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Πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τη Δημόσια Υγεία : Έχουμε φιλοσοφία και 

σύστημα ;

Πρόλογος

Πολλές αναφορές γίνονται τα τελευταία χρόνια για τα προβλήματα του τομέα της υγείας 

αλλά ελάχιστες είναι εκείνες πού θίγουν το σημαντικό πρόβλημα της έλλειψης πληροφοριών. 

Επειδή πιστεύουμε ότι το σύστημα των πληροφοριών για την υγεία είναι μεγάλης εθνικής σημασίας 

και ότι συνδέεται με πολλές κακοδαιμονίες του χώρου (δυσχέρεια οικονομικού και ποιοτικού 

ελέγχου, αδυναμία ορθολογικού σχεδιασμού), επιχειρούμε με το άρθρο αυτό ΝΑ παρουσιάσουμε 

μερικές βασικές πτυχές του θέματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της υγείας του 

πληθυσμού.

Εισαγωγή

Η κοινωνία στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη ενώ συνεχώς δημιουργούνται 

νέες (πραγματικές ή φανταστικές) ανάγκες και προβλήματα πού απαιτούν διαρκή αξιολόγηση και 

αποτελεσματικότερες λύσεις. Καλώς ή κακώς επιθυμούμε να προβλέπουμε το μέλλον και στην 

προσέγγιση αυτή (πού είναι από τη φύση της στατιστική) νόημα έχει μόνο εκείνο πού μπορεί να 

οριστεί, να ταξινομηθεί και να μετρηθεί [1, 2]. Σε αυτό το νέο παγκόσμιο πλαίσιο πού 

διαμορφώνεται, ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη περνάει μέσα από τη 

συστηματική καταγραφή και την επεξεργασία δεδομένων ενώ συγχρόνως η διατήρηση των 

ισορροπιών εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών. Από τις 

εξελίξεις αυτές δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τον τομέα της υγείας.

Ένα σύστημα υγείας (πού έχει τελικό σκοπό την προάσπιση και διατήρηση της υγείας ενός 

πληθυσμού) αποτελεί ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο και πολυδιάστατο οικοδόμημα του οποίου η 

λειτουργία και ο έλεγχος στηρίζονται σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Όλες οι διαδικασίες 

συλλογής και διακίνησης δεδομένων, πού εκτελούνται ακατάπαυστα από χιλιάδες εργαζόμενους, 

απαρτίζουν εννοιολογικά ένα σύστημα πληροφοριών πού έχει δύο κύριους σκοπούς. Ο πρώτος 
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αφορά την αξιολόγηση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού αναφοράς (διάγνωση-παρέμβαση-

έκβαση), ενώ ο δεύτερος την αξιολόγηση της διαχείρισης των πόρων του συστήματος υγείας. Η 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο ορθολογικός σχεδιασμός νέων μέτρων και πολιτικών υγείας δεν 

μπορούν να γίνουν χωρίς αξιόπιστα επιδημιολογικά και οικονομικά δεδομένα [3].

Οι πληροφορίες για την υγεία σε προηγμένες χώρες

Δεν είναι τυχαίο το ότι οι χώρες με μεγάλη πρόοδο στην ιατρική (και όχι μόνο) έχουν 

δώσει μεγάλη έμφαση και έχουν μακρά παράδοση στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. Η 

επιχείρηση αυτή έχει βεβαίως ένα τεράστιο κόστος. Στις ΗΠΑ εκτιμήθηκε ότι στο χώρο της υγείας 

απασχολούνται ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι για τη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση 

πληροφοριών και ότι το κόστος αυτής της διαδικασίας ανέρχεται σε 150 από τα 900 δις $ πού 

δαπανώνται συνολικά [4]. Αν και το σύστημα υγείας στη χώρα αυτή είναι κατ' εξοχήν ιδιωτικό 

είναι αξιοζήλευτη η συνέπεια και ο σεβασμός στη συλλογή στοιχείων. Ανάλογη νοοτροπία 

επικρατεί και σε χώρες στις οποίες το σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στηρίζεται στο 

δημόσιο τομέα (Βρετανία, Δανία, Σουηδία). Από την ίδρυση σχεδόν αυτών των συστημάτων υγείας 

έχει εκτιμηθεί η σημασία των πληροφοριών και έχουν προβλεφθεί και αναπτυχθεί οι κατάλληλες 

θέσεις ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κλινικά και εργαστηριακά τμήματα έχουν 

πλήρη γραμματειακή κάλυψη ενώ η ιατρική εργασία διευκολύνεται και υποστηρίζεται από έμπειρο 

προσωπικό (π.χ. medical records officers κλπ.). Επιπλέον, οι χώρες αυτές (όπως και άλλες 

αναπτυγμένες χώρες) παράγουν ένα μεγάλο αριθμό στατιστικών στοιχείων και δεικτών με τους 

οποίους είναι δυνατή α) η χαρτογράφηση και διαχρονική παρακολούθηση των προβλημάτων υγείας 

του πληθυσμού, β) η αξιολόγηση της παρέμβασης των υπηρεσιών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, γ) η 

σύγκριση με τα διεθνώς διαθέσιμα στοιχεία αλλά και δ) η παρακολούθηση της διαχείρισης των 

πόρων. Όλα τα χαρακτηριστικά πού περιγράφηκαν είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων και επίπονων 

προσπαθειών καθώς και πλούσιας χρηματοδότησης. Κυρίως όμως είναι αποτέλεσμα σαφών και 
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προκαθορισμένων στόχων για το ποιες πληροφορίες χρειάζονται, γιατί χρειάζονται και πώς 

χρησιμοποιούνται [5].

Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει 

σε συνεχείς μεταρρυθμίσεις όλα σχεδόν τα συστήματα υγείας. Οι σύγχρονες τάσεις ελέγχου του 

κόστους προσανατολίζονται στη χρησιμοποίηση μηχανισμών μέτρησης των αποτελεσμάτων της 

(θεραπευτικής, προληπτικής κλπ.) παρέμβασης των υπηρεσιών για την καλύτερη διαχείριση της 

περίθαλψης (outcomes measurement-managed care) [6-8]. Επομένως δημιουργούνται νέες ανάγκες 

για περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες οι οποίες μόνο με σωστή μηχανοργάνωση 

μπορούν να ικανοποιηθούν.

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχει ήδη μεγάλη ανάπτυξη πληροφορικών 

συστημάτων στο χώρο της υγείας ενώ παράλληλα αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα σε διεθνές 

επίπεδο για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας (ISO, CEN/TC251) [9]. Μεγάλη είναι 

επίσης η ανάπτυξη δικτύων πληροφοριών. Στη Γαλλία για παράδειγμα, υπάρχει 12ετής πείρα στη 

δήλωση μεταδοτικών νοσημάτων μέσω εθνικού δικτύου (σύστημα Sentiweb [10]) ενώ πρόσφατα 

εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 700 εκ. FF για τη σύνδεση 100.000 ιατρών με δίκτυο μέσω του οποίου θα 

δηλώνονται όλες οι επισκέψεις ασθενών και θα γίνεται ο έλεγχος της συνταγογράφησης φαρμάκων

[11]. Ανάλογο δίκτυο για τον έλεγχο της διακίνησης φαρμάκων αναπτύσσεται στις ΗΠΑ (θα 

συνδέει φαρμακεία με κεντρικές υπηρεσίες [12]) ενώ στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες 

λειτουργούν ήδη αρκετές εφαρμογές ανταλλαγής πληροφοριών υγείας μέσω Internet.

Οπωσδήποτε κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι τέλειο και συνεχώς αναζητούνται 

τρόποι για μεγαλύτερη αξιοπιστία, έγκαιρη διάθεση και καλύτερη ποιότητα των πληροφοριών [13].

Οι πληροφορίες πού αφορούν την υγεία των πολιτών στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, το σύστημα πληροφοριών στον τομέα της υγείας έχει παραμεληθεί επί 

δεκαετίες και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Το σχέδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και 

αξιοποίηση δεδομένων είναι αναχρονιστικό και αναξιόπιστο σε όλες τις βαθμίδες. Η αποτύπωση 
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της υγείας του ελληνικού πληθυσμού είναι χαρακτηριστικά ελλιπής ενώ τα στοιχεία για τη 

χώρα μας απουσιάζουν από όλες σχεδόν τις διεθνείς στατιστικές αναφορές.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα στοιχεία για τον καρκίνο. Δυστυχώς εκτός από τα 

στοιχεία θνησιμότητας δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για τον ακριβή αριθμό, τη γεωγραφική 

και την ηλικιακή κατανομή των ασθενών αυτών ούτε και για τη διαχρονική εξέλιξη της νόσου (βλ. 

στοιχεία της Εθν.Στατ.Υπηρ. και Εθν. Αρχ.Νεοπλασιών). Ένα από τα προβλήματα πού προκύπτουν 

από την έλλειψη βασικών επιδημιολογικών στοιχείων είναι για παράδειγμα η αδυναμία 

αποκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας. Η τεχνολογική πρόοδος επιτυγχάνει σήμερα μεγαλύτερη 

επιβίωση των καρκινοπαθών αρκεί να υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Με ποίο τρόπο θα γίνει 

όμως ο ορθολογικός και χωροταξικός σχεδιασμός των υπηρεσιών υποστήριξης αυτών των ασθενών 

(ώστε να μην εξαρτώνται δια βίου από το κέντρο) όταν δεν γνωρίζουμε τη γεωγραφική διασπορά 

της νόσου;

Επίσης, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, ανύπαρκτα σχεδόν είναι τα στοιχεία για άλλες σοβαρές 

και χρόνιες ασθένειες πού έχουν μεγάλη επίπτωση και κόστος στο κοινωνικό σύνολο. Μερικές 

αναπάντητες ερωτήσεις είναι για παράδειγμα: πόσοι είναι οι καρδιοπαθείς στην Ελλάδα σήμερα; 

ποια είναι η γεωγραφική κατανομή τους; πόσοι από αυτούς έχουν χειρουργηθεί; (ομοίως: πόσοι 

είναι οι ασθενείς με ψυχικές ασθένειες, υπέρταση, φυματίωση κλπ.;). Πώς θα γίνει η αξιολόγηση 

της παρέμβασης των υπηρεσιών υγείας όταν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός αξιόπιστων 

δεικτών υγείας; Οπωσδήποτε γίνονται προσπάθειες και μία ιδιαίτερα θετική είδηση είναι η 

πρόσφατη ανακοίνωση για την ίδρυση κέντρου αναφοράς του διαβήτη. Θα επιτύχει όμως να 

καλύψει όλη τη χώρα ή θα ακολουθήσει την τύχη άλλων προσπαθειών;

Για την εικόνα πού επικρατεί στα εθνικά στατιστικά στοιχεία υπεύθυνη δεν είναι μόνο η 

πολιτεία αλλά και εκείνοι πού συμπληρώνουν τα στοιχεία. Χαρακτηριστική είναι η αδιαφορία του 

ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όταν πρόκειται να συμπληρώσουν δελτία 

συλλογής πληροφοριών. Από τις ευθύνες αυτές δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε ούτε τους ασθενείς 



5

ούτε τους συγγενείς τους. Βέβαια, είναι αλήθεια, υπάρχουν πολλοί πού γνωρίζουν την αξία της 

συλλογής πληροφοριών αλλά σε γενικές γραμμές ο σεβασμός και η εκτίμηση αυτής της 

διαδικασίας είναι έξω από την σύγχρονη ελληνική νοοτροπία. Αρκεί ένας έλεγχος στα αρχεία και 

στους φακέλους ασθενών των περισσοτέρων ιδρυμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών) για να 

διαπιστωθεί η προχειρότητα και ανευθυνότητα με την οποία συμπληρώνονται αυτά τα 

ντοκουμέντα.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της πληροφορικής στον τομέα της υγείας θα δώσει τις 

κατάλληλες λύσεις. Όμως, μήπως προχωρούμε χωρίς σχέδιο ; Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Υγεία-Πρόνοια" του Β' ΚΠΣ 1994-1999, για παράδειγμα, προβλέπει την ανάπτυξη συστήματος 

πληροφοριών σε όλο το δημόσιο τομέα. Πώς θα γίνει η αποτύπωση της υγείας του πληθυσμού όταν 

δεν συμπεριλαμβάνεται σχέδιο για τη συλλογή πληροφοριών από τη δραστηριότητα του ιδιωτικού 

τομέα; Χρειάζονται ή όχι αυτές οι πληροφορίες; Εάν όχι, τότε πώς θα ξέρει η πολιτεία για την 

αποτελεσματικότητα (π.χ. μείωση νοσηρότητας) διαφόρων μέτρων χωρίς να έχει τη συνολική 

εικόνα της επικράτειας;

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Είναι προφανές ότι χρειάζεται μία αναθεώρηση της φιλοσοφίας και του σχεδίου 

πληροφοριών υγείας στη χώρα μας. Για την ακρίβεια χρειάζεται ένα εθνικό δίκτυο πληροφοριών 

για την υγεία και ένας ενιαίος και ανεξάρτητος φορέας (όπως είναι π.χ. τα C.D.C. των ΗΠΑ*) ο 

οποίος θα μεριμνά για την ανάπτυξη και καλή λειτουργία των μηχανισμών συλλογής και 

επεξεργασίας πληροφοριών και θα επιβλέπει όλα τα προγράμματα υγείας. Παράλληλα, πρέπει να

καταρτισθεί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την κτήση, διατήρηση, διακίνηση και χρήση των 

πληροφοριών υγείας όπως επίσης να γίνει ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών και των 

σχέσεων πού πρέπει να έχουν οι πηγές και τα συστήματα πληροφοριών στο χώρο της υγείας.
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Οπωσδήποτε η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου πληροφοριών για την υγεία δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, η αναγνώριση όμως του μεγέθους του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για τη λύση. 

Χρειάζεται καλή προετοιμασία και συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων (επιδημιολόγων, 

κλινικών, στατιστικών, οικονομολόγων κλπ) με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να 

προσδιοριστούν ποιες είναι οι αναγκαίες πληροφορίες, ποιες από αυτές είναι δυνατό να συλλεγούν 

(και ποιες όχι), ποιες θα είναι οι προτεραιότητες, πώς θα στηθούν οι μηχανισμοί συλλογής 

πληροφοριών κλπ. Για παράδειγμα ίσως είναι αναγκαία η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 

μητρώων στα οποία θα καταγράφονται όλα τα νέα κρούσματα για όλες τις σοβαρές ασθένειες 

(Disease-Registries). Η δημιουργία και τήρηση μητρώων θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με 

τους ασφαλιστικούς φορείς [14] με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται τόσο ο λεπτομερής 

έλεγχος του κόστους κατά ομάδες ασθενειών (DRGs) όσο και η παρακολούθηση και ικανοποίηση 

των ατομικών αναγκών των ασθενών.

Τα ερωτήματα πού ζητούν απάντηση είναι: θέλουμε ή όχι στοιχεία για τον έλεγχο και την 

προαγωγή της υγείας του πληθυσμού; χρειάζονται ή όχι ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες 

στο σχεδιασμό πολιτικών και στην κατανομή πόρων για την υγεία; Εάν δεν ληφθούν 

αποφάσεις συντόμως είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για πάρα πολλά 

χρόνια.

* U.S. Centers for Disease Control & Prevention
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