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1. Εισαγωγή

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας χρειάζεται
να ενισχυθούν µε πληροφόρηση υψηλής ποιότητας που να έχει αναλυθεί αποτελεσµατικά
και παρουσιαστεί µε κατάλληλους τρόπους σε εκείνους που λαµβάνουν ή επηρεάζουν
αποφάσεις. Η παρακολούθηση της υγείας είναι ουσιώδες τµήµα της µακροπρόθεσµης
πολιτικής που οδηγεί από τη διατύπωση πολιτικών, µέσω του σχεδιασµού, στην
εφαρµογή και την αξιολόγηση. Η πληροφόρηση από την παρακολούθηση της υγείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει επίσης τα κράτη µέλη να εκτελέσουν τα
καθήκοντά τους όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, παρέχοντάς τους συγκριτική
πληροφόρηση.

Ο κύριος λόγος ύπαρξης του προγράµµατος δράσης για την παρακολούθηση της υγείας
είναι η δηµιουργία και ανταλλαγή επαρκών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων συνόλων
στοιχείων και δεικτών της δηµόσιας υγείας και των δοµών που χρειάζονται για την
ανταλλαγή των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών. Το πρόγραµµα πρέπει να
χρησιµοποιήσει ως βάση την εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών και να δράσει ως
καταλυτική και συντονιστική δύναµη µεταξύ τους και από κοινού µε αυτά και µε
διεθνείς οργανισµούς.

Σκοπός του προγράµµατος δράσης είναι να συνεισφέρει στην εδραίωση ενός συνεπούς,
σταθερού και συναφούς κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της υγείας το οποίο
επιτρέπει:

•  την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας, των τάσεων και των καθοριστικών
παραγόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

•  τη διευκόλυνση του σχεδιασµού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των
κοινοτικών προγραµµάτων και ενεργειών, και

•  την παροχή στα κράτη µέλη των κατάλληλων πληροφοριών που αφορούν την
υγεία, ώστε να µπορούν να κάνουν συγκρίσεις και να υποστηρίζουν τις κρατικές
πολιτικές σχετικά µε την υγεία.
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Η παρούσα γενική εικόνα της παρακολούθησης της υγείας στην Ευρώπη δηµιουργήθηκε
σταδιακά. ∆ιάφοροι οργανισµοί έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξή της, βάσει των δικών
τους συγκεκριµένων πολιτικών. Το έργο πραγµατοποιήθηκε ως τµήµα πολλών
διαφορετικών δραστηριοτήτων, χωρίς να γίνεται πάντα κάποιος ευρύτερος συντονισµός
των διαφόρων πρωτοβουλιών.

Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής είναι:

•  τα κράτη µέλη να διαβιβάζουν τα στοιχεία σε περισσότερους από όσους
χρειάζεται οργανισµούς·

•  να αλληλοκαλύπτονται άσκοπα οι προσπάθειες·

•  συχνά τα στοιχεία και οι πληροφορίες να µην είναι πλήρως συγκρίσιµα µεταξύ
των κρατών και µερικές φορές να είναι µέτριας ή χαµηλής ποιότητας·

•  να υπάρχουν µεγάλα κενά στα διαθέσιµα στοιχεία για ορισµένες σηµαντικές
ασθένειες.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται ολοένα πιο σηµαντικό να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες
των διαφόρων συντελεστών για την παρακολούθηση της υγείας στην Ευρώπη ώστε να
βελτιωθούν η ποιότητα και η αξία της. Ταυτόχρονα είναι φανερό ότι οι µελλοντικές
προσπάθειες στον τοµέα της παρακολούθησης της υγείας στην Ευρώπη πρέπει να
βασισθούν στα διαθέσιµα στοιχεία και στη διαθέσιµη εµπειρογνωµοσύνη, κυρίως σε
εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος του προγράµµατος καθορίστηκε στο κείµενο της απόφασης που εγκρίθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1400/97/EΚ). Έτσι το
πρόγραµµα συγκροτείται κυρίως από τρεις ενότητες που ασχολούνται µε διάφορες
απόψεις των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω:

•  Η ενότητα A ασχολείται µε την καθιέρωση κοινοτικών δεικτών υγείας,
συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής σχετικών πληροφοριών και στοιχείων για
ανταλλαγή µεταξύ των κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών
οργανισµών, και µε εννοιολογικό και µεθοδολογικό έργο που σχετίζεται µε τη
διαδικασία που καθιστά συγκρίσιµα τα στοιχεία και µε τον εντοπισµό και τη
δηµιουργία των κατάλληλων δεικτών.

•  Η ενότητα B ασχολείται µε την ανάπτυξη ενός κοινοτικού δικτύου για την
ανταλλαγή και µεταφορά στοιχείων που αφορούν την υγεία µεταξύ των κρατών
µελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισµών.

•  Η ενότητα Γ ασχολείται µε την ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων που είναι
απαραίτητα για την ανάλυση και την αναφορά, καθώς και για την ενίσχυση των
αναλύσεων και των αναφορών σχετικά µε την κατάσταση της υγείας, των
τάσεων και των καθοριστικών παραγόντων και για τον αντίκτυπο των πολιτικών
στην υγεία.

Κατά συνέπεια, κύριοι συνεργάτες στο πρόγραµµα αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των υπεύθυνων οργανισµών στα κράτη µέλη.
Πάντως, διεθνείς οργανισµοί, άλλοι φορείς όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις,
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ερευνητικά ιδρύµατα, εµπειρογνώµονες κτλ., µπορούν επίσης να συµµετάσχουν στην
πραγµατοποίηση ειδικών ενεργειών.

2. Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός για το έτος 2000 υπόκειται στην απόφαση των αρµόδιων για τον
προϋπολογισµό αρχών.

3. Εφαρµογή του προγράµµατος

Τα σχέδια πρέπει να αναφέρουν πώς προσδιορίζεται η ανάγκη για πληροφόρηση, πώς θα
συλλεχθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία και πώς προβλέπεται να καταστούν
συγκρίσιµα, καθώς και πώς θα χρησιµοποιηθούν. Θα εξετασθούν σχέδια σε όλα τα
επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνα που
συµπεριλαµβάνουν τα περισσότερα κράτη µέλη, αν όχι όλα.

Το πρόγραµµα δεν θα πρέπει να επαυξήσει το φόρτο των εκθέσεων, αλλά αντίθετα να
βοηθήσει στην ελάττωσή του και να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών και των
στοιχείων που ανταλλάσσονται. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός οι ενέργειες που θα
υποστηριχθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν:

•  στη βελτίωση των ενεργειών που απαιτούνται για να συγκεντρωθούν συναφή
στοιχεία και για να καταστούν συγκρίσιµα σε διεθνές επίπεδο, και των
αναγκαίων πληροφοριών για τη δηµιουργία ενός συνόλου κοινοτικών δεικτών
προτεραιότητας, που θα υπολογιστούν βάσει αυτών των στοιχείων·

•  στην καθιέρωση µηχανισµών ανταλλαγής στοιχείων που συνδέονται µε το
σύστηµα EUPHIN/HIEMS (∆ίκτυο Πληροφοριών ∆ηµόσιας Υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Σύστηµα Ανταλλαγής ∆εικτών και Παρακολούθησης της
Υγείας )·

•  στην εγκαινίαση αναλύσεων για συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας.

Υπό ορισµένες προϋποθέσεις το πρόγραµµα επιτρέπει τη συµµετοχή σε χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) (από το 1998) και σε επιλέξιµες υποψήφιες
χώρες (σύµφωνα µε τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα Συµβούλια Σύνδεσης).

 3.1. Αξιολόγηση των σχεδίων

 Η αξιολόγηση των σχεδίων παραµένει αναπόσπαστο τµήµα κάθε ενέργειας που γίνεται
στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει το επίπεδο
και το εύρος της επιδιωκόµενης εθνικής και κοινοτικής εφαρµογής. Από τις προτάσεις
πρέπει να φαίνεται επαρκώς ο τρόπος µε τον οποίο προτίθεται να χρησιµοποιηθούν τα
αποτελέσµατα στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στην αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα σχέδια συνεισφέρουν πραγµατικά
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στην ανάπτυξη ενός µόνιµου συστήµατος παρακολούθησης της υγείας και ωφελούν
τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της όπως διαγράφεται στο πρόγραµµα
αυτό.

3.2. Ποιοτικά κριτήρια για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή προσφορών

Σκοπός του προγράµµατος είναι να συνεισφέρει στην εδραίωση ενός µόνιµου κοινοτικού
συστήµατος παρακολούθησης της υγείας.

Αυτό προϋποθέτει ότι:

− τα περισσότερα κράτη µέλη, οι χώρες του ΕΟΧ, οι επιλέξιµες υποψήφιες χώρες και
οι συναφείς οργανισµοί πρέπει να συµµετάσχουν στα σχέδια όσο το δυνατόν
περισσότερο·

− πρέπει να συµµετάσχουν σε κάθε κράτος µέλος οι πλέον αρµόδιοι συναφείς φορείς·

− οι συµµετέχοντες φορείς πρέπει να εφαρµόσουν ή να προτείνουν ένα µόνιµο
σύστηµα που να συνδέεται µε το πρόγραµµα·

− όταν τα σχέδια προβλέπουν την παραγωγή στοιχείων, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
βασίζονται είτε σε ήδη υπάρχοντα συστήµατα πληροφόρησης είτε σε νέα συλλογή
πληροφοριών που µπορούν να αναπαραχθούν στο χώρο και στο χρόνο·

− τα στοιχεία που προκύπτουν από το πρόγραµµα πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων
των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µέσω του συστήµατος HIEMS.
Εποµένως, τα σχέδια πρέπει να συµπεριλαµβάνουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διατεθούν µε µορφή HIEMS καθώς και τον
τρόπο τακτικής ενηµέρωσής τους. Οι εκθέσεις πρέπει να διατίθενται επίσης στη
διεύθυνση του ΗΙΕΜS στο διαδίκτυο.

Όλα τα σχέδια πρέπει να επιδιώκουν τον καθορισµό των σχετικών και ήδη υφιστάµενων
στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη πρακτικής απόδοσης και κατά
συνέπεια δεικτών, που να ενδιαφέρουν άµεσα τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων
στα κράτη µέλη. Αυτό απαιτεί να συνθέσουν οι υποψήφιοι ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο για
κάθε συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα, που θα παρέχει τα παρακάτω:

- συγκρίσιµες εθνικές σειρές στοιχείων για κάθε κράτος µέλος. Αυτό απαιτεί
τουλάχιστον τα ακόλουθα βήµατα:

� την περιγραφή των συνηθισµένων πληροφοριών που είναι διαθέσιµες σε εθνικό
επίπεδο και των σχετικών επιπέδων διαχωρισµού (π.χ. ηλικία, φύλο)·
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� τον προσδιορισµό των διαθέσιµων κοινών ευρωπαϊκών ή διεθνών πηγών (π.χ.
Σκανδιναβική Επιτροπή Ιατρικών Στατιστικών (NOMESKO, ΟΟΣΑ, ΠΟΥ), σχεδίων
ή συνόλων στοιχείων·

� την εκτίµηση του βαθµού στον οποίο είναι δυνατή η σύγκριση των διαθέσιµων
συνόλων στοιχείων και του επιπέδου ανάπτυξης της µεθοδολογίας για τις αναγκαίες
τροποποιήσεις που θα καταστήσουν συγκρίσιµα τα υπάρχοντα σύνολα στοιχείων.

- προδιαγραφές των συγκεκριµένων "προσαρµογών" για την κάθε χώρα που απαιτούνται
για να καταστούν συγκρίσιµα τα παραπάνω σύνολα στοιχείων. Το είδος των
προδιαγραφών αυτών πρέπει να επιτρέπει την διαρκή χρήση και την περαιτέρω εξέλιξή
τους. Αυτό προϋποθέτει:

� τον προσδιορισµό και την επιλογή της "πηγής" (π.χ. η ICD - ∆ιεθνής Ταξινόµηση
των Νόσων)·

� κάποια διερεύνηση για να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία της κάθε χώρας συµφωνούν
µε την "πηγή"·

� εάν δεν συµφωνούν, τότε πρέπει να καθοριστούν η ακριβής εναρµόνιση ή οι
τροποποιήσεις "πριν από" και "µετά", που είναι αναγκαίες για τη συµφωνία των
στοιχείων µε την "πηγή"·

� ρυθµίσεις για τις συγκεκριµένες τροποποιήσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν
στην κάθε χώρα και τα "συγκρίσιµα" σύνολα στοιχείων που θα προκύψουν.

- "µεταστοιχεία" που περιγράφουν τα σύνολα στοιχείων.

� προσδιορισµός των διαθέσιµων κύριων πηγών ή συνόλων στοιχείων (π.χ. η κύρια
κρατική πηγή ή οι εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί, όπως η Κεντρική Στατιστική
Υπηρεσία, το Υπουργείο Υγείας, ερευνητικά ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις,
άλλα υπουργεία, κ.τ.λ.)·

� η µέθοδος ή τα εργαλεία της κύριας συλλογής στοιχείων (π.χ. έρευνες – απογραφές
και άλλες, µετρήσεις, συνήθεις εκθέσεις)·

� περιοδικότητα.

Επιπλέον, πρέπει να γίνουν συστάσεις για µελλοντικές εργασίες. Αυτές θα πρέπει να
καλύπτουν µεταξύ άλλων :
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� την ποιότητα της πρωτογενούς καταγραφής όσον αφορά την αξιοπιστία και την
ακρίβεια·

� τον αριθµό των κρατών µελών που µπορούν να παρέχουν το σύνολο στοιχείων ή να
συνεισφέρουν σε αυτό πλήρως, εν µέρει ή καθόλου·

� προτάσεις για να αυξηθεί η κάλυψη·

� τι βοήθεια χρειάζονται ενδεχοµένως τα κράτη µέλη για τη συνεχή και τακτική
διαβίβαση των "συγκρίσιµων" συνόλων στοιχείων, κάνοντας χρήση της
τροποποίησης που έχει αναπτυχθεί·

� προτάσεις για συνεχή, σταθερή και µόνιµη παροχή ή σύνδεση του προγράµµατος
IDA (το σύστηµα ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ διοικήσεων) µε το σύστηµα  HIEMS
(το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης στον τοµέα της υγείας),
π.χ. όταν προκύψουν σειρές στοιχείων από σχέδιο έρευνας·

� προτεινόµενοι "κύριοι" και "δευτερεύοντες" δείκτες.

3.3. Χρονοδιάγραµµα για τις προτάσεις : 15 Ιανουαρίου 2000

3.4. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

 

 Συγκεκριµένες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ή προσφορών θα χρησιµοποιηθούν
σε ορισµένους τοµείς στους οποίους δίνεται προτεραιότητα για να εξασφαλιστεί η
ανάπτυξη των τοµέων αυτών.

3.5. Ετήσιος απολογισµός

Η ετήσια έκθεση του προγράµµατος περιλαµβάνει περιλήψεις όλων των προτάσεων για
σχέδια που παρελήφθησαν και τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις
προτάσεις που έγιναν δεκτές για χρηµατοδότηση, βάσει της ετήσιας συνάντησης των
επικεφαλής των σχεδίων, καθώς και εκθέσεις των σχεδίων που ήδη τέθηκαν σε
εφαρµογή στο πλαίσιο του προγράµµατος.

4. Προτεραιότητες για το 2000

4.1. Ενότητα A: Καθιέρωση κοινοτικών δεικτών υγείας
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Για να συµπληρωθούν τα υπάρχοντα σύνολα στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να
εξασφαλισθεί η ποιότητα και η δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων, το έτος 2000
δίνεται προτεραιότητα στα παρακάτω θέµατα:

Κατάσταση της υγείας* :

- καρδιακές και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις·

- µυοσκελετικές διαταραχές·

- διαβήτης.

Περιγεννητική υγεία

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία*

- διατροφή

 Συστήµατα υγείας* συµπεριλαµβανοµένων κλινικών στοιχείων.

Επίσης θα δοθεί προτεραιότητα στη δηµιουργία ενός καταλόγου πηγών στοιχείων
σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας.

4.2.Ενότητα B: Aνάπτυξη ενός διακοινοτικού δικτύου για την ανταλλαγή στοιχείων που
αφορούν την υγεία

Θα γίνει αξιολόγηση του δοκιµαστικού συστήµατος EUPHIN/HIEMS για να διαπιστωθεί
εάν το σύστηµα που παραδόθηκε ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών. Το έργο αυτό θα
περιλαµβάνει το λογισµικό, το υλισµικό, δοκιµαστικά στοιχεία, τους δείκτες, την
ασφάλεια, τις γενικές διαδικασίες λειτουργίας, την τεκµηρίωση, την εκπαίδευση, την
υποστήριξη, κ.τ.λ.. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η επισκόπηση της εθνικής νοµοθεσίας για
θέµατα που αφορούν την ασφάλεια.

4.3. Ενότητα Γ : Αναλύσεις και εκθέσεις
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Θα συνταχθεί µια έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των πολιτικών για την υγεία. Το
επίκεντρο της επόµενης κοινοτικής έκθεσης σχετικά µε την κατάσταση της υγείας θα
αποφασιστεί ανάλογα µε τις προτεραιότητες της πολιτικής.

                                                
* Πρέπει να εξασφαλισθεί σύνδεση µε άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


