεγή:  Sheng Cao, 2010 

 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε εηεξνγελήο ελζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο λφζνπ, 

ε αξρηηεθηνληθή ραξηνγξάθεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επίπεδα:  

 Δπίπεδο αποθήκεςζηρ δεδομένων: Σα  δεδνκέλα γηα ηελ πγεία ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο πγείαο θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε αξρεία ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Θα κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

 Δπίπεδο μησανικήρ ονηολογίαρ:  Η κεραληθή ηεο νληνινγίαο έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα μεπεξαζηεί ε εηεξνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζηα θαηαλεκεκέλα 

δεδνκέλα πγείαο. Παξέρεη έλα εληαίν ηξφπν γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ 

ζηηο ηππνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πγείαο. Η αληηζηνίρεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ πγεία θαη ε κεηαηξνπή ηνπο, επεμεξγάδνληαη απφ ηε κεραληθή 

νληνινγία. 

 Δπίπεδο ππόηςπων ςπηπεζιών ςγείαρ: ’ Απηφ ην επίπεδν, ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ξεηέο πξνδηαγξαθέο. Τπάξρνπλ ηξία είδε ππεξεζηψλ:  

o Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πγείαο,  είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο λφζνπ απφ ηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή πηπρέο 
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o Τπεξεζίεο ραξηνγξάθεζεο ηεο πγείαο, νη νπνίεο  ρξεζηκεχνπλ γηα 

ηε ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ πγείαο πξνο ηνπο 

πειάηεο.  

o Τπεξεζίεο κεηξψνπ πγείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ φιεο νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

επεμεξγαζίαο πγείαο, θαη ηηο ππεξεζίεο ραξηνγξάθεζεο ηεο πγείαο 

κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ.  

 Δπίπεδο σαπηών: Παξέρεη ηνπο ρσξνρξνληθνχο ράξηεο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ο Ogao (2006) θαηεγνξηνπνίεζε ηξεηο ηχπνπο επηπέδσλ 

παξνπζίαζεο ραξηψλ, απφ ην «ρακειφ» πξνο ην «πςειφ» ζχκθσλα κε ηα 

αληίζηνηρα επίπεδα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ θαζέλα απφ απηά πξνζθέξεη 

ζην ρξήζηε: παζεηηθφ, δηαδξαζηηθφ, θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Μέζσ 

εξγαιείσλ απεηθφληζεο φπσο νη ράξηεο θαη ηα δηαγξάκκαηα  νη άλζξσπνη ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνζέζεηο ζε κειέηεο ηεο λφζνπ θαη λα 

αλαδεηήζνπλ επεμεγεκαηηθνχο παξάγνληεο, θάηη ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

4.6 Γιεθνείρ Οπγανιζμοί Τγείαρ πος σπηζιμοποιούν σαπηογπάθηζη μέζω GIS 

1. Παγκόζμιορ Οπγανιζμόρ Τγείαρ (ΠΟΤ): ραξηνγξάθεζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

ην GIS Υαξηνζήθε επηηξέπεη κηα αλαδήηεζε κε βάζε ηε ρψξα ζε ζρέζε κε 

δηάθνξα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο ή πεξηζηαηηθά ηεο λφζνπ.  

2. Ίδπςμα Τγείαρ ινζινάηι ζηιρ ΗΠΑ: Τγεία Σνπίν είλαη κηα δηαδξαζηηθή 

ηζηνζειίδα άηιαληα πνπ επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, αθαδεκατθνί εξεπλεηέο θαη πιάλεο λα ζπλδπάζεη, λα 

αλαιχζνπλ, θαη λα εκθαλίζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηξφπνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Έλαο νδεγφο παξνπζίαζε ηνπ PowerPoint ηνπ 

ηνπίνπ Τγείαο είλαη δηαζέζηκν ζε http://www.graham-center.org/  

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.graham-center.org/online/graham/home/publications/presentations/2008/bphilps-alf-healthlandscape.html&usg=ALkJrhiPLN_p47CwocXZeRkuMalqNlw_vQ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

ΟΙ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΑΡΣΔ Δ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ 

5.1 Οι Υάπηερ Τγείαρ ζηιρ άλλερ σώπερ 

5.1.1 Τν παξάδεηγκα ηεο Απζηξαιίαο 

Απζηξαιηαλέο ππεξεζίεο πγείαο κε ηε ρξήζε ραξηνγξάθεζεο κέζσ GIS:   

1. Ππωηοβάθμια Φπονηίδα Τγείαρ Έπεςναρ και Τπηπεζία Πληποθόπηζηρ 

(PHCRIS): Σν εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο PHCRIS παξέρεη έλα ράξηε 

Γηεπζχλζεσλ ησλ Γεληθψλ Ιαηξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Απζηξαιίαο. Απηφ 

ην εξγαιείν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεη κηα επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ (ASD). 

Η on-line Υαξηνγξάθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαιπζνχλ ηα 

δεδνκέλα, λα δεκηνπξγεζνχλ γξαθήκαηα θαη λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο. Σα 

δεδνκέλα κπνξνχλ επίζεο λα θηιηξάξνληαη απφ ην θξάηνο.  

2. Δθνικό Κένηπο APHCRI για γεωγπαθική ανάλςζη και ανάλςζη πόπων 

ζηην Ππωηοβάθμια Φπονηίδα Τγείαρ (GRAPHC): Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, 

ην απζηξαιηαλφ Ιλζηηηνχην Έξεπλαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

(APHCRI) ίδξπζε ην Δζληθφ Κέληξν Γεσγξαθηθήο αλάιπζε θαη αλάιπζε 

Πφξσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (GRAPHC), ζε δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο νκάδαο εζληθήο αλαθνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

θπβέξλεζε, αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν GRAPHC 

ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα θαη κεζνδνινγίεο ρσξηθήο αλαιπηηθήο θαη ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε ραξηνγξάθεζε γηα λα αλαιχζεη, λα εξκελεχζεη θαη λα 

εκθαλίζεη πιεξνθνξίεο κε ηξφπνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Σν 

GRAPHC παξέρεη δηαδξαζηηθή ραξηνγξάθεζε νξηζκέλσλ πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Απηφ 

ζρεδηάδεηαη λα επεθηαζεί ζηαδηαθά ζε πνιχ κεγαιχηεξε θάιπςε ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  
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Δικόνα 8: Μηα δηαδξαζηηθή δηεπαθή ράξηε πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ 

θαη λα εμάγνπλ ρσξηθά ελεξγνπνηεκέλα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθννηθνλνκηθά, 

απνγξαθέο, ή ζηνηρεία γηα ηε δεκφζηα πγεία κε βάζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Πεγή: http://graphc.anu.edu.au/graphc2015/graphc.html  

 

3. Μονάδα Ανάπηςξηρ Πληποθοπιών για ηη Γημόζια Τγεία (PHIDU): Η 

Μνλάδα Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (PHIDU), πνπ βξίζθεηαη 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αδειαΐδαο, ηδξχζεθε ην 1999 γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεηθηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σν PHIDU 

παξάγεη κηα ζεηξά θνηλσληθψλ Αηιάλησλ Τγείαο ηεο Απζηξαιίαο, ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο γεσγξαθίαο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα δηαδξαζηηθή 

εγθαηάζηαζε ραξηνγξάθεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην θξάηνο, ηελ επηθξάηεηα θαη ηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε, λα επηιέγνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο είηε αλά ζέκα (π.ρ.. δεκνγξαθία, 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θιπ), είηε αλά 

δείθηε (π.ρ.. ηε ζπκκεηνρή ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θ.ι.π.) λα παξνπζηάδνληαη ζε ράξηεο θαη 

γξαθήκαηα.  

http://graphc.anu.edu.au/graphc2015/graphc.html
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Δικόνα 9: Άηιαληαο Κνηλσληθήο Τγείαο ηεο Απζηξαιίαο. Σνκείο πγείαο ηνπ 

αλδξηθνχ πιεζπζκνχ, 2016 

Πεγή: http://phidu.torrens.edu.au/current/maps/sha-aust/pha-single-map/atlas.html  

 

4. Τποςπγείο Τγείαρ Αςζηπαλίαρ – Δπγαλείο Υαπηογπάθηζηρ 

DoctorConnect: Σν DoctorConnect πξνήιζε απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Τγείαο ηεο ππαίζξνπ, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

παξέρεη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο γηαηξνχο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα 

πνπ έρνπλ ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο, αγξνηηθέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Απζηξαιίαο. Σν εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο 

DoctorConnect δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη γεσγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη θίλεηξα, απνζηάζεηο, θαζψο θαη ζηηγκηφηππα, απφ ηηο 

ζπλνηθίεο πνπ έρνπλ έιιεηςεο ηαηξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

http://phidu.torrens.edu.au/current/maps/sha-aust/pha-single-map/atlas.html
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Δικόνα 10: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο DoctorConnect 

Πεγή: http://www.doctorconnect.gov.au/internet/otd/publishing.nsf/Content/locator 

 

5. Βικηοπιανό ύζηημα Πληποθοπιών και Δπιηήπηζηρ (VHISS), Τποςπγείο 

Τγείαρ Βικηώπιαρ, Φπονηίδα ζηο πίηι, Υαπηογπάθηζη ηων εςαίζθηηων 

δεδομένων Νοζηλείαρ: Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ θαη επηηήξεζεο VHISS 

είλαη κηα δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα πνπ εκθαλίδεη δείθηεο γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

Οη ρξήζηεο ηνπ VHISS κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κηα ζεηξά επηινγψλ γηα λα 

παξάγνπλ πξνζαξκνζκέλα γξαθήκαηα θαη πίλαθεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

λφζνπ, ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη.  

6. Ππώηα η Τγεία, Γίκηςο Οπθήρ Ππακηικήρ Τγείαρ Atlas: Σν Γίθηπν Οξζήο 

Πξαθηηθήο Τγείαο Atlas, είλαη έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ρξήζε απφ γεληθνχο ηαηξνχο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ. Έρεη σο ζηφρν λα εκπλεχζεη ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα ζε θαιέο 

πξαθηηθέο, ψζηε λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη 

λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθά κνληέια γηα πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε ζπλαθψλ θαη έγθαηξσλ 

http://www.doctorconnect.gov.au/internet/otd/publishing.nsf/Content/locator
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δεδνκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηελ πγεία, θαζψο θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη ηηο ηάζεηο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

7. ύζηημα Τποζηήπιξηρ Αποθάζεων Τγείαρ Epidoros (HDSS): Σν χζηεκα 

Epidoros μεθίλεζε ην 2006 θαη αλαπηχρζεθε σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ απφ ην Απζηξαιηαλφ πκβνχιην Έξεπλαο κε ηίηιν «Απάληεζε ζηηο 

Υξφληεο Παζήζεηο κε βάζε ηελ Κνηλφηεηα» (2007-2010). Έλα ζχζηεκα GIS 

αλαπηχρζεθε θαη ζπλερψο αλαπηχζζεηαη απφ κηα νκάδα ζρεδηαζηψλ ηεο 

πγείαο ζηελ πεξηνρή Logan Beaudesert, Σν χζηεκα Epidoros επηηξέπεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ρσξηθή θαηαλφεζε ησλ αζζελεηψλ πνπ κέρξη ζήκεξα 

ίζρπε κφλν γηα ηνπο εηδηθνχο GIS. Παξέρεη ζηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο 

απνθάζεσλ ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθν-

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πγείαο, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο βέιηηζηεο δηακφξθσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ψζηε λα γίλνπλ 

νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο. θνπφο ηνπ είλαη ε αλάπηπμε ρσξηθψλ κνληέισλ 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο πγείαο λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

αζζέλεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ κηα λέα νπηηθή. Σν 

έξγν πξφζθαηα (2011) θέξδηζε ην Βξαβείν Queensland Υσξηθή Αξηζηείαο 

ζηελ θαηεγνξία ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

www.phcris.org.au/guides/mapping_data.php   

5.1.2 Ο Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (Atlas) 

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, είλαη κηα ζπιινγή απφ ράξηεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο αζζέλεηαο θαη 

δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Ο άηιαληαο παξέρεη δηαδξαζηηθνχο ράξηεο 

ησλ γεσγξαθηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, γηα κηα ζεηξά ζπλζεθψλ πγείαο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζε θιίκαθα γεηηνληάο (κηθξήο πεξηνρήο) ζηελ Αγγιία 

θαη ηελ Οπαιία.  

Οη ελ ιφγσ ράξηεο έρνπλ αλαπηπρζεί σο πφξνο γηα ην θνηλφ, ηνπο εξεπλεηέο θαη 

φζνπο εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα πγεία, αιιά θαη γηα ηνπο πνιηηηθνχο ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία. Οη ράξηεο επηηξέπνπλ ζην 

http://www.phcris.org.au/guides/mapping_data.php
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ρξήζηε λα δηεξεπλήζεη ηα ζηνηρεία ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο επηινγήο ηνπ, λα 

εμεηάζεη ηηο ηάζεηο θαη λα ζπγθξίλεη πεξηνρέο.  

Οη ζηφρνη ηνπ άηιαληα είλαη:  

 Να παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ηα γεσγξαθηθά πξφηππα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ αζζελεηψλ.  

 Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνζέζεσλ, ψζηε λα θαηαλνεζεί θαη λα 

εμεγεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ζηνλ θίλδπλν ηεο λφζνπ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε ην πεξηβάιινλ, κε παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη / ή ηελ ηνπνζεζία.  

 Να βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πεξηβάιινληνο θαη πγείαο, φπνπ 

είηε νη απνδείμεηο είηε ε έιιεηςε απνδείμεσλ γηα έλα θαηλφκελν, παξέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο.  

 

Δικόνα 11: Υάξηεο Τγείαο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (Υάξηεο Καξθίλνπ ηνπ ζηήζνπο) 

Πεγή:  http://www.envhealthatlas.co.uk/homepage/ 

http://www.envhealthatlas.co.uk/homepage/
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5.1.3 Ο Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο ηεο Ιξιαλδίαο 

Ο Atlas Τγείαο ηεο Ιξιαλδίαο είλαη κηα εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε 

γηα λα πξνζθέξεη ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, καδί κε ζηαηηζηηθά 

εξγαιεία θαη GIS ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ λα πξνζζέζεη αμία ζηα 

πθηζηάκελα δεδνκέλα πγείαο. Η εθαξκνγή είλαη κέξνο ηνπ έξγνπ PloneGov, κηαο 

δηεζλνχο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Ο Atlas Τγείαο ηεο Ιξιαλδίαο επηιέρζεθε αλάκεζα ζε δεθάδεο έξγα γηα ηελ 

ηθαλφηεηά γηα ηε θαηλνηνκία θαη ηελ ηερληθή ηειεηφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη 

θεξδίζεη ηέζζεξα βξαβεία: 

 2008: PhoneGov, Βξαβείν Αξηζηείαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Ιξιαλδίαο 

 2007: Παξίζη, Grand Prix du Jury, Lutece d’ Or 

 2007: Ληζαβφλα, Φηλαιίζη ζηα Δπξσπατθά Βξαβεία Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο   

 2007: Βξπμέιιεο, εηηθέηα Καιήο Πξαθηηθήο, e-Practice  

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν έξγν πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ο 

Υάξηεο είλαη εχθνια κεηαβηβάζηκνο ζε παξφκνηεο μέλεο αξρέο θαη νη δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ αληηγξαθή ηνπ είλαη ηεξάζηηεο. Σν έξγν απηφ αλνίγεη ην δξφκν γηα δηεζλή 

ζπλεξγαζία ινγηζκηθνχ. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη θαη λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεγνλφηα ηεο πγείαο, ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αξρηθά ζηε Γεκνθξαηία ηεο Ιξιαλδίαο.  

http://www.zeapartners.org/articles/healthatlas008   

Δμειίρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε πνιινχο θνξείο φπσο:  

 Κέληξν Δπνπηείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο,  

 Τπεξεζίεο Τγείαο,  

 Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο - Τπεξεζία Τγείαο,  

 Τπνπξγείν Τγείαο,  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.zeapartners.org/articles/healthatlas008/euegovawards001.html&usg=ALkJrhgDPnLJCtPkqy7Al97TLy_S4M1bZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.zeapartners.org/articles/healthatlas008/euegovawards001.html&usg=ALkJrhgDPnLJCtPkqy7Al97TLy_S4M1bZw
http://www.zeapartners.org/articles/healthatlas008
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 Royal College of Physicians Ιξιαλδία,  

 Βαζηιηθφ Κνιέγην Υεηξνπξγψλ ηεο Ιξιαλδίαο,  

 Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία,  

 University College ηνπ Γνπβιίλνπ,  

 Δζληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ιξιαλδίαο Maynooth,  

 Dublin City University,  

 Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ,  

 Αξρή γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα,  

 Ιξιαλδηθή Air Corps,  

 Ιξιαλδηθή Αθηνθπιαθή. https://joinup.ec.europa.eu   

5.1.4 Ο Υγεηνλνκηθόο Φάξηεο ησλ Η.Π.Α. 

 

 

Δικόνα 12: Γείγκα Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ησλ Η.Π.Α. 

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο ζρεδηάζηεθε σο κηα απιή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί έλα επξχ θάζκα ρξεζηψλ γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Υάξηε Τγείαο είλαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ: 

 αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν θνκεηεηψλ 

https://joinup.ec.europa.eu/
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 νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ράξηε, κε 

αλαιπηηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο 

 ρξήζε δπλακηθψλ θίιηξσλ θαη απεηθφληζε επηιεθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πεξηνρψλ κε παξφκνηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο θαιχηεξεο –ζπγθξηηηθά- πεξηνρήο 

έηζη ψζηε θάπνηεο πεξηνρέο λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπο, αθνινπζψληαο ζηξαηεγηθέο άιισλ 

πεξηνρψλ κε παξφκνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Γπλακηθή νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ επηιέγνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή κε βάζε ην εηζφδεκα, ηα επίπεδα ηεο θηψρεηαο, ηελ ειηθία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε.  

 ζχγθξηζε πνιιαπιψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ  

 ελζσκάησζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν λνκνχ θαη ζε επίπεδν θνκεηείαο. 

 

5.1.4.4 Υάξηεο Τγείαο ζηηο κεγαιχηεξεο Πνιηηείεο ησλ Η.Π.Α. 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, πάξα πνιιέο πηπρέο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

είλαη επζχλε ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ.  

Αλάζκα : Σν πξνθίι πγείαο InstantAtlas είλαη έλαο κεραληζκφο νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ πξνθξηκέλνπ νη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ πγείαο λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο.  Παξέρεη πξφζβαζε ζε δείθηεο πγείαο απφ ηα κεγάια ζπζηήκαηα 

επηηήξεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα ηελ Αιάζθα αλά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε 

επίπεδν δήκσλ θαη πεξηνρψλ. Η κνξθή νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί 

ράξηεο, ζρήκαηα θαη πίλαθεο, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ πγείαο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

http://dhss.alaska.gov/dph/InfoCenter/Pages/ia/instantatlas.aspx  

Καλιθόπνια : Ο Υάξηεο Τγείαο ηεο Καιηθφξληαο, είλαη κηα δηαδξαζηηθή, 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ραξηνγξάθεζεο κέζσ GIS, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

βξνπλ θαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λνζνθνκεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πξνζθέξνληαο κηα πνηθηιία απφ ράξηεο θαη εθζέζεηο. Όια 

http://dhss.alaska.gov/dph/InfoCenter/Pages/ia/instantatlas.aspx
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ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ κηα κεγάιε θαη ζπλερψο απμαλφκελε βάζε  

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.  

1. Survey (CHIS) : Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκφζηα πγεία γηα ηνλ 

πνηθηιφκνξθν πιεζπζκφ ηεο Καιηθφξληαο. Σα απνηειέζκαηα ζε κηα πνηθηιία 

ζεκάησλ πγείαο πνπ παξάγνληαη γηα νιφθιεξε ηελ πνιηηεία.   

2. Portal Open Data : Η ηζηνζειίδα παξέρεη ηα εξγαιεία γηα ηελ απεηθφληζε θαη 

ιήςε ζπλφισλ δεδνκέλσλ.   

3. Kidsdata : Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ ζηηο 

θνηλφηεηεο ζε φιε ηελ Καιηθφξληα. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ, λα 

πξνζαξκφδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ παηδηθή πγεία θαη 

επεμία. Σα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε λνκφ, πφιε, ζρνιηθή πεξηθέξεηα 

θαη λνκνζεηηθή πεξηνρή ζηελ Καιηθφξληα.  

4. Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Los Angeles: ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο : 

Δθζέζεηο, δεδνκέλα, δσηηθήο ζεκαζίαο ζηαηηζηηθέο θαη πξνθίι πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Κνκεηείαο ηνπ Los Angeles.  

Υαβάη : Ο Υάξηεο Τγείαο ηεο Υαβάεο, ζπιιέγεη θαη δηαηεξεί εηδηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ πγεία απφ ηηο 6 θχξηεο πεγέο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθά 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ηεο πγείαο, ηνπ θξάηνπο ηεο Υαβάεο.  

Μαζασοςζέηη : Η Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Βνζηψλε παξνπζηάδεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Βνζηψλεο.  

1. Alliance Data Γεδνκέλα Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηαηηζηηθήο ηεο Κεληξηθήο 

Μαζαρνπζέηεο : Γεδνκέλα απφ κηα επξεία πνηθηιία ζπλζεθψλ θαη ζπλεζεηψλ 

πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεληξηθήο Μαζαρνπζέηεο, ψζηε λα ελεκεξψζεη ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή.   

2. Πιεξνθνξίεο Τγείαο ζηελ Κνηλφηεηα Μαζαρνπζέηεο MassCHIP) : 

Ηιεθηξνληθή πξφζβαζε ζε θνηλσληθνχο δείθηεο θαη δείθηεο πγείαο γηα ηε 

Μαζαρνπζέηε. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δεηθηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πγείαο.  Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.kidsdata.org/&usg=ALkJrhiYQP8iNGwG7nQOZVWSM4OQnfLflQ
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πγείαο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Μαζαρνπζέηεο, θαζψο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

δεδνκέλσλ ζε θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο.  

Νέα Τόπκη : Μηα εχρξεζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο, ηελ 

αζθάιεηα, ηε γέλλεζε θαη ην ζάλαην, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία 

1. EpiQuery: Γεδνκέλα Τγείαο NYC : χλνια δεδνκέλσλ πγείαο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα θαη δείθηεο γηα δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο ηεο πφιεο ηεο Νέαο 

Τφξθεο. Σν EpiQuery πξνζθέξεη εθηηκήζεηο γηα ηελ επηθξάηεζε λφζσλ ηα 

πνζνζηά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε ηζηνγξάκκαηα θαη ράξηεο ηεο γεηηνληάο.  

2. Σκήκα Τγείαο θαη Αλζξψπηλεο πγηεηλήο ηεο Νέαο Τφξθεο: Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ, εξγαιεία θαη Υάξηεο, χλνια δεδνκέλσλ θαη Δθδφζεηο.  

3. NYS Kids 'Δπεμία Γείθηεο ζπκςεθηζκνχ : Οη δείθηεο Δπεμίαο ησλ παηδηψλ 

(KWIC) είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο 

ησλ παηδηψλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επεκεξία, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζνχλ νη ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο.   

Πενζςλβάνια :  

1. EpiQMS - Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα θαη Υαξηνγξάθεζε πζηήκαηνο 

Γηαδξαζηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ πγεία πνπ κπνξεί λα παξάγεη αξηζκνχο, 

πνζνζηά, γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα, ράξηεο, θαη ηα πξνθίι λνκψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία, ην θχιν, 

ε θπιή, θ.ιπ.   

2. Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Φηιαδέιθεηαο: Γεδνκέλα, εθζέζεηο & Έξεπλαο : 

Γεδνκέλα πγείαο ηεο Φηιαδέιθεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γελλήζεηο θαη ηνπο ζαλάηνπο, ηνλ HIV, ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ηνπο εκβνιηαζκνχο, ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, ην 

θάπληζκα, ηελ παρπζαξθία, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ.  

Οςάζιγκηον :  

1. Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο πφιεο ηνπ ηάηι θαη ηεο θνκεηείαο King,  

ζηνηρεία θαη εθζέζεηο: Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε 

λα ελεκεξψζεη ηελ θνηλφηεηα θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, 
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ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο εξεπλεηέο, ηηο νξγαλψζεηο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, απεηιέο θαη ππνθείκελεο ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία http://www.healthdata.org/results/data-visualizations.   

5.1.4.5 Σα θπξηφηεξα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηε 

ραξηνγξάθεζε ηεο πγείαο ζηηο Η.Π.Α. 

1. Δξγαιείν ραξηνγξάθεζεο ηεο Παηδηθήο Τγείαο : Παξέρεη ζε επίπεδν λνκνχ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, ηελ εθπαίδεπζε, θαη ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πγεία θαη 

ηηο ζέζεηο θέληξσλ πγείαο κε βάζε ην ζρνιείν.   

2. GIS θαη Γεκφζηα Τγεία ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (CDC): Μηα 

ζπιινγή απφ ράξηεο, θαη γξαθηθά, γηα ηελ απεηθφληζε δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία (Δηθφλα 13).   

 

Δικόνα 13: Δλδεηθηηθφο Υάξηεο GIS θαη Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ (CDC) 

Πεγή: http://www.healthdata.org/results/data-visualizations 

http://www.healthdata.org/results/data-visualizations
http://www.healthdata.org/results/data-visualizations
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3. HealthLandscape : Έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο 

αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο θαη ζρεδηαζηέο λα ζπλδπάζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα 

εκθαλίζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηξφπνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο πγείαο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Σν εξγαιείν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ράξηεο απφ ηα δεκφζηα δηαζέζηκα ζχλνια 

δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη δηάθνξα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθαιχςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηλφηεηάο ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο, ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπο λνκνζέηεο.   

4. Υαξηνγξάθεζε Τγείαο Broadband : Η Υαξηνγξάθεζε Τγείαο Broadband 

είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απεηθνλίζνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ δεδνκέλα ηεο πγείαο ζε κηα επξεία δψλε ζε εζληθφ επίπεδν, ζε 

θξαηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν λνκνχ.   

5. Υάξηεο Πξνθίι ηνπ Καξθίλνπ : Γηαδξαζηηθνί ράξηεο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζλεζηκφηεηαο, ηελ εθηίκεζε επηβάξπλζεο θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ θαξθίλνπ, γηα 

κηα κεγάιε πεξηνρή ησλ ΗΠΑ ζπλνιηθά ή γηα έλαλ επηιεγκέλν λνκφ  ή 

θνκεηεία.   

6. Δξγαιείν ραξηνγξάθεζεο νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο) : Σν εξγαιείν 

ραξηνγξάθεζεο ηεο νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα θηηάμνπλ ράξηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξφρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ζε επίπεδν λνκψλ θαη θξάηνπο.  

7. Δξγαιείν Υαξηνγξάθεζεο Υξφλησλ Αζζελεηψλ : Έλα online θφξνπκ γηα ηελ 

πξνβνιή ραξηψλ ηεο θαξδηαθήο λφζνπ, ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, θαη 

άιισλ ρξφλησλ αζζελεηψλ φπσο ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο θαη ην άζζκα. Σν 

εξγαιείν απηφ βνεζά ηνπο ρξήζηεο ζηελ εθκάζεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS), ζηηο ηερληθέο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε έλα 

επξχ θάζκα ησλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα GIS. Η ηζηνζειίδα ελζαξξχλεη 

ηε ρξήζε ησλ GIS γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ ρξφλησλ 

αζζελεηψλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ απνθάζεσλ πνιηηηθήο θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 
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λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ηκεκάησλ 

πγείαο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ρξφληαο κνλάδεο λφζν.   

8. Υάξηεο Κνηλνηηθήο Τγείαο : Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία 

ρακεινχ θφζηνπο ραξηνγξάθεζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλφηεηαο.   

9. Υάξηεο γηα ηνλ δηαβήηε : Γηαδξαζηηθφ εξγαιείν πνπ πξνβάιιεη ράξηεο θαη 

δηαγξάκκαηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαβήηε θαη ησλ ηάζεσλ, ζε επίπεδν 

πνιηηείαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ 1) πξνζαξκφζηκνπο 

ράξηεο θαη γξαθηθά ησλ δεδνκέλσλ επηηήξεζεο ηνπ δηαβήηε 2) κηα 

δηαδξαζηηθή εθαξκνγή κε ηάζεηο θαηά ειηθία θαη θχιν θαη 3) πίλαθεο ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εθαξκνγέο επηρνξήγεζεο, εθζέζεηο, άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο.   

10. Υάξηεο εκβνιηαζκνχ θαηά ηεο Γξίπεο : εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο, ηνπο παξφρνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηα πνζνζηά ηεο γξίπεο θαη ηνλ εκβνιηαζκφ 

ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Medicare ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε λνκφ θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.  

11. Απεηθνλίζεηο Γεδνκέλσλ Παγθφζκηα Τγεία (GBD): Αλαιχεη ηα επίπεδα θαη 

ηηο ηάζεηο ησλ εηψλ 1990-2013 γηα ηελ παγθφζκηα πγεία Υξεζηκνπνηεί  ράξηεο 

θαη δηαγξάκκαηα γηα λα ζπγθξίλεη ηηο αηηίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο κέζα ζε κηα 

ρψξα, λα ζπγθξίλεη ηηο ρψξεο κε ηηο πεξηθέξεηεο ή ηνλ θφζκν, θαη εμεξεπλεί  ηα 

πξφηππα θαη ηάζεηο αλά ρψξα, ειηθία θαη θχιν.   

12. Global HealthMap: Υάξηεο ζπλαγεξκνχ, γηα ηηο αζζέλεηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πνπ ζπγθεληξψλεη δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ γηα κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο ησλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ 

θαη ησλ δψσλ.   

13. Γηαδξαζηηθφο Άηιαο Καξδηαθψλ Παζήζεσλ θαη Δγθεθαιηθψλ : Έλα online 

εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο πνπ ηεθκεξηψλεη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο ζε 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο 

Άηιαο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ράξηεο ζε επίπεδν λνκνχ, 

γηα ηηο θαξδηαθέο λφζνπο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα. Δπηπιένλ, είλαη 

δηαζέζηκνη θαη ράξηεο κε ηα πνζνζηά ηεο θηψρεηαο, ηα επίπεδα ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ.   

14. Spatialepidemiology.net : Παξέρεη έλα ράξηε ν νπνίνο απεηθνλίδεη θαη αλαιχεη 

ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο θαη ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο λφζνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνξηαθψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Google 

Maps θαη Google Earth. https://phpartners.org/health_stats.html  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπσο θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη ε 

αλεπαξθέζηαηε εθηίκεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ δχν βαζηθέο αδπλακίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα.  

ε ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

απαηηνχκελεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ 

ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη 

δεηθηψλ πγείαο ζε δηαρξνληθφ επίπεδν, θαζψο απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. 

Η ρξεζηκφηεηα φκσο ηνπ Υάξηε έγθεηηαη ζε δχν παξάγνληεο, ζηελ εγθπξφηεηα θαη 

ζηελ ακεζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Όηαλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη ζχγρξνλε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηφηε εγείξνληαη εξσηεκαηηθά θαη γηα ηελ εγθπξφηεηά ηεο. Δίλαη δειαδή, 

έλα ζχγρξνλν δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν νξζνινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Παξάιιεια,  

είλαη έλα εξγαιείν βέιηηζηεο θαηαλνκήο ή αλαθαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο βάζεη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

θαιχςεη ην θελά ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ θαη λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή 

ηεθκεξίσζε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ πγείαο. 

ηελ ηζηνζειίδα «ygeiamap.gov.gr» ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο  ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα απνηππψλεη  κε αθξίβεηα φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο, ην ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο  ζα πξέπεη λα κπνξνχκε 

λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ην πιήζνο ησλ γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ πνπ ππάξρνπλ  ζε 

φιεο ηηο δνκέο, πνηεο ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη θαη πνιιέο άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ φιν ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζηκα πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο πγείαο. 

Μφιηο, φκσο, εκθαλίζηεθε ζην δηαδίθηπν, ήξζαλ ζην θσο ζπγθινληζηηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνθάιεζαλ ζνθ αθφκε θαη ζε θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. ηνηρεία σο πξνο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο κε ηξαγηθά ιάζε. 

Με ιίγα ιφγηα δηαπηζηψζεθε φηη ζηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία ην πξνζσπηθφ ήηαλ 

αθφκε θαη ηξηπιάζην απφ απηφ πνπ ππεξεηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη δηακαξηπξίεο 
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ήηαλ έληνλεο κε απνηέιεζκα λα δνζεί εληνιή απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Δπηρεηξήζεσλ ε άκεζε απφζπξζε ηνπ.  

Ο Υάξηεο Τγείαο απνηειεί ζεκαληηθφηαην εξγαιείν, δηφηη απνηππψλεη ηε δνκή 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νθείιεη φκσο λα απνηππψλεη θαη ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηππσζνχλ ηαπηφρξνλα ηα δχν απηά 

ζηνηρεία κπνξνχκε λα έρνπκε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Γπζηπρψο ζην Υάξηε 

Τγείαο δελ έρεη πξνβιεθηεί ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ πγείαο, νη νπνίεο ζεκεησηένλ 

απμάλνληαη ξαγδαία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ πεξλά ε 

ρψξα καο. Χο απνηέιεζκα, ν Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο είλαη «αλχπαξθηνο», 

παξά ην γεγνλφο φηη μεθίλεζε πξηλ απφ δέθα ρξφληα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

μεπέξαζε ηα 6 εθαηνκκχξηα Δπξψ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ην γεγνλφο φηη, παξφηη πνιινί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη πξφλνηαο, ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηά ηα ζηνηρεία δελ θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά βάζεη 

πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αμηφπηζηε θαη έγθπξε ζπιινγή ηνπο, δελ 

επηθαηξνπνηνχληαη θαη ε έιιεηςε ζπλνιηθήο ηππνπνηεκέλεο θαη νκνηνγελνχο 

επεμεξγαζίαο δελ εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη επαξθή, αλλά θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αλχπαξθηα, δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε αληίζηνηρα ζηνηρεία νκνεηδψλ 

θνξέσλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ, ή απαηηείηαη εθηελήο, ρξνλνβφξα θαη 

πςεινχ θφζηνπο επεμεξγαζία γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ε Διιάδα πζηεξεί ζε δεδνκέλα πγείαο πνπ παξέρεη 

ζε επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο (WHO, Eurostat, OECD). 

ήκεξα ην Τπνπξγείν Τγείαο, πξνεηνηκάδεη έλα λέν Τγεηνλνκηθφ Υάξηε –

κεδεληθνχ θφζηνπο, φπσο ηζρπξίδεηαη-. ην πιαίζην απηνχ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη έλα αμηφινγν απνηέιεζκα αληίζηνηρν κε ησλ άιισλ θξαηψλ, ζα πξέπεη ην 

Τπνπξγείν λα θξνληίζεη γηα: 

 ηελ αδηάιεηπηε θαη εχξπζκε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ κφληκε νκάδα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε θαη απφδνζε ησλ 

ππνζηεξηδφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε. Οη πξνδηαγξαθέο, 

ηα ηερληθά δειηία θαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη 

βησζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο 

Πιεξνθνξηθήο κε ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
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ηεξείηαη αξρείν πξαθηηθψλ θαη ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ θαη 

απνθάζεσλ. 

 ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ βέιηηζησλ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ ηερληθψλ θαη ηε ρξήζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ απφδνζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 ηε ζρεδίαζε, πξνηππνπνίεζε θαη αλάπηπμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

κεραληζκψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα απφ ηα 

νπνία ην θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ζα 

αληιεί ή ζα κεηαδίδεη ηε δηαρεηξηδφκελε πιεξνθνξία. 

 ηελ νινθιήξσζε θαη ηεθκεξίσζε πηζαλψλ νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ 

πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ έξγνπ, κε ζθνπφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

αηηηνινγεκέλεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο. 
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