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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To 2002 θα είναι ένα σηµαντικό έτος για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για τη δηµόσια υγεία. Είναι πολύ πιθανόν ένα νέο κοινοτικό πρόγραµµα
δράσης για τη δηµόσια υγεία1 να τεθεί σε ισχύ κατά το δεύτερο µισό του 2002 και να
αντικαταστήσει τα 8 προγράµµατα που λειτουργούν στον τοµέα αυτόν.

Είναι συνεπώς σηµαντικό να προσανατολίζονται οι ενέργειες των υφιστάµενων
προγραµµάτων, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις προτεραιότητες του νέου
προγράµµατος, που θα διαρκέσει µέχρι το 2008.

Αντιστοίχως, τα τρέχοντα προγράµµατα κοινοτικής δράσης για τη δηµόσια υγεία θα
καταρτίζονται ως µεταβατικά µέχρι ότου τεθεί σε εφαρµογή το νέο πρόγραµµα.

Όλες οι ενέργειες στο πλαίσιο των υφιστάµενων προγραµµάτων για το 2002 θα λάβουν
υπόψη τις προτεραιότητες του µελλοντικού προγράµµατος και θα αναφέρουν ότι οι τρεις
δέσµες που περιγράφονται στη συνέχεια σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη ενέργεια.

Το νέο προτεινόµενο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα εξής τρία θέµατα:

1. Βελτίωση της πληροφόρησης για την υγεία

2. Καθιέρωση ενός µηχανισµού ταχείας αντίδρασης

3. Αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας µε την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας

Οι τρεις αυτές δέσµες έχουν τους ακόλουθους στόχους:

–  ∆έσµη 1, Βελτίωση της πληροφόρησης στον τοµέα της υγείας: ανάπτυξη νέων και
βελτιωµένων συστηµάτων συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης δεδοµένων, για να
προβληθούν οι εξελίξεις των διαφόρων πολιτικών στους σχετικούς τοµείς. Η
πληροφόρηση θα καλύπτει και την κατάσταση της υγείας (π.χ. τραυµατισµοί,
νοσηρότητα, θνησιµότητα και ποσοστά σχετικά µε το κάπνισµα) και τα συστήµατα
υγείας (π.χ. κόστος, δοµές και αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων). Έµφαση θα
δοθεί στην εξεύρεση αποτελεσµατικών τρόπων για την παροχή έγκυρων πληροφοριών
στο κοινό, τους επαγγελµατίες της υγείας και τις αρχές για σηµαντικά θέµατα που
αφορούν την υγεία

                                                
1 COM (2000) 285 τελικό της 16ης Μαΐου 2000 – (διαθέσιµο στην εξής διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:
site:http://europa.eu.int/comm/health/ph/general/phpolicy_new.htm)
Κοινή θέση του Συµβουλίου αριθ. ... ΕΕ.... της...)
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– ∆έσµη 2, Καθιέρωση ενός µηχανισµού ταχείας αντίδρασης: για επιτήρηση,
συναγερµό και ταχεία παρέµβαση σχετικά µε διάφορα προβλήµατα υγείας. Οι
δραστηριότητες αυτές θα αξιοποιήσουν το δίκτυο µεταδοτικών νόσων και τα άλλα
υφιστάµενα κοινοτικά συστήµατα. Σκοπός είναι να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει έγκαιρη
πληροφόρηση για ένα δυνητικό πρόβληµα, π.χ. τις µεταδοτικές σπογγώδεις
εγκεφαλοπάθειες, και να επιτευχθούν συντονισµένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ για την
επίλυση των προβληµάτων το ταχύτερο δυνατό.

– ∆έσµη 3, Αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας µε την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας· οι ενέργειες πρέπει να αποσκοπούν σε συγκεκριµένα
προβλήµατα π.χ. κάπνισµα, αλκοόλ, διατροφή και να απευθύνονται σε συγκεκριµένες
οµάδες (π.χ. κοινωνικά αποκλεισµένους, ηλικιωµένους) και περιβάλλοντα. Μπορούν
να αποτελούν µέρος µιας διατοµεακής προσέγγισης και να περιλαµβάνουν µέτρα και
σε άλλους τοµείς πολιτικής (π.χ. κοινωνική πολιτική, πολιτική για τους καταναλωτές,
περιβάλλον), µε αξιοποίηση όλων των σχετικών εξουσιών που παρέχει η Συνθήκη.

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Αναλυτικά οι προτεραιότητες για τις 3 δέσµες του νέου προγράµµατος και τα διάφορα
πεδία δραστηριότητας των υφιστάµενων προγραµµάτων για τη δηµόσια υγεία2

αναπτύσσονται στα παραρτήµατα του παρόντος ενοποιηµένου προγράµµατος εργασίας.

                                                
2 To πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την προαγωγή, ενηµέρωση, διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση σε
θέµατα υγείας, εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την
απόφαση αριθ. 645/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 95, 16.4.1996, όπως
παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2001.

To πρόγραµµα "Ευρώπη κατά του καρκίνου" εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας,
που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ
L 95, 16.4.1996, σ. 9, όπως παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001.

To πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την πρόληψη του AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων,
εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ.
647/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 95, 16.4.1996, σ. 16 όπως
παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2001.

Το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την πρόληψη της τοξικοµανίας, εντός του πλαισίου δράσης στον
τοµέα της δηµόσια υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 102/97/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, ΕΕ L 19, 22.1.1997, σ. 25, όπως παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001.

To πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την παρακολούθηση της υγείας εντός του πλαισίου  δράσης
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1400/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L193, 22.7.1997, σ. 1, όπως παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ.
521/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001.

To πρόγραµµα κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις ασθένειες που σχετίζονται µε τη ρύπανση, εντός του
πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1296/1999/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, ΕΕ L46, 20.2.1999, σ. 1,
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Παράρτηµα 1
Πρόγραµµα για την προαγωγή της υγείας

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την προαγωγή της υγείας, οι προτεραιότητες για το
2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στη δέσµη 3 του νέου προγράµµατος.

1. Aντιµετώπιση των σχετικών µε τον τρόπο ζωής καθοριστικών
παραγόντων για την υγεία σε ορισµένα περιβάλλοντα

1.1.  Εργασιακός χώρος

Καθώς η έννοια του εργασιακού χώρου που αναπτύχθηκε από το
ευρωπαϊκό δίκτυο για την προαγωγή της υγείας στο χώρο της εργασίας
(ENWHP) είναι γενικώς αποδεκτή και χρησιµοποιείται στην Ευρώπη,
είναι κατάλληλη η στιγµή να εφαρµοστούν οι αρχές αυτές για την υγεία
στο χώρο εργασίας και να διαδοθούν ευρέως τα πορίσµατα των
προηγούµενων σχεδίων που διεξήγε το ENWHP. Θα εντοπιστούν και θα
αναλυθούν οι πρώτες προσεγγίσεις στην υλοποίηση σε επίπεδο
επιχείρησης, ενδιάµεσο, εθνικό και ευρωπαϊκό. Επιπλέον θα
χρησιµοποιηθούν ως παραδείγµατα καλής πρακτικής στην προαγωγή της
υγείας στο χώρο εργασίας, συµπεριλαµβάνοντας τους βασικούς
συντελεστές στον τοµέα αυτόν.

1.2. Περιβάλλοντα παροχής φροντίδων υγείας

∆εν φαίνεται να έχουν πλήρως αξιοποιηθεί οι δυνατότητες παρέµβασης
για την προαγωγή της υγείας από τους επαγγελµατίες του χώρου, όταν
εξετάζουν ή συµβουλεύουν ασθενείς. Οι ενέργειες που θα αφορούν τη
συστηµατική ενσωµάτωση της προαγωγής της υγείας στις καθηµερινές
πρακτικές των επαγγελµατιών της υγείας θα βασιστούν σε εργασίες που
έχουν ήδη διεξαχθεί3 και θα συµπεριλάβουν ενώσεις και οργανώσεις που

                                                                                                                                                

όπως παρατάθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2001.

Το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την πρόληψη των τραυµατισµών, εντός του πλαισίου
δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 372/99/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L46, 20.2.1999, σ. 1

Το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες, εντός του πλαισίου δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, ΕΕ L155, 22.6.1999, σ. 1.

3 Σχέδιο “Health Promotion in General Practice and Community Pharmacy – a European project”.
Σχετικές πληροφορίες στην εξής διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: http://www.univie.ac.at/phc/webindex.htm
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εκπροσωπούν τους επαγγελµατίες της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προσοχή θα δοθεί σε ό,τι αφορά τη συµπερίληψη της προαγωγής της
υγείας στην κατάρτιση των επαγγελµατιών του τοµέα.

1.3. Aντιµετώπιση  καθοριστικών παραγόντων για την υγεία που
σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής για ορισµένες οµάδες-στόχους

1.3.1. Παιδιά και έφηβοι

Και τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ευάλωτες οµάδες στις οποίες µεγάλο
αντίκτυπο µπορούν να έχουν οι αποτελεσµατικές παρεµβάσεις για την
προαγωγή της υγείας. Συνεπώς θα αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές και
πολιτικές για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών και των νέων.

1.4. Ηλικιωµένοι

Το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών σε σχέση µε το
συνολικό πληθυσµό της Ευρώπης αυξάνεται σταθερά και η τάση αυτή θα
συνεχιστεί. Αυτό δηµιουργεί ανησυχίες, όχι µόνο επειδή θα πρέπει να
αυξηθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και ενδεχοµένως να
µεταβληθεί η δοµή και οργάνωσή τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τη
διατήρηση της ποιότητας της ζωής του γηράσκοντος πληθυσµού. Οι
δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας µπορούν να αντιµετωπίσουν
το πρόβληµα αυτό, µε τη µείωση της εξάρτησης των ηλικιωµένων από τις
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, αλλά και µε τη βοήθεια προς τους άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παραµείνουν σε καλή κατάσταση, να είναι
ανεξάρτητα και να διατηρούν κοινωνικές επαφές. Για το σκοπό αυτό, θα
αναλυθούν στρατηγικές και πολιτικές µε στόχο τον εντοπισµό καλών
πρακτικών για παρεµβάσεις που αφορούν την προαγωγή της υγείας σε
ηλικιωµένα άτοµα. Επιπλέον, βάσει της έκθεσης που εξέδωσε η Επιτροπή
για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, υπάρχει η πρόθεση να αναλυθεί ο
τρόπος µε τον οποίο λειτούργησαν οι συστάσεις της έκθεσης αυτής στα
κράτη µέλη.

1.5. Η αντιµετώπιση µεµονωµένων καθοριστικών παραγόντων για την
υγεία βάσει θεµατικής προσέγγισης

1.5.1. Ψυχική υγεία

Τα αποτελέσµατα προηγούµενων σχεδίων για την ανάπτυξη στρατηγικών
πρόληψης και καταπολέµησης του άγχους και της κατάθλιψης θα
διαδοθούν σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ότι ακολουθείται η
καλύτερη δυνατή πρακτική. Οι προσεγγίσεις για τα ανωτέρω
αποτελέσµατα θα εντοπιστούν, θα αναλυθούν και θα διαδοθούν ευρέως
ώστε να δεσµευτούν όλοι οι σχετικοί συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων
των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και των ΜΚΟ.

1.5.2.  ∆ιατροφή και σωµατική άσκηση

Η διατροφή και η σωµατική άσκηση είναι σηµαντικοί και αλληλένδετοι
καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία. Σε ό,τι αφορά τη διατροφή,



6

άρχισαν ήδη οι εργασίες για τη διατύπωση µιας συνεκτικής πολιτικής για
τη διατροφή σε κοινοτικό επίπεδο και για την εκπόνηση κατευθυντήριων
γραµµών για τη διατροφή. Οι µελλοντικές δραστηριότητες θα
επικεντρωθούν1:

•  στις διαιτητικές συνήθειες των παιδιών και των εφήβων (ποιοι
παράγοντες επηρεάζουν τη διαιτητική συµπεριφορά και ποια είναι τα
εµπόδια για µια υγιεινή διατροφή της οµάδας αυτής;)

•  στην παχυσαρκία (πώς προλαµβάνεται η παχυσαρκία και ποια µέτρα
είναι αποτελεσµατικά για την απώλεια βάρους των παχύσαρκων;)

•  στην ανάλυση των συµπεριφορών για τη δίαιτα, τη σωµατική άσκηση
και τον θηλασµό.

Σε ό,τι αφορά τη σωµατική άσκηση, θα χαραχθούν στρατηγικές για τους
τρόπους καλύτερης ενσωµάτωσης της προώθησης της σωµατικής
άσκησης στο µελλοντικό σχεδιασµό και τη χάραξη πολιτικών, π.χ. στα
σχολεία, τους χώρους εργασίας, στην πολεοδοµία και τον κτιριακό
σχεδιασµό και στις πολιτικές για την ψυχαγωγία.

1.5.3. Αλκοόλ

Προκειµένου να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στη χάραξη πολιτικών για την
κατανάλωση οινοπνεύµατος και ως συµβολή σε µια διαρθρωµένη
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιµα,
αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία (πολιτικά, κοινωνικο-οικονοµικά,
ιατρικά) καθώς και να αυξηθεί η ανταλλαγή εµπειριών (για δράσεις και
πολιτικές).

1.6. Κοινωνικο-οικονοµικοί καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Με βάση τις γενικότερες εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε
πολιτικές και παρεµβάσεις για τη µείωση των κοινωνικο-οικονοµικών
ανισοτήτων στην τοµέα της υγείας, οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν
στη µείωση των αντισοτήτων σε ορισµένους καθοριστικούς παράγοντες
για την υγεία (όπως η διαιτητική συµπεριφορά των οµάδων που
βρίσκονται σε µειονεκτική κοινωνικο-οικονοµικά θέση) και σε
στρατηγικές και παρεµβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στην
υγειονοµική περίθαλψη για τις οµάδες που βρίσκονται σε µειονεκτική
κοινωνικο-οικονοµικά θέση.

1.7. Αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων για την υγεία µέσω
της κατάρτισης

Η συνεργασία των κρατών µελών για το περιεχόµενο των κύκλων
κατάρτισης στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και της προαγωγής της
υγείας θα αναπτυχθεί περαιτέρω.

                                                
1 βλ. επίσης
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Παράρτηµα 2
Πρόγραµµα: Η Ευρώπη κατά του καρκίνου

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την καταπολέµηση του καρκίνου, οι προτεραιότητες
για το 2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1 και 3 του νέου
προγράµµατος.

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

1.1. Προτεραιότητα θα δίνεται στις ακόλουθες ενέργειες:

Yποστήριξη των ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών στον τοµέα της
συλλογής και της διάδοσης αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων όσον
αφορά τα µητρώα καρκίνου (επιπολασµός, συχνότητα εµφάνισης,
θνησιµότητα, ποσοστά επιβίωσης και ηλικιακές οµάδες). Ανάπτυξη και
ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Κέντρο
Έρευνας για τον Καρκίνο (∆ΚΕΚ).

Mελέτες σχετικά µε παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο, ιδίως µελέτες
ανά κοόρτη για τον καρκίνο, τη διατροφή και την υγεία (δίκτυο EPIC) και
διάχυση των αποτελεσµάτων, ιδίως για τις ενδιαφερόµενες οµάδες.

Υποστήριξη της κινητικότητας των επαγγελµατικών στελεχών του χώρου
της υγείας (ιδίως των εκπαιδευτών) σε εξειδικευµένα κέντρα των κρατών
µελών που παρέχουν κατάρτιση υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να
βελτιωθούν οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τον καρκίνο
(ιδίως πρωτογενής πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, µαζικές διαγνωστικές
εξετάσεις και διασφάλιση ποιότητας), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
κινητικότητα αυτή δεν εξασφαλίζεται από υπάρχοντα κοινοτικά
προγράµµατα.

Προετοιµασία διδακτικού υλικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τη
βελτίωση της κατάρτισης του υγειονοµικού προσωπικού όσον αφορά τον
καρκίνο, ιδίως µε τη χρησιµοποίηση διαλογικών πληροφορικών
προγραµµάτων και την αξιολόγηση του αντικτύπου αυτού του υλικού σε
δοκιµαστικά δίκτυα. Ειδικότερα, υποστήριξη της ανάπτυξης, της
εφαρµογής και της αξιολόγησης διδακτικών ενοτήτων µε θέµα την
πρόληψη, προοριζοµένων για τα ιατρικά επαγγέλµατα και υποδειγµάτων
που βοηθούν στη διάγνωση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα µέτρα
για την πρόληψη της ανάπτυξης της νόσου και τους κινδύνους υποτροπής
της.

Προώθηση πρωτοβουλιών και υποστήριξη της διεξαγωγής µελετών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι µέθοδοι ελέγχου της ποιότητας για τα
µέτρα που αποβλέπουν στην ορθή και έγκαιρη διάγνωση της νόσου και
στην πρόληψη της ανάπτυξης, των κινδύνων υποτροπής και των συναφών
συνδρόµων, να καταστούν αποτελεσµατικότερες, λαµβανοµένων υπόψη
των ψυχολογικών και κοινωνικών πλευρών του θέµατος, ιδίως δε της
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ποιότητας ζωής των ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων των µεθόδων
άµβλυνσης των συµπτωµάτων. Η διάδοση των συµπερασµάτων των
πρωτοβουλιών και µελετών, ιδίως στο πλαίσιο συνεδριάσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και ανταλλαγών εµπειριών θα καταλάβει σηµαντικό
µέρος των εργασιών.

2. AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

2.1. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα θα δοθεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Βελτίωση της διάδοσης και της αποτελεσµατικότητας των µηνυµάτων για
την πρόληψη του καρκίνου, και ιδίως των συστάσεων του Ευρωπαϊκού
Κώδικα κατά του Καρκίνου, µέσω της υποστήριξης εξειδικευµένων
δράσεων (που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ιατρούς
παθολόγους κ.τ.λ.) και προτύπων σχεδίων, µελετών και αναλύσεων των
τεχνικών µεθόδων προαγωγής της υγείας και της αξιολόγησης των
δράσεων που διεξάγονται στον τοµέα αυτόν.

Ενθάρρυνση σχεδίων ευρωπαϊκής διάστασης σχετικά µε την πρόληψη του
καπνίσµατος.

Επιλογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και διάδοση και αξιολόγηση των
καλύτερων µεθόδων για το κόψιµο του τσιγάρου και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους, στο πλαίσιο πρότυπων δράσεων που θέτουν σε
εφαρµογή τις µεθόδους αυτές µε τη συνεργασία των φορέων που
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη και του υγειονοµικού προσωπικού στα
κράτη µέλη.

Ενίσχυση της συνεργασίας µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη µιας διεθνούς σύµβασης-πλαίσιο για τον έλεγχο του
καπνίσµατος και συναφής υποστήριξη:

∆ιεξαγωγή µελετών και διάδοση των πορισµάτων τους, που συντελούν
στη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων σχετικά µε τις αντιλήψεις των νέων
όσον αφορά τον καρκίνο, τον καπνό, τις συνήθειες διατροφής και τους
κινδύνους που συνδέονται µε την υπερβολική έκθεση του δέρµατος στις
υπεριώδεις ακτινοβολίες. Αναλύσεις µε σκοπό την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων πρόληψης που απευθύνονται
στα παιδιά και στους νέους.



Παράρτηµα 3
Πρόγραµµα για την πρόληψη του AIDS και άλλων

µεταδοτικών νόσων

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την πρόληψη του AIDS, οι προτεραιότητες για το
2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1, 2 και 3 του νέου
προγράµµατος.

1. ∆ΕΣΜΗ 1: ΣΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIDS/ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

1.1.  "Ενηµέρωση, διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση"

Μία από τις προτεραιότητες της προληπτικής πολιτικής είναι η
διαπαιδαγώγηση των νέων. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις
µεθόδους προσέγγισης ευάλωτων οµάδων νέων και σε ζητήµατα που
αφορούν το φύλο κατά την πρόληψη του HIV/AIDS.

Το πρόγραµµα θα προωθήσει την ενσωµάτωση ζητηµάτων πρόληψης του
HIV/AIDS στις γενικές πολιτικές πρόληψης και θα ενθαρρύνει
πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ενηµέρωση και την εκπαίδευση
των µεταναστών στα κράτη µέλη, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις
πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές. Λόγω της σοβαρότητας της
επιδηµίας στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική, το πρόγραµµα θα συνεχίσει
να υποστηρίζει σχέδια/δίκτυα που ασχολούνται αποκλειστικά µε την
πρόληψη του HIV και άλλων σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νόσων στις
εγκατεστηµένες στην Ευρώπη κοινότητες µεταναστών από τη νοτίως της
Σαχάρας Αφρική.

2. ∆ΕΣΜΗ 2: ΣΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIDS/ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

2.1. Επιτήρηση και έλεγχος των µεταδοτικών νόσων

Το πρόγραµµα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιδηµιολογικής Επιτήρησης του AIDS, στο βαθµό
που αυτές αφορούν τον HIV/AIDS και συναφείς νόσους.

Από άποψη επιτήρησης, τα αποτελέσµατα των νέων θεραπευτικών
αγωγών περιορίζουν την ερµηνεία των στοιχείων που προκύπτουν από
την επιτήρηση του ΑIDS και επισηµαίνουν την ανάγκη βελτίωσης των
µέσων ελέγχου της επιδηµίας στην Ευρώπη.

Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών
που αποβλέπουν στη διατήρηση ενός δικτύου επιτήρησης ευρωπαϊκής
κλίµακας για την ορθή και λεπτοµερή παρακολούθηση των τάσεων ως
προς τον HIV και το AIDS. Ορισµένοι πληθυσµοί-δείκτες (π.χ.
ιερόδουλοι, χρήστες ναρκωτικών µε ενδοφλέβιες ενέσεις, µετακινούµενοι
πληθυσµοί από διάφορες περιοχές) θα µπορούσαν να αποτελέσουν το
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αντικείµενο µελέτης ώστε να συµπληρωθούν τα στοιχεία που
συγκεντρώνονται από τα µητρώα για το AIDS. Μελέτες µε θέµα την
έκθεση σε επίπεδο κοόρτης µπορούν να συντονιστούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ώστε να αποκτήσουµε λεπτοµερέστερη εικόνα των τάσεων για
την επίπτωση του HIV στους πληθυσµούς αυτούς.

Το πρόγραµµα θα µεριµνήσει ώστε η επιτήρηση και ο έλεγχος του
HIV/AIDS να διεξάγονται µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και
στην αξιοπρέπεια των ατόµων που έχουν προσβληθεί από τον HIV.

Οι προτεραιότητες όσον αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο άλλων
µεταδοτικών νόσων θα καθοριστούν αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη της
οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις µεταδοτικές νόσους, στην οποία
συµµετέχουν εκπρόσωποι οργανισµών που είναι αρµόδιοι για την
επιτήρηση των νόσων αυτών σε κάθε κράτος µέλος.

Το πρόγραµµα υποστηρίζει τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγχου
των µεταδοτικών νόσων µέσω της υλοποίησης της απόφασης 2119/98/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις µεταδοτικές
νόσους που έχουν προτεραιότητα και ειδικά ζητήµατα υγείας που
καθορίστηκαν στην απόφαση 2000/96/ΕΚ της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης αιτήσεις για την περαιτέρω υποστήριξη
των υφιστάµενων ευρωπαϊκών δικτύων επιτήρησης ή για τη δηµιουργία
νέων ευρωπαϊκών δικτύων επιτήρησης, όπου αυτά δεν υπάρχουν ακόµη.
Αυτό θα γίνει σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της απόφασης 2119/98/ΕΚ
για τις µεταδοτικές νόσους που έχουν προτεραιότητα και για ειδικά
ζητήµατα υγείας που καθορίστηκαν στην απόφαση 2000/96/ΕΚ της
Επιτροπής.

Προτεραιότητα δίδεται επίσης και σε πανδηµίες της γρίπης, ιδίως στην
περίπτωση υψηλής απρόβλεπτης επίπτωσης.

3. ∆ΕΣΜΗ 3 ΣΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIDS/MΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

3.1. "Καταπολέµηση της µετάδοσης" και κεφάλαιο 4, "Καταπολέµηση
των διακρίσεων και στήριξη των προσώπων µε HIV/AIDS"

3.1.1. Το πρόγραµµα θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους τους καθοριστικούς
παράγοντες για την υγεία που συνδέονται µε συµπεριφορές οι οποίες µπορεί
να προκαλέσουν µετάδοση του HIV, για παράδειγµα τη σεξουαλική
συµπεριφορά.

Πρωταρχικός στόχος των ενεργειών που διεξάγονται στον τοµέα αυτό
είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την
πρόληψη της µετάδοσης του HIV και των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων
νόσων µεταξύ εκείνων των οµάδων του πληθυσµού ή στις περιστάσεις
εκείνες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, δηλαδή τη χρήση
ναρκωτικών από τους γονείς, την πορνεία και τις δυνητικά επικίνδυνες
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σεξουαλικές σχέσεις κλπ ή για όσους βρίσκονται σε ιδιαίτερες
καταστάσεις (ταξίδι, σωφρονιστικά ιδρύµατα κλπ).

Σε ό,τι αφορά τους χρήστες ναρκωτικών µε ενδοφλέβιες ενέσεις και
δεδοµένης της σηµασίας αυτού του τρόπου µετάδοσης, ιδιαίτερα σε
ορισµένες χώρες της Νότιας Ευρώπης, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια
µεγάλης κλίµακας που περιλαµβάνουν ανταλλαγές εµπειρίας σε αυτόν τον
τοµέα. Παροµοίως, ο διαφορετικός αντίκτυπος στην επιδηµία του AIDS
που προκαλείται από τη χρήση ναρκωτικών στη Νότια και τη Βόρεια
Ευρώπη µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συγκριτικής µελέτης, όπως
επίσης και η εξέλιξη των συµπεριφορών από την άποψη αυτή και οι
ποικίλοι τρόποι χρήσης ναρκωτικών.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που αφορούν οµοφυλόφιλους και
αµφισεξουαλικούς άντρες και τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

Ειδικότερα θα δοθεί προσοχή σε ενέργειες για την ενίσχυση της
πληροφόρησης, της διαπαιδαγώγησης και της πρόληψης που
απευθύνονται κυρίως σε άνδρες οµοφυλόφιλους και αµφιφυλόφιλους,
ιδίως µετανάστες, άντρες µεγαλύτερης ηλικίας, άτοµα µε ειδικές ανάγκες
και άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις µε άνδρες χωρίς να θεωρούν
τον εαυτό τους οµοφυλόφιλο (non-identitaires).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε εκείνη την κατηγορία γυναικών που
αντιµετωπίζουν δύσκολες συνθήκες (λόγω χαµηλού οικονοµικού και
κοινωνικού επιπέδου ή λόγω εθνοτικών και πολιτιστικών εµποδίων) και οι
οποίες κινδυνεύουν περισσότερο να µολυνθούν από τον HIV.

3.1.2. Το πρόγραµµα θα δώσει προτεραιότητα στους καθοριστικούς παράγοντες
για την υγεία που σχετίζονται µε τις διακρίσεις και την υποστήριξη, π.χ. την
πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αφορούν διάφορες πτυχές
υποστήριξης όσων πάσχουν από HIV/AIDS. Συγκεκριµένα, για τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι υφιστάµενες θεραπείες, ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στην ποιότητα διαβίωσης και στην ένταξη στην
επαγγελµατική ζωή των ατόµων που έχουν προσβληθεί από τον ιό.
Πράγµατι, νέες µορφές διακρίσεων µπορούν να εµφανιστούν καθώς η
ασθένεια γίνεται πιο "συνηθισµένη" και η επαγρύπνηση των οργανώσεων
ατονεί.

Επιπλέον, υπό το φως των πρόσφατων και συνεχώς εξελισσόµενων
χαρακτηριστικών και συνεπακόλουθων της θεραπείας του λοιµώδους
νοσήµατος HIV, το πρόγραµµα θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που έχουν
σκοπό να ενθαρρύνουν και να αυξήσουν την έγκαιρη ανίχνευση του ιού
σε εκείνα τα άτοµα που κινδυνεύουν περισσότερο.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να υποστηρίξει ενέργειες για τη
βελτίωση της πρόσβασης στα φαρµακευτική αγωγή για τα άτοµα σε
µειονεκτική θέση και τη συµµόρφωσή τους µε την αγωγή.
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Παράρτηµα 4
Πρόγραµµα για την πρόληψη της τοξικοµανίας

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την καταπολέµηση της τοξικοµανίας, οι
προτεραιότητες για το 2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1, 2
και 3 του νέου προγράµµατος.

1. ∆ΕΣΜΗ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΗΣ

Πρόθεση είναι να τεθεί σε εφαρµογή ένα συνεκτικό σύστηµα
πληροφόρησης που θα επιτρέψει στους αρµόδιους για τη χάραξη
πολιτικής και στο κοινό να εντοπίσουν και να αναλύσουν βασικά
δεδοµένα. Αυτό θα διευκολύνει την καλύτερη και πιο αποτελεσµατική
εφαρµογή των διατάξεων για τη δηµόσια υγεία στα κράτη µέλη.

Η προτεραιότητα αυτή θα ενισχύσει τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση
αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων για το
φαινόµενο της τοξικοµανίας στην ΕΕ µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας και της
Europol.4

Θα διερευνηθούν νέα µέσα επικοινωνίας (π.χ. ∆ιαδίκτυο) για την παροχή
αντικειµενικής, αξιόπιστης και προσιτής ενηµέρωσης για τα ναρκωτικά
και τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτά.

2. ∆ΕΣΜΗ 2: ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι αυξανόµενες µετακινήσεις ατόµων προς την Κοινότητα και εντός της
Κοινότητας αυξάνει την ανάγκη για επαγρύπνηση προς αποφυγή των
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία. Η δέσµη αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει τα
κράτη µέλη και την Κοινότητα να ανταποκριθούν ταχύτατα σε ζητήµατα
υγείας που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά.

Θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη συστηµάτων έγκαιρης αντίδρασης σε σχέση
µε τις πτυχές των ναρκωτικών που αποτελούν απειλή για τη δηµόσια
υγεία.

                                                
4 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000-2004)
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3. ∆ΕΣΜΗ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ

Το σπουδαιότερο µέσο για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και τη
µείωση των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ έγκειται στη αντιµετώπιση των
αιτίων της κακής υγείας µε αποτελεσµατικά µέτρα για την προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη των νόσων. Οι ακόλουθοι τοµείς δράσης
θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα:

•  χάραξη στρατηγικής για τη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών και εθελοντικές
οµάδες από περιοχές που πλήττονται από το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών·

•  υποστήριξη καινοτοµικών ενεργειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά
µε τους κινδύνους που περικλείουν τα ναρκωτικά και υποστήριξη προγραµµάτων για
τη µείωση των κινδύνων και των δυσµενών συνεπειών της τοξικοµανίας·

•  ανάπτυξη καινοτοµικών προσεγγίσεων για την πρόληψη της κατάχρησης των
συνθετικών ναρκωτικών, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των χρηστών
συνθετικών ναρκωτικών·

•  ανάπτυξη και υλοποίηση προληπτικών ενεργειών και µέτρων για όλες τις ηλικιακές
οµάδες, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους·

•  δηµιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτών και επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας και
των κοινωνικών υπηρεσιών, που εργάζονται µε τοξικοµανείς.



14

Παράρτηµα 5
Πρόγραµµα για την παρακολούθηση της υγείας

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την παρακολούθηση της υγείας, οι προτεραιότητες
για το 2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στη δέσµη 1 του νέου
προγράµµατος:

1. ∆ΕΣΜΗ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

1.1. Κατάρτιση κοινοτικών δεικτών για την υγεία

1.1.1. Κατάσταση της υγείας:

α) λειτουργία και ποιότητα της ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της
προσωπικής αντίληψης του ατόµου για την υγεία του·

β) νόσοι/διαταραχές των εξής συστηµάτων: αναπνευστικό, νευρικό,
γαστρεντερικό, νεφρική λειτουργία και αιµο-ανοσοποιητικό

γ) νόσοι/διαταραχές των αισθητικών αντιλήψεων: όρασης, ακοής

δ) υγιεινή του στόµατος

ε) υγεία των ηλικιωµένων

στ) υγεία στην εργασία

1.1.2. Καθοριστικοί παράγοντες της υγείας.

α) κάπνισµα

β) αλκοόλ

1.1.3. Συστήµατα υγείας:

α) φαρµακευτικά προϊόντα : δαπάνες, κατανάλωση, χρήση

β) πρόληψη και προσυµπτωµατικός έλεγχος: πηγές δεδοµένων και δείκτες
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και το εύρος προγραµµάτων όπως ο
προγεννητικός και o νεογνικός έλεγχος ή η έκταση του εµβολιασµού

γ) ιατροτεχνικός εξοπλισµός

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ

– Τηλεφόρτωση δεδοµένων και συντονισµός της βάσης δεδοµένων
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– ∆ιεπαφή για τη διευκόλυνση της µεταφοράς δεδοµένων και πληροφοριών στα
συστήµατα παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία (HIEMS)

3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

– Αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν οι διάφορες πολιτικές στην υγεία, όπως η
γεωργική πολιτική, η πολιτική µεταφορών, η πολιτική για τα χηµικά και την ασφάλεια
των προϊόντων, η φορολογική πολιτική και η εσωτερική αγορά

– Απογραφή των υφιστάµενων δικτύων

– Απογραφή των µηχανισµών, διαδικασιών και αρµοδιοτήτων εντός των κρατών µελών
σχετικά µε την παραγωγή, διατήρηση, διάδοση και χρήση των πληροφοριών για την
υγεία

– Ανάπτυξη συγκρίσιµων δεδοµένων και παρακολούθηση της υγείας στις υποψήφιες
για ένταξη χώρες

– Η προσεχής έκθεση για την κατάσταση της υγείας στην Κοινότητα θα εστιάζεται στην
κατάσταση της διατροφικής υγείας
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Παράρτηµα 6
Πρόγραµµα για την πρόληψη των τραυµατισµών

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την πρόληψη των τραυµατισµών, οι προτεραιότητες
για το 2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1, 2 και 3 του νέου
προγράµµατος.  Κύριος στόχος τους είναι η συλλογή δεδοµένων (∆έσµη 1: σχέδια για τη
συλλογή δεδοµένων) και η πραγµατοποίηση επιδηµιολογικών ερευνών (∆έσµη 2:
επιδηµιολογικά σχέδια):

1. ∆ΕΣΜΗ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

1.1. (Τµήµα 1: σχέδια για τη συλλογή δεδοµένων)

- Συγκέντρωση σε όλα τα κράτη µέλη αντιπροσωπευτικών και συγκρίσιµων
δεδοµένων για τους τραυµατισµούς στο σπίτι και κατά τις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, για τα αίτια και τις περιστάσεις στις οποίες συντελούνται,
καθώς και για τα προϊόντα που σχετίζονται µε τους τραυµατισµούς. Η
συλλογή θα γίνεται σύµφωνα µε συµφωνηθείσες διαδικασίες, δοµές
δεδοµένων και βάσει ενός εγχειριδίου κωδικοποίησης.

- Τηλεφόρτωση των συλλεχθέντων δεδοµένων ώστε να έχουν πρόσβαση σε
αυτά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι εµπειρογνώµονες και οι ερευνητές
µέσω του δικτύου πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµόσια
υγεία (EUPHIN).

1.2. (Tµήµα 2: επιδηµιολογικά σχέδια)

- Τελική µορφή των συγκρίσιµων δεικτών για τραυµατισµούς στο σπίτι και
κατά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη κοινών
βασικών δεικτών για την πρόληψη των τραυµατισµών στα κράτη µέλη (δηλ.
σε συνάφεια µε τις επενδύσεις στην έρευνα, τον βαθµό εφαρµογής της
νοµοθεσίας και τις προσπάθειες για διαπαιδαγώγηση).

- Βελτίωση της χρήσης και της συγκρισιµότητας στατιστικών για τα αίτια
θανάτου από τραυµατισµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- ∆ηµιουργία κόµβων µε σχετικές πηγές πληροφοριών για τους τραυµατισµούς
σε τοµείς όπως η προστασία των καταναλωτών (ασφάλεια των προϊόντων), η
Eurostat, η ασφάλεια στην εργασία και στις µεταφορές, καθώς και εξέταση
της συγκρισιµότητας και συµβατότητας µε τα υφιστάµενα δεδοµένα για τα
ατυχήµατα στο σπίτι και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (HLA).

- Έρευνες για τους τρόπους προσαρµογής των βασικών δεικτών για τους
τραυµατισµούς ώστε να γίνουν περισσότερο συγκρίσιµοι σε όλη την
Κοινότητα.

- Αναλύσεις των τάσεων στον τοµέα των τραυµατισµών στο σπίτι και κατά τις
ψυχαγωγικών δραστηριότητες, καθώς και των συνεπειών τους, για την
περίοδο 1996-2001 και προοπτικές.
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- Υποστήριξη του δικτύου πρόληψης των τραυµατισµών ώστε να συνδεθεί η
τρέχουσα δράση του µε το νέο πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια υγεία.

2. ∆ΕΣΜΗ 2: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ

2.1. (Tµήµα 2: επιδηµιολογικά σχέδια)

- Σύσταση µιας οµάδας µε τη συµµετοχή των αρχών που είναι αρµόδιες για την
εκτέλεση της νοµοθεσίας, των κατασκευαστών και των πωλητών προϊόντων
µε σκοπό την εξέταση και ανάλυση των δεδοµένων και των τάσεων στον
τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων, προκειµένου να καθοριστούν τα
απαιτούµενα µέτρα πρόληψης κινδύνων και έκτακτης ανάγκης.

3. ∆ΕΣΜΗ 3: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

3.1. (Tµήµα 2: επιδηµιολογικά σχέδια)

- Αναλύσεις της σχέσης µεταξύ της πολιτικής/των µέτρων για την πρόληψη
των τραυµατισµών και των αποτελεσµάτων στα κράτη µέλη βάσει πίνακα
βαθµολόγησης της προόδου.  Αυτού του είδους η παρακολούθηση και
συγκριτική αξιολόγηση των προσπαθειών στον τοµέα της πρόληψης των
τραυµατισµών συντελεί στον εντοπισµό των καλών πρακτικών.
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Παράρτηµα 7
Πρόγραµµα για τις σπάνιες νόσους

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για τις σπάνιες νόσους, οι προτεραιότητες για το 2002
αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1 και 2 του νέου προγράµµατος.

1. ∆ΕΣΜΗ 1: ΣΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΝΟΣΟΥΣ:

1.1. Ενέργεια 1: «Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τις σπάνιες
νόσους»

Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που βασίζονται στις υφιστάµενες
βάσεις δεδοµένων και χρησιµοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες και θα
πρέπει, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, να αφορούν σπάνιες νόσους
γενικά ή σηµαντικές κατηγορίες των σπάνιων νόσων (όπως οι γενετικές)
προς όφελος των ασθενών, των γονέων και της εµπειρογνωµοσύνης των
ειδικών, όπως:

•  Ανάπτυξη φιλικών για τον χρήστη και αξιόπιστων συστηµάτων
δηµόσιων πληροφοριών υποστηρίζοντας υπάρχουσες λύσεις.

•  Ανάπτυξη συστηµάτων για εµπειρογνώµονες µε σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων

•  Λύσεις για την εναρµόνιση και διαχείριση δηµόσιων συστηµάτων
και συστηµάτων για εµπειρογνώµονες.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/20015, οι αρχές της προστασίας
των δεδοµένων πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε πληροφορία που αφορά
ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να γίνει
γνωστή. Σε ένα πρώτο στάδιο, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια και
συστήµατα που δεν περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Θα δοθεί έµφαση στο περιεχόµενο των συστηµάτων πληροφοριών
σύµφωνα µε τον κατάλογο των εγγραφών στο παράρτηµα του
προγράµµατος κοινοτικής δράσης για τις σπάνιες νόσους. Αυτά πρέπει να
περιέχουν:

                                                
5  ΕΕ L 8 της 12/01/2001, σ. 1 "Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά

µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών"
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ονοµασία της νόσου, συνώνυµα, γενική περιγραφή των διαταραχών, τα
συµπτώµατα, τα αίτια, τα επιδηµιολογικά στοιχεία, τα προληπτικά µέτρα,
τους συνήθεις τρόπους θεραπευτικής αγωγής, τις κλινικές δοκιµές, τα
διαγνωστικά εργαστήρια, τα ειδικευµένα ιατρεία, τα ερευνητικά
προγράµµατα καθώς και έναν κατάλογο των υπηρεσιών µε τις οποίες
µπορεί κανείς να έρθει σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες όσον
αφορά τη συγκεκριµένη νόσο.

Tα στοιχεία στις βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να επικυρώνονται και να
ενηµερώνονται συνεχώς. Ο δικαιούχος της επιδότησης πρέπει να
προβλέψει διαδικασία επικύρωσης µε τη βοήθεια επιστηµόνων
εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της υγείας. Τα στοιχεία πρέπει να
συµφωνούν µε τα γενικά κριτήρια που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση
της ποιότητας των στοιχείων υγείας στο ∆ιαδίκτυο.

1.2. Ενέργεια 2: «Επιµόρφωση για τις σπάνιες νόσους»

Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που οργανώνουν κύκλους µαθηµάτων
επιµόρφωσης και υπενθύµισης για επαγγελµατίες µε σκοπό τη βελτίωση
της έγκαιρης διάγνωσης, της αναγνώρισης, της αγωγής και της πρόληψης
στον τοµέα των σπάνιων νόσων. Αυτά τα µαθήµατα επιµόρφωσης θα
πρέπει να αφορούν κατά το δυνατό τις σπάνιες νόσους γενικά, σηµαντικές
οµάδες σπάνιων νόσων (όπως οι γενετικές) ή τουλάχιστον σηµαντικό
αριθµό των νόσων αυτών.

1.3. Ενέργεια 3 «∆ιακρατική συνεργασία για τις σπάνιες νόσους»

Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια διακρατικής συνεργασίας και
δικτύωσης που προωθούνται από «πολυσυλλεκτικούς οργανισµούς»
(οργανισµούς που συγκεντρώνουν ή/και αντιπροσωπεύουν άλλους
οργανισµούς). Αυτοί οι οργανισµοί θα πρέπει να καλύπτουν κατά το
δυνατό τις σπάνιες νόσους γενικά, σηµαντικές κατηγορίες σπάνιων νόσων
(όπως οι γενετικές) ή τουλάχιστον σηµαντικό αριθµό τους.

2. ∆ΕΣΜΗ 2: ΣΤΗ ∆ΕΣΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΝΟΣΟΥΣ:

2.1. «Παρακολούθηση, επιτήρηση, έγκαιρη ειδοποίηση για συρροές
κρουσµάτων σπάνιων νόσων»

Σύµφωνα µε τη φύση των σπάνιων νόσων, οι σχετικές γνώσεις και
πληροφορίες είναι αποσπασµατικές. Προτεραιότητα θα δοθεί στην
ανάπτυξη συστηµάτων που βελτιώνουν τη συστηµατική συλλογή,
ανάλυση και διάδοση των γνώσεων για τις σπάνιες νόσους. Θα δοθεί
επίσης προτεραιότητα σε σχέδια που αφορούν την έγκαιρη ειδοποίηση και
την ταχεία αντίδραση στην περίπτωση συρροής κρουσµάτων σπάνιων
νόσων. Κατά την ανάπτυξη των συστηµάτων για εµπειρογνώµονες θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αρχές προστασίας των δεδοµένων
και στον κατάλογο εγγραφών, βλ. 1.1.
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Παράρτηµα 8
Πρόγραµµα για τις νόσους που σχετίζονται µε τη ρύπανση

Στο πλαίσιο του προγράµµατος για τις νόσους που σχετίζονται µε τη ρύπανση, οι
προτεραιότητες για το 2002 αφορούν δραστηριότητες που προβλέπονται στις δέσµες 1, 2
και 3 του νέου προγράµµατος.

1. ∆ΕΣΜΗ 1

1.1. Βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε την υγεία και την ανάλυση
αυτής

Μέσω ενεργειών του προγράµµατος για τη βελτίωση των πληροφοριών
σχετικά µε τις νόσους που οφείλονται στη ρύπανση, έτσι ώστε να υπάρξει
συµβολή στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της ρύπανσης στην
πρόκληση και την επιδείνωση ασθενειών στην Κοινότητα στους τοµείς
προτεραιότητας που καλύπτονται από το πρόγραµµα. Οι υποψήφιοι
πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη συστηµάτων πληροφόρησης,
δικτύων και άλλων µηχανισµών για την περιγραφή, την κατανόηση και
την εκτίµηση της σχέσης µεταξύ της ρύπανσης και των κυριότερων
παραµέτρων της υγείας έτσι ώστε να µπορέσουν οι  υπεύθυνοι για τη
χάραξη πολιτικής να καθορίσουν προτεραιότητες µέσω:

•  της χρήσης των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων σχετικά µε τις
νόσους που οφείλονται στη ρύπανση και στην έκθεση, και µέσω της
προώθησης της διασύνδεσής τους (π.χ. σχετικά µε την τοξικολογία
των ρυπαντών)·

•  της χρήσης µιας κοινής µεθοδολογίας για τη συλλογή δεδοµένων
σχετικά µε τις νόσους αυτές ή εξασφαλίζοντας τη συγκρισιµότητα
µεταξύ των βάσεων δεδοµένων·

•  της ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη δικτύων συλλογής των σχετικών
δεδοµένων·

•  της σύνθεσης και επεξεργασίας πληροφοριών σε κοινοτική κλίµακα
(π.χ.: συγκρίνοντας τον επιπολασµό και/ή την επίπτωση τέτοιων
νόσων µε δεδοµένα σχετικά µε περιβαλλοντικούς παράγοντες σε
διάφορα µέρη της Κοινότητας).

Ενθαρρύνεται η συνεργασία µε διεθνείς και εθνικές οργανώσεις στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτό τον τοµέα.
Ενέργειες, µέθοδοι και διαδικασίες που συµφωνούνται στα πλαίσια του
κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος θα λαµβάνονται υπόψη.
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2. ∆ΕΣΜΗ 2

2.1. Ταχεία αντίδραση στις απειλές κατά της υγείας

Μέσω ενεργειών του προγράµµατος για τη βελτίωση των γνώσεων και
την κατανόηση της αντιµετώπισης των νόσων που σχετίζονται µε τη
ρύπανση και εποµένως των κινδύνων για την υγεία που δηµιουργούν οι εν
λόγω νόσοι. Τα σχέδια:

•  θα υποστηρίζουν και θα αναπτύσσουν την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ του κοινού, των µέσων ενηµέρωσης, των επιστηµόνων, των
εθνικών και διεθνών οργανισµών και των επαγγελµατιών της υγείας,
καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων µερών·

•  θα αναπτύσσουν κοινές µεθοδολογίες για τη µελέτη της
αντιµετώπισης των νόσων που οφείλονται στη ρύπανση.

3. ∆ΕΣΜΗ 3

3.1. Αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας µέσω
µέτρων για την προαγωγή της υγείας, τη µείωση των κινδύνων και
την πρόληψη των νόσων µε την υποστήριξη:

•  ενεργειών για την εκτίµηση της σχέσης κόστους/οφέλους των
δραστηριοτήτων δηµόσιας υγείας για την πρόληψη, τον έλεγχο και την
αντιµετώπιση των νόσων που σχετίζονται µε τη ρύπανση·

•  ενεργειών για την διασάφηση/µελέτη των αντιλήψεων του κοινού
σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία που οφείλονται στη ρύπανση
σε όλη την Κοινότητα και του αντίκτυπου των διαφόρων ειδών
πολιτικής στη ρύπανση και την υγεία.

Ειδικότερα, η υλοποίηση για το 2002 θα επικεντρωθεί:

α) σε δραστηριότητες δικτύωσης,

β) στην ανάπτυξη και την αποτελεσµατική χρήση των συστηµάτων πληροφόρησης για
την υγεία,

γ) σε προσεγγίσεις που αποσκοπούν σε εναρµονισµένες ή βαθµονοµηµένες
µεθοδολογίες,

δ) στη διεπιστηµονική συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών
επιστηµών.

ε) σε προσεγγίσεις που περιλαµβάνουν τη διάδοση των αποτελεσµάτων υφιστάµενων
σχεδίων του προγράµµατος, µε τη συγκέντρωση των σχετικών γνώσεων και την
προετοιµασία των µελλοντικών κοινοτικών ενεργειών στον τοµέα της υγείας και του
περιβάλλοντος (π.χ. ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, συνθήκες στέγασης,
πρόληψη άσθµατος και αλλεργιών).
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