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τεχνικούς, µεταξύ των οποίων και της πολιτικής που ασκείται. Η Ε.Ε. 
επιθυµώντας να ενισχύσει την υποδοµή του συστήµατος υγείας στο Κόσοβο 
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προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση τους. 
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Abstract: Health Information Systems (HIS) are significant tools that could 
enhance the quality of Health Systems Governance in developing countries. 
Their successful implementation depends on a number of factors, such as 
technical and policy. The EU funded the implementation of a HIS in Kosovo 
aiming to support health capacity building in that region. The research 
followed a qualitative approach to assess the policy that was followed for the 
implementation of HIS/Kosovo. Using the European Directive 95/46/EC (on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data) as an international standard, the 
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2. Γενικό πλαίσιο-Εισαγωγή 

«...περνάµε σ� ένα κόσµο όπου το κλειδί για τον κόσµο είναι ο τρόπος µε 
τον οποίο η χώρα συγκεντρώνει, διανέµει και αξιοποιεί τη γνώση»1 

T.L.Freedman 
 

«�.το µέγιστο αγαθό είναι η γνώση και το µέγιστο κακό η αµάθεια.» 2 
Σωκράτης 

 
«Knowing is not enough, we must apply; willing is not enough, we must 
act. » 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

Πληροφορία και γνώση 
Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι ζούµε σε µία πολυδιάστατη κοινωνία, µε όλο 
και πιο σύνθετα προβλήµατα να απαιτούν λύση ενώ οι διαθέσιµοι πόροι 
παραµένουν καθηλωµένοι και σπάνιοι. Η Υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο του 
προβληµατισµού λόγω του υψηλού ρυθµού µε τον οποίο αυξάνονται οι δαπάνες. 
Το ζητούµενο λοιπόν είναι να επιτευχθεί µία ξεκάθαρη, σφαιρική θεώρηση των 
πραγµάτων από την οποία θα πηγάσουν οι απαιτούµενες επιλογές και 
αποφάσεις.  

Αυτό φέρνει στο προσκήνιο το θέµα της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Μέσω 
των νέων τεχνολογιών κατακλυζόµαστε πλέον από µία ασύλληπτη πληµµύρα 
δεδοµένων, αλλά και από πράξεις ή συµπεριφορές που µπορούν να µετρηθούν 
και να καταγραφούν. Η πρόκληση που δηµιουργείται είναι να βρεθεί ο 
κατάλληλος τρόπος µε τον οποίο θα µετατραπεί η πληροφορία αυτή σε χρήσιµη 
γνώση. 

Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους µπορούµε 
πλέον να µετατρέψουµε τα δεδοµένα σε πληροφορία, δηλαδή σε φιλτραρισµένα 
και επεξεργασµένα δεδοµένα.  Οι πληροφορίες όµως από µόνες τους δεν έχουν 
αξία. Χρειάζεται να επεξεργαστούν από το ανθρώπινο µυαλό, να οργανωθούν 
και να ταξινοµηθούν και µε βάση την εµπειρία και τις προτεραιότητες, να 
ερµηνευτούν και να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε 
αυτό που ονοµάζουµε γνώση.2 

1. Ιστορικό χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων 
Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στον χώρο της Υγείας 
τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Μέσα στο διάστηµα αυτό έχουν 
αναπτυχθεί πληθώρα εφαρµογών µε την µορφή πληροφοριακών συστηµάτων, 
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ιατρικών βάσεων δεδοµένων (ΙΒ∆), ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, 
καταγραφές ασθενών και άλλων. Στην Ευρώπη, αρκετά από τα παραδείγµατα 
προέρχονται από το Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο υπήρξε πρωτοπόρο στη χρήση 
της πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Για παράδειγµα,  στην πρωτοβάθµια 
περίθαλψη είχαν αναπτυχθεί ιατρικές βάσεις δεδοµένων από το 1990, αρχικά 
παράλληλα µε την διατήρηση των κλασσικών ιατρικών φακέλων σε χάρτινη 
µορφή (paper-based system), η οποία µετά τη σταθεροποίηση του 
συστήµατος εγκαταλείφθηκε.3 Βασικό προαπαιτούµενο για να συµβεί αυτό 
ήταν η εµπιστοσύνη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΙΒ∆ ότι ως µίνιµουµ 
µπορούν να παράγουν τουλάχιστον της ίδιας ακρίβειας στατιστικά στοιχεία µε 
το ήδη υπάρχον σύστηµα.4  

Πέρα όµως από την εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία των πληροφοριακών 
συστηµάτων, σηµαντικός παράγοντας στην εξάπλωση τους αποτέλεσε η 
αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Οι τεράστιες 
δυνατότητες τους σε συνδυασµό µε την σχετικά χαµηλή τους τιµή οδήγησαν την 
διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων σε µία ταχύτατα 
εξελισσόµενη, πολυσήµαντη εργασία, η οποία όµως δεν συνοδεύεται µόνο από 
θετικά αποτελέσµατα. Οι υψηλές απαιτήσεις σε πόρους και προσπάθεια 
δηµιουργεί ερωτηµατικά για τα αποτελέσµατα τους. Η ποιότητα και η 
αποτελεσµατικότητα τους δεν εξαρτάται πλέον µόνο από την ακρίβεια των 
πληροφοριών αλλά προκύπτει από µια σειρά παραµέτρους οι οποίοι εξετάζουν, 
όσο το δυνατόν πληρέστερα και σφαιρικότερα, το κατά πόσο ένα πληροφοριακό 
σύστηµα εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες του µε τον πλέον ωφέλιµο και 
αποδοτικό τρόπο.   

Ένα δεύτερο πρόβληµα που έχει εµφανιστεί είναι ο κοινωνιολογικός αντίκτυπος 
της πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Πέρα από την επίδραση που έχουν στα 
πληροφοριακά συστήµατα κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες, η ανεξέλεγκτη 
διάχυση των πληροφοριών δηµιουργεί ανησυχία στους πολίτες για τις συνέπειες 
της. Πολλαπλασιάζονται λοιπόν τα ερωτήµατα από ενώσεις καταναλωτών αλλά 
και από ειδικούς επιστήµονες, για τα κενά που υπάρχουν στο νοµοθετικό 
πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων των ασθενών σε σχέση µε τη χρήση και 
διακίνηση των ευαίσθητων, ιατρικών δεδοµένων τους.  

Κοινή συνισταµένη των δύο προβληµάτων που αναφέρθηκαν προηγουµένως 
είναι η ανάδειξη της ασφάλειας και της εµπιστευτικότητας των ιατρικών 
πληροφοριών σε σηµαντική παράµετρο της ποιότητας ενός πληροφοριακού 
συστήµατος. Παράµετρος η οποία οφείλει να µην περιορίζεται σε διακηρύξεις 
αρχών και νόµων αλλά και να µετουσιώνεται σε άσκηση συγκεκριµένων 
δικαιωµάτων των ασθενών και υποχρεώσεων των φορέων διαχείρισης τους.  

2. ∆ιακίνηση προσωπικών πληροφοριών. Ασφάλεια και 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών. 

Οι δυνατότητες των πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και τα µετέπειτα 
αρνητικά παραδείγµατα λανθασµένης ή κακόβουλης χρήσης τους, αποτέλεσαν 
εφαλτήριο για την έναρξη ενός παγκοσµίου διαλόγου γύρω από τα δικαιώµατα 
των ατόµων πάνω στα προσωπικά τους στοιχεία και την διασφάλιση τους από 
παραβίαση τους. Ήδη λοιπόν από το 1980 ένας µεγάλος διακρατικός 
οργανισµός, ο OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development), δηµοσιεύει σειρά βασικών αρχών γύρω από την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων και την διακίνηση των πληροφοριών. Από τότε 
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πολλές οργανώσεις και φορείς έχουν εκδώσει οδηγίες και διακηρύξεις αρχών 
και έχει παραχθεί νοµοθετικό έργο, όπως νόµοι και κανονιστικές πράξεις, που 
προσπαθούν να κανοναρχήσουν το ευαίσθητο και σηµαντικό αυτό πεδίο. 
Σηµαντικό παράδειγµα είναι η οδηγία 95/46/EC της ΕΕ 5, η οποία προκάλεσε 
τη δηµιουργία αντίστοιχων νόµων σε όλα τα κράτη µέλη. 

Η ιατρική πληροφορία λόγω του όγκου των πληροφοριών αλλά και της 
ιδιαιτέρως ευαίσθητης φύσης της, αναπόφευκτα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού 
του διαλόγου. Πέρα όµως από τα τεχνικά και οργανωτικά προβλήµατα που 
προκύπτουν σχετικά µε την διατήρηση και επεξεργασία της ιατρικής 
πληροφορίας, οι περιορισµοί και οι δεσµεύσεις γύρω από την µεταφορά και 
χρησιµοποίηση της για ερευνητικούς σκοπούς δηµιουργούν αναίτιες, 
υπερβολικές και χωρίς πρακτικό αντίκρισµα καθυστερήσεις και στρεβλώσεις 
στην ιατρική έρευνα.   

Όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εν συντοµία προηγουµένως, θα 
αναπτυχθούν στη συνέχεια λεπτοµερειακά µέσα από τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση καθώς αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  

3. Χρήση πληροφοριακού συστήµατος στο Κόσοβο 
Αντικείµενο της παρούσας έρευνας αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα υγείας 
του Κοσόβου µε κύριο στόχο την παρουσίαση της πολιτικής η οποία 
ακολουθήθηκε αναφορικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών και την άσκηση 
των αντίστοιχων δικαιωµάτων των ασθενών.   Η παρουσίαση δεν αφορά µόνο 
τις κανονιστικές ή νοµοθετικές παρεµβάσεις αλλά και τις τεχνικές ή 
οργανωτικές ρυθµίσεων οι οποίες έγιναν µε σκοπό την υλοποίηση του 
νοµοκανονιστικού πλαισίου.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο έγινε προσπάθεια 
ανάλυσης του εύρους της πολιτικής αυτής, παρουσίασης του τι έχει υλοποιηθεί 
µέχρι του παρόντος και σύγκρισης µε το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο όπως αυτό 
εκφράζεται µέσα από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Επειδή η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών 
αποτελούν σηµαντική παράµετρο της ποιότητας ενός πληροφοριακού 
συστήµατος, παράλληλα παρουσιάζονται σε συντοµία και άλλες παράµετροι της 
ποιότητας όπως αυτά προέκυψαν µέσα από την έρευνα µε σκοπό να αναδειχθεί 
η γενικότερη πολιτική που ακολουθήθηκε αναφορικά µε την ανάπτυξη και 
διατήρηση του συγκεκριµένου συστήµατος. Η πολιτική αυτή και οι αδυναµίες ή 
καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν αφενός είχαν επιπτώσεις στο εξεταζόµενο 
ζήτηµα, αφετέρου αποτελούν ενδείξεις γενικών δυσλειτουργιών οι οποίες 
αποτελούν αντικείµενο πιθανής διερεύνησης στο µέλλον.  

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

1. Ποιότητα ιατρικής πληροφορίας 
Εισαγωγή 
Η απόπειρα να προσεγγίσει κάποιος εννοιολογικά την ποιότητα ως όρο 
χρησιµοποιούµενο στην ιατρική, επιστηµονική έρευνα, αποτελεί δύσκολο έργο. 
∆ιεθνώς δεν υπάρχει κοινά συµφωνηµένος ορισµός, και µέχρι τώρα οι 
ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει την ποιότητα στην έρευνα τους αποδίδοντας 
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της διαφορετικό περιεχόµενο. Η λέξη καθαυτή προέρχεται από την αρχαία 
Ελληνική γλώσσα και «αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων που 
χαρακτηρίζουν ένα προϊόν ή µία υπηρεσία από τα οµοειδή τους».6  

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization of 
Standardization � ISO) ο οποίος παρέχει τις πιστοποιήσεις ποιότητας τύπου 
ISO, ορίζει την ποιότητα ως: «το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος 
ή µίας υπηρεσίας που ικανοποιεί τις δηλωθείσες ή προκύπτουσες ανάγκες από 
τη χρήση τους».6 

Ποιο λακωνικός αλλά εξαιρετικά σαφής είναι ο ορισµός που χρησιµοποιείται 
από το Canadian Institute of Health Information � CIHI για την 
ποιότητα, όπου αυτή ορίζεται ως «καταλληλότητα για χρήση» 
(�quality=fitness for use�).7 Το περιεχόµενο που αποδίδει ο CIHI στην 
ποιότητα έχει µεγάλη σηµασία, όπως θα δούµε παρακάτω αφενός γιατί το 
αντικείµενο του είναι αποκλειστικά η ιατρική πληροφορία, αφετέρου γιατί η 
αυτή η εννοιολογική προσέγγιση αντανακλάται στο µεθοδολογικό πλαίσιο που 
εφαρµόζει το CIHI για την εκτίµηση της ποιότητα των ιατρικών δεδοµένων σε 
πληροφοριακά συστήµατα στον Καναδά.  

Η γενικότητα όµως των ορισµών αφήνουν χώρο για πολλές ερµηνείες. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα να πληθαίνουν οι έννοιες που µπορούν να συµπεριληφθούν 
στον ορισµό και αυξάνεται η ασάφεια µεταξύ των ερευνητών. Όπως θα φανεί 
και στη συνέχεια υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις παραµέτρους που επηρεάζουν 
την ποιότητα των πληροφοριών αλλά και στις κατηγορίες και τα πεδία των 
λαθών που επισυµβαίνουν.  

Ιατρική και τεχνολογίες πληροφορικής 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί αλµατώδη ανάπτυξη της πληροφορικής 
στο χώρο της υγείας µε προεξάρχουσες τις βάσεις δεδοµένων. Η χρησιµότητα 
τους στο έργο που έχουν να επιτελέσουν έχει διεξοδικά αναδειχθεί από τη 
διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και η αξία τους είναι πλέον αναµφισβήτητη.4 

8-11 Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε 
την αξιόπιστη χρήση τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα έχει οδηγήσει 
εξελιγµένες τεχνολογικά χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, ο Καναδάς και η 
Αυστραλία να σχεδιάζουν πλέον την ανάπτυξη εθνικών ιατρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων (Health Information Systems � HIS).12 
Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το 2003 υπολογίστηκε ότι το 32% των νοσοκοµείων και 
12-16,5% των ιατρείων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας διαθέτουν ηλεκτρονικό 
φάκελο ασθενών.13 

Πέρα όµως από την έκταση που έχει πάρει η πληροφορική στην Υγεία, οι 
δυνατότητες που τεχνολογικά παρέχονται είναι τόσο πολυσύνθετες ώστε να 
είναι  πλέον δυνατόν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο να περιέχονται πληροφορίες 
από πολλές πηγές και µεγάλης ποικιλοµορφίας, όπως εικόνα, ήχος, γραπτό 
κείµενο, βιοϊατρικά σήµατα, πληροφορίες από ιατρικούς αναλυτές, εικόνες από 
απεικονιστικές συσκευές (CT, MRI, X-Ray) στατικού ή δυναµικού τύπου κ.α.12 14 
Στο κοντινό µέλλον θα είναι εφικτό όλα τα δεδοµένα να είναι άµεσα 
προσβάσιµα στο γιατρό µε ασύρµατη σύνδεση του µε το σύστηµα που 
χρησιµοποιεί το νοσηλευτικό ίδρυµα όπου εργάζεται.  

Είναι λοιπόν λογικό επακόλουθο να έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ένας 
έντονος παγκόσµιος διάλογος αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της 
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πληροφορικής στην Υγεία, προβληµατισµός που εκπορεύεται από το ερώτηµα: 
ποια είναι η ποιότητα των δεδοµένων στα HIS; 

Ορισµός της ποιότητα Ιατρικής Πληροφορίας 
Όπως παρουσιάστηκε στην εισαγωγή, υπάρχει δυσκολία εννοιολογικού 
προσδιορισµού της ποιότητας. Η δυσκολία αυτή όπως είναι φυσικό 
µεταφέρεται και στους επιµέρους τοµείς της ιατρικής έρευνας, ειδικότερα 
µάλιστα όταν χρησιµοποιείται σε περιοχές περίπλοκες, αναπτυσσόµενες 
δυναµικά και µε ταχύ ρυθµό, όπως είναι ο τοµέας της πληροφορικής στην 
Υγεία.  

Αρχικά το πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας των HIS επικεντρωνόταν σε µία 
ή περισσότερες από τις εξής παραµέτρους:15 

1. τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήµατος, όπως ταχύτητα και 
ασφαλή λειτουργία, 

2. ανάλυση κόστους-οφέλους, ως προς τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα,  

3. ευκολία � ταχύτητα � αποδοχή στη χρήση του συστήµατος από τους 
εργαζόµενους στις υπηρεσίες υγείες, και 

4. αποτελέσµατα για τον χρήστη των υπηρεσιών υγείας. 

Η παραπάνω προσέγγιση είναι χρήσιµη στο βαθµό που θέλουµε να 
αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα ενός HIS στο ευρύτερο περιβάλλον µέσα στο 
οποίο λειτουργεί αλλά  µας δίνει πολύ λίγες πληροφορίες για το εσωτερικό 
περιβάλλον λειτουργίας του. Ένα µεγάλο µειονέκτηµα δε αυτής της 
προσέγγισης είναι ότι επηρεάζεται εύκολα από αστάθµητους παράγοντες. Έτσι, 
ένα σύστηµα µπορεί να έχει υψηλού επιπέδου λειτουργία όµως τα συνολικά 
αποτελέσµατα να είναι φτωχά για υποκειµενικούς λόγους όπως αντίσταση στις 
αλλαγές από το υγειονοµικό προσωπικό, αρνητική στάση απέναντι στις 
τεχνολογίες της πληροφορικής, ανεπαρκή εκπαίδευση ή ακόµη και εγγενή 
αδυναµία του εξωγενούς περιβάλλοντος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 
συστήµατος. 

Πιο πρόσφατη και σαφώς πολύ σηµαντική εξέλιξη αποτελεί η µετατόπιση του 
ενδιαφέροντος της έρευνας προς το περιεχόµενο, το γενικό πλαίσιο και τις 
διαδικασίες βάση των οποίων λειτουργεί το σύστηµα.15 Αυτό δηλαδή σηµαίνει 
ότι η ποιότητα του συστήµατος προσδιορίζεται πλέον περισσότερο από την 
ποιότητα της πληροφορίας και το αν, πως και πόσο αξιοποιείται και λιγότερο 
από τα αποτελέσµατα του. Ακολουθώντας µία λογική σειρά σκέψης, αυτό 
αποτελεί µία εύλογη εξέλιξη του προβληµατισµού γύρω από την ποιότητα. 

Η ακρίβεια (accuracy) των Ιατρικών πληροφοριών  
Η ακρίβεια (accuracy) αποτελεί µία καίρια παράµετρο της ποιότητας των 
δεδοµένων όπως είχε επισηµανθεί έγκαιρα από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 οπότε ξεκινούν να λειτουργούν στη Μ. Βρετανία οι πρώτες ιατρικές βάσεις 
δεδοµένων. Στην αρχή η λειτουργία τους ήταν παράλληλη µε τα ήδη υπάρχοντα 
συστήµατα αρχειοθέτησης, µετά από ένα εύλογο όµως χρονικό διάστηµα 
κάποιων ετών πολλά ιατρεία περνούν σε αποκλειστικά ηλεκτρονικό σύστηµα. 
Το βασικό προαπαιτούµενο για να συµβεί η µετάβαση ήταν η διασφάλιση της 
ακρίβειας των δεδοµένων, τουλάχιστον σε εφάµιλλο επίπεδο µε το 
προηγούµενο σύστηµα.3  
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Η ακρίβεια ως έννοια αποτελεί βασικό, «ενδογενές» χαρακτηριστικό των 
ιατρικών πληροφοριών µιας βάσης δεδοµένων ανεξαρτήτως του σκοπού που 
εξυπηρετεί η λειτουργία της και αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών (συχνά 
υπό διαφορετικούς όρους όπως accuracy, validity ,consistency3 4 10 16 και 
free-of-error* 17). Για τον προσδιορισµό της ακρίβειας χρησιµοποιούνται δύο 
µέτρα -  συµπληρωµατικά µεταξύ τους� η πληρότητα (completeness) και η 
ορθότητα (correctness).10 18  

Εύλογα η ακρίβεια αποτελεί το βασικό θεµέλιο από το οποίο ξεκινά η 
διερεύνηση της ποιότητας καθώς ποσοτικοποιεί το πόσο καλά µία πληροφορία 
αντικατοπτρίζει αυτό για το οποίο συλλέγεται.7 Θα ήταν δηλαδή ανακόλουθο 
και παράλογο να προσπαθεί κάποιος να βελτιώσει την ποιότητα µιας βάσης 
δεδοµένων π.χ. στο επίπεδο της συµβατότητας της κωδικοποίησης, ενώ οι 
πληροφορίες που διαθέτει είναι σε απαράδεκτο επίπεδο ηµιτελείς ή 
λανθασµένες. Γι� αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το  συχνότερα 
χρησιµοποιούµενο χαρακτηριστικό στον προσδιορισµό της ποιότητας.18 

Οι Pipino et al17  διαιρούν τα κριτήρια ποιότητας, ανάλογα µε την σύνδεση 
τους µε την εργασία στην οποία χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες, σε task-
independent και task-dependent. Η ακρίβεια αποτελεί κριτήριο ποιότητας 
των πληροφοριών ανεξάρτητο από την εργασία για την οποία χρησιµοποιούνται 
(task-independent). Οι Price and Shanks (2004) βάση του εννοιολογικού 
θεωρητικού πλαισίου που ανέπτυξαν βασισµένο στη σηµειολογία, διαίρεσαν τα 
χαρακτηριστικά της ποιότητας σε τρεις κατηγορίες. Μία από τις κατηγορίες, η 
σηµειολογική (semantic), επικεντρώνεται κυρίως στο νόηµα που περιέχουν οι 
πληροφορίες και περιλαµβάνει τρεις παραµέτρους την ακρίβεια, την πληρότητα 
και το πόσο επίκαιρες (up-to-date)§ είναι οι πληροφορίες.19 

Άλλα χαρακτηριστικά  
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να προσφέρει µία εκτενή λίστα χαρακτηριστικών 
που χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές. Επιγραµµατικά τα πιο σηµαντικά 
είναι:7 12 20-23 

− επικαιρότητα (timeliness ή up-to-date), δηλαδή πόσο σύντοµα είναι 
διαθέσιµη η πληροφορία και πόσο κοντά στον πραγµατικό χρόνο 

− προέλευση (provenance),  η πηγή προέλευσης της πληροφορίας 

− προσβασιµότητα (accessibility), να είναι δυνατή η πρόσβαση σε άτοµα 
που έχουν άδεια να κάνουν χρήση της, κάτω από όλες τις πιθανές συνθήκες 
(προγραµµατισµένη επίσκεψη, επείγοντα, αδυναµία συναίνεσης ασθενούς) 

− συνοχή (consistency), πληροφορίες από διαφορετικές πηγές να 
µοιράζονται κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, π.χ. HL-7. 

− ασφάλεια και διαφύλαξη του απορρήτου(security & confidentiality) 

− χρησιµότητα (usability), η χρήση των πληροφοριών να ανταποκρίνεται και 
να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των χρηστών 

                                                 
* Εννοιολογικά οι Pipino et al ταυτίζουν το κριτήριο free-of-error µε το correctness. 
17. Pipino LL, Lee YW, Wang RY. Data quality assessment. Communications of the ACM 
2002;45(4):211-218. 
§ Για την έννοια της επικαιρότητας των στοιχείων χρησιµοποιείται συχνά και ο όρος timeliness 
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− βασιµότητα (reliability), να υπάρχει κοινή κωδικοποίηση 

− κατανοητικότητα (comprehensiveness), συνέχεια στην αλληλουχία 
ιατρικών πληροφοριών του ιδίου ατόµου από διαφορετικές υπηρεσίες υγείας 
και σε διάφορες χρονικές στιγµές µε λογικό, πλήρη και κατανοητό τρόπο 

− διαλειτουργικότητα (interoperability), δυνατότητα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών σε διάφορες µορφές µεταξύ διαφορετικών 
συστηµάτων  

− προστιθέµενη αξία (value added), η αξία που προστίθεται στον οργανισµό 
από την αξιοποίηση της πληροφορίας 

Η λίστα αυτή ενδεικτική της ποικιλίας των όρων και των εννοιών και σαφώς δεν 
µπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης. ∆ιεθνώς ένα από τα πιο δοµηµένα και 
ολοκληρωµένα πλαίσια αξιολόγησης είναι το data quality framework, 
version 1, το οποίο αναπτύχθηκε από το CIHI. Στόχος του είναι η αξιολόγηση 
µε ενιαίο και σταθερό τρόπο της ποιότητας των πληροφοριών σε 22 ιατρικές 
βάσεις δεδοµένων του Καναδά. Συνολικά χρησιµοποιούνται 24 χαρακτηριστικά 
και 86 κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση 15  

Η πολυµέρεια των χαρακτηριστικών της ποιότητας, φαινοµενικά επιτείνει τον 
προβληµατισµό για τον τρόπο που µπορεί να προσδιοριστεί αυτή σε µία βάση 
δεδοµένων. Η απάντηση µπορεί να δοθεί µόνο µέσα από την λογική παραδοχή 
ότι όλα τα κριτήρια δεν είναι εφαρµόσιµα σε όλες τις βάσεις δεδοµένων και ότι 
το πλαίσιο διερεύνησης της ποιότητας ενός HIS εξαρτάται από την απάντηση 
που δίνεται στο γιατί υπάρχει το σύστηµα και µε τι διαδικασίες λειτουργεί22. 
Εποµένως χρειάζεται πριν τον προσδιορισµό του πλαισίου να είναι γνωστός όχι 
µόνο ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί το HIS αλλά και οι διαδικασίες συλλογής 
των πληροφοριών, ο οργανισµός διαχείρισης του HIS, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του συστήµατος, ο µηχανισµός αλληλεπίδρασης µεταξύ 
χρηστών-διαχειριστών του συστήµατος κ.α. Στο κεφάλαιο των πληροφοριακών 
συστηµάτων θα αναλυθεί περισσότερο η σύνδεση ποιότητας-είδος συστήµατος. 

Πιθανά λάθη κατά τη συλλογή δεδοµένων 
Τα λάθη µπορούν να διαιρεθούν αδρά σε συστηµατικά και σε τυχαία. Στα 
συστηµατικά λάθη περιλαµβάνονται παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συλλογής 
πληροφοριών, λανθασµένο προγραµµατισµό ή ανεπαρκή ορισµό και 
παρερµηνεία των πληροφοριών που θα καταγράφονται. Αντίθετα τυχαία είναι 
τα σφάλµατα εκ παραδροµής κατά την καταγραφή των πληροφοριών ή λόγω 
του γραφικού χαρακτήρα όταν οι πληροφορίες µεταφέρονται από το 
χειρόγραφο φάκελο στη βάση δεδοµένων. Από τη βιβλιογραφία θεωρούνται 
συχνότερα τα λάθη προγραµµατισµού και τα εκ παραδροµής.18 

Μία διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο Van der Putten 24 ο οποίος τα 
διαιρεί σε λάθη ερµηνείας (interpretation), καταγραφής (documentation) 
και κωδικοποίησης (coding).  

Η αποφυγή των λαθών γίνεται σε δύο επίπεδα, προληπτικά (quality 
assurance) και ελεγκτικά (quality control). Η πρόληψη επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση ξεκάθαρου πρωτοκόλλου συλλογής πληροφοριών, σαφών ορισµών και 
κοινής κωδικοποίησης, επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού, αποφυγή 
εµπλοκής πολλών ατόµων στη ροή των πληροφοριών ως τη βάση δεδοµένων, 
ικανοποιητικών κινήτρων και σωστού προγραµµατισµού. Το τελευταίο 
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επιτυγχάνεται µε το φιλικό προς το χρήστη interface, καλό είναι να 
προσοµοιάζει στη δοµή του χειρόγραφου συστήµατος που χρησιµοποιεί η 
υγειονοµική µονάδα, να περιορίζει τα items που επιτρέπουν ελεύθερο κείµενο, 
να χρησιµοποιεί αποδεκτούς κώδικες, να µην επεκτείνεται πέρα από τον αρχικό 
του σχεδιασµό και φυσικά να αποφεύγονται τα λογικά σφάλµατα. Ο έλεγχος 
επιδιώκει την αναγνώριση και επανόρθωση πρακτικών που οδηγούν σε 
συστηµατικά σφάλµατα. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε επιτόπια επίσκεψη, 
έρευνα και αξιοποίηση του υλικού, ποσοτικού και ποιοτικού.18,25 

Σύµφωνα µε το U.S. Defense Information System Agency (Cykana & 
Stern, 1996), τα προβλήµατα που οδηγούν σε λανθασµένα δεδοµένα πρέπει να 
αναζητούνται σε 4 βασικά πεδία: 

1. προβλήµατα επεξεργασίας (process) 

2. προβλήµατα στο σύστηµα (system)  

3. προβλήµατα στις διαδικασίες και την πολιτική (procedures & policy) 

4. προβλήµατα στο σχεδιασµό των δεδοµένων (data design) 

Η καλή γνώση της διαδικασίας ροής των δεδοµένων προς το HIS και του 
µηχανισµού των λαθών  µπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό των 
σηµείων και των αιτιών που τα προκαλούν και αντίστοιχα να γίνουν 
παρεµβάσεις που θα τα περιορίσουν.  

2. Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 
Ορισµός 
Σύµφωνα µε το γενικό ορισµό που έχει δώσει η ΠΟΥ τα πληροφοριακά 
συστήµατα υγείας (Health information system-HIS) ορίζονται ως: µία 
ολοκληρωµένη προσπάθεια για τη συλλογή, επεξεργασία,  δηµιουργία 
αναφορών  και χρήση ιατρικών πληροφοριών και γνώσης µε σκοπό να 
επιδράσουν στην παραγωγή πολιτικής, να κατευθύνουν τη δράση 
προγραµµάτων και την έρευνα.26  

Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει στους στόχους των πληροφοριακών 
συστηµάτων την κλινική πράξη πράγµα το οποίο φαίνεται να αποκλείει τους 
ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών (ΗΦΑ) από τον ορισµό. Αυτό είναι λογικό 
καθώς αναφέρεται σε επεξεργασία πληροφοριών και παραγωγή αναφορών, 
ενώ οι ΗΦΑ κυρίως αποθηκεύουν και παρουσιάζουν τις ιατρικές πληροφορίες 
στους χρήστες. Παρόλα αυτά σαφώς αποτελούν και αυτοί πληροφοριακά 
συστήµατα καθώς χρησιµοποιούνται δευτερευόντως και για παραγωγή 
πολιτικής και έρευνα. Αυτού του είδους η διαίρεση ανάλογα µε τον σκοπό 
λειτουργίας του συστήµατος και τους κύριους χρήστες του παρουσιάζεται 
παρακάτω.   

Σκοπός λειτουργίας του HIS και ποιότητα 
Αδρά µπορούµε να διαιρέσουµε τους πρωτεύοντες σκοπούς που υπηρετεί ένα 
HIS σε τέσσερις κατηγορίες:27 

− βιοϊατρική έρευνα, 

− κλινική πράξη, 

− ιατρική εκπαίδευση και 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

15 

− διοίκηση των υπηρεσιών και των συστηµάτων υγείας 

Η διαίρεση αυτή φυσικά είναι σχηµατική καθώς στην πράξη όλες σχεδόν οι 
ιατρικές βάσεις δεδοµένων εξυπηρετούν περισσότερους από έναν ή και όλους 
τους στόχους συνολικά, σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µία. Κατά τη λειτουργία 
του και ανάλογα µε τους στόχους του κάθε HIS παρουσιάζει, ή επιθυµείται να 
παρουσιάζει, κάποιες επιδράσεις (impact ή effect) στο εξωτερικό περιβάλλον 
του. Οι επιδράσεις αυτές συνδέονται µε κάποια χαρακτηριστικά του HIS 
τοιουτοτρόπως  ώστε µεταβάλλοντας τα µε ελεγχόµενο τρόπο να βελτιώνεται η 
χρήση των πληροφοριών και εποµένως και οι επιδράσεις στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Αν δηλαδή το σύστηµα χρησιµοποιείται ως ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και 
ηλεκτρονικό βοήθηµα του γιατρού τότε η αξιολόγηση της ποιότητας του 
επικεντρώνεται σε τοµείς σχετικούς µε την κλινική πράξη. Παράδειγµα 
αποτελεί η ανασκόπηση των Mitchell και Sullivan28 οι οποίοι εξέτασαν µία 
σειρά από εργασίες σχετικά µε την επίδραση των Η/Υ στους χώρους της 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας - ΠΦΥ. Η επίδραση αυτή διερευνήθηκε 
σχετικά µε:  

− την απόδοση των γιατρών, όπως στο χρόνο εξέτασης του ασθενή, την 
κάλυψη από εµβολιασµούς, την πρόληψη (π.χ. µέτρηση ΑΠ, τεστ-
ΠΑΠ), τον χρόνο αλληλεπίδρασης γιατρού-ασθενούς, τη διαχείριση 
χρόνιων νόσων (µε ηλεκτρονικά πρωτόκολλα νόσων), τη µείωση του 
κόστους της συνταγογράφησης, το κόστος των εργαστηριακών 
εξετάσεων.  

− τα αποτελέσµατα στον ασθενή, π.χ. καλύτερη διαχείριση νόσων, 
ικανοποίηση των ασθενών, προγραµµατισµό επανεξετάσεων. 

− τη στάση γιατρών/ασθενών απέναντι στους Η/Υ, όπως η αποδοχή των 
Η/Υ στο εργασιακό περιβάλλον, καλύτερη πρόσβαση στους φακέλους, 
η ανάδειξη προβληµάτων όπως το ιατρικό απόρρητο, µεταβολή  στη 
σχέση ιατρού-ασθενή, το κόστος, η δαπάνη χρόνου και ο τρόπος 
εκµάθησης του νέου συστήµατος. 

Κάποιες από τις παραπάνω παραµέτρους µπορούµε να τις αντιστοιχήσουµε µε 
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως τα reliability, usability 
και security. Άλλες παράµετροι όµως είναι περισσότερο «κοινωνιολογικού 
τύπου» όπως η ικανοποίηση των ασθενών ή η σχέση ιατρού-ασθενή, και τα 
οποία ξεφεύγουν από το πλαίσιο που θέτει το Data Quality Framework και 
σχετίζονται περισσότερο µε την συνολική επίδραση του συστήµατος στο 
περιβάλλον (γιατρούς και ασθενείς). 

Αντίθετα στο άρθρο του στο BMJ ο A. Majeed προσεγγίζει το ζήτηµα των 
ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ως συνδετικά στοιχεία ενός ευρύτερου 
δικτύου που θα ενώνει ΠΦΥ, νοσοκοµεία και ιατρικά εργαστήρια. Στην 
περίπτωση αυτή το πρόβληµα της ποιότητας των δεδοµένων µεταφράζεται σε 
ζήτηµα απόδοσης και συνεργασίας ιατρικών δικτύων διαφορετικών 
οργανισµών. Έτσι τα αιτήµατα για κοινή κωδικοποίηση µεταξύ νοσοκοµείων 
και ιατρείων ΠΦΥ, η ηλεκτρονική σύνδεση και επικοινωνία των ιατρείων ΠΦΥ 
µεταξύ τους, η πρόσβαση σε φακέλους ασθενών στο νοσοκοµείο και η 
παραγωγή οµοιογενών και συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων από 
διαφορετικά ιατρεία αποτελούν στην ουσία � πέρα από το τεχνικά ζητήµατα 
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hardware - ζητήµατα που αφορούν την reliability, την interoperability 
και την comparability των δεδοµένων. Οµοίως τεχνικά ζητήµατα όπως η 
ταχύτητα του δικτύου και η ασφάλεια του συνδέονται µε την timeliness και 
την security του δικτύου και η παραγωγή πληρέστερων, εξειδικευµένων ή 
σύνθετων στατιστικών µε τη usability των δεδοµένων.29 

Ένα τρίτο παράδειγµα, πέρα από τους ηλεκτρονικούς, ιατρικούς φακέλους που 
σκοπό έχουν κυρίως την καθηµερινή κλινική πράξη, αφορά άλλου τύπου HIS, 
όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία νόσων (registry), µε άλλες προτεραιότητες 
αναφορικά µε την ποιότητα των δεδοµένων. Παράδειγµα αποτελεί η έρευνα 
των Dickinson et al 30, οι οποίοι αξιολογούν ένα registry για νεοπλασµατικές 
νόσους µε βάση την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών και την 
κοινή κωδικοποίηση των νεοπλασµάτων (reliability).  

Ακόµη όµως και σε ένα τόσο στενό πλαίσιο υπάρχει ιεράρχηση των αναγκών  
που οδηγεί σε ανάλογη ιεράρχηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του HIS 
που συνδέονται µε την ποιότητα των πληροφοριών. Ένα registry για 
παράδειγµα, µε στόχο την µελέτη της επίπτωσης µίας νόσου στον πληθυσµό 
σαν πρώτο κριτήριο ποιότητας θα έχει την πληρότητα των καταγραφών, ενώ αν 
στοχεύει στην µελέτη περιπτώσεων τότε θα αξιολογείται ως πρώτη 
προτεραιότητα η ορθότητα των στοιχείων. 18 

Πληροφοριακά συστήµατα και ασφάλεια31,32 
Η ασφάλεια (security) αποτελεί µια επίσης πολύ σηµαντική παράµετρο που 
επηρεάζει την ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος στην Υγεία. Από την 
πλευρά των καταναλωτών (ασθενείς) και της ευρύτερης κοινής γνώµης, ίσως 
αποτελεί την πιο σηµαντική και σαφώς την πιο κατανοητή από αυτούς, 
παράµετρο. Μία άστοχη δηµοσιοποίηση ιατρικών δεδοµένων, όπου και όποτε 
συνέβη, προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις πολιτικές, δηµοσιογραφικές και 
κοινωνικές. 

∆ιεθνώς βρίσκεται σε εξέλιξη µία δυναµική προσπάθεια καθορισµού των 
στάνταρντ που ορίζουν τις πολλαπλές διαστάσεις της ασφάλειας λαµβάνοντας 
υπόψη 3 σηµαντικές παραµέτρους: την συµφωνία των εµπλεκόµενων φορέων, 
τη συµµόρφωση µε το νοµικό πλαίσιο και τον σεβασµό στα ατοµικά δικαιώµατα 
και τις κοινωνικές ευαισθησίες. 

Στην Ευρώπη κύριος φορέας αυτής της 
προσπάθειας είναι η CEN-TC, ήτοι η technical 
committee for medical informatics της 
Committee European de Normalization. 
Μέχρι στιγµής έχει ορίσει standards σε 3 
κύρια πεδία: την αναγνώριση του χρήστη 
(user identification) , την ηλεκτρονική 
υπογραφή (digital signature) και την 
κατηγοριοποίηση των HIS σε επίπεδα 
ασφαλείας µε βάση τα δεδοµένα που περιέχει. 
Ανάλογη δράση σε παρόµοια πεδία 
παρουσιάζει η αµερικάνικη ASTM.  

Σε πρακτικό επίπεδο τα παραπάνω στάνταρντ 
έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τις 3 βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας των δεδοµένων33, 

Πίνακας 1. Πιθανά προβλήµατα 

ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων 

- «Φυσικά» προβλήµατα (βλάβες, 
προβλήµατα παροχής ηλεκτρικού 
κ.α.) 

- Μη-εσκεµµένα ανθρώπινα 
σφάλµατα 
• Σχεδιασµού ή ανάπτυξης 
• Λειτουργίας του συστήµατος 

- Επιθέσεις 
• Εξωτερικές 
• Εσωτερικές (κατά τη δηµιουρ-
γία ή/και την λειτουργία του 
συστήµατος) 
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δηλαδή τη διαθεσιµότητα των στοιχείων στον εξουσιοδοτηµένο χρήστη 
(availability), την προστασία της ακεραιότητας τους (integrity) και την 
εξασφάλιση της εχεµύθειας (privacy & confidentiality), παρεµβαίνοντας και 
ορίζοντας τα πλαίσια βασικών λειτουργιών των συστηµάτων. Οι κατηγορίες 
προβληµάτων που απειλούν την ασφάλεια των δεδοµένων περιγράφονται στον 
πίνακα 1. Επιγραµµατικά κάποια από τα µέτρα προστασίας είναι33: η 
εξακρίβωση του χρήστη µε κωδικό εισόδου �ή αργότερα µε βιοµετρικά και 
chip-cards-, το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη, η διαφύλαξη της ανωνυµίας 
ιατρικών πληροφοριών από τρίτους, η δικτυακή επικοινωνία µε αποστολή και 
λήψη πληροφοριών, η πιστοποίηση της αυθεντικότητα ηλεκτρονικών 
εγγράφων, η προστασία από ιούς, η διατήρηση του συστήµατος και ο σεβασµός 
των νοµικών κανόνων περί ιατρικού απορρήτου και δεοντολογίας.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί η σύνδεση µεταξύ της ακεραιότητας 
των δεδοµένων και της ορθότητας (correctness).33 Περισσότερες 
λεπτοµέρειες θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο που αφορά το ιατρικό 
απόρρητο. 

Πληροφοριακά συστήµατα και διαλειτουργικότητα (interoperability) 
Μια σηµαντική παράµετρος της ποιότητας των πληροφοριών, στο επίπεδο 
χρήσης και οργάνωσης της, αποτελεί η λειτουργικότητα και η επικοινωνία 
µεταξύ συστηµάτων που µοιράζονται συναφείς ή αλληλοεξαρτώµενες 
πληροφορίες των ίδιων ατόµων. Παράδειγµα αποτελούν µεγάλα νοσοκοµεία τα 
οποία πέρα από το κεντρικό σύστηµα πληροφοριών,  κάποια τµήµατα 
διαθέτουν δικές τους βάσεις δεδοµένων για ίδιες ανάγκες, µε επιπλέον ή 
διαφορετικά πεδία πληροφοριών. Η πολυδιάσπαση (fragmentation) των 
πληροφοριών και η ασυµβατότητα µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών θέτει σε 
κίνδυνο την ποιότητα που απαιτούν τα ιατρικά συστήµατα.19 

Η απάντηση στο πρόβληµα αυτό φαίνεται ότι είναι τα δοµηµένα, 
ολοκληρωµένα (integrated) ιατρικά συστήµατα τα οποία έγκαιρα 
αναγνωρίζουν τις νέες ανάγκες των χρηστών και τις εγκολπώνουν, 
προσανατολίζοντας την µελλοντική ανάπτυξη νέων εργαλείων και λειτουργιών 
προς την κάλυψη των αναγκών αυτών.19 Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
αύξηση των πεδίων σε περιορισµένο επίπεδο και για συγκεκριµένο σκοπό χωρίς 
όµως να επιβαρύνεται ολόκληρη η βάση δεδοµένων. Επιπλέον δεν γίνεται 
διπλοεγγραφή των ίδιων βασικών πληροφοριών οπότε αυξάνεται η ακρίβεια 
των πληροφοριών και αποφεύγεται ο κίνδυνος λογικού σφάλµατος κατά την 
επικοινωνία των συστηµάτων.  

Κεντρικό στοιχείο των ολοκληρωµένων συστηµάτων είναι η ανάπτυξη µιας 
οργανωτικής υποδοµής που περιλαµβάνει όλους τους φορείς που συµµετέχουν 
στη φροντίδα υγείας. Η αρχιτεκτονική της υποδοµής πρέπει να θέτει τους όρους 
εισροής πληροφοριών, να υποστηρίζει τις διαδικασίες επεξεργασίας τους σε 
διάφορα λειτουργικά επίπεδα και να καταλήγει σε ελεγχόµενη εκροή 
πληροφοριών.34 

Πληροφοριακά συστήµατα, έρευνα και πολιτική υγείας 
Στο επίπεδο των πολιτικών υγείας άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι Weiss & 
Bucuvalas , οι πολιτικοί και άλλοι  θεσµικοί παράγοντες στο χώρο της υγείας 
διστάζουν να χρησιµοποιήσουν αµφιλεγόµενα ή ανεπαρκή στοιχεία. Για αυτό 
επιβάλλεται το ερευνητικό έργο να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί στη διαµόρφωση της πολιτικής υγείας.35 Η ακρίβεια της 
πληροφορίας αποτελεί κύριο προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη µεθοδολογικών 
εργαλείων που θα οδηγούν σε αξιόπιστα συµπεράσµατα.   

Η σύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων � πολιτική υγείας ξεκινά από το 
σχεδιασµό του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του συστήµατος. Λίγες είναι 
οι χώρες που ξεκινούν µε ξεκάθαρο εθνικό, στρατηγικό σχεδιασµό, απλή και 
ανεξάρτητη δοµή λειτουργίας του συστήµατος και αποφεύγουν τον 
κατακερµατισµό των πληροφοριών σε ασυντόνιστες µεταξύ τους διευθύνσεις 
και υπηρεσίες και την παραγωγή αποσπασµατικών και συχνά αντικρουόµενων 
αναφορών. Ένα επιτυχηµένο οργανωτικό πλαίσιο περιλαµβάνει σαφείς 
εθνικούς στόχους, ένα καθοδηγητικό όργανο που θα εµπλέκει όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, τους χρήστες των πληροφοριών και τους τεχνικούς 
συµβούλους και επαρκή οικονοµική υποστήριξη.  

Η εµπλοκή πολλών φορέων (µεταξύ των οποίων και ο ιδιωτικός τοµέας) στη 
συλλογή πληροφοριών είναι καθοριστική για να ανταποκρίνεται η πολιτική 
υγείας µε τον καλύτερο τρόπο στις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού. Η 
χάραξη πολιτικής πρέπει να στηρίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζουν την 
πραγµατικότητα µε σφαιρικό και ολοκληρωµένο τρόπο και αυτό συνεπάγεται 
την χρησιµοποίηση ποικίλων πηγών όπως:26 

• τον τοµέα υγείας, ο οποίος αποτελεί την βασική πηγή πληροφόρησης, 

• άλλους τοµείς, π.χ. ασφαλιστικά στοιχεία, φυσική κίνηση του 
πληθυσµού, ανεργία κ.α. 

• επιστηµονική έρευνα και επίσηµες µετρήσεις ή καταγραφές, π.χ. 
οικογενειακοί προϋπολογισµοί, δείκτες φτώχιας και κοινωνικού 
αποκλεισµού, κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας, 

• τοπικές κοινότητες, για τον προσδιορισµό των πραγµατικών αναγκών 
υγείας, την ζήτηση υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση από τη χρήση 
τους 

Ένα επιτυχηµένο οργανωτικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει µε ακρίβεια όχι µόνο 
τις πηγές από τις οποίες θα αντλεί τις επεξεργασµένες πληροφορίες του αλλά 
και την ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που είναι απαραίτητες και 
χρηστικές. Οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας πολλές φορές 
παρασύρουν τους σχεδιαστές ενός συστήµατος µε αποτέλεσµα την 
υπερσυγκέντρωση πληροφοριών, που τελικά µένουν ανεπεξέργαστες, 
δηµιουργούν αναίτιο φόρτο εργασίες και δυσκολεύουν την διαµόρφωση 
ξεκάθαρης εικόνας. Τέλος ένα δύσκολο σηµείο είναι ο προσδιορισµός των 
αναγκών υγείας που δεν εκφράζονται σε ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Το 
οργανωτικό πλαίσιο πρέπει να λαµβάνει µέριµνα για τον υπολογισµό τους, 
διαδικασία σύνθετη και δύσκολο να επιτευχθεί.26 

Τελικός σκοπός ενός HIS είναι η επεξεργασία των πληροφοριών µε τρόπο που 
οδηγεί στην παραγωγή δεικτών (indicators) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες 
της πολιτικής υγείας. ∆ιεθνώς δεν υπάρχουν σταθεροί δείκτες που να 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες καθώς αυτές εξαρτώνται από τους χρήστες, τους 
παγκόσµιους και εθνικούς στόχους στην υγεία, τα κεφάλαια και το ανθρώπινο 
δυναµικό και το επίπεδο τεχνικών γνώσεων.26Αποτελεί εποµένως τµήµα της 
πολιτικής που θα ακολουθήσει µία χώρα σχετικά µε το HIS της, ο αριθµός και 
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το είδος των δεικτών που θα παράγει καθώς και το βαθµό και τον τρόπο της 
εµπλοκής εξωγενών εταίρων - π.χ. ιδιωτικού τοµέα, ΜΚΟ, ΠΟΥ � στην 
παραγωγή και χρήση των δεικτών αυτών. 

Ειδικότερα για τις αναπτυσσόµενες χώρες η ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων 
πληροφορικής, µεταξύ άλλων, µπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος µεταξύ 
της κυβέρνησης, των επαγγελµατιών υγείας και των καταναλωτών και να 
ενισχύσει τις επιλογές σωστής διακυβέρνησης στον τοµέα αυτό. 36 Γενικότερα 
έχει υποστηριχθεί ότι η πληροφορική αποτελεί το κρίσιµο εργαλείο που 
επιτρέπει την ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση, µέσω της 
ευρείας διάχυσης των πληροφοριών αλλά και των δικτύων επικοινωνίας που 
σχηµατίζει.  Κεντρικό ρόλο στο φαινόµενο της ενεργότερης συµµετοχής των 
πολιτών παίζουν νέοι πολιτικοί παράγοντες37 όπως οι ΜΚΟ, οι οµάδες πολιτών, 
ο ιδιωτικός φορέας και τα ΜΜΕ. Όµως η πορεία για το «δικαίωµα στην 
Πληροφορία» δεν είναι απρόσκοπτη, τα εµπόδια που θέτουν οι τοπικές 
γραφειοκρατικές ελίτ ώστε να περιοριστεί η διάχυση της πληροφορίας είναι 
πολλά και σύνθετα, παρά την διακηρυγµένη υποστήριξη τους στην 
αποκέντρωση των εξουσιών.20  

Η σηµασία των πληροφοριακών συστηµάτων και της έρευνας στην χάραξη 
πολιτικής υγείας  επισηµαίνεται από πολλούς διεθνείς φορείς και χρηµατοδότες 
αναπτυξιακών προγραµµάτων όπως η ΠΟΥ, η Παγκόσµια Τράπεζα και άλλοι. 
Ετησίως το ποσό που δαπανάται για τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι 1,7-3,4 
δις$ αλλά ασυντόνιστα και αναποτελεσµατικά. Η Παγκόσµια Τράπεζα 
υπολογίζει ότι η αποτελεσµατικότερη χρήση των απαιτούµενων κεφαλαίων, θα 
µπορούσε να υποδιπλασιάσει το απαιτούµενο κόστος επίτευξης των 
Παγκόσµιων Στόχων Υγείας για τη Χιλιετία. 38,26 Ειδικότερα µάλιστα για τις 
µεταπολεµικές περιοχές η ανάπτυξη τους θεωρείται κρίσιµη αφενός για την 
ακριβή απεικόνιση του µεταπολεµικού επιπέδου υγείας και των υγειονοµικών 
δεικτών, αφετέρου δε για την επισήµανση και ιεράρχηση των υγειονοµικών 
αναγκών άµεσης ανάγκης.39 

Η ανάπτυξη τους όµως συναντά πληθώρα προβληµάτων. Τα προφανή 
προβλήµατα αφορούν την ανεπαρκή τεχνολογική υποδοµή στη διαχείριση και 
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος, η απουσία συµπληρωµατικών στατιστικών 
στοιχείων και θεωρητικών γνώσεων επιδηµιολογίας στην αξιοποίηση των 
πληροφοριών και η διαφορετική κουλτούρα αναφορικά µε τις διαδικασίες 
διοίκησης και χάραξης πολιτικής. Επιπλέον πρόβληµα αποτελεί η εξάρτηση των 
χωρών αυτών από τις ανεπτυγµένες χώρες που χρηµατοδοτούν τις βάσεις 
δεδοµένων µε αποτέλεσµα οι χρηµατοδότες να θέτουν τους στόχους και τις 
προτεραιότητες που επιθυµούν, να δηµιουργούν παράλληλα συστήµατα 
συλλογής πληροφοριών, να παράγουν παρόµοια στατιστικά και να θέτουν σε 
κίνδυνο την επιβίωση του όταν σταµατήσει η χρηµατοδότηση.26 

Πέρα όµως από τα τεχνικά και οργανωτικά προβλήµατα που συνδέονται µε την 
ανάπτυξη των HIS σε αναπτυσσόµενες χώρες, κρίσιµο ζήτηµα αποτελεί και η 
αξιοποίηση τους και η επιχειρησιακή τους ενσωµάτωση στο Σύστηµα Υγείας σε 
όλα τα επίπεδα διοίκησης τους. Τα προϊόντα (outputs) ενός HIS προκύπτουν 
µε τη µορφή αναφορών, δεικτών και διαγραµµάτων µε στόχο την ακριβή, 
περιεκτική και συνοπτική στατιστική παρουσίαση των υπό εξέταση 
παραµέτρων. Σε διοικητικό όµως επίπεδο αυτά πρέπει να ερµηνευτούν µε 
εύλογο τρόπο και να καθοδηγήσουν διοικητικές και πολιτικές αποφάσεις από το 
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ανώτατο επίπεδο του Υπουργείου Υγείας (χρηµατοδότηση, προγράµµατα 
∆ηµόσιας Υγείας) µέχρι το επίπεδο των ΚΥ και των νοσοκοµείων (ανθρώπινοι 
πόροι, κάλυψη αναγκών του πληθυσµού).  Παρά το σχετικά περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, ήδη η βιβλιογραφία40-42 έχει επισηµάνει 
προβλήµατα που εµποδίζουν την πλήρη και αποδοτική χρήση τους. Ενδεικτικά 
µπορεί να αναφερθεί η αρνητική στάση πολιτικών και διοικητικών στελεχών 
απέναντι στα συστήµατα Η/Υ, οι ελλείψεις σε γνώσεις των στελεχών, τα 
εµπόδια στη ροή πληροφοριών προς τα κατώτερα επίπεδα (feedback), η 
επικράτηση άλλων προτεραιοτήτων στη διαµόρφωση της πολιτικής.  

Πληροφοριακά συστήµατα και κοινωνιολογικές αλλαγές στην Υγεία 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο χώρο της Υγείας επιφέρει σηµαντικές 
κοινωνιολογικές αλλαγές σε ασθενείς, συγγενείς και εργαζόµενους. Αυτό είναι 
λογικό και αναµενόµενο σε κάποιους τοµείς που αφορούν ζητήµατα ποιότητας 
ζωής ή ζητήµατα επέλευσης θανάτου, όπως είναι η µηχανική αναζωογόνηση και 
η διατήρηση στη ζωή. Η εισαγωγή των ιατρικών βάσεων δεδοµένων και των 
ηλεκτρονικών φακέλων άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ του ιατρικού 
προσωπικού και των ασθενών όπως και τον τρόπο άσκησης της ιατρικής υπό 
τον όρο ότι µετέβαλε τις διαδικασίες εισαγωγής, διαχείρισης και ανάκτησης των 
πληροφοριών. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν ακόµη ιατρεία που διατηρούν 
παράλληλα ηλεκτρονικά και χειρόγραφα συστήµατα, φαίνεται ότι η αποδοχή 
της σύγχρονης τεχνολογίας και των αλλαγών που επιφέρει στην ιατρική πράξη 
επηρεάζεται από τις σχέσεις γιατρών � ασθενών ή των εργαζοµένων µεταξύ 
τους που προϋπάρχουν του συστήµατος και οι οποίες οδηγούν σε πλήρη ή 
µερική αποδοχή του συστήµατος. Η δηµοφιλής κοινωνιολογικά άποψη ότι η 
τεχνολογία οδηγεί σε αποπροσωποίηση του ιατρικού επαγγέλµατος αποτελεί 
µία πρώτη εξήγηση της άρνησης αποδοχής της τεχνολογίας, φαίνεται όµως ότι 
δεν επαρκεί σε πολλές περιπτώσεις.43 

 Το ζήτηµα λοιπόν περιπλέκεται πολύ περισσότερο όταν η τεχνολογία 
εισέρχεται σε τοµείς που άπτονται των επαγγελµατικών πρακτικών και σχέσεων 
που αφορούν την Υγεία. Τα πληροφοριακά συστήµατα στην ιατρική ποτέ δεν 
εισάγονται ως απλό εργαλεία στην καθηµερινή πράξη αλλά οδηγούν σε βαθιές 
αλλαγές των σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων. Το 
management, ο έλεγχος και η έρευνα στις υπηρεσίες υγείας είναι τοµείς που 
επηρεάζονται από την χρήση πληροφοριακών συστηµάτων και οι οποίες είναι 
ευαίσθητες όσων αφορά το βαθµό που αγγίζουν την επαγγελµατική επάρκεια 
των εργαζοµένων. Η στάση λοιπόν του προσωπικού απέναντι τους εξαρτάται 
τόσο από τον ήδη οργανωµένο ιστό σχέσεων όσο και στις εκλογικεύσεις ή τα 
εννοιολογικά προσλαµβανόµενα των εργαζοµένων. Η αποδοχή ή η αντίσταση 
στα συστήµατα εξαρτάται από πολλές παραµέτρους όπως η αυτονοµία, η 
δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ο φόρτος εργασίας, τα περιθώρια 
ανακατανοµής των υποχρεώσεων, η δύναµη ελέγχου που παραχωρούν τα 
συστήµατα αυτά.43 

Όπως φαίνεται από την γλαφυρή έρευνα του Dent44 για την εισαγωγή 
πληροφοριακού συστήµατος σε 2 µονάδες αιµοδιάλυσης στη Μ. Βρετανία οι 
αντιρρήσεις ή οι αντιδράσεις προέρχονταν από διαφορετικούς εργαζόµενους 
στην κάθε µονάδα. Αυτό συνδεόταν άµεσα µε το είδος της εργασίας, την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και τον όγκο εργασίας που αναλάµβανε ο κάθε 
εργαζόµενος πριν το πληροφοριακό σύστηµα, τις προσδοκίες που δηµιούργησε 
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η εισαγωγή του συστήµατος καθώς και οι δυνατότητες και οι περιορισµοί του. 
Τα παραπάνω αποτελούσαν στην ουσία αντανακλάσεις του ρόλου και των 
ευθυνών που αναγνώριζε ο καθένας για τον εαυτό του στην µονάδα και τη 
ικανοποίηση των αναγκών που προέκυπταν από τη θεώρηση αυτή ή αντίθετα 
την ενίσχυση του όγκου εργασίας του εις βάρος των υπολοίπων ευθυνών του.  

Σύµφωνα µε τη µεταµοντέρνα κοινωνιολογική θεώρηση στο χώρο της Υγείας, 
σε κάθε δοµή είναι αδύνατον να υπάρχει µία πάγια και αµετάβλητη οργάνωση 
αλλά συνεχώς βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης δεδοµένου του κατακερµατισµού 
που υπάρχει µεταξύ των διαφόρων οµάδων που την αποτελούν, κατά τη 
διάρκεια του ανταγωνισµού τους για δύναµη (power)45. Ο Fox46 
περιγράφοντας τη «διαπάλη» αυτή µεταξύ χειρουργών και αναισθησιολόγων, 
επάνω από τον ασθενή στο χειρουργείο, συµπεριλαµβάνει την σύγχρονη 
τεχνολογία ως µία παράµετρο που µπορεί να βελτιώνει τη θέση των 
αναισθησιολόγων, δεδοµένου ότι η γνώση των ενδείξεων των πολύπλοκων 
µηχανηµάτων µεταφράζεται σε δύναµη µέσω του σώµατος του ασθενούς.  

∆υστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη κοινωνιολογική εργασία για το πώς και από 
ποιους µεταφράζεται σε δύναµη η χρήση εξελιγµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων για τη διοίκηση µεγάλων νοσηλευτικών οργανισµών όπως ένα 
νοσοκοµείο ή ένα περιφερειακό σύστηµα υγείας. Μπορούµε όµως να 
υποθέσουµε ότι σίγουρα κάποιες οµάδες εργαζοµένων µπορεί να ερµηνεύσουν 
την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήµατος ως επιβολή ελέγχου ή µεταβίβαση 
δύναµης σε άλλες οµάδες (διοικητικούς, πολιτικούς), µεταβάλλοντας έτσι την 
οργανωτική δοµή του οργανισµού και να αντιδράσουν ανάλογα. Ενδεικτικές 
του φαινόµενου αυτού αποτελεί η ανάλυση της πολιτικής προγραµµάτων 
ενίσχυσης της ισότητας στην πρόσβαση σε 3 αναπτυσσόµενες χώρες της 
Αφρικής και τα εµπόδια που έθεσαν µε έµµεσο τρόπο κάποιοι γραφειοκράτες.47 
Επίσης ιδιαιτέρως διαφωτιστική είναι η έρευνα για τα πληροφοριακά 
συστήµατα των Ισραηλινών υπουργείων, πως µεταφράζονται σε δύναµη από 
τους ανώτερους γραφειοκράτες και την µετατροπή τους σε κλειστά φέουδα απ� 
όπου είναι αποκλεισµένοι οι πολίτες µέσα από ανύπαρκτους µηχανισµούς 
πρόσβασης45. 

Στη διεθνή  βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις αποτυχίας 
εξελιγµένων και δαπανηρών συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας, όχι για 
τεχνικούς λόγους αλλά επειδή αγνοήθηκε το πλέγµα εργασιακών σχέσεων και οι 
αλλαγές που προκάλεσαν σε αυτό. 

Ένα από τα παραδείγµατα αυτά στην Υγεία είναι το πρόγραµµα ανάπτυξης 
ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για το Wessex Regional 
Health Authority στο Ηνωµένο Βασίλειο. Μετά από προσπάθειες 6 ετών και 
συνολικά δαπανηµένα κεφάλαια 43 εκατ.£, τελικά οδηγήθηκε σε αποτυχία 
παρά την ένθερµη υποστήριξη του προγράµµατος από υψηλόβαθµα στελέχη  
της Regional Health Authority.48 Η αποτυχία αποδόθηκε στην αδυναµία 
ξεκάθαρου προσδιορισµού των αναγκών από ένα πληροφοριακό σύστηµα των 
διαφόρων διοικητικών και υγειονοµικών παραγόντων που εµπλέκονται σε αυτό. 
Σε ευρύτερο επίπεδο, είναι συχνό το φαινόµενο οι διάφοροι παράγοντες 
(εργαζόµενοι, ερευνητές, πολιτικό προσωπικό και φορείς) να αντιλαµβάνονται 
µε διαφορετικό τρόπο την αιτία και τις διαδικασίες λειτουργίας ενός 
πληροφοριακού συστήµατος και να ερµηνεύουν διαφορετικά τις απαιτήσεις 
στην εργασία τους που εκπορεύονται από αυτό. 43 
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Ένα δεύτερο παράδειγµα, επίσης από τη Μ. Βρετανία, είναι η αποτυχία το 1993 
του computer-aided despatch system για το London Ambulance 
Service µετά από την διαπίστωση ότι πιθανόν προκάλεσε 20-30 θανάτους 
εξαιτίας λανθασµένων καθυστερήσεων στην κίνηση των ασθενοφόρων.49 
Μεγάλο µέρος της ευθύνης αποδόθηκε στο ότι αγνοήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες 
σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και υπήρξαν σηµαντικές παρανοήσεις για τη 
σπουδαιότητα προβληµάτων ή διαφορών που παρουσιάστηκαν. Όπως 
αναφέρει στην τελική αξιολόγηση του ο Finkelstein50 «�είχε δηµιουργηθεί 
µία ατµόσφαιρα έλλειψης εµπιστοσύνης στο σύστηµα όπου οι εργαζόµενοι 
ανέµεναν την αποτυχία αντί για την επιτυχία του». Το υπερβολικά σφιχτό 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του, οδήγησε στο να προκληθούν σηµαντικές 
αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες εργασιακές πρακτικές. Το αποτέλεσµα ήταν οι 
εργαζόµενοι να αισθάνονται ασφυκτικούς τους νέους κανονισµούς και να 
προσπαθούν να επανακτήσουν κάποια αυτονοµία. 

3. Ιατρικό απόρρητο και εµπιστευτικότητα των ιατρικών 
πληροφοριών.  

Εισαγωγή  
Όπως έχει ειπωθεί προηγουµένως η διεθνής επιστηµονική κοινότητα έχει 
ξεκινήσει από το 1980 την προσπάθεια να προσδιοριστούν τα όρια των 
δικαιωµάτων των ασθενών και των κανόνων που πρέπει να διέπουν την 
συλλογή και επεξεργασία των ιατρικών, προσωπικών δεδοµένων στα πλαίσια 
των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων. Για πρώτη φορά ο OECD28, µε τις 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
personal data, διατύπωσε µία σειρά από αρχές οι οποίες, αν και αναφέρονταν 
σε µία εποχή που δεν ήταν γνωστή η έκταση των τεχνικών δυνατοτήτων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, έθεσαν τα θεωρητικά θεµέλια του διεθνούς 
διαλόγου και αποτελούν  µέχρι σήµερα κείµενο αναφορά για τον τοµέα αυτό.  

Την προσπάθεια αυτή συνέχισαν και από τις δύο µεριές του Ατλαντικού πολλές 
κυβερνητικές, διακρατικές ή ανεξάρτητες οµάδες εργασίες µε αποτέλεσµα την 
παραγωγή πολλών κειµένων, διακηρύξεων και νοµοθετηµάτων γύρω από το 
αντικείµενο αυτό. Όπως φαίνεται το ζήτηµα της προστασίας του πολίτη και των 
προσωπικών του δεδοµένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική 
ατζέντα και έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την πορεία ανάπτυξης των 
πληροφοριακών συστηµάτων στην Υγείας ορίζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις  
και τα πρότυπα λειτουργίας τους. ∆υστυχώς όµως η ένταση και η επικοινωνιακή 
διάσταση του ζητήµατος είχε και ανεπιθύµητες παρενέργειας σε τοµείς που 
συνδέονται µε αυτά, όπως είναι η επιστηµονική έρευνα τόσο σε ιατρικά θέµατα 
όσο και γενικότερα σε θέµατα πολιτικής της υγείας και υγειονοµικών 
συστηµάτων.   

Το Ιατρικό απόρρητο µπροστά στις νέες τεχνολογίες 
Από τη φύση της η ιατρική πληροφορία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη51,52 καθώς 
αναφέρεται σε µία πτυχή του ατοµικού βίου όπως είναι η ασθένεια που αγγίζει 
τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχική και κοινωνική διάσταση του ατόµου. 
Άστοχη ή κακόβουλη αποκάλυψη ιατρικών πληροφοριών µπορεί να προκαλέσει 
αµηχανία, ντροπή ή πόνο, να οδηγήσει σε αλλαγή του κοινωνικού ρόλου του 
ατόµου ή ακόµη και σε κοινωνική αποµόνωση του, να επηρεάσει την 
επαγγελµατική, οικογενειακή και ερωτική του ζωή. Τα παραπάνω βέβαια 
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αφορούν και άλλου είδους προσωπικές πληροφορίες όπως είναι το ποινικό 
µητρώο, οι πολιτικές πεποιθήσεις και η οικονοµική κατάσταση, πληροφορίες οι 
οποίες σαφώς είναι και αυτές ευαίσθητες και χρήζουν προστασίας. Η 
σηµαντικότητα όµως των ιατρικών πληροφοριών έγκειται επιπλέον και στην 
τεράστια έκταση τους. Η προστασία τους είναι ζήτηµα που αφορά όλους µας 
καθώς από τη γέννηση µέχρι τον θάνατο όλοι ερχόµαστε σε επαφή µε το 
σύστηµα υγείας, εκατοντάδες φορές κατά µέσο όρο, και η κάθε επαφή 
καταγράφεται και αποθηκεύεται είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική µορφή.  

Η τεράστια έκταση των ιατρικών πληροφοριών µετά την εκτεταµένη  χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ανάπτυξη των δικτύων και την 
απεριόριστη δυνατότητα � και απαραίτητη ανάγκη- για διακίνηση των 
πληροφοριών εντός του συστήµατος υγείας, έδωσε µία επιπλέον διάσταση στο 
ζήτηµα του ιατρικού απορρήτου. Πλέον τα άτοµα που δυνητικά έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε ιατρικό φάκελο είναι χιλιάδες, η πληροφορία 
µπορεί να διακινηθεί εύκολα και γρήγορα σε διάφορους χώρους (νοσοκοµεία, 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, εταιρείες, ερευνητικές οµάδες, αστυνοµία). 
Ουσιαστικά πρόκειται για δυνητική κατάργηση των ορίων του ιδιωτικού βίου. 

Τα τελευταία χρόνια στον διάλογο αυτό προστέθηκε, χάρη στη σύγχρονη 
τεχνολογία, ακόµη µία σηµαντική διάσταση στο παραπάνω ζήτηµα, που κάνει 
ακόµη πιο δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ σωστής και κακής χρήσης της ιατρικής 
πληροφορίας. Είναι το ζήτηµα της ανάλυσης του γενετικού υλικού, το οποίο 
εγείρει ζήτηµα προστασίας του ατόµου όχι µόνο από την αποκάλυψη ιατρικών 
γεγονότων αλλά και από τον περιορισµό των δικαιωµάτων του (ατοµικών, 
ασφαλιστικών, επαγγελµατικών) από την πιθανότητα νόσησης στο µέλλον.  
Οι παραπάνω φόβοι επιβεβαιώθηκαν στις ΗΠΑ µε τον χειρότερο τρόπο όταν 
λίστες ασθενών µε συγκεκριµένες νόσους πουλήθηκαν από αλυσίδες εµπορικών 
καταστηµάτων και φαρµακεία∗ σε φαρµακευτικές εταιρείες για λόγους direct 
marketing,53 ή όταν ένας hacker κατέβασε τους φακέλους 5000 ασθενών για 
να αποδείξει ότι µπορεί να συµβεί.  

Οι πρακτικές αυτές οδηγούν συνειρµικά στην υπόθεση πως η χρήση ιατρικών 
πληροφοριών για εµπορικούς λόγους µελλοντικά µπορεί εύκολα να οδηγήσει, 
στο κοντινό µέλλον, σε αποκλεισµό από εργασιακές θέσεις ή ασφαλιστικά 
δικαιώµατα, ατόµων µε συγκεκριµένες παθήσεις ή µε γονιδιακό προφίλ που 
ενοχοποιείται για αυξηµένο κίνδυνο νόσησης.54 Ήδη αναφέρεται η περίπτωση 
εργαζόµενης από τη Ν. Καρολίνα η οποία έχασε τη δουλειά της όταν ο 
εργοδότης της έµαθε ότι πάσχει από γονιδιακή πάθηση που χρειάζεται ιατρική 
αγωγή.53 Η προοπτική εφαρµογής µεθόδων γονιδιακού screening στο άµεσο 
µέλλον, µπορεί να καταστήσουν αυτές τις συµπεριφορές, καθηµερινό 
φαινόµενο§. 

Η αυξανόµενη αυτή καχυποψία αναφορικά µε τον τρόπο και τον σκοπό για τον 
οποίο διαχειρίζονται οι προσωπικές αυτές πληροφορίες µπορεί να οδηγήσει 
                                                 
∗ Όπως η πώληση στοιχείων ασθενών µε AIDS (!) στην φαρµακευτική εταιρεία CVS Corp. 
53. Hundley K. How secure are your medical records? St. Petersburg Times 2001 May 13. 
§ Το Μάιο του 2002 καταγράφεται η πρώτη προσφυγή στα δικαστήρια εναντίον σιδηροδροµικής 
εταιρείας για γενετικές διακρίσεις εξαιτίας παράνοµων γενετικών τεστ που διεξήγαγε στους 
εργαζόµενους σε αυτή. 
54. Staley K. Genetic Testing in the Workplace. Buxton, UK: GeneWatchUK, 2003. (URL: 
www.genewatch .org)   
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κάποιους ασθενείς στο να αποκρύπτουν πληροφορίες από τους γιατρούς τους ή 
ακόµη χειρότερα να αποφεύγουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. 52, 28 

Αρχές προστασίας ιατρικών δεδοµένων.  
Απάντηση στις ανησυχίες της κοινωνίας δόθηκε τόσο µέσα από νοµοθετικά και 
κανονιστικά πλαίσια που δηµιουργήθηκαν από κυβερνητικές και 
επαγγελµατικές οµάδες εργασίας όσο και από διακηρύξεις αρχών από οµάδες 
ακαδηµαϊκών και πολιτών. Η ΕΕ παρουσίασε το 1995 την  Οδηγία 95/46/EC 5 
ως βάση για τη δηµιουργία από  τα κράτη-µέλη νοµοθεσίας σχετικής µε την 
προστασία όλων των κατηγοριών προσωπικών δεδοµένων. Φυσικά λόγω του 
ειδικού βάρους και της ευαισθησίας που παρουσιάζουν οι ιατρικές πληροφορίες 
υπάρχουν συγκεκριµένες αναφορές στον τρόπο διαχείρισης τους.  

Η Οδηγία αυτή περιλαµβάνει µια σειρά από αρχές που ορίζουν τα δικαιώµατα 
των πολιτών σχετικά µε την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία 
προσωπικών τους δεδοµένων καθώς και τα πλαίσια µέσα στα οποία θα γίνεται 
µεταφορά και χρήση των δεδοµένων αυτών (Παράρτηµα Γ). Σε γενικές 
γραµµές πρόκειται για ένα κείµενο προσδιορισµού των ορίων ιδιοκτησίας των 
δεδοµένων. Ο ασθενής καθίσταται ο κύριος ιδιοκτήτης των δεδοµένων, µε 
δικαιώµατα πρόσβασης, αλλαγής ή απόσυρσης των δεδοµένων. Ο φορέας που 
συλλέγει και διατηρεί τα δεδοµένα αναλαµβάνει απέναντι στον ασθενή µεταξύ 
άλλων την υποχρέωση να τον ενηµερώνει, να διατηρεί τα δεδοµένα ακέραια και 
ασφαλή µε τα τεχνικώς κατάλληλα µέσα, να εµποδίζει πιθανή βλάβη του από 
άστοχη ή κακόβουλη χρήση και να ζητά την συναίνεση του για να τα 
αποκαλύψει σε τρίτους. Το ζήτηµα της ενηµερωµένης συναίνεσης αποτελεί το 
κέντρο της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και βασίζεται στην 
προτεραιότητα που αναγνωρίζουν οι δυτικές κοινωνίες στην αυτονοµία του 
ατόµου, παρά την κριτική που της έχει ασκηθεί για τους περιορισµούς και τις 
δεσµεύσεις που παρουσιάζει, ειδικά όταν αναφέρεται σε διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα.55    

Μπορεί βεβαίως να λεχθεί ότι σε κάποιο βαθµό αναγνωρίζεται συνιδιοκτησία 
των δεδοµένων και από την πλευρά του υγειονοµικού φορέα ή γενικότερα του 
συστήµατος υγείας. Ορίζεται ότι η στατιστική και επιστηµονική επεξεργασία 
τους αποτελεί µέρος των βασικών στόχων µιας βάσης δεδοµένων και ότι για την 
αποκάλυψη τους σε τρίτους για επιστηµονικούς σκοπούς έρευνας δεν 
χρειάζεται να ενηµερωθεί και να συµφωνήσει ο ασθενής εφόσον διατηρείται η 
ανωνυµία του56.   

Οι ΗΠΑ προχώρησε στην ψήφιση του νόµου HIPPA (Νόµος 104-191) το 1996 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Βάση του νόµου αυτού, το 
οµοσπονδιακό Department of Health and Human Services (HHS) 
προχώρησε στην έκδοση της οδηγίας �Privacy Rule� (τελευταία τροποποίηση 
τον Μάρτιο 2002)∗. Η οδηγία αυτή ρυθµίζει τα πρότυπα στην ασφάλεια των 
πληροφοριών τα οποία οφείλουν να ακολουθούν όλοι όσοι παρέχουν 
υγειονοµικές υπηρεσίες57. Παρόλα αυτά όµως υπάρχουν αρκετές αµφιβολίες 
και έντονη δυσπιστία στην αποτελεσµατικότητα του νόµου καθώς υγειονοµικοί 
φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες και κράτος βρίσκονται συνδεδεµένοι µε ένα 
                                                 
∗ Η οδηγία ακολουθούσε τη λογική του κατώτερου ορίου αναφορικά µε τα πρότυπα που εισήγαγε, 
δηλαδή επέτρεπε σε πολιτειακούς νόµους, τοπικούς ή επαγγελµατικούς κανονισµούς και εταιρείες να 
υιοθετούν αυστηρότερα όρια. 
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σφιχτό πλέγµα αλληλεξάρτησης. 58 59 Οι Buckovich et al (1999) 60 σε µία πολύ 
ενδιαφέρουσα ανασκόπηση,  συγκέντρωσαν 10 σχετικά κείµενα από τις ΗΠΑ 
και από την επεξεργασία τους δηµιούργησαν µία λίστα µε 28 βασικές αρχές που 
συνάντησαν στα κείµενα αυτά που αποτελεί ένα πολύ καλό σηµείο αναφοράς 
για τις εκεί επικρατούσες τάσεις.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα συµπαγές σύνολο από δικαιώµατα που 
προφανώς ανταποκρίνεται σε κοινές ανησυχίες των πολιτών από τις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού. Συνοπτικά οι πολίτες επιθυµούν να είναι κύριοι των 
προσωπικών πληροφοριών τους, να ενηµερώνονται σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα και µε ολοκληρωµένο και κατανοητό τρόπο για το ποιος τις συλλέγει, 
µε ποιο σκοπό και πως τις διαχειρίζεται, να µπορούν να ελέγξουν τον φάκελο 
τους και την έκταση των πληροφοριών που περιέχει, να αρνηθούν τη χρήση 
τους (τουλάχιστον υπό όρους) και να διορθώνονται σφάλµατα, παρερµηνείες 
και παραλείψεις που εντοπίζονται σε αυτές. Επίσης περιµένουν από τους φορείς 
που τις διαχειρίζονται να εξασφαλίζουν, µε τεχνικά και οργανωτικά µέσα, ένα 
λογικά ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας των βάσεων δεδοµένων που θα 
εµποδίζει κάθε κακόβουλη ενέργεια και ανεπιθύµητη αποκάλυψη τους.  

Ιατρικό απόρρητο: ιατρική έρευνα και δικαιώµατα των ασθενών 
Η εφαρµογή της παραπάνω Οδηγίας στα κράτη µέλη (π.χ. Data Protection 
Act στη Μ. Βρετανία) αποτέλεσε αφορµή για την έναρξη ενός έντονου 
επιστηµονικού διαλόγου µε την συµµετοχή γιατρών, ερευνητών, νοµικών, 
πολιτικών, ειδικών στην ιατρική ηθική και εκπροσώπων των ασθενών. Οι 
πτυχές του προβλήµατος είναι πολλές και σύνθετες αλλά βασικά οδηγούν στην 
σύγκρουση µεταξύ δύο σηµαντικών αρχών: της προστασίας των δικαιωµάτων 
των ασθενών και της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος µέσα από την 
ιατρική έρευνα.  

Ενώ λοιπόν η ανάγκη για ουσιαστική και συνεπή προστασία των προσωπικών, 
ιατρικών δεδοµένων οδήγησε στην παραγωγή νοµικού πλαισίου, ικανού 
θεωρητικά να τα υπερασπιστεί, η ύπαρξη άκαµπτων και αµφιλεγόµενων 
σηµείων δηµιούργησε σηµαντικά εµπόδια στην ιατρική έρευνα. Οι συναφείς 
αναφορές στην βιβλιογραφία της Μ. Βρετανίας και στις παρενέργειες του Data 
Protection Act είναι πολλές και πολύπλευρες.61-63  

Πίνακας 2 Κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων  

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στην απαίτηση για την ενηµερωµένη 
συναίνεση του ασθενούς στη χρήση των στοιχείων του από τον ερευνητή και 

Κατηγορίες δεδοµένων Περιγραφή 

Ανώνυµα 
∆εδοµένα τα οποία δεν περιλαµβάνουν στοιχεία που µπορεί 
να οδηγήσουν σε αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενούς. 

Κωδικοποιηµένα 
Ανώνυµα δεδοµένα τα οποία συνδέονται για τον ίδιο 

ασθενή µε κάποιον προσωπικό κωδικό του 

Πλήρη 
∆εδοµένα τα οποία µπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητα 
του ασθενούς µόνα τους ή συνδυαζόµενα µεταξύ τους. 
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στα συνακόλουθα εµπόδια που τίθονται από τους υπεύθυνους προστασίας των 
δεδοµένων των φορέων συλλογής τους. 

Tα προσωπικά δεδοµένα διαιρούνται σε τρεις τύπους ανάλογα µε την 
δυνατότητα αναγνώρισης του ασθενούς (πίνακας 2). Βάση της βιβλιογραφίας 
µόνο τα ανώνυµα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιούνται χωρίς προηγούµενη 
ενηµέρωση του ασθενούς. Για την χρήση των κωδικοποιηµένων στοιχείων 
παρουσιάζονται πολλά προσκόµµατα, υποδαυλιζόµενα και από αµφιλεγόµενες 
δικαστικές αποφάσεις, παρά την αρχική διαβεβαίωση ότι δεν τίθεται θέµα 
παραβίασης των δικαιωµάτων των ασθενών62. 

4. Στοιχεία για το Κόσοβο 
Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν δραστηριοποιηθεί πολλοί διεθνείς φορείς (η ΕΕ, 
οι ΗΠΑ, η ΠΟΥ, η Παγκόσµια Τράπεζα κ.α.) στην ανάπτυξη των Συστηµάτων 
Υγείας στα Βαλκάνια. Σηµαντικές προσπάθειες είναι η  δηµιουργία του 
προγράµµατος  PARIS 21 26 για την ενίσχυση των υποδοµών στατιστικής 
ανάλυσης, η εισαγωγή µεταπτυχιακών πανεπιστηµιακών προγραµµάτων 
δηµόσιας υγείας (Κροατία, Αλβανία, Βουλγαρία,  Κόσοβο κ.α.)64 και η 
δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων (Μολδαβία).64 

Το Κόσοβο ειδικότερα αποτελεί περιοχή της Βαλκανικής γνωστή τις τελευταίες 
δεκαετίες για τα σηµαντικά οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα που 
κορυφώθηκαν την άνοιξη του 1999 µε την ένοπλη σύγκρουση Σέρβων και 
Αλβανών και τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ. Από τον πόλεµο του 1999 και 
εξής η περιοχή αποτελεί προτεκτοράτο του ΟΗΕ και η προσωρινή 
διακυβέρνηση της περιοχής ανατέθηκε στην UNMIK µε στόχο να οδηγήσει µε 
ασφάλεια και σταθερότητα την περιοχή µέχρι το οριστικό καθεστώς 
διακυβέρνησης της. Η UNMIK µαζί µε τους µεγάλους διεθνείς δωρητές (ΗΠΑ, 
ΕΕ, Μ. Βρετανία, Ελβετία κ.α.) ήρθαν αντιµέτωποι στο χώρο της Υγείας µε την 
ανάγκη για την ανάπτυξη εκ θεµελίων σύγχρονων και αποτελεσµατικών 
υποδοµών και γι� αυτό πολύ νωρίς, από το Σεπτέµβριο του 1999, ανέπτυξε ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο πολιτικής της Υγείας (λεπτοµέρειες στο Παράρτηµα Z) 
µέσα στο οποίο εντάχθηκε και το HIS/Kosovo.  

Πριν τον πόλεµο του 1999 στο Κοσσυφοπέδιο, η συλλογή  επιδηµιολογικών και 
στατιστικών δεδοµένων από την πρωτοβάθµια περίθαλψη στηριζόταν στο 
γιουγκοσλάβικο χειρόγραφο σύστηµα συλλογής πληροφοριών από τους 
φακέλους των ασθενών. Η επεξεργασία των δεδοµένων σε κεντρικό επίπεδο 
γινόταν σε πίνακες του MS Excel, οι οποίοι είναι όπως είναι γνωστό ότι έχουν 
περιορισµένες δυνατότητες και δίνουν µονοδιάστατα στατιστικά στοιχεία χωρίς 
δυνατότητα συνδυασµού.  

Το χειρόγραφο σύστηµα αποδείχτηκε µέχρι το 1999 πλήρες και σταθερό 
αναφορικά µε την δηµιουργία των ιατρικών φακέλων και µε συνέπεια ως προς 
την διατήρηση τους, παρουσίαζε όµως ελλιπή στατιστικά δεδοµένα και εγγενή 
αδυναµία παραγωγής σύνθετων αναλύσεων. Μετά τον πόλεµο παρατηρήθηκε 
πλήρης κατάρρευση του συστήµατος, αφενός λόγω της προσπάθειας 
«απογιουγκοσλαβοποίησης» των κυβερνητικών δοµών, αφετέρου λόγω της 
έλλειψης σε εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, υλικά και οικονοµικούς 
πόρους. Η ανεπάρκεια του έγινε έκδηλη µετά τις ριζικές µεταβολές στην 
Κοσοβάρικη κοινωνία λόγω της µετακίνησης µεγάλων αγροτικών πληθυσµών 
στην πρωτεύουσα Πρίστινα και τη ραγδαία αύξηση των ιατρικών αναγκών στην 
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περιοχή αυτή, σε συνάρτηση µε τις νέες υγειονοµικές ανάγκες που 
δηµιουργήθηκαν λόγω του πολέµου και της οικονοµικής ύφεσης. Η απόφαση 
της ΕΕ να χρηµατοδοτήσει ένα πληροφοριακό σύστηµα υγείας που θα καλύψει 
όλο το Κόσοβο ήταν απάντηση στα 
παραπάνω προβλήµατα.  

∆εν αρκεί όµως η βούληση για να 
διαµορφωθεί και να υλοποιηθεί 
µία συγκεκριµένη πολιτική υγείας. 
Πέρα από τις ρηµατικές 
διαβεβαιώσεις, η τοπική πολιτική 
ηγεσία µε την έναρξη της 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων το 
2002, είχε να αντιµετωπίσει 
σηµαντικά προβλήµατα (Πίνακας 
3) που την εµπόδιζαν να 
πραγµατοποιήσει όσα βούλονταν 
να πράξει.   

Συνοπτικά πρέπει να αναφερθεί 
ότι το Υπουργείο Υγείας ιδρύθηκε το 2002 και η πολιτική του ηγεσία 
αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και τον µόνιµο Γενικό Γραµµατέα. Μέχρι 
σήµερα έχει συµβεί µία (επεισοδιακή και παρατεταµένη) αλλαγή στην ηγεσία 
του Υπουργείου. Επίσης για κάποιους µήνες του 2003 ο Γ. Γραµµατέας είχε 
τεθεί σε προσωρινή διαθεσιµότητα. Τα γεγονότα αυτά είχαν αντίκτυπο και στο 
HIS καθώς αποτέλεσαν τροχοπέδη στη δηµιουργία πλήρους και 
ολοκληρωµένου νοµοθετικού και οργανωτικού πλαισίου, όπως θα παρουσιαστεί 
αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

4. Μεθοδολογία και Κόστος 

1. Εισαγωγή 
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος υγείας αποτελεί 
µία πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί την εµπλοκή και συνεργασία 
πολλών συντελεστών µε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο, την αρµονική 
σύνθεση διαφορετικών και αλληλοσυγκρουόµενων προσδοκιών και στόχων και 
όλα αυτά για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον όταν η παραπάνω διαδικασία 
αναφέρεται σε µία αναπτυσσόµενη χώρα τα προβλήµατα είναι σαφώς 
περισσότερα και πιο σύνθετα καθώς οι συνεργάτες προέρχονται από 
περιβάλλοντα µε διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, υπάρχουν διαφορετικές 
ερµηνείες µεταξύ του διεθνούς χρηµατοδότη και των τοπικών φορέων υποδοχής 
του προγράµµατος και πολλές φορές είναι προαπαιτούµενο να προετοιµαστούν 
οι εργαζόµενοι όχι µόνο µε εκπαιδευτικούς αλλά και µε κοινωνιολογικούς 
όρους.  

Το πολυδιάστατο πλαίσιο, ο τρόπος και ο βαθµός στον οποίο οι διάφοροι 
παράγοντες επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα αλλά και η απουσία ξεκάθαρης 
οριοθέτησης του προγράµµατος µέσα σε ένα σύστηµα υγείας και µία κοινωνία 
µε δραµατικές και επώδυνες πολλές φορές αλλαγές, όλα αυτά καθιστούν 
αναγκαία την µελέτη των φαινόµενων µέσα από µία case study evaluation.65 

Πίνακας 3. Πολιτικά προβλήµατα στο Κόσοβο 

που επηρεάζουν την πολιτική υγείας 

• Προηγούµενο σύστηµα υγείας γραφειοκρατικού 

προσανατολισµού. 

• Πολιτικά προβλήµατα λόγω της ένοπλης 

σύγκρουσης. 

• ∆ιπλή παράλληλη διακυβέρνηση (διεθνής/τοπική). 

• Εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες και αστάθεια 

• Παραµονή των Γιουγκοσλάβικων δοµών στους 

Σέρβικους θύλακες 
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Ποιοτική έρευνα στο χώρο της Ιατρικής 
Η χρησιµοποίηση ποιοτικών µεθόδων έρευνας στην ιατρική αυξήθηκε 
κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε τοµείς 
που αφορούν τη δηµόσια υγεία, την ποιότητα των 
υπηρεσιών, τη διοίκηση και τις κοινωνιολογικές 
διαστάσεις της υγείας. Το BMJ από το 1995 
δηµοσίευσε µία σειρά εκπαιδευτικών άρθρων σχετικά 
µε τις µεθόδους, τους περιορισµούς και τα 
πλεονεκτήµατα της ποιοτικής έρευνας µε στόχο να 
αυξηθεί η συχνότητα αλλά και η εγκυρότητα των 
ανάλογων δηµοσιευόµενων άρθρων. Η λογική στη 
χρήση τους είναι η εις βάθος εξερεύνηση των απόψεων 
και των αντιλήψεων των ανθρώπων, οι οποίες δεν 
µπορούν να διερευνηθούν από την ποσοτική έρευνα.66  

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί εναλλακτική επιλογή της 
ποσοτικής έρευνας, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι 
χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι αδύνατη η χρήση 
ποσοτικών µεθόδων. Αντίθετα πρόκειται για στρατηγική επιλογή, η οποία 
δικαιολογείται από τους στόχους της ερευνητικής προσπάθειας και όχι µόνο 
από τους περιορισµούς της. Η ποιοτική έρευνα, όπως η ποσοτική, βασίζεται σε 
εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία αποτελούν το υλικό της έρευνας, µε τη µόνη 
διαφορά ότι δεν βρίσκονται σε αριθµητική µορφή και δεν απαιτείται  
στατιστική επεξεργασία αλλά ερµηνεία και ανάλυση.67  Η συλλογή του υλικού 
µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας µια σειρά από µεθοδολογικά εργαλεία 
(Πίνακας 4)67. Η επιλογή τους θα γίνει µε βάση τι εξυπηρετεί καλύτερα τους 
σκοπούς και τους περιορισµούς της έρευνας και τις απαιτήσεις του ερευνητικού 
ερωτήµατος. 

Ειδικότερα δε, για την έρευνα στην εφαρµογή πολιτικών για συγκεκριµένα 
ζητήµατα η ποιοτική έρευνα αποτελεί πρώτη επιλογή.67 Οι πολιτικές ποτέ δεν 
αποτελούν ευθεία συνεπαγωγή ερευνητικών και αξιολογικών ευρηµάτων αλλά 
επηρεάζονται και συνδιαµορφώνονται από αξίες και πιστεύω (υπό την πολιτική, 
ηθική και θρησκευτική έννοια). Επιπλέον κατά την υλοποίηση µιας πολιτικής 
παρεισφρέουν προβλήµατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Αυτά 
τα στοιχεία είναι που προκρίνουν την ποιοτική έρευνα ως πρώτη επιλογή για τη 
διερεύνηση τους.   

Η case study αποτελεί µία εναλλακτική ερευνητική µέθοδο η οποία βοηθά να 
σχηµατίσουµε άποψη σε σύνθετα φαινόµενα και περιβάλλοντα, ιδίως όταν 
υποψιαζόµαστε διάσταση µεταξύ των χρησιµοποιούµενων πόρων και των 
τελικών αποτελεσµάτων. Ειδικότερα δε όταν πρόκειται για οργανισµούς (όπως 
ένα υγειονοµικό ίδρυµα, µια περιφέρεια ή και ολόκληρο το σύστηµα υγείας µιας 
χώρας) η συστηµατική συλλογή πληροφοριών µέσα από µία case study 
προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και ουσιαστικής κατανόησης της ζωής και 
των λειτουργιών στο εσωτερικό των οργανισµών αυτών.68 Για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας των συµπερασµάτων επιβάλλεται η χρήση πολλών πηγών 
(variation)69 �δηλαδή προσεκτική και δικαιολογηµένη επιλογή δείγµατος, µε 
στόχο την εξισορροπηµένη συλλογή ευρηµάτων- και πολλών µεθόδων 
(triangulation) ποσοτικών, αν είναι δυνατόν.  Η επιβεβαίωση από πολλές 
πηγές ή µεθόδους των ίδιων ευρηµάτων αυξάνει τη γενικευσιµότητα των 

Πίνακας 4. Μεθοδολογικά 

εργαλεία στην ποιοτική 

έρευνα  

Παρατήρηση 
• ∆οµηµένη 
• Μη-δοµηµένη 

Συνέντευξη 
• Ελεύθερη 
• Ηµιδοµηµένη 
• ∆οµηµένη 

Focus group 
Document audit 
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συµπερασµάτων. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος είναι οι ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις µε την χρήση ερωτηµατολογίου.65 

Σκοπός ενός ποιοτικού ερωτηµατολογίου είναι 
να περάσει κάτω από την επιφάνεια των 
απαντήσεων. Ο ερευνητής πρέπει να 
κατανοήσει τα µηνύµατα του ερωτώµενου και 
να τον αφήσει να εκφραστεί ελεύθερα. Οι 
ερωτήσεις πρέπει να είναι ανοικτές, 
ουδέτερες, να προσεγγίζουν µε ευαισθησία 
θέµατα µε ιδιαίτερο χαρακτήρα (προσωπικά, 
πολιτικά, χαρακτήρα κ.α.) και ξεκάθαρες. 
Συνολικά υπάρχουν 6 κατηγορίες ερωτήσεων 
(πίνακας 5).70 Η συνέντευξη δεν αποτελεί 
µονοδιάστατη διαδικασία αλλά ο ερευνητής 
συµµετέχει κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις και ζητώντας εξηγήσεις. Αυτό 
πρέπει να γίνεται µε προσοχή αποφεύγοντας να εκφράσει την προσωπική του 
άποψη, ειδικά αν είναι αντίθετη µε αυτά που εκφράζει ο ερωτώµενος, ή να 
κατευθύνει έµµεσα τις απαντήσεις. 

Η καταγραφή µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: καταγραφή σηµειώσεων κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης, καταγραφή σηµειώσεων µετά τη συνέντευξη και 
ηχογράφηση. Κάθε καταγραφή παρουσιάζει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Την 
καταγραφή πρέπει να ακολουθεί το συντοµότερο δυνατόν � την ίδια ηµέρα αν 
είναι δυνατό � η µετεγγραφή (transcription) των συνεντεύξεων.70 Η 
µετεγγραφή µιας συνέντευξης µπορεί να εµπλουτιστεί και µε τα µη-λεκτικά 
στοιχεία ενός διαλόγου67 όπως τις παύσεις, τον τόνο και την ένταση της φωνής, 
το ρυθµό οµιλίας, τη στάση του σώµατος, τις κινήσεις των χεριών ή ακόµη και 
την αίσθηση που δηµιουργείται στον ακροατή.  

Η δειγµατοληψία στην ποιοτική έρευνα δεν µπορεί να ακολουθεί τους κανόνες 
της αντιπροσωπευτικότητας όπως στην ποσοτική. Η επιλογή των ερωτώµενων 
θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τον σκοπό της έρευνας.69 70 Ο κάθε 
ερωτώµενος πρέπει να διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται 
στα ερωτήµατα που τίθενται προς αναζήτηση.67 68 71  

Τέλος η ανάλυση των στοιχείων της ποιοτικής έρευνας, όπως υποστηρίζουν 
οι Harding & Gantley66 πρέπει να γίνεται µε βάση κάποιο θεωρητικό πλαίσιο, 
δηλαδή όχι απλώς να παρατίθενται αλλά να ερµηνεύονται στα πλαίσια κάποιας 
θεωρίας κοινωνικής συµπεριφοράς. Στον χώρο της ιατρικής πάντως υπάρχει 
αµφιγνωµία κατά πόσο είναι εφικτό η ποιοτική έρευνα να ενταχθεί στα πλαίσια 
κοινωνιολογικών θεωρητικών πλαισίων ή κάποια φαινόµενα απλώς να 
αναλύονται αναφορικά µε το ζητούµενο της έρευνας (theory- Vs problem-
oriented qualitative research).66 

Αξιοπιστία (validity) της ποιοτικής έρευνας 
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί σχετικά πρόσφατο µεθοδολογικό εργαλείο της 
ιατρικής έρευνας και αντιµετωπίστηκε µε αρκετό σκεπτικισµό, ειδικά όπως 
προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Από τη βιβλιογραφία προτείνονται 
τρόποι που µπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των αναλύσεων 67 69 72 : 

• Χρησιµοποίηση συνδυασµού µεθόδων ή σύγκριση των ευρηµάτων µεταξύ 2 
διαφορετικών πηγών ή οµάδων εξεταζόµενων (Triangulation). 

Πίνακας 5. Κατηγορίες ερωτήσεων 

ποιοτικής έρευνας  

* Εµπειρίας ή συµπεριφοράς 
* Πίστη ή άποψη 
* Συναισθήµατα 
* Γνώσης 
* Αισθητηριακών ερεθισµάτων 
* ∆ηµογραφικές  
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• Λεπτοµερειακή παρουσίαση των µεθόδων συλλογής και ανάλυσης των 
δεδοµένων. 

• Ενδοσκοπική ανάλυση των στοιχείων (Reflexivity) υπό την έννοια της 
παρουσίασης προηγούµενων εµπειριών ή υποθέσεων του ερευνητή, 
λεπτοµερειών γύρω από τα χαρακτηριστικά των ερωτώµενων και παρουσίασης 
της «σχέσης» ερευνητή-ερωτώµενου κατά τη συνέντευξη. 

• Αναζήτηση, παρουσίαση και ανάλυση ευρηµάτων από διαφορετικές πηγές 
που διαφωνούν. 

• Σφαιρική και ισότιµη παρουσίαση διαφορετικών οπτικών γύρω από το ίδιο 
ζήτηµα.   

Η ανάλυση της αξιοπιστίας πάντως πρέπει να γίνεται υπό το πρίσµα της 
σχετικότητας των αποτελεσµάτων. Η ποιοτική έρευνα δεν στοχεύει στην 
αποκάλυψη µιας ατράνταχτης και απόλυτης «αλήθειας» αλλά στην παρουσίαση 
λογικών και τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την 
αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και του τρόπου 
ανάλυσης των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων.67  

Η ποιοτική έρευνα µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο πλουτίζοντας 
τις γνώσεις µας γύρω από τις υπηρεσίες και την φροντίδα υγείας καθώς 
αποτελεί µία σύνθετη ερευνητική εργασία που απαιτεί στέρεη γνώση του 
αντικειµένου, αναλυτικές ικανότητες και υποµονή. 72 

2. ∆ιατύπωση ερευνητικού ερωτήµατος 
Κύριος λόγος πραγµατοποίησης µιας ερευνητικής προσπάθειας είναι η 

απάντηση του ερευνητικού ερωτήµατος67 ή όπως αναφέρει για την ποιοτική 
έρευνα η Mason71 : «πρέπει να οικοδοµείται γύρω από κάποιου είδους νοητικό 
γρίφο» και «να παράγει κάποιο είδος εξήγησης αυτού»  

Η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήµατος της συγκεκριµένης προσπάθειας 
ήταν προϊόν συνδυασµού ερεθισµάτων και γεγονότων που προέκυψαν από 
διαφορετικές πηγές. Καταρχάς τα θεµέλια για να δοµηθεί το ερώτηµα 
αποτέλεσαν οι προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις αναφορικά µε το 
HIS/Kosovo, που αποκτήθηκαν από το πιλοτικό στάδιο του συγκεκριµένου 
προγράµµατος. Η αποδοχή του συστήµατος από την πολιτική ηγεσία του τοµέα 
Υγείας του Κοσόβου, η ενσωµάτωση του στον στρατηγικό σχεδιασµό της 
πολιτικής υγείας και η επιχειρησιακή του ένταξη στις δοµές του Συστήµατος 
Υγείας αποτέλεσαν ερεθίσµατα για να υπάρξει µία δοµηµένη περιγραφή του 
καθώς και η διερεύνηση κάποιων παραµέτρων της ποιότητας των δεδοµένων 
που περιέχει µετά από πλέον του ενός έτους πλήρους και συνεχούς λειτουργίας 
του.  

Αρχικά θεωρήθηκε ως προτεραιότητα η µέτρηση της πληρότητας και 
ορθότητας των δεδοµένων ως τις παραµέτρους της ποιότητας που επηρεάζουν 
µε άµεσο και απόλυτο τρόπο την ποιότητα των παραγόµενων αναφορών και 
δεικτών. Εξαιτίας όµως διαδικαστικών, νοµικών και πολιτικών προβληµάτων 
που προέκυψαν πριν την έναρξη της συλλογής των δεδοµένων, δεν επετράπη η 
πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία ασθενών (αναλυτική παρουσίαση στο 
Παράρτηµα ∆).  
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Ο περιορισµός αυτός µετέθεσε υποχρεωτικά το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος σε µία άλλη παράµετρο της ποιότητας, την ασφάλεια και την 
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Η σηµαντικότητα της παραµέτρου αυτής 
οφείλεται αφενός στις κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις της, αφετέρου δε στις 
επιπλοκές που µπορεί να προκαλέσει στην πραγµατοποίηση ιατρικής έρευνας, 
ειδικά στις υπηρεσίες υγείας. Η πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει αλλά και η 
ένταση και ο πλούτος των αντιπαρατιθέµενων επιχειρηµάτων, υπογραµµίζει το 
παγκόσµιο ενδιαφέρον για τα συγκεκριµένα ζητήµατα αλλά και την 
αναγκαιότητα πραγµατοποίησης έρευνας στις υπηρεσίες υγείας των 
αναπτυσσόµενων κρατών. Παράλληλα παρέµεινε η ανάγκη περιγραφής των 
υπόλοιπων χαρακτηριστικών του συστήµατος που πλαισιώνουν την υπό 
εξέταση παράµετρο.  

Η φύση της συγκεκριµένης παραµέτρου, η οποία εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την πολιτική που ακολουθείται και στον τρόπο µε τον οποίο αυτή 
µετουσιώνεται σε πράξη, οδήγησε στην επιλογή της ποιοτικής έρευνας ως 
καλύτερης επιλογής για την περιγραφή και ανάλυση της. Η µέθοδος αυτή 
επιτρέπει καλύτερα αφενός την αποτύπωση µιας εικόνα για την οποία δεν 
υπήρχε καµία προηγούµενη επιστηµονική γνώση, αφετέρου δε την παρουσίαση 
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ διαφορετικών εκφράσεων της πολιτικής (νοµική, 
οργανωτική, τεχνική) που ασκείται γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. 

∆ιατυπώνοντας λοιπόν επιγραµµατικά τα παραπάνω, το κύριο ερευνητικό 
ερώτηµα είναι: «η περιγραφή και ανάλυση της πολιτικής που ακολουθήθηκε 
κατά τη δηµιουργία και λειτουργία του HIS/Kosovo αναφορικά µε την 
ασφάλεια και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών». Ένα δευτερεύων 
ερώτηµα, σε συνάφεια µε το προηγούµενο, είναι η σύγκριση των σχετικών 
ενεργειών στο Κόσοβο µε ένα διεθνές πρότυπο, και συγκεκριµένα την Οδηγία 
95/46/EC. Συναφές δευτερεύων ερώτηµα αποτελεί η περιγραφή άλλων 
τεχνικών και οργανωτικών στοιχείων του HIS/Kosovo µε στόχο την 
ολοκληρωµένη και κατανοητή παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας του.   

3. Μέθοδοι συλλογής  
Ερωτήµατα 
Προετοιµάστηκαν και υποβλήθηκαν ερωτήµατα σε επιλεγµένα άτοµα που 
κατέχουν ή κατείχαν θέσεις κλειδιά στο σύστηµα Υγείας του Κοσόβου και 
συµµετείχαν στην δηµιουργία, συντήρηση ή χρήση του HIS/Kosovo. 
Πρόκειται για ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες επέτρεπαν την διατύπωση 
γνώσεων και απόψεων και επιλέχθηκαν ανάλογα µε τη θέση του κάθε 
ερωτώµενου και τη σχέση του µε το HIS/Kosovo.  

Αρχικά επιλέχθηκαν τρεις θεµατικές ενότητες:  

• τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εργαλεία της βάσης δεδοµένων,  

• το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της εντός του συστήµατος υγείας όσο και 
σε σχέση µε εξωτερικούς παράγοντες (ασθενείς, ΜΚΟ) και  

• το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της βάσης δεδοµένων, τουτέστιν οι 
περιορισµοί, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που αυτό καθορίζει για άτοµα 
και φορείς.  
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Οι θεµατικές αυτές ενότητες καλύπτουν εννοιολογικά το µεγαλύτερο και 
σηµαντικότερο µέρος των παραµέτρων λειτουργίας της HIS/Kosovo τόσο 
εξετάζοντας το αυτόνοµα, δηλαδή ως ένα εργαλείο διοίκησης µόνο, όσο και 
δυναµικά, δηλαδή ως ένας παράγοντας που επηρεάζεται από αλλά και 
τροποποιεί τη συµπεριφορά άλλων παραγόντων εντός του Συστήµατος Υγείας.  

Στη συνέχεια επιλέχθηκε µία ανοιχτή προσέγγιση για τη δηµιουργία του 
θεωρητικού υπόβαθρου ανάπτυξης της case study.65 Τέθηκαν αρχικά γενικά 
ερωτήµατα όπως «τι ρυθµίσεις και µέτρα έχουν ληφθεί σε ζητήµατα ασφαλείας 
και προστασίας του απορρήτου» και «πως  και από ποιους επηρεάζεται η 
ποιότητα των πληροφοριών στο σύστηµα».  

Με βάση αυτές τις θεµατικές ενότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο 
δηµιουργήθηκε µία «δεξαµενή ερωτήσεων» µε βάση την προσωπική 
εµπειρία, τη διεθνή βιβλιογραφία και τα ζητήµατα που πραγµατεύονται 
συνήθως και συνοµιλίες µε ειδικούς επί του θέµατος. Οι ερωτήσεις κάλυπταν 
ένα ευρύ πλέγµα από ζητήµατα όπως ασφάλεια, ποιότητα δεδοµένων, χρήση 
της βάσης δεδοµένων, νοµικές υποχρεώσεις, αντίσταση στην αλλαγή κ.α. Τα 
ζητήµατα αυτά δεν περιορίζονταν σε µία µόνο θεµατική ενότητα αλλά µπορεί 
να αφορούσαν δύο ή όλες τις ενότητες. Π.χ. ερωτήσεις για την ασφάλεια µπορεί 
να αφορούν και τεχνικά στοιχεία και το οργανωτικό και το νοµικό πλαίσιο 
λειτουργίας της.  

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν λίστες ερωτηµάτων προσαρµοσµένες στις 
ιδιότητες του κάθε ερωτώµενου. Έγινε προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιεκτικές και σύντοµες, να καλύπτουν ευρύ πλέγµα ζητηµάτων και να 
συνδυάζουν ερωτήσεις γνώσεων κυρίως, αλλά και ερωτήσεις που επιτρέπουν τη 
διατύπωση εκτιµήσεων και απόψεων. Οι περιορισµοί της γλώσσας και η ανάγκη 
µετάφρασης ελήφθησαν επίσης υπ� όψη ως ένας επιπλέον παράγοντας 
καθυστερήσεων. Κατά την πορεία της έρευνας κρίθηκε απαραίτητο να 
τροποποιηθούν, να αφαιρεθούν ερωτήσεις ή να προστεθούν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις όταν δηµιουργούνταν αυτή η ανάγκη κατά την επεξεργασία 
προηγούµενων συνεντεύξεων (progressive focusing)69.   

Οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν µε δύο τρόπους: έγιναν προσωπικές συνεντεύξεις ή 
απεστάλησαν µε e-mail όταν δεν ήταν εφικτή η συνέντευξη.  

Η καταγραφή των απαντήσεων στις συνεντεύξεις γινόταν χειρόγραφα, στα 
αγγλικά και τα ελληνικά. Σε µία περίπτωση ήταν τεχνικά εφικτό να γίνει 
ηχογράφηση της. Η εγγραφή τους στον υπολογιστή γινόταν την ίδια ηµέρα και 
γινόταν απευθείας στα ελληνικά και όπου χρειαζόταν γινόταν παράθεση των 
όρων που χρησιµοποίησε ο ερωτώµενος στα αγγλικά.  Η εγγραφή περιλάµβανε 
µόνο τη λεκτική επικοινωνία και όχι µη-λεκτικά στοιχεία (παύσεις, χειρονοµίες, 
τόνο φωνής). 

Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε µετά από διαχωρισµό τους ανά θεµατική 
ενότητα και επεξεργασία τους από τον ερευνητή.   

Συνεντεύξεις έγιναν µε τους εξής: 1 διευθυντή ΚΥ, 1 προϊστάµενο δηµοτικής 
αρχής σε θέµατα υγείας, 1 στέλεχος του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας στην 
Πρίστινα (ειδικό σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων) και τον σύµβουλο 
του Υπουργού Υγείας και συντονιστή του προγράµµατος HIS/Kosovo. 
Ζητήθηκε αλλά δεν έγινε συνέντευξη από 1 στέλεχος του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (European Agency for 
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Reconstruction / EAR) λόγω απουσίας του από την Πρίστινα και από µία 
διευθύντρια ΚΥ (Μιτρόβιτσα), λόγω επικείµενης απουσίας της.  

Πριν την έναρξη των συνεντεύξεων ενηµερώθηκαν οι ερωτώµενοι για το είδος, 
το σκοπό και την αιτία πραγµατοποίησης της έρευνας, δόθηκαν διαβεβαιώσεις 
ότι θα µείνουν εµπιστευτικές οι απαντήσεις και ενηµερώθηκαν για το δικαίωµα 
τους στην ανωνυµία και στην µη-ηχογράφηση της συνέντευξης, εφόσον το 
επιθυµούσαν. Κατόπιν ζητήθηκε εγγράφως και ενυπόγραφα η συναίνεση τους 
σε διπλό αντίγραφο (στα αγγλικά και τα αλβανικά) µε τον τίτλο: 
�Participation agreement� (Παράρτηµα Ε).  

E-mail εστάλησαν σε: 1 στέλεχος του Υπουργείου Υγείας (ειδικού σε ζητήµατα 
πληροφοριακών συστηµάτων), 1 πολιτικό-πρώην στέλεχος του Υπουργείου 
Υγείας, 1 στέλεχος της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανάπτυξη και 
συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος µέχρι 1η Ιανουαρίου 2005 και τον 
Γερµανό σύµβουλο του Υπουργού Υγείας και κεντρικό συντονιστή του 
προγράµµατος HIS/Kosovo. Στους δύο πρώτους εστάλησαν τα ερωτήµατα 
ξανά, έπειτα από 20 ηµέρες αναµονής, µαζί µε ένα σύντοµο µήνυµα 
υπενθύµισης επειδή δεν απάντησαν στο πρώτο e-mail. Παρόλα αυτά δεν 
απάντησαν∗.  

Document audit 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες χρειάστηκε να εξαχθούν από τη συστηµατική 
µελέτη και ανάλυση σε µια σειρά από επίσηµα έγγραφα µε βάση τις θεµατικές 
ενότητες και τα ζητήµατα τα οποία διερευνήθηκαν µέσω των συνεντεύξεων. Τα 
έγγραφα αυτά ήταν: 

• επίσηµοι νόµοι σχετικά µε το σύστηµα Υγείας του Κοσόβου, 

• έγγραφα σχετικά µε την HIS/Kosovo από το Υπουργείο Υγείας και 

• ετήσιες και µηνιαίες αναφορές του ειδικού συντονιστή ανάπτυξης της βάσης 
δεδοµένων προς την ανάδοχο εταιρεία, αναφορικά µε την πρόοδο του έργου. 

Η επιλογή των εγγράφων έγινε µε τον εξής τρόπο: 

Τα σχετικά έντυπα από το Υπουργείο Υγείας δόθηκαν από τον επικεφαλής της 
διεύθυνσης ιατρικής πληροφορικής. Πρόκειται για εκδόσεις του Υπουργείο 
σχετικές µε την HIS/Kosovo73-75 και απευθύνονται σε επαγγελµατίες υγείας 
και διοικητικό προσωπικό των υγειονοµικών ιδρυµάτων της χώρας. 

Επιπλέον δόθηκαν από τον κεντρικό συντονιστή του έργου και νυν σύµβουλο 
του Υπουργού Υγείας για θέµατα ιατρικής πληροφορικής, θέση ενταγµένη στα 
πλαίσια του ευρύτερου προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ, τις 
ετήσιες αναλυτικές αναφορές του σχετικά µε την πρόοδο του έργου από τα έτη 
2002, 2003 & 2004 και µια σειρά µηνιαίων αναφορών, µικρότερης χρηστικής 
σηµασίας.  

Τέλος έγινε αναζήτηση στην ιστοσελίδα www.assembly-kosova.org για 
νοµοθετικές πράξεις σχετικές µε την υγεία µέχρι την 20η Οκτωβρίου 2005. 
                                                 
∗ Με τον πρώτο υπήρχε προσωπική συνεννόηση και συµφωνία του για τη συµµετοχή στην έρευνα από το 
Σεπτέµβριο του 2005. Επίσης είχε την ευγενή καλοσύνη να στείλει απαντητικό e-mail στο δεύτερο e-mail 
υπενθύµισης που έστειλα, λέγοντας ότι καθυστέρησε να απαντήσει λόγω φόρτου εργασίας αλλά θα το 
έκανε σύντοµα, πράγµα το οποίο δεν συνέβη. 
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Χρησιµοποιήθηκε η σχετική λίστα όπου παρουσιάζεται το σύνολο των νόµων 
και από τους οποίους προέκυψαν 4 νόµοι σχετικοί µε την υγεία. Ανατρέχοντας 
στις περιλήψεις των νόµων επελέγησαν 3 νόµοι 9 76 77 για τους οποίους έγινε 
αναζήτηση του πλήρους κειµένου στα Αγγλικά. Κρίθηκε  ότι ήταν σχετικοί µε το 
αντικείµενο και τελικά χρησιµοποιήθηκαν όλοι. 

Η παραπάνω ιστοσελίδα αποτελεί τον επίσηµο δικτυακό τόπο του κοινοβουλίου 
του Κοσόβου και µέχρι την ηµεροµηνία αναζήτησης περιείχε νόµους που 
υπερψηφίστηκαν από το κοινοβούλιο µέχρι 07 Σεπτεµβρίου 2005. Οι νόµοι 
υπάρχουν µεταφρασµένοι σε τρεις γλώσσες: Αλβανικά, Σέρβικα και Αγγλικά. 
Με βάση τον ισχύοντα νόµο σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των τριών 
κειµένων, υπερισχύει το αγγλικό κείµενο. 

Προσωπική παρατήρηση 
Ο ερευνητής είχε εργαστεί στο παρελθόν, ως διεθνής συνεργάτης 
(international expert), γεγονός το οποίο αποτέλεσε και την αφορµή για την 
παρούσα ερευνητική εργασία. Μέρος του υλικού προέρχεται από προσωπική 
παρατήρηση από ιδιωτικές συζητήσεις, συσκέψεις και εκπαιδευτικά σεµινάρια 
µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Η συγκέντρωση των πληροφοριών δεν έγινε µε 
δοµηµένη παρατήρηση εφόσον δεν γινόταν διερεύνηση συγκεκριµένων 
λειτουργιών αλλά αφορούσε στάσεις και απόψεις που επηρέασαν την πολιτική 
που ακολουθήθηκε και υπέπεσαν στην αντίληψη του ερευνητή.  

4. Επιλογή των ερωτωµένων 
Η επιλογή των ατόµων έγινε µε βάση δύο κριτήρια: να βρίσκονται σε θέσεις 
κλειδιά σχετικά µε τον σχεδιασµό, την λειτουργία και την υποστήριξη του 
συστήµατος και να αντιπροσωπεύονται όλοι οι κύριοι φορείς που εµπλέκονται 
στην HIS/Kosovo.  Έτσι επιλέχθηκαν ένας διεθνής και ένας τοπικός 
εργαζόµενος στην οµάδα δηµιουργίας της HIS/Kosovo, εκπρόσωπος του 
χρηµατοδότη, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, το οποίο αποτελεί 
τον προσωρινό διαχειριστή της, και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. Όλοι 
είναι σχετικοί µε το πληροφοριακό σύστηµα. Ενώ αρχικά υπήρχε πρόβλεψη και 
για συµµετοχή του εκπροσώπου υγείας της UNMIK τελικά ακυρώθηκε γιατί ο 
τοµέας υγείας ήταν ο πρώτος στον οποίο µεταβιβάστηκαν εξουσίες στην τοπική 
κυβέρνηση, ήδη απ� το 2002 και εποµένως η συµµετοχή της UNMIK  ήταν 
περιορισµένη. 

Η επιλογή των εκπροσώπων της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας έγινε για τη 
Gjakova (µία από τις µεγαλύτερες πόλεις σε µία ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή 
του Κοσόβου� Παράρτηµα Ζ) λόγω της συµµετοχής του ΚΥ στα 4 πιλοτικά 
κέντρα, υπήρξε κέντρο εκπαίδευσης οικογενειακής ιατρικής και γενικότερα 
είναι δεκτική σε καινοτοµίες. Η εµπειρία που αποκόµισαν τα στελέχη τους 
σχετικά µε την HIS/Kosovo ήταν πλήρης και ολοκληρωµένη καθώς 
παρακολούθησαν την εφαρµογή της από την αρχή, συµµετείχαν στη 
διαµόρφωση αλλαγών και βελτιώσεων και αντιµετώπισαν αντιδράσεις και 
αµφισβητήσεις. Ως εκ τούτου ήταν απαραίτητο να συµπεριληφθούν στην 
έρευνα. 

Το ΚΥ στη Μιτρόβιτσα ήταν κυρίως επιλογή ευκολίας αλλά και γιατί βρίσκεται 
στον αντίποδα της Gjakova υπό την έννοια ότι είναι µεγάλη πόλη µε ειδικά 
προβλήµατα λόγω της διαίρεσης της σε σέρβικο και αλβανικό τοµέα, σε 
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τεταµένη ατµόσφαιρα και περιορισµένη ευελιξία σε αλλαγές. Οι επιλογές αυτές 
συνοδεύεται από περιορισµούς που αναλύονται παρακάτω.  

5. Ερευνητικό υλικό  

1. Εισαγωγή 
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία που αναλύθηκε προηγουµένως έγινε η 

συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία του ερευνητικού υλικού. Το υλικό αυτό 
κωδικοποιήθηκε  βάση 5 θεµατικών ενοτήτων που αφορούν τη δηµιουργία του 
HIS και τους µηχανισµούς στήριξης της λειτουργίας του. Η γενική περιγραφή 
περιλαµβάνει πληροφορίες που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 
εντάχθηκε το HIS καθώς µια σύντοµη αναδροµή στις συνθήκες δηµιουργίας 
του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν πληροφορίες γενικής τεχνικής 
φύσεως αναφορικά µε τον τρόπο και την αρχιτεκτονική  λειτουργίας του HIS. 
Κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνδέονται µε κάποια χαρακτηριστικά 
ποιότητας των δεδοµένων, χωρίς όµως η αναφορά αυτή να ξεπερνά τα όρια της 
περιγραφής και να προχωρά σε αξιολόγηση. Η πολιτική υγείας αποτελεί 
περιγραφή των πολιτικών παρεµβάσεων και ενεργειών που έγιναν από τους 
τοπικούς πολιτικούς παράγοντες για τη στήριξη και οργάνωση του HIS. Οι 3 
αυτές θεµατικές ενότητες δεν ξεπερνούν τα όρια της αδρής περιγραφής και 
αποσκοπούν στην παροχή βασικών πληροφοριών που περιγράφουν το HIS. 
∆εν περιλαµβάνουν ανάλυση των πληροφοριών καθώς δεν αποτελούσε στόχο 
της έρευνας. 

Οι επόµενες δύο κατηγορίες των στοιχείων αποτελούν τον κύριο στόχο της 
έρευνας και αφορούν το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των 
πληροφοριών και την ακρίβεια των δεδοµένων. Στις δύο αυτές κατηγορίες 
ανήκει η πληθώρα των δεδοµένων της έρευνας και πέρα από την 
λεπτοµερέστερη περιγραφή, στο 6ο µέρος της εργασίας γίνεται προσπάθεια 
κριτικής ανάλυσης τους, επισήµανσης λανθασµένων ή ορθών επιλογών και 
ερµηνεία των συνεπειών τους.     

2. Γενική περιγραφή 
Το πληροφοριακό σύστηµα HIS/Kosovo αποτέλεσε τµήµα ενός ευρύτερου 
Προγράµµατος βοήθειας της ΕΕ �µέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την 
Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (European Agency for Reconstruction-
EAR)- το οποίο εντάχθηκε στο Πλαίσιο για την Πολιτική Υγείας του Κοσόβου 
που υιοθετήθηκε από την UNMIK λίγους µήνες µετά την ανάληψη της ευθύνης 
της περιοχής από τον ΟΗΕ (Παράρτηµα Ζ). Ο κεντρικός στόχος του 
Προγράµµατος ήταν «η ανάπτυξη ενός συστήµατος υγείας που θα 
χαρακτηρίζεται από ισότητα και προστασία των δικαιωµάτων των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και θα ισορροπεί αρµονικά την 
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, προσβασιµότητα, ποιότητα και την 
διατήρηση µε βάση τους διαθεσίµους πόρους της περιοχής».  

Η EAR διέθεσε το σύνολο της χρηµατοδότησης του HIS σε όλα τα στάδια 
εξέλιξης του προγράµµατος, ενώ η εκτέλεση του είχε ανατεθεί, µετά από 
διαγωνισµό, σε διάφορες εταιρείες, χωρίς όµως να διαταραχθεί η οµαλή 
συνέχεια του προγράµµατος.  
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To HIS αποτέλεσε αυτόνοµο στοιχείο ενός Προγράµµατος ∆ράσης υπό τον 
τίτλο Capacity Building for Medical Training and Health Service 
Management in Kosovo και στόχο την ανάπτυξη ενός συστήµατος υγείας 
που θα βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες της κοινότητας και θα προσδίδει 
µεγαλύτερη σηµασία στην πρόληψη. Κάποια άλλα στοιχεία του προγράµµατος 
ήταν η προώθηση του θεσµού της Οικογενειακής Ιατρικής, η ανάπτυξη δικτύου 
Κέντρων Οικογενειακής Ιατρικής, η ανάπτυξη ενός Κέντρου για τη ∆ιοίκηση 
των Υπηρεσιών Υγείας κ.α. Μέσα από τα επιµέρους του στοιχεία, το πρόγραµµα 
φιλοδοξούσε να συνεισφέρει στη δηµιουργία µόνιµης υποδοµής (capacity 
building) στον τοµέα της Υγείας, συµβατής µε την πραγµατικότητα και τα 
δεδοµένα της περιοχής. Το Πρόγραµµα δηλαδή δεν εξυπηρετούσε ούτε ανάγκες 
επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας,  ούτε αποτελούσε πειραµατικό εργαλείο 
για τις ανάγκες του διεθνή παράγοντα και των ΜΚΟ. Απώτερος σκοπός ήταν η 
πλήρης ενσωµάτωση του στο διοικητικό και πολιτικό µηχανισµό του 
Υπουργείου Υγείας. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος έγινε µέσα από διακριτές χρονικές περιόδους, 
όπου η κάθε µία εξυπηρετούσε διαφορετικούς σκοπούς αλλά όλες µαζί 
οδηγούσαν σε κλιµάκωση της εξέλιξης του και συνέθεταν τη συνολική τελική 
εικόνα του HIS. Η τελευταία αναφορά στα αποτελέσµατα του ήταν τον Μάιο 
του 2004 όπου καταγράφηκαν 1,5 εκατοµµύριο εγγραφές στην κεντρική 
βάση δεδοµένων. Εδώ πρέπει να υπογραµµιστεί ότι από τον αρχικό ήδη 
σχεδιασµό προβλεπόταν η δηµιουργία ενός συστήµατος κοινού για ΚΥ και 
νοσοκοµεία. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει το φιλόδοξο του προγράµµατος αλλά 
και τις υψηλές απαιτήσεις σε πόρους και υλικά, όπως αυτό έχει επισηµανθεί και 
αλλού.42 

Παράλληλα µε το HIS, και εντός του πλαισίου ανάπτυξης του, χρειάστηκαν σε 
πιλοτικό επίπεδο να γίνουν κάποιες συµπληρωµατικές παρεµβάσεις σε 
διαδικασίες που συνδέονται µε την καταγραφή και ροή των ιατρικών 
πληροφοριών εντός των νοσοκοµειακών ιδρυµάτων.  

Οµογενοποίηση του συστήµατος καταγραφής πληροφοριών 
 Για την επιτυχία του συστήµατος ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένας οµοιογενής 
τρόπος συλλογής των πληροφοριών έτσι ώστε τα στοιχεία µεταξύ των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων να είναι συγκρίσιµα, να µην υπάρχουν κενά, να µην 
επιβαρύνονται ή να µπλέκονται οι εργαζόµενοι µε παράλληλα συστήµατα 
συλλογής πληροφοριών. Αρχικά προσδιορίστηκε το σύνολο των στοιχείων των 
ασθενών (data set) που απαιτούνται για τις πρωταρχικές ανάγκες του 
συστήµατος. Βάση αυτού δηµιουργήθηκε ένα πιλοτικό φύλλο συλλογής 
πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκε από κοινού τόσο σε κέντρα υγείας όσο και 
στα νοσοκοµεία. Το φύλλο αυτό αποτέλεσε αντικείµενο συζητήσεων και 
βελτιώσεων κατά την εξέλιξη της HIS, από τους διάφορους φορείς αλλά 
ουσιαστικά αποτελεί την βάση πάνω στην οποία δηµιουργήθηκε το SISh-001 
(Παράρτηµα Β). Από τη βιβλιογραφία ενισχύεται η επιλογή αυτή, καθώς 
φαίνεται ότι ένας δοµηµένος µηχανισµός συλλογής πληροφοριών αυξάνει την 
ποιότητα των δεδοµένων.42 

Το SISh-001 περιλαµβάνει αυτή τη στιγµή 28 στοιχεία, µε προοπτική να 
αυξηθούν για να καλύψουν επιπλέον ανάγκες του ασφαλιστικού συστήµατος. 
Το σύνολο αυτών των στοιχείων είναι οµοιόµορφο και κοινό για όλα τα 
υγειονοµικά ιδρύµατα. Μέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει αίτηµα για επιπλέον 
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στοιχεία για τοπικές ανάγκες, π.χ. ερευνητικούς σκοπούς. Επιδιώχθηκε να 
κρατηθεί χαµηλός ο αριθµός των στοιχείων καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι 
υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ αυτού και της ποιότητας των δεδοµένων.78 
79 

∆ιακίνηση πληροφοριών (data handling) 
Η διακίνηση των πληροφοριών αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την 
ποιότητα των δεδοµένων που θα φτάσουν στο γραφείο στατιστικής. Αδρά 
µπορεί να διαιρεθεί σε δύο στάδια: την καταγραφή των πληροφοριών (bedside 
documentation) και την µεταφορά τους στο σηµείο όπου θα γίνει η είσοδος 
των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων. Για να περιοριστεί η απώλεια 
σηµαντικών πληροφοριών �κλινικών και άλλων- πρέπει το υγειονοµικό 
προσωπικό, και κυρίως γιατροί και νοσηλευτές, να διευκολύνονται κατά την 
καθηµερινή κλινική πράξη να επιτελούν και το έργο αυτό. Ο τρόπος 
καταγραφής των πληροφοριών πρέπει να είναι πλήρης, εύχρηστος, δοµηµένος 
και περιεκτικός.  

                              

 
Εικόνα 1 Σύστηµα καταγραφής πληροφοριών στις κλινικές του νοσοκοµείου της Gjakova 
(source: HIS report 2003)  

Στο νοσοκοµείο της Gjakova χρησιµοποιήθηκε πιλοτικά το σύστηµα που 
υπάρχει στην εικόνα 1 ενώ παράλληλα τροποποιήθηκαν τα έγγραφα στα οποία 
γινόταν η συλλογή των πληροφοριών και συµπεριέλαβε το SISh-001 . Ο 
στόχος ήταν αφενός να δηµιουργηθεί ένα δοµηµένο πλαίσιο καταγραφής των 
πληροφοριών που όµως θα επιτρέπει σε γιατρούς και νοσηλεύτριες να 
σηµειώνουν τις καθηµερινές παρατηρήσεις τους, αφετέρου θα περιόριζε την 
διπλοκαταγραφή των ίδιων δεδοµένων αλλά θα περιλάµβανε όλα τα αναγκαία 
στοιχεία. Η καταγραφή γινόταν αποκλειστικά σε χαρτί (Paper-based system) 
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αλλά υπήρχε υπό σκέψη η προοπτική αποκέντρωσης του συστήµατος στο 
µέλλον και χρήσης Η/Υ στα ιατρικά γραφεία και τις κλινικές των νοσοκοµείων.  

Για τη µεταφορά των πληροφοριών δεν εφαρµόστηκε συγκεκριµένος 
µηχανισµός αλλά το κάθε υγειονοµικό ίδρυµα εφάρµοσε δική του πολιτική 
ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που 
εφαρµόζονται στο καθένα.  

Σύστηµα Αρχειοθέτησης  
Η εικόνα που παρουσίαζαν τα αρχεία του 
νοσοκοµείου της Gjakova φαίνεται από την 
εικόνα 2. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν τα 
περισσότερα νοσοκοµεία στο Κόσοβο. Είναι φυσικό 
ότι η ανυπαρξία συστήµατος αρχειοθέτησης 
καθιστούσε αδύνατη όχι µόνο την αξιοποίηση των 
πληροφοριών µε την ανασκόπηση ιατρικών 
φακέλων αλλά ακόµη και την στοιχειώδη χρήση 
τους για κλινικούς λόγους.  

Η σωστή αρχειοθέτηση αποτελεί σηµαντική 
παράµετρο της διαδικασίας συλλογής ιατρικών 
πληροφοριών. Η ιατρική πληροφορία σαφώς και 
συνεχίζει να έχει αξία για κλινικούς, ερευνητικούς 
και νοµικούς λόγους ακόµη και µετά την καταγραφή 
της στο HIS. Πέρα δε από την αποθήκευση και προστασία των εγγράφων, 
σηµασία έχει και η ευκολία στην ανάκτηση των ιατρικών φακέλων σύµφωνα µε 
τις ανάγκες των γιατρών. Παράλληλα µε την πιλοτική εφαρµογή του HIS στο 
νοσοκοµείο της Gjakova, εφαρµόστηκε και ένα νέο  σύστηµα αρχειοθέτησης 
ανάλογα µε την ηµεροµηνία γέννησης και το φύλο του ασθενούς.  

3. Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η HIS/Kosovo βασίζεται σε µία σχεσιακή βάση δεδοµένων (relational 
database) που χρησιµοποιεί την MS ACCESS 2000 σε περιβάλλον 
Windows. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η κατασκευή ενός απλού και 
εύχρηστου εργαλείου, που ανταποκρίνεται στις περιορισµένες υποδοµές της 
περιοχής, αναφορικά µε την τεχνική υποστήριξη της, και το οποίο µπορεί να 
είναι συµβατό µε τις µελλοντικές αναβαθµίσεις του software. Το 
αρχιτεκτονικό µοντέλο της βάσης βασίζεται στην ανάπτυξη και προσθήκη 
ανεξάρτητων, λειτουργικών µονάδων (modules). Αυτό σηµαίνει ότι την 
παρούσα στιγµή η βάση αποτελείται από µια σειρά λειτουργικών µονάδων 
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε λογικές σχέσεις αλλά η δοµή της επιτρέπει την 
προσθήκη νέων χαρακτηριστικών (features) ανάλογα µε τις µελλοντικές 
ανάγκες των χρηστών. Η δοµή της βάσης επιτρέπει στο µέλλον η αποθήκευση 
των πληροφοριών να γίνεται σε SQL servers ή σε Oracle, εφόσον οι ανάγκες 
απαιτήσουν κάτι τέτοιο και το επιτρέψει η υποδοµή της χώρας.  

Σε οργανωτικό επίπεδο αυτήν την στιγµή υπάρχουν δύο επίπεδα συγκέντρωσης 
και οργάνωσης των πληροφοριών. Το ανώτερο επίπεδο το αποτελούν οι δύο 
κεντρικές βάσεις δεδοµένων στην Πρίστινα. Το κατώτερο επίπεδο αποτελείται 
από τα στατιστικά γραφεία των υγειονοµικών ιδρυµάτων, τα οποία αποτελούν 
και την οργανωτική µονάδα του HIS/Kosovo. Η συλλογή των πληροφοριών 
γίνεται αυτόνοµα στα επιµέρους γραφεία, τµήµατα, πτέρυγες ή 

Εικόνα 2 Τα αρχεία του νοσοκοµείου της
Gjakova πριν το 2002 (πηγή: HIS report
2003)  
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υποκαταστήµατα �ανάλογα µε τη δοµή και το µέγεθος του κάθε ιδρύµατος- και 
κατόπιν συγκεντρώνονται στο στατιστικό γραφείο απ� όπου εισέρχονται στην 
βάση δεδοµένων (εικόνα 3).  

Ιατρικά γραφεία

Καταγραφή των
πληροφοριών στο
SISh-001

Στατιστικά γραφεία
Υγειονοµικών
ιδρυµάτων

Κεντρικός
Server 
Ινστιτούτο
∆ηµόσιας
Υγείας

Mirroring

Μεταφορά πληροφοριών
στους κεντρικούς server

∆εύτερος Server
Υπ. Υγείας

 

Εικόνα 3 ∆ιάγραµµα ροής πληροφοριών στο HIS/Kosovo 

Η αρχιτεκτονική µε την οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες ακολουθούν το 
εξής λογικό µοντέλο. Κάθε ασθενής µε την είσοδο των πληροφοριών του στη 
βάση δεδοµένων παίρνει αυτόµατα έναν προσωπικό κωδικό που χρησιµοποιεί 
τα πρώτα ψηφία από το όνοµα, επώνυµο και όνοµα πατρός του ασθενούς, το 
γένος (M / F)  και την ηµεροµηνία γέννησης. Κάθε ασθενής µπορεί να έχει 
απεριόριστο αριθµό εισαγωγών σε νοσοκοµείο ή εξετάσεων ως εξωτερικός 
ασθενής. Όλες οι επισκέψεις συνδέονται µε το άτοµο αυτό µε βάση των 
προσωπικό κωδικό του. Κάθε επίσκεψη λαµβάνει έναν αύξοντα αριθµό, όπου τα 
τρία πρώτα ψηφία αποτελούν τον κωδικό του νοσηλευτικού ιδρύµατος και τα 
υπόλοιπα τον αύξοντα αριθµό της επίσκεψης στο ίδρυµα. Όταν πρόκειται για 
νοσοκοµειακή νοσηλεία τότε ως ανεξάρτητη επίσκεψη θεωρείται η µεταφορά 
από τη µία κλινική στην άλλη. 
Η δοµή της βάσης δεδοµένων επιτρέπει την ανάπτυξη επιµέρους εργαλείων 
ανάλογα µε τις ανάγκες των γιατρών ή των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Ως 
παράδειγµα µπορεί να παρουσιαστεί ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί 
προσωπικά δεδοµένα της νοσηλείας ενός ασθενούς για να προετοιµαστεί 
αυτόµατα το ενηµερωτικό κείµενο νοσηλείας (discharge letter) του ασθενούς. 

Η βάση δεδοµένων µπορεί να λειτουργεί σε διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα 
(Αλβανικά/Σέρβικα/Αγγλικά) ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη.  

Συστήµατα Κωδικοποίησης 
Στο HIS χρησιµοποιούνται σε πανεθνικό επίπεδο δύο συστήµατα 
κωδικοποίησης εγκεκριµένα από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για το 
επίσηµα µεταφρασµένο στα αλβανικά διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης νόσων 
ICD-10, το οποίο χρησιµοποιείται σε όλα τα πεδία των διαγνώσεων, και το 
επίσηµα µεταφρασµένο στα αλβανικά διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης 
ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων ICD-9, Vol.3, στο οποίο έχουν προστεθεί 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

40 

ορισµοί από το σύστηµα ICPC-2 της WONCA, το οποίο αναφέρεται σε 
ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Για να 
διατηρηθεί η οµοιοµορφία στην χρήση των παραπάνω συστηµάτων σε όλο το 
Κόσοβο τυπώθηκαν και διαµοιράστηκαν σε όλα τα υγειονοµικά ιδρύµατα 
εγχειρίδια από τη ∆ιεύθυνση Ιατρικής Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας.73 

74 Τα εγχειρίδια περιέχουν τους µεταφρασµένους κώδικες σε ολόκληρη µορφή.  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διατυπώθηκαν κυρίως δύο προβλήµατα 
αναφορικά µε την χρήση τους και ειδικότερα µε την κωδικοποίηση ιατρικών 
πράξεων. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις αρχικά χρησιµοποιήθηκε µόνο 
η ενιαία µετάφραση του ICD-9, στην πορεία χρήσης του όµως διαπιστώθηκε η 
ανάγκη εµπλουτισµού του µε κωδικούς της WONCA δεδοµένου ότι πολλές 
ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες που προσφέρονται σε πρωτοβάθµιο επίπεδο δεν 
περιέχονταν. Ακόµη όµως και έτσι διατυπώθηκαν παράπονα ότι και το παρόν 
µεικτό σύστηµα κωδικοποίησης είναι δυσανάλογα προσανατολισµένο προς την 
ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία ενώ δίνεται µικρότερη σηµασία σε υπηρεσίες που 
αφορούν την πρωτοβάθµια περίθαλψη, την πρόληψη και την προαγωγή της 
υγείας.  

Το πρόβληµα αυτό φαίνεται να συνδέεται µε µία γενικότερη δυσαρέσκεια για 
τον τρόπο αντιµετώπισης της πρωτοβάθµιας περίθαλψης στο Κόσοβο. Όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε κλείνοντας τη συνέντευξη ένας ερωτώµενος «η 
πρωτοβάθµια περίθαλψη παράγει το 70% του συνολικού όγκου εργασίας στο 
σύστηµα υγείας αλλά λαµβάνει µόνο το 20% των οικονοµικών πόρων». Είναι 
άγνωστο αν αναφέρεται σε πραγµατικά στοιχεία ή απλώς αποτελούσε σχήµα 
λόγου.  

Όπως αναφέρθηκε στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας ετοιµάζει νέα, 
αναθεωρηµένη έκδοση της κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων, 
προσανατολισµένη ακόµη περισσότερο στην πρωτοβάθµια περίθαλψη.  

Ένα δεύτερο πρόβληµα που αναφέρθηκε συνδέεται µε την ποιότητα των 
δεδοµένων και αφορά τη διαδικασία εισόδου των κωδικών στο HIS/Kosovo. 
Έχει επισηµανθεί ότι µέρος των λαθών που αφορούν τους κωδικούς οφείλονται 
στον κακό γραφικό χαρακτήρα των γιατρών, ο οποίος οδηγεί τους χειριστές του 
συστήµατος στο να εισάγουν λανθασµένους κωδικούς όταν δεν µπορούν να 
αναγνωρίσουν τον γραφικό χαρακτήρα.  

Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει και ένα τρίτο σύστηµα κωδικοποίηση 
(ανενεργό µέχρι στιγµής) που αφορά τις GPS X/Y γεωγραφικές συντεταγµένες 
(µε βάση τα στοιχεία της UNMIK). Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την σύνδεση 
του τόπου κατοικίας του ασθενούς µε τις συντεταγµένες έτσι ώστε να µπορεί να 
λειτουργήσει η βάση δεδοµένων ως geographical information system-GIS. 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποτύπωση στον χάρτη επιδηµιολογικών 
δεδοµένων, δεικτών παραγωγικότητας, ζήτησης και ποιότητας υπηρεσιών για 
την καλύτερη και πιο παραστατική παρουσία απλών στατιστικών και πινάκων.  

Επίσης σε ανενεργό µορφή περιλαµβάνεται και το σύστηµα κωδικοποίησης 
DRG (diagnosis related groups). Στην παρούσα χρονική στιγµή δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρµογή του, εφόσον όµως αποφασιστεί στο 
µέλλον, είναι εφικτή η χρήση του. 
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∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) 
Σε πραγµατικό επίπεδο δεν έχει δοκιµαστεί ακόµη η διαλειτουργικότητα του 
Συστήµατος. ∆εν υπάρχει επικοινωνία του HIS/Kosovo µε άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα, ούτε υπάρχει απευθείας είσοδος βιοϊατρικών 
σηµάτων από ιατρικές συσκευές. Σε τεχνικό επίπεδο υπάρχει θεωρητικά η 
δυνατότητα εφαρµογής των πρωτοκόλλων επικοινωνίας HL7 έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η µεταφορά δεδοµένων από διάφορες συσκευές. Πρακτικά δεν έχει 
εφαρµοστεί ακόµη. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε τεχνικό επίπεδο δεν 
υπάρχουν, θεωρητικά τουλάχιστον, περιορισµοί.  

4. Πολιτική Υγείας για το HIS 
Σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, 
επισηµάνθηκε ήδη από την αναφορά 
του 2002 πως είχε αναγνωριστεί η 
αναγκαιότητα και ο σηµαντικός ρόλος  
που επιτελούν τα πληροφοριακά 
συστήµατα στην υγεία. Η αναγνώριση 
αυτή εκφράστηκε µε τη διαµόρφωση 
µιας συγκεκριµένης πολιτικής υγείας 
που στήριζε την ανάπτυξη ενός 
τέτοιου συστήµατος, προχωρώντας σε 
µια σειρά από συγκεκριµένες 
ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση 
όπως καταδεικνύεται στη συνέχεια 
(Πίνακας 6).  

Αρχικά το πρόγραµµα ξεκίνησε σε πιλοτικό πλαίσιο χωρίς την ύπαρξη εθνικού 
σχεδιασµού, γεγονός αναµενόµενο εξάλλου δεδοµένης της γενικότερης κακής 
πολιτικής κατάστασης (Πίνακας 3) και των πιεστικών αναγκών που 
δηµιουργούσε. Μετά όµως από πιλοτική λειτουργία για περισσότερο του ενός 
έτους, ξεκίνησε η ενσωµάτωση του στο Σύστηµα Υγείας της περιοχής.  

Το Υπουργείο Υγείας αποτελεί νοµικά τον πολιτικό προϊστάµενο του HIS. Μετά 
την σταθεροποίηση του HIS και µε την προοπτική επέκτασης του σε όλο το 
Κοσοβο, το Υπουργείο Υγείας δηµιούργησε το Νοέµβριο του 2003 το Συµβούλιο 
Ιατρικής Πληροφορικής (Health Information Council) υπό τη προεδρία του 
∆ιευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου.  

Επιπλέον, το 2003 το Υπουργείο προχώρησε στη δηµιουργία ενός τµήµατος 
HIS, το οποίο ανήκει διοικητικά στη διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και 
υπό την πολιτική επίβλεψη του Μόνιµου Γενικού Γραµµατέα του. Το τµήµα 
αυτό έκτοτε προχώρησε στη έκδοση µιας σειράς από οδηγιών µε στόχο την 
οµοιογενή ανάπτυξη του συστήµατος. Οι εκδόσεις αυτές αφορούσαν τις 
κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιεί το HIS και τυποποιηµένους ορισµούς όλων 
των κατηγοριών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται. Η τυποποίηση των ορισµών 
αποτελεί µέθοδο αύξησης της ποιότητας των πληροφοριών γιατί ενισχύει την 
οµοιοµορφία µεταξύ των διαφόρων υγειονοµικών ιδρυµάτων.78   

Μια τρίτη κίνηση στήριξης ήταν η προσωρινή ένταξη και µισθοδοσία των 
ντόπιων τεχνικών συνεργατών που συµµετείχαν στη δηµιουργία και 
σταθεροποίηση του HIS, στη δύναµη του Υπουργείου.  

Πίνακας 6. Πολιτική του Υπουργείου 

Υγείας για το HIS.   

*∆ηµιουργία Health Information Council 
* ∆ηµιουργία τµήµατος HIS στο Υπουργείο 
*Εκδόσεις τυποποίησης ορισµών & 
κωδικοποίησης 
* Προσωρινή µισθοδοσία στελεχών του HIS 
* Συµµετοχή στη Steering Committee 
* Outsourcing για τη τεχνική υποστήριξη 
του HIS 
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Τέλος προχώρησε σε ανοικτό διαγωνισµό και από 1η Ιανουαρίου 2005 την 
τεχνική υποστήριξη του HIS σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύµατα ανέλαβε µία 
τοπική, ιδιωτική εταιρεία, µε  χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου (outsourcing).  

Σε µία προσπάθεια εµπλοκής όλων των φορέων στην διαµόρφωση του HIS 
δηµιουργήθηκε µία Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee). Στην 
Επιτροπή συµµετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο, το Ι∆Υ, την EAR, την 
Ένωση Τηλεϊατρικής και άλλους παράγοντες. Σύµφωνα µε την αναφορά του 
2004 η Επιτροπή αυτή δεν παρουσίασε τελικά το έργο το οποίο αναµενόταν σε 
παρουσιάσει. Μάλλον αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ των διάφορων 
φορέων µε αφορµή πολιτικές αντιθέσεις ή επιδιώξεις εδραίωσης ελέγχου και 
δύναµης. Επιπλέον η εµπλοκή πολλών ανοµοιογενών φορέων είχε ως συνέπεια 
να µην γίνονται αντιληπτές οι ίδιες έννοιες µε το ίδιο περιεχόµενο και αυτό να 
οδηγεί σε ασυνεννοησία, παρερµηνείες ή διαφορετικές προσδοκίες.   

Η θέση της πολιτικής ηγεσίας έρχεται σε αντιδιαστολή µε την έως τότε 
στρατηγική που επικεντρωνόταν στην ιδεολογική αρµονία των αποφάσεων και 
στην κεντρική καθοδήγηση του συστήµατος. Το γεγονός όµως αυτό, όσο 
ελπιδοφόρο και αν ήταν, δεν µπορούσε να υποστηριχθεί στην πράξη εξαιτίας 
της ανεπαρκούς τεχνογνωσίας των υγειονοµικών ιδρυµάτων. Αυτή 
χαρακτηριζόταν από άγνοια των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικού 
ελέγχου, ελάχιστη εµπειρία εργασίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανεπαρκή 
προσαρµογή στις νέες εργασιακές απαιτήσεις.  

Έχουν σηµειωθεί ακόµη και ελάχιστα περιστατικά ενεργητικής αντίστασης στις 
αλλαγές, υπαγορευόµενα κάποιες φορές από πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπως 
είχαν επισηµανθεί σε κάποιο από τα πιλοτικά σηµεία εφαρµογής του HIS που 
καθυστέρησαν σηµαντικά το πρόγραµµα εκεί και θεµελίωσαν ένα αρνητικό 
κλίµα συνεργασίας µε παρενέργειες µέχρι σήµερα.  Οι αντιπαραθέσεις αυτές 
αναπτύχθηκαν στο έδαφος της µεταβίβασης πολιτικών ευθυνών στις δηµοτικές 
αρχές σχετικά µε την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
λόγια του υπεύθυνου του τµήµατος Οικογενειακής Ιατρικής σε κάποιο ΚΥ το 
2002: «δεν αναγνωρίζω τον Υπουργό ως προϊστάµενο µου. Πολιτικός µου 
προϊστάµενος είναι ο υπεύθυνος υγείας του δήµου. Από αυτόν πρέπει να πάρετε 
άδεια (για την έναρξη του HIS)».  

5. Προστασία Ιατρικού Απορρήτου και Ασφάλεια Πληροφοριών 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η ασφάλεια των δεδοµένων αποτελεί ευθύνη του φορέα 
συλλογής και αποθήκευσης των πληροφοριών και ορίζεται από τρεις βασικές 
παραµέτρους: την διαθεσιµότητα των στοιχείων στον εξουσιοδοτηµένο χρήστη 
(availability), την ακεραιότητα και την προστασία τους από κακόβουλη 
τροποποίηση από µη-εξουσιοδοτηµένους χρήστες (integrity) και την 
εξασφάλιση της εχεµύθειας (confidentiality).31 32 Σε τεχνικό επίπεδο κάθε 
HIS πρέπει να λαµβάνει µέριµνα ώστε να ικανοποιούνται τα τρία αυτά 
αιτήµατα. Από το ερευνητικό υλικό προέκυψαν τα εξής στοιχεία σχετικά µε την 
τεχνική µέριµνα που ελήφθησαν:  

• Mirroring: 
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 Υπάρχουν δύο κεντρικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες περιλαµβάνουν τα ίδια 
δεδοµένα. Οι κεντρικές βάσεις εδράζουν στο Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας και 
στο Υπουργείο Υγείας. Η ροή των πληροφοριών γίνεται από ιδιωτική εταιρεία 
(Data guard) η οποία µετά από ανοικτό διαγωνισµό (εδώ και 8 µήνες) 
ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της βάσης δεδοµένων (outsourcing). Ακόµη 
όµως και σε περίπτωση συνδυασµένης καταστροφής και των δύο κεντρικών 
βάσεων , θεωρητικά µπορεί να ανασυσταθεί η βάση συλλέγοντας τις 
πληροφορίες από τις επιµέρους βάσεις των υγειονοµικών ιδρυµάτων. 

Αποτέλεσµα: Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαφύλαξη των 
πληροφοριών σε διπλή µορφή έτσι ώστε σε περίπτωση τεχνικού λάθους, 
φυσικής καταστροφής ή δολιοφθοράς να υπάρχει έγκυρο αντίγραφο των 
δεδοµένων (αποκέντρωση33).  

Μελλοντικά σχέδια: Υπήρχε σκέψη να εγκατασταθεί και τρίτη κεντρική βάση 
δεδοµένων στο Κέντρο Τηλεϊατρικής. ∆εν έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

• Ηλεκτρονική ροή πληροφοριών 

Από την έναρξη του προγράµµατος ελήφθη µέριµνα ώστε κατά τη µεταφορά 
των δεδοµένων  στο Ι∆Υ να διατηρείται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
και το ιατρικό απόρρητο.  

Η ροή των πληροφοριών πλέον (από τις αρχές του 2005) γίνεται από την Data 
guard. Η ροή εξασφαλίζεται µε τον εξής τρόπο: αντιπρόσωπος της εταιρείας 
µεταβαίνει µία φορά κάθε µήνα σε όλα τα υγειονοµικά ιδρύµατα και 
καταγράφει τα δεδοµένα σε CD-Rom. Στη συνέχεια µεταφέρει και εισαγάγει 
τα δεδοµένα στις κεντρικές βάσεις δεδοµένων manually. Τα δεδοµένα δεν 
κωδικοποιούνται αλλά µεταφέρονται σε µορφή προσβάσιµη από τα στελέχη της 
εταιρείας, εάν το επιθυµούν. Παλαιότερα κάποια από τα ιδρύµατα µετά από 
βασική εκπαίδευση κάποιων στελεχών τους έστελναν µόνοι τους αντίγραφα της 
βάσης δεδοµένων τους. 

Ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε έναντι του αρχικού σχεδιασµού που προέβλεπε 
αποστολή των δεδοµένων µέσω Internet, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι 
λόγοι που εµπόδισαν την επιλογή αυτή είναι αρκετοί όπως:  

• Οι ανεπαρκείς τηλεπικοινωνιακές υποδοµές και δίκτυα στο Κόσοβο. Υπήρχε 
κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής των δεδοµένων αν µεταδίδονταν µέσω 
διαδικτύου λόγω των κακών τηλεφωνικών γραµµών και συχνών διακοπών στην 
ηλεκτροδότηση, 

• η πολύ µικρή εξοικείωση των εργαζοµένων µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

• η σπατάλη χρόνου σε σερφάρισµα στο ∆ιαδίκτυο και ο κίνδυνος να 
κατεβάσουν επικίνδυνο ή παράνοµο υλικό.  

Έχει επισηµανθεί ξανά ότι αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα στις αναπτυσσόµενες 
χώρες οι ελλείψεις στην υποδοµή θέτουν σε κίνδυνο την δυνατότητα 
ηλεκτρονικής αποστολής στοιχείων.42 

Αποτέλεσµα: Επειδή η µεταφορά και είσοδος των δεδοµένων γίνεται manually 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι ασφάλειας από µεταφορά µέσω δικτύου. Η µέθοδος 
αυτή αποδείχτηκε αποτελεσµατική καθώς σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της 
βάσης δεδοµένων δεν υπήρξε περίπτωση απώλειας δεδοµένων από κάποιο 
ίδρυµα. Το κυριότερο πρόβληµα όµως αφορά την επικαιρότητα (timeliness) 
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των στοιχείων. Όπως ήδη έχει αναφερθεί έχουν επισηµανθεί σηµαντικές 
καθυστερήσεις στον ρυθµό µε τον οποίο εργάζονται οι χειριστές της βάσης στα 
υγειονοµικά ιδρύµατα µε αποτέλεσµα σηµαντικές καθυστερήσεις που φτάνουν 
το χρονικό διάστηµα µηνών. Τελευταία αναφέρονται και καθυστερήσεις στο 
ρυθµό µε τον οποίο η Data guard µεταφέρει τις πληροφορίες στην κεντρική 
βάση δεδοµένων. Τελικά υπάρχει περίπτωση δεδοµένα από κάποια ιδρύµατα να 
εισέλθουν στην κεντρική βάση δεδοµένων µετά από αρκετούς µήνες. Τέλος δεν 
υπάρχουν στοιχεία για πιθανά κενά ασφάλειας µέσα από την ιδιωτική εταιρεία.  

Μελλοντικά σχέδια: Υπήρχε σχέδιο για τη δηµιουργία ενός βοηθητικού 
εργαλείου στη βάση δεδοµένων το οποίο θα επέτρεπε να συγκεντρώνονται µόνο 
τα πρόσφατα δεδοµένα και αυτά να αποστέλλονταν µέσω Ίντερνετ. Με το 
εργαλείο αυτό τα στοιχεία στην κεντρική βάση δεδοµένων θα είναι πιο επίκαιρα 
και εξίσου ακριβή. ∆εν έχει δηµιουργηθεί µέχρι τώρα.  

• Ηλεκτρονική εισβολή και παραβίαση του απορρήτου 

Στην παρούσα φάση δεν υφίσταται κίνδυνος για κακόβουλη εξωτερική, 
ηλεκτρονική επίθεση (attack, βλέπε Παράρτηµα Α) εναντίον της βάσης 
δεδοµένων καθώς αυτή δεν βρίσκεται συνδεδεµένη online. Ηλεκτρονική 
επίθεση µπορεί να σηµειωθεί µόνο από άτοµα φυσικώς παρόντα στο χώρο 
εισόδου των στοιχείων στη βάση. Για το λόγο αυτό έχει προστεθεί στη βάση 
σύστηµα ασφαλείας το οποίο επιτρέπει την είσοδο σε αυτή µε κωδικό και όνοµα 
χρήστη. Επιπλέον η βάση δεδοµένων καταγράφει τα στοιχεία κάθε ατόµου που 
εισέρχεται σε αυτή καθώς επίσης και τα στοιχεία του χρήστη που προσθέτει ή 
τροποποιεί κάποια καταγραφή καθώς επίσης και την ηµέρα και ώρα που έγινε η 
αλλαγή.  

Ένα επιπλέον εργαλείο της βάσης εµποδίζει την πλήρη διαγραφή των στοιχείων 
που έχουν εισαχθεί στην βάση αλλά σε περίπτωση λάθους εγγραφής 
προστίθεται κίτρινη ταινία γύρω από το πεδίο της λανθασµένης εγγραφής. 

Αποτέλεσµα: Τα µέτρα αυτά στοχεύουν στη διατήρηση της ακρίβειας και της 
ακεραιότητας (integrity) των δεδοµένων και τη διασφάλιση του ιατρικού 
απορρήτου. Καταρχήν εµποδίζουν την πρόσβαση σε άτοµα µη εγκεκριµένα 
στην χρήση της βάσης, εµποδίζοντας έτσι καταστροφές ή αλλαγές των 
δεδοµένων και ανεπιθύµητη αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών.  

Επίσης µε την καταγραφή των στοιχείων πρόσβαση επιτρέπουν την δηµιουργία 
µιας οδού ανίχνευσης της πρόσβασης στους φακέλους (audit). Έτσι είναι 
δυνατόν να γνωρίζουν οι χρήστες ποιος και πότε προχώρησε σε αλλαγές ή 
παρεµβάσεις σε κάποιο φάκελο. ∆υστυχώς το εργαλείο αυτό δεν επιτρέπει 
ανάκτηση δεδοµένων που έχουν αλλαχθεί και δεν µπορεί να ενηµερώσει για τα 
πεδία που συνέβησαν οι αλλαγές. 

• Επίπεδο πρόσβασης χρηστών 
Τεχνικώς η βάση δεδοµένων έχει την δυνατότητα να διαχωρίζει τους χρήστες 
της σε διάφορα επίπεδα ασφαλείας και να παραχωρεί διαφορετικά δικαιώµατα 
πρόσβασης ή πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές της βάσης δεδοµένων 
ανάλογα µε το επίπεδο ασφαλείας του χρήστη. Τα δικαιώµατα πρόσβασης 
χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα: προσθήκη περιστατικού, προσθήκη και 
τροποποίηση περιστατικού, µόνο άνοιγµα περιστατικού και άνοιγµα 
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περιστατικού χωρίς πρόσβαση σε στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς (π.χ. για 
έρευνα).  

Ακόµη υπάρχει η δυνατότητα να οµαδοποιεί τους χρήστες ανάλογα µε την 
εργασιακή τους σχέση µε το ίδρυµα ή µε βάση άλλα κριτήρια και να παραχωρεί 
σε κάθε οµάδα δικαίωµα πρόσβασης σε άλλου είδους δεδοµένα ανάλογα µε τις 
ανάγκες της κάθε οµάδας. Π.χ. η οµαδοποίηση µπορεί  να περιλαµβάνει 
διαχωρισµό σε γιατρούς, νοσηλεύτριες, ερευνητές, διοικητικούς κ.α. και 
ανάλογα να είναι τα δικαιώµατα πρόσβασης τους.  

Ειδικότερα µάλιστα για τις ανάγκες των διοικητικών, ερευνητών και άλλων 
πιθανών χρηστών οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη τα στοιχεία ταυτότητας των 
ασθενών αλλά ιατρικά δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση του ασθενούς και 
την αντιµετώπιση στο υγειονοµικό ίδρυµα, έχει κατασκευαστεί ένα εργαλείο 
που επιτρέπει την ανώνυµη εξαγωγή των δεδοµένων έτσι ώστε να 
διαφυλάσσεται το ιατρικό απόρρητο απέναντι σε τρίτους, το οποίο αποτελεί 
σηµαντικό πρόβληµα εµπιστευτικότητας33.  

Αποτελέσµατα: ∆ιαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου και της ανωνυµίας των 
ασθενών. Προστασία της ακεραιότητας των δεδοµένων και διατήρηση της 
λειτουργικότητας της βάσης από κακή χρήση της, είτε από λάθος είτε 
εσκεµµένα, εµποδίζοντας την πρόσβαση σε ανειδίκευτους χειριστές σε ανώτερα 
επίπεδα ασφαλείας της βάσης. 

• Άλλα µέτρα 

Η µορφή (layout) της βάσης δεδοµένων µε την οποία εισάγονται τα δεδοµένα 
προσοµοιάζει των εντύπων που καταγράφονται τα δεδοµένα έτσι ώστε να 
περιορίζεται η πιθανότητα µη- εσκεµµένου ανθρώπινου λάθους33.  

Οργανωτικό Πλαίσιο  
• Συλλογή ιατρικών πληροφοριών 

Επίσηµα υπάρχει ένα, ενοποιηµένο σύστηµα συλλογής πληροφοριών και αυτό 
είναι το HIS.  

Από το Ι∆Υ αναφέρθηκε πως επίσηµα λειτουργεί και ένα δεύτερο σύστηµα το 
οποίο αφορά µόνο την άµεση ενηµέρωση του Ινστιτούτου και του Υπουργείου 
για µολυσµατικές νόσους (αναφέρθηκε το SARS ως παράδειγµα, αν και δεν 
υπήρξαν κρούσµατα στο Κόσοβο). Πρόκειται για ένα χειρόγραφο σύστηµα, 
ειδικού αντικειµένου το οποίο δεν αλληλεπιδρά µε κανένα τρόπο µε το HIS και 
αφορά την έγκαιρη ή επείγουσα ενηµέρωση των αρχών για λοιµώδη νοσήµατα 
(περισσότερες λεπτοµέρειες στο Παράρτηµα Ζ και στην αναφορά των Cui et 
al80 και το άρθρο των Brennan et al81). 

Σε κάποια ΚΥ αναφέρθηκε ότι συνεχίζεται η καταγραφή πληροφοριών στα 
βιβλία πρωτοκόλλου, τα οποία επισήµως έχουν καταργηθεί. Στο υπό εξέταση 
ΚΥ συνεχίζεται η χρήση του βιβλίου πρωτοκόλλου για νοµική κατοχύρωση και 
όχι για στατιστικούς λόγους. Τα πεδία που χρησιµοποιούνται είναι: Όνοµα-
Επώνυµο-Τόπος γέννησης-Ηµεροµηνία γέννησης-Χρόνιες νόσοι, ιστορικό-
∆ιάγνωση-Θεραπεία-co payment- επαγγελµατική κατάσταση. Η διατήρηση του 
συστήµατος αυτού δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε τους λόγους και τον 
αντίκτυπο που µπορεί να έχει στους εργαζόµενους αναφορικά µε το HIS και θα 
συζητηθούν στη συνέχεια. 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

46 

• ∆ικαιώµατα των ασθενών 

Τα Κέντρα Υγείας υποχρεούνται σύµφωνα µε το νόµο να δηµιουργήσουν τη 
διαδικασία ενηµέρωσης των ασθενών σχετικά µε τα δικαιώµατα τους. Από τις 
συνεντεύξεις προέκυψε ότι δεν υπήρχε τέτοιος µηχανισµός. Μέχρι στιγµής 
κανένας ασθενής στο ΚΥ της Gjakova δεν είχε ζητήσει πρόσβαση στο φάκελο 
του αλλά, όπως αναφέρθηκε, ζητούν να δουν τους γραπτούς φακέλους. Αυτό 
αποδίδεται στην άγνοια για την ύπαρξη του συστήµατος.  

Οι ασθενείς δεν ενηµερώνονται για την ύπαρξη του συστήµατος ούτε για τα 
δικαιώµατα τους σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτούς. 
σύµφωνα µε έναν ερωτώµενο: « (οι ασθενείς) πιστεύω ότι γνωρίζουν την 
ύπαρξη του συστήµατος». Πιθανόν ο νόµος να µην είναι γνωστός σε όλη του την 
έκταση αφού ο ίδιος ανέφερε ότι ο σχετικός νόµος ψηφίστηκε «πριν από 
περίπου δύο µήνες» ενώ στην πραγµατικότητα ο νόµος 2004/38 είναι από τον 
Σεπτέµβριο του 2004 µε ισχύ (το αργότερο) από 1η Ιανουαρίου 2005, δηλαδή 
τουλάχιστον 9 µήνες από την πραγµατοποίηση της έρευνας.     

Από προσωπική παρατήρηση, στο ΚΥ δεν υπήρχε στο χώρο αναµονής των 
ασθενών κάποια ανακοίνωση σχετικά µε τα δικαιώµατα των ασθενών. ∆εν έγινε 
επίσκεψη όµως σε άλλους χώρους όπως το γκισέ υποδοχής των ασθενών ή τα 
εξεταστικά δωµάτια.   

• Αντίσταση στην αλλαγή / ποινές και κίνητρα 

Στην αρχή της εφαρµογής του συστήµατος αναφέρθηκε σε κάποιες 
συνεντεύξεις ότι υπήρχε πιο έντονη αντίσταση αλλά µε τον καιρό υποχώρησε. 
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει έντονη αντίσταση εκτός από µερικά 
υποκαταστήµατα του ΚΥ, η οποία υποχώρησε µετά από προσπάθειες να 
οργανωθεί η δουλειά µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα 
µε τον επιπλέον φόρτο εργασίας. Γενικά πάντως δεν αναφέρεται από κανέναν 
ότι υπήρξαν οργανωµένες αντιδράσεις, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
υπόγεια αντίσταση.  

Στις ετήσιες αναφορές επισηµαίνεται η παθητική στάση από µέρους κάποιων 
εργαζοµένων και στελεχών και ερµηνεύεται ως αναµονή για την κατάρρευση 
του συστήµατος και επιστροφή στο προηγούµενο σύστηµα. Στις αναφορές 
περιγράφεται και ένα περιστατικό ανοιχτής απειλής σε προσωπικό επίπεδο 
ενός εργαζοµένου προς το διευθυντή του ΚΥ, λέγοντας του ότι «δεν µπορεί να 
τον υποχρεώσει να δουλέψει µε το HIS ή αλλιώς θα προσφύγει στη δηµοτική 
αρχή της περιοχής όπου εργάζεται συγγενής του». Το περιστατικό αυτό µάλλον 
αποτελεί εξαίρεση.  

Από προσωπική παρατήρηση είναι γνωστό ότι κατά την έναρξη του 
προγράµµατος υπήρξε µία περιρρέουσα αρνητική ατµόσφαιρα µεταξύ του 
προσωπικού, ειδικά των γιατρών. Αντίθετα οι νοσηλεύτριες είχαν δείξει µεγάλο 
ενδιαφέρον και συµµετείχαν ενεργά στα εκπαιδευτικά σεµινάρια. Το κυριότερο 
αίτιο που πρόβαλαν ήταν ο επιπλέον φόρτος εργασίας, ο οποίος ζητούνταν από 
τους εργαζόµενους, σε συνδυασµό µε τους πολύ χαµηλούς µισθούς. Το 
τελευταίο συνδυάζονταν, όχι πάντα ξεκάθαρα οµολογηµένο, µε την άποψη ότι η 
δηµιουργία της βάσης δεδοµένων αποτελούσε πρόγραµµα κάποιας διεθνούς 
οργάνωσης και εποµένως έπρεπε να ακολουθείτε από επιπλέον οικονοµική 
αποζηµίωση.  
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Μία άλλη πτυχή του αρνητισµού σχετίζεται µε την πολιτική κατάσταση και αυτό 
είχε δύο διαστάσεις. Η πρώτη ήταν η εµπλοκή του προγράµµατος στην 
καθηµερινή πολιτική αντιπαράθεση και συνέβη από τους γιατρούς κυρίως, στο 
ΚΥ της Πρίστινα. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει µε τις βαθύτερες αλλαγές 
που προκάλεσε η έλευση του HIS. ∆ηµιουργήθηκε αναταραχή στην µέχρι τότε 
ισορροπία γνώσης, άρα και δύναµης, τόσο στη µικροκοινωνία κάθε 
νοσηλευτικού ιδρύµατος όσο και γενικότερα µεταξύ των φορέων πολιτικής 
υγείας. Εποµένως ο έλεγχος και η «κατοχή» του συστήµατος αποτέλεσε και 
αποτελεί αντικείµενο ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων παικτών (πολιτικών, 
γιατρών, δηµοτικών αρχών, ινστιτούτου δηµόσιας υγείας κ.α.).  

Η στάση των εργαζοµένων απέναντι στο HIS θα µπορούσε να επηρεάζεται και 
από µία ακόµη παράµετρο, αυτή της ουσιαστικής απουσίας ποινών και 
κινήτρων. ∆εν δίνονται ιδιαίτερα κίνητρα στους χειριστές ή άλλο υγειονοµικό 
προσωπικό ανάλογα µε την παραγωγικότητα τους, «τουλάχιστον όχι µε το 
περιεχόµενο που έχει η λέξη στα Βαλκάνια, δηλαδή οικονοµικό κίνητρο». Ως 
κίνητρο µπορεί να θεωρηθεί η επισήµανση ότι η καταγραφή του φόρτου 
εργασίας των εργαζοµένων ή του ΚΥ στο σύνολο του, αποτελεί και το καλύτερο 
αποδεικτικό για την αποδοτικότητα τους. 

Υπήρξε κατηγορηµατική κατάφαση ότι υπάρχουν ποινές σε περίπτωση που 
κάποιος δεν κάνει σωστά την δουλειά του, δεν δόθηκε όµως απάντηση µε ποιο 
µηχανισµό γίνεται ο έλεγχος και ποιες είναι οι ποινές αυτές. Η υποχρέωση 
πάντως των εργαζοµένων να καταγράφουν τα δεδοµένα αποτελεί µέρος των 
job description τους για το συγκεκριµένο ΚΥ. Επίσης συνδέεται και µε το 
νόµο 2004/4 όπου αναφέρεται ότι αποτελεί υποχρέωση των εργαζοµένων η 
σωστή καταγραφή των δεδοµένων και είναι υπόλογοι οι ίδιοι και τα ΚΥ σε 
περιπτώσεις λανθασµένων καταγραφών.   

Όπως επισηµαίνεται και στις ετήσιες αναφορές οι χαµηλοί µισθοί σε 
συνδυασµό µε το αυξηµένο φόρτο εργασίας αποτελούν σηµαντικό ανασταλτικό 
παράγοντα αλλά πολλοί εργαζόµενοι έχουν αυξηµένο το αίσθηµα της 
υπευθυνότητας και της επιθυµίας να αισθάνονται περήφανοι για το έργο τους.  

Νοµοθετικό Πλαίσιο 
Το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του HIS/Kosovo µέχρι του παρόντος καθορίζεται 
από 3 νοµοθετικές πράξεις 9 76 77 που ψηφίστηκαν το 2004. Πρόκειται για τον 
Γενικό Νόµο για την Υγεία στο Κόσοβο που ψηφίστηκε πρώτος τον Φεβρουάριο 
του 2004, για να ακολουθήσουν δύο ειδικότεροι νόµοι για τον ιδιωτικό τοµέα 
στην Υγεία και για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των πολιτών στις 
υπηρεσίες υγείας. 

• Νόµος για την υγεία 

Το άρθρο 9 ορίζει ότι σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν φροντίδες υγείας 
υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα ιατρικών πληροφοριών και µε το άρθρο 23 
ορίζεται ότι η συµµετοχή σε αυτό αποτελεί µέρος της φροντίδας υγείας των 
υπηρεσιών. 

Το άρθρο 12 ορίζει ότι µεταξύ των άλλων αρχών που διέπουν τη λειτουργία του 
Συστήµατος Υγείας στο Κόσοβο είναι και η εφαρµογή διεθνών standards για 
τη διασφάλιση της ποιότητας µεταξύ άλλων και για την προστασία των 
χρηστών. 
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Το άρθρο 15 ορίζει την Κυβέρνηση του Κοσόβου υπεύθυνη για να λάβει µέτρα 
που θα εξασφαλίσουν τα δικαιώµατα των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και 
των πολιτών εν γένει.  

Το άρθρο 19 περί των δικαιωµάτων των ασθενών περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 
το δικαίωµα στη διατήρηση του απορρήτου από τους επαγγελµατίες υγείας. 

Το άρθρο 21 ορίζει πως η εφαρµογή στην πράξη των δικαιωµάτων των ασθενών 
θα οριστεί µε ειδική κανονιστική πράξη (special normative act). 

Ολόκληρο το 11ο κεφάλαιο του νόµου (άρθρα 62-68) είναι αφιερωµένο στο 
σύστηµα ιατρικών πληροφοριών. Αναλυτικά το κεφάλαιο αυτό ορίζει ότι: 

• υπάρχει ένα, ενοποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα υγείας,  

• τα υγειονοµικά ιδρύµατα είναι υπόχρεα στο να συλλέγουν τα δεδοµένα και να 
τα αποστείλουν στο Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας, 

• τα στοιχεία που αφορούν την παρεχόµενη φροντίδα υγείας προέρχονται από 
τα καταγεγραµµένα δεδοµένα, 

• οι κανονισµοί και τα standards που διέπουν τη λειτουργία του συστήµατος θα 
οριστούν από το Υπουργείο µετά από πρόταση του  Ινστιτούτου ∆ηµόσιας 
Υγείας, 

•  οι επαγγελµατίες και τα ιδρύµατα υγείας υποχρεούνται να δίνουν αναφορά 
στα αρµόδια όργανα, σεβόµενοι το ιατρικό απόρρητο εκτός από τις περιπτώσεις 
που αναφέρει ο σχετικός νόµος, 

• οι επαγγελµατίες υγείας είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και ορθότητα των 
πληροφοριών που καταγράφουν, 

• Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρµογής των 
παραπάνω υποχρεώσεων, 

• το είδος και το περιεχόµενο των δεδοµένων, η συλλογή, επεξεργασία και 
χρήση αυτών και ο µηχανισµός αναφοράς στα αρµόδια όργανα θα οριστούν µε 
νοµοθετική πράξη (sub-legal act) του Υπουργείου Υγείας. 

Τα άρθρα 100, 101 & 102 ο νοµοθέτης ορίζει τις εποπτικές αρχές που ισχύουν 
στο σύστηµα υγείας. Ως ανώτερη αρχή ορίζεται Γενικό Υγειονοµικό Συµβούλιο 
(General Health Council) το οποίο, µεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνο και για 
την εφαρµογή των κανονισµών ιατρικής ηθικής κατά την άσκηση των ιατρικών 
πράξεων. Ο νόµος όµως δεν ορίζει τις δυνατότητες που µεταβιβάζονται στο 
Συµβούλιο αλλά παραπέµπει για οργανωτικά ζητήµατα σε επόµενη νοµοθετική 
πράξη(sub-legal act). Το Συµβούλιο θα ξεκινούσε τη λειτουργία του από την 
1η Ιανουαρίου 2005. Ο επαγγελµατικός έλεγχος θα ασκείται από την 
Υγειονοµική Επιθεώρηση (Health Inspectorate) η οποία µεταξύ άλλων θα 
επιβλέπει και για την εφαρµογή των κανονισµών σε ζητήµατα ηθικών αρχών. 

Στα άρθρα 118 & 119 ορίζονται τα πειθαρχικά µέτρα και οι ποινές που θα 
επιβάλλονται. Τα πειθαρχικά µέτρα εναντίον ενός υγειονοµικού φορέα θα 
επιβάλλονται, µεταξύ άλλων, και όταν παραβιάζονται κανονισµοί του κώδικα 
ιατρικής ηθικής. Ξεκινούν από έγγραφη προειδοποίηση, κατόπιν χρηµατική 
ποινή και σε αδυναµία του φορέα να συµµορφωθεί στο τέλος θα αφαιρείται η 
άδεια λειτουργίας του.  
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Οι χρηµατικές ποινές ορίζονται ότι επιβάλλονται σε υγειονοµικούς φορείς, 
στους επικεφαλής των φορέων και σε επαγγελµατίες υγείας εφόσον, µεταξύ 
άλλων, δεν τηρούν ιατρικούς φακέλους και δεν συλλέγουν ιατρικές 
πληροφορίες όπως υποχρεούνται και όταν υποπίπτουν σε παραβιάσεις ηθικών 
και επαγγελµατικών αρχών.  

Το περίεργο µε τα παραπάνω είναι ότι στο άρθρο 120 που ορίζονται οι 
περιπτώσεις στις οποίες ο πολίτης µπορεί να προσφύγει ζητώντας ποινικές και 
αστικές ευθύνες, ενώ περιλαµβάνονται µια σειρά από ιατρικά λάθη και 
παραλείψεις που οδηγούν σε σωµατικές βλάβες, αναπηρίες ή θάνατο, δεν 
περιλαµβάνονται ηθικές βλάβες από παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και 
της µυστικότητας από αδυναµία του συστήµατος να προστατέψει τα αγαθά 
αυτά.  

Πέρα από τις συγκεκριµένες αναφορές στο πληροφοριακό σύστηµα υγείας, 
τους περιορισµούς που αφορούν ηθικές αρχές και ειδικότητα την µυστικότητα 
και το ιατρικό απόρρητο, σε κάποια άρθρα του νόµου µπορούµε να 
επισηµάνουµε στοιχεία που συνδέουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των 
υγειονοµικών ιδρυµάτων µε τους σκοπούς και στόχους λειτουργίας του 
HIS/Kosovo.  

Τα άρθρα 56 & 61 αναφέρονται στον τρόπο χρηµατοδότησης και στο 
µελλοντικό σχεδιασµό από πλευράς των υγειονοµικών ιδρυµάτων. Ο νόµος 
αναφέρει ότι η χρηµατοδότηση τους εξαρτάται και από τον όγκο εργασίας που 
παρέχει το ίδρυµα, ότι πρέπει να διατηρεί και να υποβάλει στοιχεία και 
αναφορές για το έργο που παράγει. Επίσης ο νόµος αναφέρει ότι κατά τον 
µελλοντικό σχεδιασµό κάθε ίδρυµα πρέπει να υποβάλει ένα Ετήσιο Σχέδιο 
περιλαµβάνοντας µεταξύ άλλων και τµήµα για τη διοίκηση και οργάνωση του 
ιδρύµατος καθώς και στόχους αναφορικά µε τους δείκτες λειτουργίας του, 
υγειονοµικούς και άλλους.  

• Νόµος για Υποχρεώσεις-∆ικαιώµατα Ασθενών 

Το άρθρο 19 ορίζει τα δικαιώµατα των πολιτών στην πρόσβαση σε έγγραφα 
σχετικά µε την υγεία του. Αναλυτικά τα δικαιώµατα αυτά είναι τα εξής: 

• δικαίωµα πρόσβασης (access) σε δεδοµένα από υπηρεσίες υγείας που του 
προσφέρθηκαν, 

• δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τη διαχείριση δεδοµένων από υπηρεσίες 
υγείας που του προσφέρθηκαν, 

• δικαίωµα στην διόρθωση ή συµπλήρωση των δεδοµένων, εάν κατά την άποψη 
του είναι ελλιπή ή λανθασµένα � µε τρόπο ώστε να µην χάνονται οι αρχικές 
πληροφορίες, 

• δικαίωµα να εξουσιοδοτήσει εγγράφως τρίτο άτοµο για πρόσβαση στον 
φάκελο του, 

• οι κανόνες διαχείρισης και προστασίας των δεδοµένων θα οριστούν 
αναλυτικά από νοµοθετική πράξη(sub-legal act) του Υπουργείου. 

Το άρθρο 20 ορίζει τα δικαιώµατα στο απόρρητο και τη µυστικότητα των 
πληροφοριών. Αναλυτικά αυτά είναι: 
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• δικαίωµα στην προστασία της µυστικότητας (secrecy) και του απορρήτου 
(confidentiality) των πληροφοριών, ιατρικών και άλλων, που περιέχονται σε 
έγγραφα που τον αφορούν, 

• δικαίωµα του ασθενούς να ορίσει τα πρόσωπα που µπορούν να ενηµερωθούν 
για την κατάσταση της υγείας του, 

• δικαίωµα του ασθενούς να ορίσει τα πρόσωπα που θα ειδοποιηθούν σε 
περίπτωση ενδονοσοκοµιακής νοσηλείας του και σε σηµαντικές µεταβολής της 
κατάστασης της υγείας του. 

Το άρθρο 21 ορίζει µέσα στις υποχρεώσεις του ασθενούς την υποχρέωση να 
παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και 
αποδεικτικά για τα ατοµικά δεδοµένα. 

Το άρθρο 22 ορίζει ότι οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο θα ασκούνται 
τα δικαιώµατα των ασθενών θα ρυθµίζονται από κανόνες που θα θεσπίσει το 
ίδρυµα σε συνέπεια µε τις αρχές του νόµου. 

Το άρθρο 23 ορίζει σαφώς ότι όσοι παρέχουν υγειονοµικές υπηρεσίες 
υποχρεούται να ενηµερώσουν αµέσως τον ασθενή για τα δικαιώµατα του.  

• Νόµος για τον Ιδιωτικό τοµέα Υγείας 

Με βάση τον νόµο 2004/50 µέσα στις βασικές υποχρεώσεις των ιδιωτικών 
ιατρείων, κλινικών και άλλων ιδιωτικών ιατρικών ιδρυµάτων, που ορίζονται από 
το άρθρο 5, είναι η σαφής και ξεκάθαρα διατυπωµένη υποχρέωση να 
συµµετέχουν στο πανεθνικό πληροφοριακό σύστηµα υγείας.  

Επιπλέον από το ίδιο άρθρο ορίζεται η υποχρέωση των ιδρυµάτων να διατηρούν 
πλήρεις και σε καλή κατάσταση, κατά τη χρήση και φύλαξη τους, όλους τους 
ιατρικούς φακέλους και τα λοιπά συναφή έγγραφα των ασθενών, µέχρι του 
χρονικού ορίου που ορίζει ο νόµος. Στις υποχρεώσεις τους συµπεριλαµβάνεται 
και η επαρκής προστασία των εγγράφων. Αν και δεν γίνεται σαφής αναφορά σε 
φακέλους ηλεκτρονικής µορφής, ερµηνεύοντας τη γενική διατύπωση του 
άρθρου µε βάση τον ορισµό της έννοιας health documentation στο γενικό 
νόµο περί υγείας, τότε σαφώς συµπεριλαµβάνονται και αυτοί στα έγγραφα που 
έχουν σχέση µε τη νοσηλεία των ασθενών.  

Τέλος το ίδιο άρθρο ορίζει σαφώς ότι υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα 
των ασθενών όπως αυτά ορίζονται από τον σχετικό νόµο. 

Σύγκριση µε την Οδηγία 95/46/EC 
• Άρθρο 1/ Περιλαµβάνει την διακήρυξη ότι γενική αρχή της Οδηγίας 
αποτελεί η προστασία της ασφάλειας και της εµπιστευτικότητας των 
προσωπικών δεδοµένων. Παροµοίως η νοµοθεσία στο Κόσοβο διακηρύσσει 
ότι µεταξύ των βασικών αρχών στο σύστηµα υγείας είναι η διαφύλαξη του 
ιατρικού απορρήτου (άρθρο 19 Ν2004/4 & άρθρο 20 Ν.2004/38). 

• Άρθρο 6/ Όπου τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή (accurate) και 
σύγχρονα (up-to-date). Κατ� αντιστοιχία (κεφ. 11 Ν2004/4) ορίζεται ως 
υποχρέωση του υγειονοµικού προσωπικού να καταγράφει ακριβή και πλήρη 
δεδοµένα. Στο θέµα όµως της επικαιρότητας των πληροφοριών υπάρχει 
όπως αναφέρθηκε οργανωτικό κενό και πιθανόν τεχνικά προβλήµατα τα 
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οποία έχουν προκαλέσει µεγάλες καθυστερήσεις στην είσοδο των 
δεδοµένων. 

• Άρθρο 10/ Όπου ορίζεται το δικαίωµα του πολίτη να ενηµερώνεται για την 
αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων. Νοµοθετικά 
υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη καθώς ορίζεται το δικαίωµα στην ενηµέρωση 
(Άρθρο 19 Ν.2004/38) χωρίς ωστόσο να καθορίζεται το είδος της 
ενηµέρωσης που δικαιούται. Το δικαίωµα αυτό τεκµηριώνεται και από την 
υποχρέωση (Άρθρο 23 Ν.2004/38) των ιδρυµάτων να ενηµερώνουν τους 
ασθενείς για τα δικαιώµατα τους. Σε οργανωτικό όµως επίπεδο τα ιδρύµατα 
δεν έχουν προχωρήσει στην πρακτική εφαρµογή του. 

• Άρθρο 12/ Όπου ορίζεται το δικαίωµα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις 
προσωπικές τους πληροφορίες.  Παροµοίως (άρθρο 19 Ν2004/38) ορίζεται 
το δικαίωµα πρόσβασης (access) των ασθενών σε δεδοµένα από υπηρεσίες 
υγείας που του προσφέρθηκαν. 

• Άρθρο 12/ Όπου ορίζεται το δικαίωµα του πολίτη να διορθώνονται ή να 
διαγράφονται τα στοιχεία του. Παροµοίως (άρθρο 19 Ν2004/38) ορίζεται το 
δικαίωµα στη διόρθωση ή συµπλήρωση των δεδοµένων αλλά χωρίς απώλεια 
δεδοµένων.  

• Άρθρο 17/ Όπου ορίζεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του 
συστήµατος να χρησιµοποιεί κάθε τεχνικό µέσο που εγγυάται την ασφάλεια 
των πληροφοριών από καταστροφή ή παράνοµη παρέµβαση. Αποτελεί και 
την αρχή µε τη µεγαλύτερη θεωρητική και πρακτική εφαρµογή στο Κόσοβο. 
Καταρχάς νοµοθετικά δεσµεύεται η Κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την 
προστασία των δεδοµένων (Άρθρο 15 Ν.2004/4) υιοθετώντας διεθνή 
πρότυπα (Άρθρο 12 ν2004/4) ενώ τα υγειονοµικά ιδρύµατα και οι 
διευθυντές τους είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν πλήρη και ακριβή 
στοιχεία, ορίζοντας και τις ποινές στην περίπτωση του αντιθέτου (Άρθρα 
118-119 Ν2004/4). Σε πρακτικό επίπεδο έχουν περιγραφή προηγουµένως 
µια σειρά από τεχνικά µέτρα και προσαρµογές που σκοπό έχουν να 
προστατέψουν την ακεραιότητα, τη διαθεσιµότητα και την 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών και να εµποδίζουν κακόβουλες πράξεις, 
αδικαιολόγητη ή λανθασµένη αποκάλυψη των στοιχείων, φυσική 
καταστροφή ή απώλεια λόγω λειτουργικού σφάλµατος των πληροφοριών. 
∆οκιµασµένα στην πράξη δεν έχουν παρουσιάσει µέχρι στιγµής αδύναµα 
σηµεία. Κρίσιµο σηµείο για το µέλλον θα είναι η διαβίβαση πληροφοριών 
µέσω Ίντερνετ.  

• Άρθρα 22-24: Όπου ορίζεται το δικαίωµα των πολιτών να ζητούν δικαστική 
ικανοποίηση, επιβολή κυρώσεων και αποζηµίωση σε περίπτωση που 
παραβιαστούν τα δικαιώµατα του. Σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα 
ιατρικής ηθικής υπάρχουν (Άρθρα 118-119 Ν2004/4) σειρά κυρώσεων και 
προστίµων τα οποία κλιµακώνονται. Αµφιλεγόµενη όµως είναι η διατύπωση 
του νόµου (Άρθρο 120 Ν.2004/4) σχετικά µε το δικαίωµα του ασθενούς να 
προσφύγει στα δικαστήρια σε περίπτωση βλάβης από ιατρικά λάθη ή 
παραλείψεις. Ως βλάβη ο νόµος ορίζει σωµατικές βλάβες, αναπηρίες ή 
θάνατο. Το πρόβληµα της ηθικής βλάβης λόγω παραβίασης του ιατρικού 
απορρήτου θα επιλυθεί δικονοµικά όταν προσφύγει κάποιος πολίτης στα 
δικαστήρια για το λόγο αυτό. Νοµικά πάντως θεωρείται παρακινδυνευµένη 
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η διεύρυνση του ορισµού της βλάβης από ιατρικό σφάλµα ή παράληψη ώστε 
να συµπεριλάβει και την ηθική βλάβη.  

• Άρθρο 28/ Όπου ορίζεται η δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την 
διερεύνηση, παρέµβαση και δικαστική παρέµβαση σε περιπτώσεις 
παραβίασης των παραπάνω αρχών. Η εφαρµογή του στο Κόσοβο είναι 
αµφιλεγόµενη (στην καλύτερη περίπτωση αποσπασµατική) γιατί 
νοµοθετικά υπάρχει πρόβλεψη για δηµιουργία του Γενικού Υγειονοµικού 
Συµβουλίου (Άρθρα 100-102 Ν.2004/) το οποίο όµως δεν είναι ανεξάρτητη 
αρχή, και στα καθήκοντα του περιλαµβάνεται η επίβλεψη γενικά ηθικών 
κανονισµών και οι λεπτοµέρειες λειτουργίας του παραπέµπονται σε 
κανονιστική πράξη.  

• Άρθρο 28/ Όπου ορίζεται το δικαίωµα του ασθενούς να προσφεύγει στην 
Ανεξάρτητη Αρχή και να ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα της προσφυγής 
του. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα αλλά αν δεχτούµε την 
προηγούµενη σύνδεση µε το Γενικό Υγειονοµικό Συµβούλιο τότε το 
δικαίωµα αυτό θα ορίζεται από την κανονιστική πράξη. 

Αρχές της Οδηγίας που δεν έχουν εφαρµογή στο Κόσοβο 
• Άρθρα 6, 8 & 16: Το είδος και το περιεχόµενο των δεδοµένων, η συλλογή, 
επεξεργασία και χρήση αυτών και ο µηχανισµός αναφοράς στα αρµόδια 
όργανα θα οριστούν µε νοµοθετική πράξη (sub-legal act) του Υπουργείου 
Υγείας (κεφ 11 Ν.2004/4).  

• Άρθρο 11: ∆εν υπάρχει αναφορά στο δικαίωµα του ασθενούς να απαιτείται η 
ενηµερωµένη συναίνεση του (informed consent) προτού αποκαλυφθούν 
προσωπικά δεδοµένα του από τον φορέα συλλογής και επεξεργασίας τους σε 
τρίτο πρόσωπο.  

• Άρθρο 14: ∆εν υπάρχει καµία νοµική ή οργανωτική αναφορά σε ζητήµατα 
direct marketing, αφενός γιατί δεν υφίσταται τέτοια εµπορική πρακτική 
στο Κόσοβο, αφετέρου γιατί η συλλογή και επεξεργασία γίνεται 
αποκλειστικά από κρατικούς φορείς και δεν υπάρχει ενδεχόµενο να 
πουληθούν επίσηµα τα δεδοµένα των ασθενών. 

• Άρθρο 14: ∆εν υπάρχει αναφορά στο δικαίωµα του ασθενούς να αντιτίθεται 
στην επεξεργασία των δεδοµένων του. 

• Άρθρο 15: ∆εν υπάρχει αναφορά στο δικαίωµα του ασθενούς να 
προστατεύεται από νοµικές συνέπειες που προκύπτουν από την αυτόµατη 
επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων.  

• Άρθρα 29 & 30: ∆εν προβλέπεται η ίδρυση τέτοιου οργάνου. 

Επιπλέον αρχές του νοµοθετικού πλαισίου του Κοσόβου 
• Υπάρχει ένα, ενιαίο σύστηµα συλλογής ιατρικών πληροφοριών (άρθρο 9 
Ν.2004/04) στο οποίο είναι υποχρεωτική η συµµετοχή και των ιδιωτικών 
υγειονοµικών ιδρυµάτων (άρθρο 5 Ν. 2004/50). Το άρθρο αυτό εξασφαλίζει 
την προστασία των πληροφοριών από πολυδιάσπαση και υποχρεώνει η 
ανάπτυξη επιπλέον εργαλείων επεξεργασίας ιατρικών πληροφοριών να 
γίνεται συµβατά µε το HIS/Kosovo. 
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• Ο ασθενής δικαιούται να εξουσιοδοτήσει επίσηµα τρίτο άτοµο ώστε να έχει 
πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο (άρθρο 19 Ν. 2004/38). 

• Ο ασθενής δικαιούται να ορίσει τρίτα άτοµα τα οποία θα ενηµερώνονται για 
την πορεία της υγείας του και θα ειδοποιηθούν σε αιφνίδια αλλαγή της 
κλινικής του εικόνας (άρθρο 20 Ν. 2004/38). 

•  Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά (άρθρο 21 Ν. 2004/38) στην υποχρέωση 
και των ασθενών να δίνουν ακριβείς πληροφορίες στο υγειονοµικό 
προσωπικό. Το άρθρο αυτό καθιστά µε έµµεσο τρόπο συνυπεύθυνους τους 
ασθενείς �στο µέτρο του εφικτού- για την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στο HIS/Kosovo.  

6. Ακρίβεια των πληροφοριών 
Ο προβληµατισµός σχετικά µε την ποιότητα των δεδοµένων αποτελούσε κοινό 
τόπο όλων των συνοµιλιών, συνεντεύξεων και γραπτής επικοινωνίας, 
ξεκινώντας από το πρώτο e-mail επικοινωνίας µε το Υπουργείο Υγείας. 
Οµόφωνα και κατηγορηµατικά όλοι οι συνοµιλητές εξέφρασαν την 
απογοήτευση τους για το χαµηλό επίπεδο της ποιότητας των πληροφοριών, 
γεγονός το οποίο µε τη σειρά του υπονοµεύει την ποιότητα των στατιστικών 
αναλύσεων και την αξιοπιστία των αναφορών που παράγονται.  

∆όθηκαν αρκετές εξηγήσεις και παραδείγµατα για το φαινόµενο, αλλά 
συγκεκριµένα στοιχεία για την έκταση και τα αίτια του προβλήµατος δεν 
υπάρχουν καθώς ποτέ δεν είχε γίνει συστηµατική αξιολόγηση της ποιότητας 
των δεδοµένων, ούτε φυσικά υπάρχει δοµηµένος µηχανισµός για να γίνεται 
κάτι τέτοιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Ένας συχνά αναφερόµενος λόγος είναι ο κακός γραφικός χαρακτήρας στα 
φύλλα SISh-001. Το πρόβληµα εδώ εντοπίζεται και στα πεδία κειµένου και στα 
πεδία κωδικών.  Όπως αναφέρθηκε σε µία συνέντευξη «(οι εργαζόµενοι στο 
στατιστικό γραφείο) �ότι διαβάζουν στο SISh-001, αυτό εισάγουν στη βάση 
(�) το πρόβληµα βρίσκεται στην καταγραφή των δεδοµένων. Για παράδειγµα 
υπάρχει πρόβληµα µε τον κακό γραφικό χαρακτήρα». Η φράση αυτή αφήνει να 
υπονοηθεί ότι πιθανόν να υπάρχουν λανθασµένες καταγραφές στους κωδικούς 
όχι µόνο εκ παραδροµής (κακός γραφικός χαρακτήρας) αλλά ίσως να υπάρχουν 
και πιο συστηµατικά λάθη (π.χ. άγνοια κωδικών). 

Η κωδικοποίηση αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα είτε λόγω ανεπάρκειας των 
κωδικών είτε λόγω λανθασµένης χρήσης τους. Ενδιαφέρον είναι το παράδειγµα 
εντοπισµού ενός χονδροειδούς λάθους, όπου µία γιατρός ενός ΚΥ έγραφε τον 
κωδικό της διάγνωσης στο πεδίο του κωδικού της ιατρικής πράξης και 
αντίστροφα. Το αποτέλεσµα ήταν ο κωδικός Α30 για την απλή ιατρική εξέταση 
να εγγράφεται στη διάγνωση όπου αντιστοιχούσε στον κωδικό Α30.00 της 
λέπρας (!!!). Το αποτέλεσµα ήταν µέσα σε λίγους µήνες να καταγραφούν 300 
περιστατικά λέπρας στο συγκεκριµένο ΚΥ. Το θετικό είναι ότι από τον έλεγχο 
των εγγραφών εντοπίστηκε η γιατρός, η οποία στο µεταξύ είχε αντιληφθεί και 
διορθώσει το λάθος της, και βεβαιώθηκε το σφάλµα. Το αρνητικό σηµείο που 
καταδεικνύει αυτό το παράδειγµα είναι ότι λιγότερο τρανταχτά λάθη, που 
αποτελούν και το σύνηθες, δεν µπορούν να αναγνωριστούν µε τον τρόπο αυτό. 
Οι έλεγχοι λογικών σφαλµάτων αποτελούν έναν τρόπο ελέγχου όµως δεν είναι 
δοµηµένος, παρουσιάζει κενά και τέλος, δεν παρέχει συγκρίσιµα αποτελέσµατα. 
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Ένας ερωτώµενος παραδέχτηκε επίσης ότι πηγή σφάλµατος, ειδικότερα 
ελλείψεων στα δεδοµένα, µπορεί να αποτελέσει ο φόρτος εργασίας. Όπως 
αντιλήφθηκε και ο ίδιος σε ηµέρες ή ώρες µε αυξηµένη κίνηση υπάρχει 
περίπτωση µέρος των επισκέψεων να µην καταγράφονται στα φύλλα SISh-001  
και εποµένως να µην εισάγονται τα δεδοµένα. Ο ίδιος θεωρεί ότι το φαινόµενο 
είναι µικρής έκτασης (ίσως 1-2% των περιπτώσεων) αλλά δεν µπορεί να 
γνωρίζει την ακριβή έκταση του. 

Όπως ανέφεραν πάντως αρκετοί από τους ερωτώµενους (καθώς και οι 
αναφορές) η εκπαίδευση του διοικητικού και υγειονοµικού προσωπικού ήταν 
ικανοποιητική, οι ορισµοί των πεδίων των δεδοµένων ήταν ξεκάθαροι και 
σαφώς ορισµένοι και οι εργαζόµενοι µπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του έργου. 

Όπως αναφέρεται στην αναφορά του 2003, η διασφάλιση της ποιότητας των 
δεδοµένων αναγκαστικά λόγω των χρονικών περιορισµών δεν αποτέλεσε 
προτεραιότητα της οµάδας ανάπτυξης του HIS. Γι� αυτό εκφράζονταν φόβοι ότι 
πιθανόν να υπάρξει αµφισβήτηση για την ορθότητα και την ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων, όπως και πράγµατι συνέβη. 

Πρόσφατα ορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας υπεύθυνοι ποιότητας (quality 
managers) σε όλα τα νοσοκοµεία και τα ΚΥ του Κοσόβου. Μέρος των ευθυνών 
τους αποτελεί και ο έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων και γενικά η 
ποιότητα των εγγραφών στο επίσηµο σύστηµα ιατρικής πληροφορικής 
σύµφωνα µε τον νόµο 2004/4 για την υγεία. Ο  κεντρικός συντονισµός τους 
πρέπει να γίνεται από το Ι∆Υ το οποίο, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει την ευθύνη 
για τη δηµιουργία µηχανισµών εξασφάλισης της ποιότητας των δεδοµένων και 
είναι γενικότερα υπόλογο για την αξιοπιστία των στατιστικών αναλύσεων.  

Η ανάθεση αυτής της ευθύνης στο Ι∆Υ δεν είναι τυχαία καθώς το Ι∆Υ έχει 
κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία και αξιοποίηση των πληροφοριών. Μεταξύ των 
υποχρεώσεων του Ι∆Υ είναι να παράγει και να διανέµει συγκεντρωτικές 
αναφορές και στατιστικά στοιχεία για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας. 
Μετά την παραγωγή τους γίνεται ανάλυση των δεδοµένων, µε συνεργασία των 
τµηµάτων ιατρικής πληροφορικής και κοινωνικής ιατρικής, και παράγονται 
αναλύσεις των πληροφοριών και προτάσεις για µελλοντικές δράσεις και 
πολιτικές (Εικόνα 4). Για πρώτη φορά εφαρµόστηκαν τα παραπάνω µέσα στο 
2005, χρησιµοποιώντας στοιχεία του 2004. Σε µία συνέντευξη αναφέρθηκε 
σχετικά ότι «όταν παράγεται κάτι για πρώτη φορά είναι λογικό επακόλουθο να 
µην είναι τόσο τέλειο (�) χρειάζονται αρκετές βελτιώσεις να γίνουν σε πολλά 
επίπεδα». 
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Θεωρητικά πρέπει να παράγονται αναφορές κάθε 3 µήνες και συγκεντρωτικά 
αποτελέσµατα ανά έτος. Ουσιαστικά λοιπόν το Ι∆Υ παίζει το ρόλο της κεντρικής 
µονάδας διαχείρισης των πληροφοριών για λογαριασµό του Υπουργείου. Η 
ανάθεση του έργου αυτού στο Ι∆Υ είναι προσωρινή και αποτελεί λύση που 
γεφυρώνει το διάστηµα από το οποίο το Υπουργείο ανέλαβε τον έλεγχο του 

συστήµατος εωσότου υπάρξει µόνιµη νοµοθετική ρύθµιση. Ο νόµος αναφέρεται 
επιγραµµατικά στην ύπαρξη του συστήµατος και αναµένονται από το 
Υπουργείο διαχειριστικές οδηγίες (Administrative instructions) που θα 
ρυθµίζουν τις  λεπτοµέρειες. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε µία 
συνέντευξη: «δεν υπάρχει τίποτε σίγουρο, όλα είναι υπό διαπραγµάτευση». Ένα 
ζήτηµα πάντως το οποίο παραµένει ανοικτό και είναι σηµαντικό, είναι η 
ιδιοκτησία των στοιχείων (ownership of data), για το οποίο δεν γίνεται καµία 
αναφορά στο νόµο. Ένα δεύτερο παράδειγµα που αναφέρθηκε είναι τα 
πειθαρχικά µέτρα, καθώς προς το παρόν δεν δίνεται η δυνατότητα να 
προταθούν ή επιβληθούν ποινές για κακής ποιότητας δεδοµένα, καθυστερήσεις, 
ελλιπή στοιχεία κ.α. 

Ανάµεσα στους εν δυνάµει χρήστες του συστήµατος είναι και διεθνείς 
παράγοντες όπως η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (είχε χρηµατοδοτήσει κάποια 
εφαρµογή του Συστήµατος) και µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Προς το 
παρόν δεν έχει σχεδιαστεί και δεν λειτουργεί διαδικασία, επίσηµη ή όχι, µέσα 
από την οποία να µπορούν να ζητήσουν στοιχεία ή αναφορές η ΠΟΥ, ΜΚΟ κλπ. 
Μέσα στα µελλοντικά σχέδια περιλαµβάνεται και αυτή η 
δυνατότητα. Μία ιδέα είναι να διατίθενται κάποιοι 
δείκτες και στατιστικά στοιχεία από ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο.   

Back-load 
Το πρόβληµα του ρυθµού εισόδου των δεδοµένων 
αποτελεί σηµαντική διάσταση του γενικότερου 
προβλήµατος ποιότητας των δεδοµένων καθώς επηρεάζει 
την επικαιρότητα (timeliness) των πληροφοριών. Παρά 

Εικόνα 5 Καθυστερούµενα φύλλα δεδοµένων SISh-001 του 
ΚΥ Πρίστινας παραµένουν αποθηκευµένα περιµένοντας την 
είσοδο των δεδοµένων στη βάση. 

Στατιστικά γραφεία
Υγειονοµικών
ιδρυµάτων

Κεντρικός
Server 
Ινστιτούτο
∆ηµόσιας
Υγείας

Παραγωγή δεικτών για
τοπικές ανάγκες

Παραγωγή
αναφορών

Ανάλυση /
Προτάσεις

Υπουργείο
Υγείας

Εικόνα 4 Σχηµατική παράσταση των επιπέδων χρήσης του HIS/Kosovo 
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τις οργανωτικές προσπάθειες σε κάποια ΚΥ (Εικόνα 5), παρέµενε σταθερά 
δυσεπίλυτο. 

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2005 όπως αναφέρθηκε δεν υπήρχε στο 
εξεταζόµενο ΚΥ σηµαντική καθυστέρηση στην είσοδο των δεδοµένων. Έκτοτε 
υπήρξαν αρκετά προβλήµατα (που αφορούν και το software αλλά κυρίως 
προβλήµατα µε το τοπικό δίκτυο) και τα οποία εµφανίζονταν τουλάχιστον µία 
φορά την εβδοµάδα. Είχε υπολογιστεί ότι ένας ικανοποιητικός ρυθµός ήταν 80 
φύλλα/χειριστή/ηµέρα. Ο ρυθµός αυτός δεν ήταν εφικτός µε τα προβλήµατα 
αυτά και ξεκίνησαν να λιµνάζουν τα περιστατικά. Η επιβράδυνση του ρυθµού 
οφείλεται στο γεγονός ότι εφόσον δεν στέλνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
τα δεδοµένα ενός ΚΥ στις κεντρικές βάσεις δεδοµένων, αυτό αυξάνει τον όγκο 
των πληροφοριών στο τοπικό δίκτυο και επιβραδύνει σηµαντικά την ταχύτητα 
εισόδου και αποθήκευσης νέων δεδοµένων. Τη στιγµή της συνέντευξης η 
καθυστέρηση στο ΚΥ της Gjakova ήταν 4 µήνες.  

∆ιαφορετική ερµηνεία δίνεται σε µία ετήσια αναφορά όπου επισηµαίνεται η 
τεράστια διαφορά στο ρυθµό εισόδου των δεδοµένων µεταξύ των µονίµων 
υπαλλήλων του ΚΥ της Πρίστινα και εκτάκτων υπαλλήλων, οι οποίοι αµείβονται 
ανά φύλλο SISh-001 που εισάγουν στο HIS. Παράλληλα επισηµάνθηκε από 
κάποιους ερωτώµενους ότι το 8ωρο εργασίας ανταποκρίνεται σε 5 πραγµατικές 
ώρες εργασίας, υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες εν ώρα εργασίας, χαµηλός 
ρυθµός εργασίας και σερφάρισµα στο Internet. Από την αρχή της εφαρµογής 
του HIS σηµειώθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των ΚΥ στον ρυθµό 
εισόδου των δεδοµένων στην HIS [κυµαίνονται µεταξύ 3 έως 27 (!) λεπτών ανά 
φύλλο ασθενούς].  

6. Συζήτηση 

1. Εισαγωγή  
Το Κόσοβο αποτελεί µία ταραγµένη περιοχή των Βαλκανίων µε έντονα 
κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που επιδεινώθηκαν λόγω της ένοπλης 
σύγκρουσης. Η διεθνής κοινότητα από το 1999 έχει προχωρήσει σε ένα 
ευρύτατο πρόγραµµα ανοικοδόµησης και δηµιουργίας υποδοµής. Η ΕΕ 
προσπαθώντας να βελτιώσει τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων στις 
υπηρεσίες υγείας χρηµατοδότησε τη δηµιουργία ενός πληροφοριακού 
συστήµατος το οποίο σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα επεκτάθηκε σε όλη 
την επικράτεια. Η γενική εικόνα που παρουσιάζεται µετά από 3,5 χρόνια 
λειτουργίας είναι ότι πρόκειται για ένα απλό σύστηµα, προσιτό στις 
δυνατότητες υποδοµής της περιοχής, επαρκές για τις παρούσες ανάγκες και µε 
δυνατότητες µελλοντικής επέκτασης. Μέχρι στιγµής δεν έχουν αναφερθεί 
σηµαντικά προβλήµατα σε τεχνικά ζητήµατα ή σφάλµατα στην λογικής των 
σχέσεων των πινάκων της. Παρόλα αυτά διαπιστώνονται σηµαντικά 
προβλήµατα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του καθώς διατυπώνεται 
έντονη κριτική για την ποιότητα των πληροφοριών, γεγονός το οποίο οδηγεί 
στην αµφισβήτηση της ποιότητας των αναφορών που παράγονται από το HIS.  

Το οξύµωρο των παραπάνω παρατηρήσεων δεν αποτελεί µαγική εικόνα. 
Αντίθετα δικαιώνει την τοποθέτηση κάποιων θεωρητικών των πληροφοριακών 
συστηµάτων οι οποίοι προσεγγίζουν την αποτυχία (ή την επιτυχία) τους µέσα 
από το κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να 
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λειτουργήσουν. Το οξύµωρο αυτό λογικά δηµιουργεί κάποια θεµελιώδη 
ερωτήµατα γύρω από το φαινόµενο αυτό.  

Μήπως λοιπόν δεν πρέπει να µιλάµε για αποτυχία του πληροφοριακού 
συστήµατος αλλά για αποτυχία του συστήµατος υγείας και της µικροκοινωνίας 
των υγειονοµικών και διοικητικών στελεχών να ενσωµατώσουν ένα τεχνικώς 
προσιτό σύστηµα; τι µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία ενός τέτοιου 
συστήµατος: η προσαρµογή του στο πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων του 
εργασιακού περιβάλλοντος ή η προσαρµογή των εργαζοµένων στις απαιτήσεις 
του συστήµατος; ή µήπως και οι δύο προηγούµενες παρατηρήσεις είναι αληθείς 
και σε ποιο βαθµό; Μήπως τελικά ο βηµατισµός της τεχνολογία προς τις 
µελλοντικές εξελίξεις είναι πολύ ποιο γρήγορος από αυτόν που µπορεί να 
ακολουθήσει η κοινωνία ή απλώς τα φαινόµενα αυτά είναι έκφραση 
νεολουδδιτισµού;  

Τα γενικά αυτά ερωτήµατα θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε ή τουλάχιστον 
να τα επικεντρώσουµε σε συγκεκριµένα ζητήµατα µε τον σχολιασµό των 
επιµέρους στοιχείων του HIS/Kosovo. Έµφαση θα δοθεί σε δύο κυρίως 
σηµεία: την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδοµένων. Επίσης, στο πλαίσιο 
αυτό, θα επιχειρηθεί να επισηµανθούν κάποιες θετικές πρακτικές αναφορικά µε 
την πολιτική που ακολουθήθηκε σχετικά µε το HIS, αλλά και τις αρνητικές 
συνέπειες κάποιων λανθασµένων νοοτροπιών. 

2. Ασφάλεια δεδοµένων και ιατρικό απόρρητο 
Τα ζητήµατα της ασφάλειας των δεδοµένων (security) και της διασφάλισης 
του ιατρικού απορρήτου (privacy & confidentiality) αποτελούν σηµαντικές 
παραµέτρους που ορίζουν την ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήµατος αλλά 
και φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα που απασχολούν θεωρητικούς και µελετητές 
της ιατρικής ηθικής, ερευνητές, νοµικούς, οµάδες πολιτών και πολιτικούς. Παρά 
το γεγονός ότι ο διάλογος συνεχίζεται έντονος και οι µέχρι τώρα νοµοθετικές 
ρυθµίσεις έχουν συναντήσει έντονη κριτική, υπάρχει ένα ήδη διαµορφωµένο 
πλαίσιο αρχών και κανονισµών. 

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος δεν µπορεί να γίνει αγνοώντας 
τα µέχρι σήµερα καθορισµένα διεθνή πρότυπα στους τοµείς αυτούς. Αυτό ισχύει 
και για το HIS/Kosovo, κατά την ανάπτυξη και ενσωµάτωση του οποίου στο 
σύστηµα υγείας του Κοσόβου υπήρξε µέριµνα για την ικανοποίηση των 
προτύπων αυτών. Το ερώτηµα που διαµορφώνεται είναι σε ποιο βαθµό 
ικανοποιούνται οι βασικές αυτές αρχές τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο πρακτικής εφαρµογής στην καθηµερινή πράξη.  

Ως µέτρο σύγκρισης επιλέχθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/EC, η οποία 
έθεσε τα πλαίσια προστασίας των προσωπικών δεδοµένων για όλα τα κράτη-
µέλη της ΕΕ. Τα κράτη-µέλη ήταν υποχρεωµένα να προσαρµόσουν τη 
νοµοθεσία τους στα πρότυπα της Οδηγίας εντός τριετίας, όπως και έγινε. 
Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουµε ότι βάσει της Οδηγίας αυτής (άρθρο 28) 
δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων. 

Η επιλογή αυτή έγινε µε βάση τα εξής κριτήρια: 

− η Οδηγία αποτελεί επίσηµο νοµικό κείµενο το οποίο έχει δεσµευτική ισχύ 
για τα 15 κράτη-µέλη, 
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− αποτελεί κείµενο προτύπων µε διεθνή ισχύ και κύρος, 

− η διακυβέρνηση του Κοσόβου βασίζεται στην αρχή εναρµόνισης µε διεθνή 
πρότυπα, 

− µακροπρόθεσµος στόχος αποτελεί η ευρωπαϊκή ενσωµάτωση του Κοσόβου 
(ανεξαρτήτως της µελλοντικής του πολιτικής κατάστασης) και τέλος 

− η χρηµατοδότηση του συστήµατος προήλθε από κεφάλαια της ΕΕ. 

Η σύγκριση των αρχών που αναφέρονται στην Οδηγία (Παράρτηµα Γ), 
γίνεται µε το σύνολο των νοµικών αναφορών, τεχνικών παραµέτρων και 
οργανωτικών διαδικασιών που ικανοποιούν την κάθε αρχή. Ξεχωριστή 
αναφορά θα γίνει σε στοιχεία του HIS τα οποία υπερβαίνουν τις αρχές του 
κειµένου, τις αρχές οι οποίες δεν ικανοποιούνται καθώς και στα σηµεία που 
εντοπίζεται πιθανή σύγκρουση. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η Οδηγία 
αποτελεί ένα γενικότερο νοµοθετικό κείµενο γύρω από την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων και είναι επόµενο κάποιες αρχές του να µην 
αναφέρονται σε ιατρικά δεδοµένα. 

Εξετάζοντας τα στοιχεία από το Κόσοβο διαπιστώνεται ότι η πολιτική που 
ασκείται είναι µάλλον ανισοβαρής και ελλιπής απέναντι στο ζήτηµα του 
ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ιατρικών δεδοµένων(Πίνακας 7). 
Σε νοµοθετικό επίπεδο το Υπουργείο Υγείας αναλαµβάνει την ευθύνη 
προστασίας τους, δεσµεύεται για την υιοθέτησης διεθνών προτύπων  και 
εγγυάται ξεκάθαρα και ανεπιφύλακτα µια σειρά από δικαιώµατα στους 
ασθενείς. Προχωρώντας όµως σε βαθύτερο επίπεδο συγκεκριµένων 
κανονισµών και διαδικασιών παρουσιάζεται νοµικό κενό καθώς υπάρχουν 
συνεχείς αναφορές σε κανονιστικές πράξεις που θα ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες 
αυτές.  Μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2005 δεν είχε δηµιουργηθεί τέτοιο πλαίσιο.  

Η απουσία κανονιστικού πλαισίου επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των 
συνεντεύξεων σύµφωνα µε τα οποία υπάρχει µια διαδικασία 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων γύρω από τη διαχείριση 
και την ιδιοκτησία των δεδοµένων.  

 Πράξεις Ελλείψεις 

Νοµοθετικές 
ρυθµίσεις 

• Το Υπουργείο αναλαµβάνει την 
ευθύνη λειτουργίας του HIS. 

• Ψήφιση 3 σχετικών νόµων. 

• Εγγύηση ελάχιστων δικαιωµάτων 
των ασθενών. 

• ∆έσµευση για υιοθέτηση διεθνών 
προτύπων. 

• Απουσία αναλυτικού 
κανονιστικού πλαισίου 

• Ελλείψεις σε σηµαντικές αρχές 
(π.χ. αποκάλυψη δεδοµένων σε 
τρίτους). 

• Απουσία πλαισίου προσφυγής των 
ασθενών σε περίπτωση 
παραβίασης απορρήτου. 

Τεχνικές 
παράµετροι 

• Περιορισµοί (κωδικός, 
δικαιώµατα πρόσβασης, 
καταγραφή) στην πρόσβαση 

• Απουσία µηχανισµών προστασίας 
από ηλεκτρονική επίθεση 
(π.χ.κρυπτογραφικά συστήµατα, 
περιορισµοί στην έκταση 
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Πίνακας 7. Πράξεις και παραλείψεις σχετικές µε την ασφάλεια και την εµπιστευτικότητα 
των δεδοµένων του HIS/Kosovo  

Ακόµη όµως και σε επίπεδο αρχών το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο δεν είναι 
πλήρες όπως φαίνεται από την σύγκριση του µε την ευρωπαϊκή Οδηγία. 
Ιεραρχώντας την βαρύτητα των αναφορών που απουσιάζουν, κατ� εκτίµηση η 
πιο σηµαντική και µε πιθανές συνέπειες στο µέλλον είναι η απουσία αναφοράς 
στα άρθρα 11 & 15 της ντιρεκτίβας. Η ακανόνιστη και ελεύθερη αποκάλυψη 
ιατρικών δεδοµένων σε τρίτα πρόσωπα (ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότες) 
µπορεί να περιορίσει θεµελιώδη δικαιώµατα των ασθενών, όπως αυτό της 
ασφαλιστικής κάλυψης ή της εργασίας. Όµως, για την υπεράσπιση του 
Υπουργείου, πρέπει να επισηµανθούν 2 παράµετροι: 1ον ότι µπορεί η διαδικασία 
αυτή να ρυθµιστεί από την κανονιστική πράξη στο µέλλον και 2ον ότι το Κόσοβο 
δεν διαθέτει επί του παρόντος ασφαλιστικούς οργανισµούς και καθώς 
θεωρητικά προβλέπεται σύνδεση του HIS για λογιστικούς/οικονοµικούς λόγους 
µε αυτό µπορεί να υποτεθεί ότι ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα ασφαλιστικά 
δικαιώµατα των πολιτών και τη διαχείριση των ιατρικών τους δεδοµένων θα 
ρυθµιστούν από σχετικό νόµο στο µέλλον. Η κατάσταση αυτή όµως σε 
συνδυασµό µε την ανεπαρκή προστασία του ασθενούς (απουσία ανεξάρτητης 
αρχής προστασίας και δικαστικής επιβολής ποινών για παραβίαση του 
απορρήτου) µπορεί να καταστήσει στο µέλλον τους πολίτες του Κοσόβου 
ευάλωτους σε  αποφάσεις εις βάρος τους ακόµη και από το κράτος ή φορείς του 
(αστυνοµία, ασφαλιστικές).  

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στα ΚΥ. Ενώ υπάρχουν ρηµατικές 
διαβεβαιώσεις περί της προστασίας των πληροφοριών, σε οργανωτικό επίπεδο 
δεν φαίνεται να έχουν διαµορφωθεί µηχανισµοί ενηµέρωσης των  ασθενών για 
τα δικαιώµατα τους ούτε διαδικασίες που να τους διευκολύνουν στην άσκηση 
τους. Αν και από την έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία για την άποψη των 
καταναλωτών, φαίνεται από τις συνεντεύξεις ότι το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται για το περιεχόµενο και τη χρήση των ιατρικών πληροφοριών είναι 
περιορισµένο. Οι προτεραιότητες της καθηµερινής ζωής στο Κόσοβο είναι 
σαφώς πιο πιεστικές ενώ, προς το παρόν τουλάχιστον,  δεν υπάρχουν 
παραδείγµατα κακής χρήσης των πληροφοριών εις βάρος των δικαιωµάτων των 
                                                 
∗ Το σύστηµα δεν λειτουργεί προς το παρόν συνδεδεµένο µε το Internet.  

χρηστών. 

• Προστασία ακεραιότητας & 
πληρότητας δεδοµένων. 

εξωτερικών επιθέσεων) 33∗. 

• Πιθανότητα διπλοεγγραφών.  

Οργανωτικές 
ρυθµίσεις 

• Ένα, ενιαίο σύστηµα ιατρικών 
πληροφοριών 

• Παραµονή βιβλίων πρωτοκόλου 
σε κάποια ΚΥ 

• Απουσία µηχανισµών άσκησης 
των δικαιωµάτων των ασθενών. 

• Απουσία συµµετοχής ενώσεων 
καταναλωτών/ ασθενών. 

• Απουσία δοµηµένης διερεύνησης 
της αποτελεσµατικότητας των 
µηχανισµών προστασίας των 
δεδοµένων. 
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πολιτών. Γενικότερα πάντως δεν υπάρχει συµµετοχή στη διαχείριση ξένων 
φορέων πέρα από τους λειτουργούς υγείας, εποµένως ούτε και ενώσεων 
ασθενών. 

Σε τεχνικό επίπεδο τέλος η µη-σύνδεση των υγειονοµικών ιδρυµάτων µε την 
κεντρική βάση δεδοµένων ή µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα µέσω Ίντερνετ 
περιορίζει αρκετά τους κινδύνους για την προστασία του ιατρικού απορρήτου 
αλλά και της ακεραιότητας των πληροφοριών. Έτσι προς το παρόν δεν 
απαιτούνται διαδικασίες ηλεκτρονικής πιστοποίησης ή κρυπτογραφικά 
συστήµατα33. Οι προβλέψεις ασφαλείας που έχουν ληφθεί προς το παρόν 
φαίνεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κοσόβου, αναλόγως προς την 
γενικότερη υπάρχουσα υποδοµή. Ο βαθµός βέβαια συµµόρφωσης των 
εργαζοµένων µε τα µέτρα ασφαλείας, π.χ. µε την µη-αποκάλυψη του κωδικού 
πρόσβασης τους σε τρίτους, δεν περιλαµβάνεται στα στοιχεία της έρευνας και 
σίγουρα αποτελεί παράµετρο που πρέπει να διερευνηθεί στο µέλλον.  

Η αδυναµία άσκησης ολοκληρωµένης πολιτικής αποτελεί εύρηµα κοινό και σε 
άλλες παραµέτρους της ποιότητας των δεδοµένων, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 
Με τα στοιχεία του ερευνητικού υλικού είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε 
σαφήνεια οι αιτίες που προκάλεσαν το φαινόµενο αυτό, όµως υπάρχουν 
αρκετές ενδείξεις που µπορούν να σκιαγραφήσουν το πλαίσιο ανάπτυξης της 
πολιτικής αυτής. Η απουσία δοµηµένων οργανωτικών δοµών και κανονιστικού 
πλαισίου, η προσπάθεια περιχαράκωσης της εξουσίας του υπουργείου επάνω 
στις ιατρικές πληροφορίες σε συνδυασµό µε τα ευρύτερα πολιτικά προβλήµατα 
στο Κόσοβο υποδεικνύουν ότι οι προτεραιότητες µάλλον τίθενται βάση µιας 
βραχυπρόθεσµης πολιτικής αντιπαράθεσης παρά ενός µακροπρόθεσµου 
σχεδιασµού. Ειδικότερα σε ζητήµατα ιατρικού απορρήτου και ασφάλειας των 
δεδοµένων, η ύπαρξη πιεστικών βιοποριστικών προβληµάτων αναγκαστικά 
υποβαθµίζει τις δυνατότητες των ασθενών να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους σε 
µια διαπραγµάτευση τεχνικών προδιαγραφών.  

Σχολιάζοντας τέλος, και έξω από τα στενά πλαίσια της προστασίας του ιατρικού 
απορρήτου, το δικαίωµα του ασθενή να ορίζει τρίτα άτοµα που θα µπορούν να 
γνωρίζουν τα ιατρικά του δεδοµένα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα άρθρα 
αυτά ανταποκρίνονται σε µία κοινωνική ανάγκη που δεν απαντάται στην 
Οδηγία. Είναι η δοµή της κοσοβάρικης κοινωνίας αυτή που περιλαµβάνει την 
ενεργή συµµετοχή της οικογένειας στην ασθένεια, πράγµα το οποίο 
θεσµοθετείται επίσηµα, µε σεβασµό πάντα στην επιθυµία του ασθενή. 

3. Ποιότητα ιατρικών πληροφοριών. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στην Ιατρική είναι αλµατώδης και δυναµική, 
καταλαµβάνοντας όλο και περισσότερα πεδία στην έρευνα, την διοίκηση, την 
εκπαίδευση και την κλινική πράξη. Καθηµερινά πολλές αποφάσεις στο χώρο της 
Υγείας παίρνονται µε βάση πληροφορίες, στατιστικά ή αναλύσεις που 
βασίζονται σε ηλεκτρονικές, ιατρικές πληροφορίες. Λανθασµένες ή ανεπαρκείς 
πληροφορίες µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένες, κρίσιµες αποφάσεις που 
µπορεί να επηρεάσουν τη ζωή και την υγεία ενός ή πολλών ατόµων. Είναι 
λοιπόν αναπόδραστη ανάγκη η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των 
πληροφοριών πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι αποφάσεις αυτές. 

Η ποιότητα των πληροφοριών στα HIS αποτελεί σύνθετη έννοια που 
επηρεάζεται από πλήθος ενδογενών ή εξωγενών χαρακτηριστικών µε απώτερο 
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στόχο η τελική επεξεργασία των πληροφοριών να οδηγεί σε εύλογη ερµηνεία 
τους και πρακτική εφαρµογή τους. Ο σχεδιασµός ενός HIS πρέπει να 
περιλαµβάνει και οργανωτικές παρεµβάσεις που θα διασφαλίζουν την ποιότητα 
των δεδοµένων. Αδρά µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας. 

Η διαµόρφωση του οργανωτικού πλαισίου ποιότητας θα ξεκινήσει από την 
ακρίβεια των δεδοµένων, χαρακτηριστικό που αναµφίβολα αποτελεί τον 
σκελετό της ποιότητας. Ανακριβή και ηµιτελή στοιχεία αποτελούν απαράδεκτη 
συνθήκη λειτουργίας οποιασδήποτε βάσης δεδοµένων, ανεξαρτήτως του 
τρόπου ή του στόχου λειτουργίας της. Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος 
των παρεµβάσεων που έγιναν µε την έναρξη λειτουργίας του HIS/Kosovo.  

Γύρω από τον σκελετό αυτό θα προστεθούν τα υπόλοιπα αναγκαία 
χαρακτηριστικά για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της ποιότητας του HIS. 
Όµως είναι µεθοδολογικά και πρακτικά αδύνατη η διερεύνηση ποιότητας σε 
κάθε ηλεκτρονική, ιατρική βάση δεδοµένων ενός πλήθους χαρακτηριστικών. Γι� 
αυτό είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν εξαρχής οι απαιτήσεις για ποιότητα 
ανάλογα µε την προτεινόµενη χρήση του HIS και τις επιδράσεις του στο 
εξωτερικό περιβάλλον 18,17 25 µέσα από στοιχεία  όπως ο βαθµός κάλυψης των 
αναγκών των χρηστών και τα προϊόντα (αναφορές, δείκτες, διαγράµµατα) που 
προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών. Αφού γίνει κατανοητό σε βάθος 
το εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος πρέπει να οριστεί το πλαίσιο των 
χαρακτηριστικών του HIS που επηρεάζουν την ποιότητα των πληροφοριών 
του. 

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η ποιότητα ενός HIS αποτελεί µία δυναµικά 
µεταβαλλόµενη στο χρόνο έννοια. Το περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό, του 
συστήµατος αλλάζει διαρκώς και ραγδαία, νέες προκλήσεις αµφισβητούν την 
ποιότητα λειτουργίας του, νέες απαιτήσεις και ανάγκες ζητούν να πληρωθούν 
αλλά και νέα τεχνολογικά όπλα προστίθενται στην φαρέτρα. Ακόµη και 
φαινοµενικά επουσιώδεις ρυθµίσεις µπορεί να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές 
θετικές ή αρνητικές. Εποµένως η αξιολόγηση της ποιότητας ενός HIS αλλά και η 
διαµόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης του αποτελεί µία δυναµική, 
συνεχιζόµενη διαδικασία που χρειάζεται να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα.17,26 

Μηχανισµοί διασφάλισης 
ποιότητας 
Όπως έχει υπογραµµιστεί ήδη από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση78, η 
ποιότητα των ιατρικών πληροφοριών 
εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. 
Για το HIS/Kosovo προσδιορίστηκαν 
πιθανές αιτίες λαθών και 
σχεδιάστηκαν τρόποι αποφυγής 
λαθών και παρερµηνειών, αν και δεν 
ακολουθήθηκε συγκεκριµένο σχέδιο 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
πληροφοριών (πίνακας 8) .   

Πίνακας 8: Οργανωτικές ενέργειες
διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας

στο HIS/Kosovo

� Συστήµατα Κωδικοποίησης √
� Τυποποίηση Ορισµών Πεδίων √
� Καθορισµό Περιορισµένου
Κοινού Αριθµού Πεδίων √
� Συστηµατικός Έλεγχος Ποιότητας Ø
� Συστηµατικό Feedback 
µε τα Αποτελέσµατα των Ελέγχων Ø
� Κοινή Μορφή Εντύπου Συλλογής
∆εδοµένων & Ηλεκτρονικού Layout        √
� Λογικός έλεγχος σφαλµάτων √
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Μία από τις παραµέτρους είναι η ύπαρξη ενιαίου τρόπου καταγραφής των 
πληροφοριών, το οποίο εν µέρη εξασφαλίζει το σύστηµα κωδικοποίησης.  
Βασικά χρησιµοποιείται η επίσηµη µετάφραση της10ης έκδοσης του ICD (ένα 
διεθνές σύστηµα κατάταξης και κωδικοποίησης νόσων που χρησιµοποιείται εδώ 
και δεκαετίες). Παρά τις πολλές αναθεωρήσεις του το ICD παρουσιάζει 
σταθερά κάποια αρνητικά σηµεία τα οποία συνδέονται κυρίως µε την 
πρωτοβάθµια περίθαλψη. Ο τρόπος κωδικοποίησης παρουσιάζεται 
προσανατολισµένος προς τις ανάγκες των ειδικοτήτων ενώ στην πρωτοβάθµια 
περίθαλψη οι ασθενείς προσέρχονται συνήθως µε αδρά συµπτώµατα και 
ενοχλήσεις ή για υπηρεσίες υγείας που αφορούν την πρόληψη, την 
αποκατάσταση ή τη δηµόσια υγεία.82  

 Τα προβλήµατα αυτά είχαν επισηµανθεί στο Κόσοβο κατά την εφαρµογή του 
ICD-10 και κυρίως του ICD-9, Version III για τις ιατρικές πράξεις. Ως 
απάντηση στην ελλιπή κωδικοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών στην 
πρωτοβάθµια περίθαλψη είχε χρησιµοποιηθεί µέρος της ICPC κωδικοποίησης 
της WONCA. To ICPC δίνει έµφαση στην κωδικοποίηση προβληµάτων που 
δεν έχουν πάντα σαφή διάγνωση και στην κωδικοποίηση πράξεων όπως η 
παραποµπή σε ειδικό.83 Τα προβλήµατα αυτά είναι γνωστά στο Υπουργείο, 
έγιναν προσπάθειες να αντιµετωπιστούν και υπάρχει ένας συνεχής διάλογος για 
την κάλυψη των όλων των αναγκών, ειδικά της ΠΦΥ.  

Ο ενιαίος τρόπος καταγραφής των πληροφοριών έγινε προσπάθεια να 
διασφαλιστεί και µε την τυποποίηση των ορισµών των πεδίων των δεδοµένων 
από το Υπουργείο Υγείας. Για το λόγο αυτό υπήρξε επίσηµη έκδοση του 
Υπουργείου µε το σύνολο των ορισµών. Οι εκδόσεις αυτές έχουν µοιραστεί σε 
όλα τα υγειονοµικά ιδρύµατα. Είναι άγνωστος όµως ο βαθµός συµµόρφωσης 
των γιατρών και νοσηλευτών µε αυτούς.  

Από την έναρξη του προγράµµατος επιλέχθηκε να οριστεί ένας µικρός αριθµός 
πεδίων συλλογής δεδοµένων (data set) εξαιτίας της αρνητικής συσχέτισης της 
ποιότητας των δεδοµένων µε τον αριθµό των πεδίων. Η επιλογή αυτή παρέµεινε 
και στη συνέχεια όταν το πρόγραµµα πέρασε υπό τον έλεγχο του Υπουργείου. 
Τα πεδία αυτά παρέχουν την δυνατότητα παραγωγής δεικτών για διοικητική 
χρήση αλλά δεν είναι γνωστό αν µπορούν να καλύψουν άλλες ανάγκες 
(επιδηµιολογικές, ασφαλιστικές, τοπικές). ∆εν υπάρχει δοµηµένος µηχανισµός 
προσαρµογής του σύµφωνα µε µελλοντικές ανάγκες. 

Τεχνικώς ήταν δυνατό, και επελέγη να υπάρχει κοινή µορφή µεταξύ του 
ηλεκτρονικού layout της βάσης δεδοµένων και του φύλλου συλλογής 
πληροφοριών SISh-001. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται λάθη από τους 
υπαλλήλους που εισάγουν τα δεδοµένα  στο HIS/Kosovo.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά χαρακτηρίζονται αναγκαία όταν η διερεύνηση τους 
επιβάλλεται από τις ανάγκες των χρηστών και τις διαδικασίες συλλογής και 
εισόδου των δεδοµένων στο HIS. ∆ηλαδή σε µία βάση που υποχρεωτικά η 
διάγνωση της νόσου µπαίνει από µία ενιαία λίστα κωδικοποιηµένων νόσων, π.χ. 
σύµφωνα µε το ICD-10, τότε εξυπακούεται ότι δεν τίθεται ζήτηµα διερεύνησης 
της οµοιοµορφίας της κωδικοποίησης. Αντίθετα το χαρακτηριστικό αυτό πρέπει 
να διερευνηθεί σε µία βάση δεδοµένων όπου ο γιατρός είναι ελεύθερος να 
χρησιµοποιήσει την κωδικοποίηση της αρεσκείας του ή να εισαγάγει ελεύθερο 
κείµενο.  
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Μηχανισµοί ελέγχου ποιότητας 
Η δηµιουργία ενός µηχανισµού διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί µία 
σηµαντική απόφαση πολιτικής υγείας σε µία χώρα όπως το Κόσοβο όπου η 
συγκεντρωτική γραφειοκρατία έπαιρνε αποφάσεις κεντρικά αγνοώντας τις 
ανάγκες του πληθυσµού ή τις πραγµατικές δυνατότητες των υγειονοµικών 
ιδρυµάτων. Μέσα στο 2005 κάθε υγειονοµικό ίδρυµα απέκτησε έναν quality 
manager, µε υπόδειξη του από το Υπουργείο, και ενώ η εκπαίδευση τους 
συνεχιζόταν µέχρι το φθινόπωρο του 2005, η προοπτική ήταν να ξεκινήσουν 
σύντοµα το έργο τους. Ένα από τα εκπαιδευτικά σεµινάρια τους είχε 
αντικείµενο το HIS ως εργαλείο που θα τους βοηθήσει στην εργασία τους αλλά 
και ως ζήτηµα ποιότητας (ακρίβειας και επικαιρότητας) των πληροφοριών. Με 
τη λήξη της εκπαίδευσης είναι σηµαντικό ότι σε µεγάλο ποσοστό είχαν 
κατανοήσει τη ανάγκη για ακριβή πληροφορία και πολλοί εξέφρασαν την θέση 
ότι µία από τις πρώτες προτεραιότητες τους θα είναι η διερεύνηση της στο ΚΥ ή 
το νοσοκοµείο που υπηρετούν.  

Η δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος υγείας απαιτεί και την 
τροποποίηση ή πρόβλεψη για υποστηρικτές διαδικασίες (αρχειοθέτηση, 
συλλογή ιατρικών πληροφοριών) και ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας 
αποτελεί µία από αυτές. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι αποτέλεσε στρατηγική 
επιλογή της οµάδας δηµιουργίας του συστήµατος να µην προχωρήσουν σε 
πειραµατική εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, παρά τις εκπεφρασµένες 
ανησυχίες τους για τις µελλοντικές επιπτώσεις της κακής ποιότητας των 
δεδοµένων, εξαιτίας κυρίως της στενότητας χρόνου αλλά και ανθρώπινου 
δυναµικού και µέσων. 

Πρόκειται σαφώς για µία δύσκολη απόφαση επιλογής προτεραιοτήτων σε 
συνάρτηση µε τη στενότητα πόρων και τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια. Η 
δηµιουργία ενός τέτοιου µηχανισµού είναι µία δύσκολη και δαπανηρή απόφαση 
και που σαφώς υπολείπεται σε σηµαντικότητα της πρωταρχικής ανάγκης 
σταθεροποίησης ενός ραγδαία επεκτεινόµενου πληροφοριακού συστήµατος 
ενώ πολλές ακόµη παράµετροι δεν συνηγορούσαν υπέρ τις δηµιουργίας ενός 
τέτοιου µηχανισµού: τα διατιθέµενα κεφάλαια και ο βαθµός δέσµευσης του 
δωρητή, η αρνητική προς την αξιολόγηση νοοτροπία των εργαζοµένων, η 
απουσία ισχυρής πολιτικής βούλησης (αναφέρθηκαν τα πολιτικά προβλήµατα 
του Κοσόβου το 2002-2003). Η διάθεση περισσότερων κεφαλαίων και 
µεγαλύτερης άνεσης χρόνου θα µπορούσαν να ενισχύσουν µία τέτοια απόφαση, 
το ερώτηµα όµως που δηµιουργείται είναι το εξής: αξίζει µία τέτοια δαπάνη; 

Προσωπική άποψη είναι πως ναι, και όχι µόνο για τον προφανή στόχο (χαµηλής 
ποιότητας πληροφορίες µπορεί να απαξιώσουν ένα λειτουργικό πληροφοριακό 
σύστηµα) αλλά και για ένα δεύτερο λόγο κοινωνιολογικού τύπου, που 
προκύπτει από τα στοιχεία. Όπως φαίνεται τόσο από τους νόµους όσο και από 
τις συνεντεύξεις, η αξιολόγηση φαίνεται να ταυτίζεται από τα στελέχη των 
υπηρεσιών υγείας µε µία τιµωρητική διάθεση. Ο έλεγχος των διαδικασιών 
επικεντρώνεται στα άτοµα «που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους» που πρέπει 
να βρεθούν και να τιµωρηθούν, και για αυτό θα έπρεπε να υπάρχει και σχετική 
εξουσία των στελεχών. Ακόµη και ο νόµος προβλέπει ποινές στα νοσηλευτικά 
ιδρύµατα που παραβιάζουν την σωστή τήρηση των αρχείων. Από την άλλη δεν 
υπάρχει κανένα κίνητρο, πέρα από την ικανοποίηση ότι κάποιος δουλεύει 
σωστά, για να ενισχυθούν θετικά οι εργαζόµενοι. Το µήνυµα που περνά στους 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

64 

εργαζόµενους είναι το εξής: εργαστείτε για την δηµιουργία ενός 
πληροφοριακού συστήµατος µε το οποίο θα σας τιµωρήσουµε αν κάνετε κάποιο 
λάθος ή παράληψη. Η αρνητική στάση απέναντι του είναι αναµενόµενη. 

Ένας µηχανισµός διασφάλισης ποιότητας  που θα επικεντρώνει τον έλεγχο στη 
διαδικασία θα µπορούσε να αποτελέσει µοχλό αλλαγής αυτής της νοοτροπίας 
µεταθέτοντας το βάρος στην διαδικασία αντί για τον εργαζόµενο και στην 
διόρθωση �ή ακόµη καλύτερη στην πρόληψη- των λαθών αντί για την τιµωρία 
των «ενόχων». Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι λάθη συµβαίνουν παντού και από 
όλους, αλλά ευθύνη υπάρχει όταν δεν επισηµαίνονται και δεν διορθώνονται οι 
αιτίες που το προκαλούν.  

Από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις που 
εντοπίστηκαν σηµαντικά λάθη ή καθυστερήσεις στις διαδικασίες αλλά µε 
διορθωτικές παρεµβάσεις υπήρξε βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της 
ικανοποίησης των εργαζοµένων. ∆υστυχώς αυτά τα παραδείγµατα είναι 
αποσπασµατικά και προέκυψαν µέσα από τυχαία και µη-δοµηµένη διαδικασία 
αλλά παρά ταύτα αποτελούν ένδειξη ότι ένας ολοκληρωµένος µηχανισµός 
ελέγχου της ποιότητας µπορεί να αποτελέσει καταλύτη βαθύτερων αλλαγών. 
Μέσα από ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και µε µία συνεχή ανάδραση µεταξύ 
εργαζοµένων και διοικητικών στελεχών µπορούν να εντοπίζονται τα αίτια των 
λαθών, να γίνονται διορθωτικές αλλαγές και να επαναξιολογούνται και αυτές, 
µέσα σε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

Το µήνυµα αυτή τη φορά θα ήταν θετικό και αφορά όλες τις πτυχές των 
ιατρικών υπηρεσιών: το πληροφοριακό σύστηµα επιστρέφει στον εργαζόµενο 
τον κόπο του µε την µορφή γνώσης και δυνατότητα βελτίωσης. Είναι 
απαραίτητο οι εργαζόµενοι να µετατραπούν από καταγραφείς δεδοµένων σε 
παραγωγούς γνώσης και στη συνέχεια να την µετουσιώσουν σε πράξη προς 
όφελος των ασθενών.26 Αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί µέσα από ένα 
δοµηµένο µηχανισµό ανάδρασης (feedback) όπου θα υπήρχε αντίστροφη ροή 
στοιχείων από τα κεντρικά επίπεδα προς τους εργαζόµενους. Επιπλέον οι 
εργαζόµενοι αφενός θα συνειδητοποιούσαν την πρακτική σηµασία του 
συστήµατος80, αφετέρου θα αυξανόταν το αίσθηµα ιδιοκτησίας απέναντι του.  

Προβλήµατα σχετικά µε την ποιότητα των πληροφοριών εντοπίστηκαν και κατά 
την εφαρµογή του συστήµατος επιδηµιοεπιτήρησης. Κατ� αντιστοιχία µε το 
HIS, δεν δηµιουργήθηκε µηχανισµός ελέγχου της ποιότητας αλλά ενώ η αρχική 
εµπειρική αξιολόγηση ήταν θετική, µετά τη λήξη του προγράµµατος και την 
πλήρη µετατόπιση της λειτουργίας του συστήµατος στο Ι∆Υ φαίνεται ότι 
υπάρχουν σοβαρά κενά στην πληρότητα και την επικαιρότητα των 
πληροφοριών (εκτιµάται ότι µόνο το 10-20% των γιατρών στέλνει έγκαιρα τα 
δεδοµένα, ενώ υπολογίζεται στο 40-50% οι γιατροί που δεν στέλνουν 
καθόλου).80 

Καταλήγοντας, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας ότι η εξασφάλιση της 
υψηλής ποιότητας λειτουργίας ενός HIS δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 
επιβεβαίωση ότι οι χρήστες των προϊόντων του διαθέτουν ένα έγκυρο, σύνθετο 
και αξιόπιστο εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών τους. Το ίδιο το HIS δεν 
αποτελεί πανάκεια για την επίλυση των σύνθετων και πολυδιάστατων 
προβληµάτων στο χώρο της Υγείας και ο βαθµός συµµετοχής του στην τελική 
βελτίωση του υγειονοµικού επιπέδου του πληθυσµού εξαρτάται και από άλλες 
παραµέτρους σχετικές µε τον τρόπο λειτουργίας του Συστήµατος Υγείας. 
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Συµπεράσµατα 
Η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε αναφορικά µε την ποιότητα των δεδοµένων 
φαίνεται να ακολουθεί ένα πρότυπο κοινό µε αντίστοιχες πολιτικές άλλων 
στοιχείων του HIS. Οι οργανωτικές παρεµβάσεις παρουσιάζονται ανισοβαρείς, 
ανολοκλήρωτες και αµήχανες, γεγονός που υποδεικνύει την απουσία 
ολοκληρωµένου εθνικού σχεδιασµού για τις ιατρικές πληροφορίες. Φαίνεται ότι 
το Υπουργείο προχώρησε σε πολιτικά «ανώδυνες» παρεµβάσεις αφήνοντας 
εκείνες που περιλάµβαναν την ενεργό αποκέντρωση της γνώσης.  

Υπήρξαν λοιπόν κάποιες επιλογές από την έναρξη του προγράµµατος, οι οποίες 
υιοθετήθηκαν στη συνέχεια και ενδυναµώθηκαν µε συγκεκριµένες κινήσεις από 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι επιλογές αυτές δείχνουν την 
προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η βασιµότητα των δεδοµένων. Αν 
και θεωρητικά είναι τεκµηριωµένη η αποτελεσµατικότητα τους, δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Εντούτοις η απουσία δοµηµένου 
µηχανισµού ελέγχου της ποιότητας ακυρώνει τις προηγούµενες προσπάθειες 
καθώς χάνεται η αξιοπιστία των παραγόµενων αναφορών µε αρνητικές 
προεκτάσεις στη γενικότερη χρησιµότητα του συστήµατος.  

Το στοιχείο αυτό αποτελεί προϊόν συνδυασµού δύο γεγονότων: πρώτον υπήρξε 
στρατηγική επιλογή από την έναρξη του προγράµµατος να µην δηµιουργηθεί 
µηχανισµός ελέγχου, εν γνώσει των πιθανών αρνητικών συνεπειών και δεύτερο 
υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση των ανώτερων πολιτικών και διοικητικών 
επιπέδων του Συστήµατος Υγείας στη θέσπιση και λειτουργία αντίστοιχων 
µηχανισµών.  

Η πρώτη επιλογή αποτελεί ενσυνείδητη απόφαση η οποία προέκυψε από τους 
περιορισµούς σε ανθρώπινο δυναµικό και άλλους πόρους καθώς και από το 
σφιχτό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του. Η στρατηγική αυτή επιλογή φάνηκε 
ότι ήταν δύσκολο να ανατραπεί στη συνέχεια µε την επέκταση του HIS σε όλο 
το Κόσοβο. Πιθανόν αυτό αντανακλά την γενικότερη αδυναµία της εφαρµογής 
πολιτικής η οποία θα βασίζεται σε ολοκληρωµένους µηχανισµούς ελέγχου και 
αξιολόγησης και θα στηρίζουν την αµφίδροµη ροή πληροφοριών.  

Παρά λοιπόν την αµφισβήτηση της ορθότητας και πληρότητας των δεδοµένων 
και την πανθοµολογούµενη ανάγκη για έλεγχο, εντοπισµό των αδυναµιών και 
βελτίωση τους, δεν υπάρχει περιοδικός έλεγχος τους. Το ίδιο ισχύει και για την 
ανάγκη να υπάρχει ανατροφοδότηση των υγειονοµικών ιδρυµάτων σχετικά µε 
την δραστηριότητα και την παραγωγικότητα τους από τα ανώτερα κλιµάκια. Με 
τον τρόπο αυτό ενισχύεται το αίσθηµα ενεργού συµµετοχής στο σύστηµα των 
εργαζοµένων καθώς µπορούν να διαπιστώσουν τα αποτελέσµατα της εργασίας 
τους και να τα συγκρίνουν µε αντίστοιχα στοιχεία άλλων.   

Πρέπει να επισηµανθεί ότι µεταξύ των παρεµβάσεων διασφάλισης της 
ποιότητας (κωδικοποίηση, data set κ.α.) και των µηχανισµών διασφάλισης της 
ποιότητας υπάρχει σηµαντική διαφορά αναφορικά µε τις τεχνικές απαιτήσεις 
υλοποίησης τους. Ενώ οι πρώτες αποτελούν διαδικασίες οι οποίες είχαν ήδη 
εφαρµοστεί πιλοτικά, προέρχονται «εκ των άνω» και απαιτούν την συµµετοχή 
λίγων ειδικών σε ανώτερο επίπεδο και σχετικά περιορισµένους πόρους για την 
εφαρµογή τους, το αντίθετο ισχύει για τους µηχανισµούς ελέγχου ποιότητας οι 
οποίοι απαιτούν τη δηµιουργία ενός κάθετου µηχανισµού ελέγχου, τη 
στελέχωση τους µε εκπαιδευµένο προσωπικό, τη συνεχή κινητοποίηση µιας 
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διαδικασίας και την κριτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων. Εξετάζοντας το 
θεωρητικά, οι πρώτες βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη νοοτροπία διοίκησης που 
ίσχυε επί Γιουγκοσλαβίας, ενώ οι δεύτερες απαιτούν ένα περιβάλλον 
αξιολόγησης και «κουλτούρας της πληροφορίας», όπως τη χαρακτηρίζουν οι 
Williamson & Stoops, και απέχουν περισσότερο σε επίπεδο νοοτροπίας.78 

Συµπερασµατικά λοιπόν φαίνεται ότι είναι ευκολότερο να υιοθετηθούν από την 
πολιτική ηγεσία διαδικασίες και δοµές που είναι κοντά στη λογική της 
κεντρικής ρύθµισης και οµοιόµορφης εφαρµογής σε σχέση µε άλλες που 
απαιτούν µία de facto αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. Μπορούν να υπάρξουν 
αρκετές ερµηνείες αυτού του φαινόµενου (έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
δυνατότητες της περιφέρειας, περιχαράκωση της εξουσίας, έλλειψη 
εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, πολιτική αστάθεια του Συστήµατος 
κ.α.), τα δεδοµένα όµως δεν µπορούν να στηρίξουν κάποια. Αυτό όµως που 
προκαλεί εντύπωση είναι ένα ζήτηµα νοοτροπίας µπορεί να προκαλέσει έντονη 
αµφισβήτηση και απαξίωση  

4. Πολιτική Υγείας και HIS 
Όπως εµφατικά τονίζεται από την ΠΟΥ, ο απώτατος σκοπός ενός HIS είναι η 
παραγωγή γνώσης η οποία θα προκαλέσει ρυθµιστικές ενέργειες από τα 
διοικητικά και πολιτικά στελέχη στον τοµέα υγείας. Εποµένως η απόδοση του 
µετριέται όχι απλώς µε όρους ποιότητας των δεδοµένων ή των αναφορών που 
παράγει αλλά γενικότερα µε τον βαθµό λειτουργικής ένταξης του στο 
µηχανισµό λήψης αποφάσεων.26 Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια διερεύνησης 
του µηχανισµού λήψης αποφάσεων και του τρόπου µε τον οποίο επιδρά στην 
ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αποτελεί µία δύσκολη και πολυσύνθετη 
διαδικασία, αλλά υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις που υποδεικνύουν την θετική 
συνεισφορά της βασισµένης στις ενδείξεις πολιτικής υγείας.38 

Η σχέση των πολιτικών φορέων µε το HIS είναι αµφίδροµη. Το HIS είναι ένα 
σύνθετο και ευαίσθητο εργαλείο το οποίο µπορεί να βοηθήσει και να 
καθοδηγήσει την Πολιτική Υγείας που ασκείται. Όµως για να λειτουργήσει 
σωστά και να αποδώσει, απαιτεί να χαραχθεί και να εφαρµοστεί ξεκάθαρη 
πολιτική προς την κατεύθυνση αυτή. Επιγραµµατικά µπορούµε να αναφέρουµε 
κάποια σηµεία όπου επισηµαίνονται αδυναµίες της εφαρµοσµένης πολιτικής 
στη στήριξη του HIS: 

• Υπήρξε αποτυχία να στηριχθεί το HIS ως µοναδικό και αξιόπιστο σύστηµα 
συλλογής πληροφοριών. Η ύπαρξη των βιβλίων πρωτοκόλλων σε αρκετά ΚΥ 
υποδηλώνει δύο πράγµατα: έλλειψη εµπιστοσύνης στην ποιότητα των 
δεδοµένων, και κατ� επέκταση στην αξιοπιστία του συστήµατος, και 
µειωµένη αίσθηση συµµετοχής των εργαζοµένων στο HIS. 

• ∆εν υπήρξε ενεργό συµµετοχή των χαµηλότερων διοικητικών επιπέδων στη 
διαχείριση και χρήση του HIS. Η ατελής ροή πληροφοριών προς τα 
υγειονοµικά ιδρύµατα και η δυσκολία προσαρµογής του HIS στις 
απαιτήσεις τους δηµιουργούν καχυποψία για υποβάθµιση ή πολιτική 
χειραγώγηση του και αµφιβολίες για τη χρησιµότητα του συστήµατος. 

• Καθυστέρησε η δηµιουργία δοµηµένων διαδικασιών και κανονιστικού 
πλαισίου για την εφαρµογή των πολιτικών που αφορούν το HIS.   
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• ∆εν υπήρξαν ενέργειες για την αλλαγή της επικρατούσας συγκεντρωτικής 
και γραφειοκρατικής νοοτροπίας προς µία αποκεντρωµένη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων µέσα σε πνεύµα που θα υποστηρίζει την αυτενέργεια, 
την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και τις καινοτοµίες.  

Μόνο κάτω από συνεπή και διάφανη πολιτική καθοδήγηση µπορεί το HIS να 
παρουσιάσει σηµαντικό και πολυδιάστατο έργο. Η  ΠΟΥ υπογραµµίζει τα 
πολλαπλά οφέλη για τις αναπτυσσόµενες χώρες από την χρήση των HIS στην 
πολιτική υγείας στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων:  

• Επισήµανση των σηµαντικότερων υγειονοµικών προβληµάτων και 
παρακολούθηση της πορείας και των αποτελεσµάτων των υγειονοµικών 
παρεµβάσεων. 

• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

• ενίσχυση των αποτελεσµατικότερων πολιτικών υγείας µε βάση τις ενδείξεις 
και προώθηση καινοτόµων λύσεων µέσω της έρευνας. 

• Βελτίωση τω µηχανισµών διακυβέρνησης του συστήµατος, εντοπισµό και 
κινητοποίηση νέων πόρων και ενίσχυση της υπεύθυνης και λελογισµένης 
χρήσης τους.26 

Καλή διακυβέρνηση των υγειονοµικών ιδρυµάτων συνεπάγεται και ενίσχυση 
της διαδικασίας αποκέντρωσης των µηχανισµών παραγωγής πολιτικής στις 
υπηρεσίες υγείας, το οποίο αποτελεί ζητούµενο για το Κόσοβο (Παράρτηµα 
Ζ).26 Ενώ σε ρηµατικό επίπεδο επισηµαίνονται τα οφέλη και η αναγκαιότητα 
της αποκέντρωσης των αποφάσεων, υπάρχει διάσταση µε τον βαθµό 
υλοποίησης των εξαγγελιών, φαινόµενο συχνό σε αναπτυσσόµενες χώρες20. 

Μέσα από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται πάντως πως τα παραπάνω οφέλη 
έχουν γίνει αντιληπτά από τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας και τους 
εργαζόµενους υγείας σε όλα τα επίπεδα. Οι ενδείξεις για τα παραπάνω είναι 
πολλαπλές, άµεσα εκφρασµένες και έµµεσα µέσα από τις πράξεις των 
διαφόρων φορέων: 

1) η έκφραση της δυσαρέσκειας για την κακή ποιότητα των πληροφοριών 
συνοδευόταν σχεδόν πάντοτε µε την επισήµανση ότι και οι δείκτες που 
προκύπτουν είναι κακής ποιότητας και τους εµποδίζει να τους 
χρησιµοποιήσουν για την καλύτερη διακυβέρνηση των οργανισµών τους, 
προσδιορισµό των προβληµάτων, πρόβλεψη µελλοντικών αναγκών σε 
ανθρώπινους και άλλους πόρους.  

2) Οι αναφορές που έχουν παραχθεί µέχρι στιγµής βασίζονται σε ένα εργαλείο 
της HIS/Kosovo που παράγει µια σειρά δεικτών αντίστοιχους αυτών που 
αναφέρει η ΠΟΥ. Οι δείκτες αυτοί δίνουν πληροφορίες για το προφίλ των 
ασθενών, την κίνηση τους εντός του συστήµατος υγείας, τον χρόνο 
νοσοκοµειακής αγωγής, τις ανάγκες σε προσωπικό ή αριθµό κλινών των 
διαφόρων ιδρυµάτων, την συµµετοχή στην πληρωµή, ενώ η συµπερίληψη 
της DRG κωδικοποίησης φανερώνει τον µελλοντικό σχεδιασµό χρήσης του 
για τον υπολογισµό του κόστους νοσηλείας.26  

3) Σε ανώτερο επίπεδο η δηµιουργία δοµών στήριξης και διοίκησης του 
HIS/Kosovo εντός του Υπουργείου αλλά και η χρήση του από το Ι∆Υ ως 
εργαλείο επισήµανσης προβληµάτων δηµόσιας υγείας και ενίσχυσης του 
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ρόλου του Ι∆Υ ως σύµβουλο του Υπουργείου Υγείας σε ζητήµατα πολιτικής 
δείχνουν την έµπρακτη αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης του. Η απουσία 
αναλυτικού κανονιστικού πλαισίου οφείλεται µάλλον σε προβλήµατα 
πολιτικών ανταγωνισµών, όχι σε υποτίµηση του ρόλου του HIS/Kosovo, 
και έχουν συζητηθεί διεξοδικά.  

4) Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και 
µεταπτυχιακών των στελεχών του συστήµατος υγείας υπογραµµίζουν την 
αναγνώριση των ωφελειών από πλευράς του διεθνούς παράγοντα. Η 
ενίσχυση των υποδοµών της χώρας και σε επίπεδο θεωρητικών γνώσεων 
αποτελεί σηµαντική συνισταµένη στην τελική επιτυχία του συστήµατος. 
Έχει επισηµανθεί από ντόπιους παράγοντες ότι πέρα από τη θεωρητική 
υποδοµή, υπάρχει ανάγκη και για πρακτική συνεργασία σε πραγµατικά 
προβλήµατα υγείας µε τους διεθνείς εµπειρογνώµονες έτσι ώστε οι ασαφείς 
ή θεωρητικές γνώσεις να µετατραπούν σε πραγµατική εµπειρία.  

5) Τέλος το πιο ενθαρρυντικό  στοιχείο αποτελεί η βούληση κάποιων γιατρών 
από ένα ΚΥ να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα από την HIS για να ερευνήσουν 
την αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος προληπτικής ιατρικής. 
Γνωρίζοντας τις πολύ δύσκολες συνθήκες για ιατρική έρευνα στο Κόσοβο 
αλλά και την σχετικά αρνητική (ή έστω επιφυλακτική) αρχική στάση των 
γιατρών πρόκειται για µία σηµαντική πρωτοβουλία που χρειάζεται ενίσχυση 
για 2 κυρίως λόγους: 1ον γιατί αποτελεί εφαρµογή του τρίπτυχου 
αναγνώριση προβλήµατος-απάντηση στο πρόβληµα-αξιολόγηση της 
απάντησης, θεµέλιο της πολιτικής βασισµένης σε ενδείξεις και 2ον γιατί η 
αναγνώριση της αξίας του HIS/Kosovo ως εργαλείου της δουλειάς τους 
από τους γιατρούς αποτελεί εγγύηση για τη βελτίωση της ποιότητας των 
πληροφοριών.  

5. Περιορισµοί 
Υποκειµενικότητα και σκοπιµότητες 
Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις, ειδικά όταν ζητούν εκτιµήσεις και απόψεις του 
ερωτώµενου σε κάποια ζητήµατα, ενέχουν τον κίνδυνο της υποκειµενικότητας. 
Υπό τον όρο αυτό περιλαµβάνονται οι διαφορετικές εκτιµήσεις, οπτικές, 
προτεραιότητες και εννοιολογικές προσεγγίσεις των ερωτώµενων γύρω από το 
ίδιο θέµα, τουτέστιν τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται, 
ερµηνεύει και αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσµατα.  

Η υποκειµενικότητα είναι λογικό να είναι µεγαλύτερη σε περιπτώσεις όπως η 
έρευνα µε άτοµα διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής απασχόλησης όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Πέρα όµως 
από αυτό, στη συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια µία επιπλέον παράµετρος 
που λαµβάνονταν υπόψη ήταν η πρόκληση σφάλµατος για λόγους 
σκοπιµότητας. Η διαφορά µε την υποκειµενικότητα είναι ότι πρόκειται για 
συνειδητή τροποποίηση της άποψης του ερωτώµενου για να κατευθύνει την 
έρευνα προς κάποιο στόχο. Προσωπική εκτίµηση αποτελεί ότι κατά τη διάρκεια 
της έρευνας η σκοπιµότητα στις απαντήσεις βρισκόταν πάντα παρούσα, κυρίως 
για όσα πράγµατα δεν ειπώθηκαν.   

Η σκοπιµότητα επηρέασε και µε έµµεσο τρόπο την έρευνα θέτοντας περιορισµό 
στην εγκυρότητα των στοιχείων. Ο φόβος της σκοπιµότητας των απαντήσεων 
πολιτικών στελεχών εξαιτίας του αρνητικού κλίµατος οδήγησε στη στρατηγική 
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επιλογή να µην γίνουν συνεντεύξεις µαζί τους αλλά να σταλούν ερωτήσεις µέσω 
e-mail. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην υπόθεση ότι οι απαντήσεις πιθανόν να 
ήταν συµβατικές και ωραιοποιηµένες, ενώ οι γραπτές ερωτήσεις δηµιουργούν 
µία χρονική απόσταση η οποία δίνει περιθώριο για µια πιο αποστασιοποιηµένη 
και ουδέτερη προσέγγιση. Επιπλέον αν οι εικασίες που υπήρχαν για υπόθεση 
διαφθοράς, σε σχέση µε το HIS/Kosovo, ήταν αληθινές, πιθανόν η 
πραγµατοποίηση συνεντεύξεων στο χώρο του Υπουργείου να προκαλούσε 
πολιτικές παρενέργειες.  

Γενικευσιµότητα 
Η χαµηλή γενικευσιµότητα αποτελεί εγγενή αδυναµία της ποιοτικής έρευνες 
καθώς τα στοιχεία περιορίζονται στο πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται69. Είναι 
δύσκολο τα ευρήµατα από ένα συγκεκριµένο συνδυασµό συνθηκών και 
σχέσεων να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια, όπου 
πιθανόν να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Εντούτοις µετά από εξαντλητική 
έρευνα, ανάλυση και σύγκριση παρόµοιων δοµών, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί 
κάποιου είδους «θεωρητική γενικευσιµότητα» .67 Σύµφωνα µε µία άποψη, η εις 
βάθος γνώση µιας συγκεκριµένης οµάδας ατόµων ή ενός οργανισµού, αποτελεί 
επαρκή επιστηµονικό αποτέλεσµα ακόµη και όταν δεν τίθεται ζήτηµα 
γενικευσιµότητας.68 

Ειδικότερα στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας η γενικευσιµότητα των 
στοιχείων παρουσιάζει και άλλους περιορισµούς. Λόγω του αρχικού 
προσανατολισµού της έρευνας στην ΠΦΥ υπάρχουν περιορισµοί στη 
γενικευσιµότητα των αποτελεσµάτων, γεγονός που επιδεινώνεται από τη 
συµµετοχή στην έρευνα στελεχών µόνο από ένα ΚΥ. Αν ήταν δυνατόν να 
επεκταθεί η έρευνα σε µεγαλύτερο αριθµό ΚΥ θα µπορούσαν να επιλεγούν 
περιοχές µε ιδιαιτερότητες που πιθανόν θα φανέρωναν προβλήµατα άγνωστα 
στο ΚΥ Gjakova. Η Μιτρόβιτσα µε τα ιδιαίτερα πολιτικά/εθνικά προβλήµατα 
της, άλλα ΚΥ σε µικρές και αποµονωµένες πόλεις, µε στελέχη λιγότερο 
συνειδητοποιηµένα και υποστηρικτικά, µικρότερη παρουσία από διεθνείς 
οργανώσεις ή πιεστικότερες ελλείψεις σε υγειονοµικό προσωπικό και άλλους 
πόρους είναι λογικό να παρουσιάζουν µία εικόνα µε περισσότερα, πιο σύνθετα ή 
λιγότερο διαχειρίσιµα προβλήµατα. Ειδικότερα η αδυναµία συλλογής στοιχείων 
από τη Μιτρόβιτσα στέρησε από την έρευνα ένα µέτρο σύγκρισης µε τον 
αντίποδα της κατάστασης της Gjakova. 

Εντούτοις η συγκεκριµένη ανάλυση έχει και αυτή τη χρησιµότητα της 
δεδοµένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο των ελάχιστων προβληµάτων που 
µπορούν να παρουσιαστούν αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Για παράδειγµα, 
µπορεί να µην γνωρίζουµε πόσο υποστηρικτικά είναι τα διοικητικά στελέχη 
γενικά στο Κόσοβο, φαίνεται όµως ότι όταν έχουν διάθεση να ρυθµίσουν 
κάποια προβλήµατα αντί να επικεντρώνουν την κριτική τους σ� αυτά, τότε 
εξοµαλύνεται η αντίσταση των εργαζοµένων. 

Τέλος η άρνηση απάντησης από πολιτικούς του Υπ. Υγείας επηρέασε αρνητικά 
τη γενικευσιµότητα των ευρηµάτων καθώς θα µπορούσαν να παρουσιάσουν 
πιλοτικά προγράµµατα, κανονισµούς ή τον σχεδιασµό του Υπουργείου και το 
χρονοδιάγραµµα του, πληροφορίες οι οποίες πιθανόν δεν είναι ευρύτερα 
γνωστές.  
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Οικονοµικοί και χρονικοί περιορισµοί 
Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε από την 1η Σεπτεµβρίου µέχρι τις 17 του 
µηνός, περίπου 2 ηµερολογιακές εβδοµάδες, ενώ η συλλογή στοιχείων 
(έγγραφα, e-mail) κράτησε µέχρι τέλος Νοεµβρίου 2005. Η επιλογή της 
περιόδου έγινε νωρίτερα από το σχεδιαζόµενο λόγω εξωγενών παραγόντων. Η 
δυνατότητα παραµονής στο Κόσοβο περιοριζόταν από οικονοµικά και άλλα 
όρια (π.χ. έξοδα παραµονής, χρήση αυτοκινήτου και αµοιβές µεταφραστή). Ο 
αρχικός σχεδιασµός περιλάµβανε τόσο την συλλογή στοιχείων σχετικά µε την 
ακρίβεια των δεδοµένων από 2 ΚΥ (1η εβδοµάδα), όσο και την πραγµατοποίηση 
κάποιων µικρών συνεντεύξεων σχετικά µε τη δοµή του HIS/Kosovo και 
διορθωτική συλλογή στοιχείων (2η εβδοµάδα).  

Όπως διαµορφώθηκε η κατάσταση (Παράρτηµα ∆) αναπροσαρµόσθηκε το 
χρονοδιάγραµµα σε περισσότερες και µεγαλύτερες συνεντεύξεις. Και αυτός 
όµως ο σχεδιασµός συνήθως ανατρέπονταν δεδοµένου ότι πολλά ραντεβού για 
συνεντεύξεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν εντελώς (ΚΥ Μιτρόβιτσας) 
κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή. Γενικότερα η συνέπεια για τις 
προγραµµατισµένες συναντήσεις είναι µία έννοια µε πολύ ελαστικό και ασαφές 
περιεχόµενο στο Κόσοβο.  

Μεγάλη πηγή καθυστέρησης αποτέλεσε το Υπουργείο Υγείας. Η συνεχείς 
αναβολές για να δοθεί άδεια, σε συνδυασµό µε τις διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται 
για τυπικά γραφειοκρατικά προβλήµατα και ότι «αύριο θα είναι έτοιµη» πολλές 
φορές µε ανάγκασαν να ακυρώσω την τελευταία στιγµή την επίσκεψη µου στα 
ΚΥ. Η απορριπτική απάντηση στην αρχή της 2η εβδοµάδας, αποτέλεσε µία 
ευχάριστη έκπληξη γιατί τουλάχιστον έληξε το καθεστώς οµηρίας και έγινε 
δυνατόν να σταθεροποιηθεί ο σχεδιασµός µε ξεκάθαρα πλέον δεδοµένα.  

6. Περαιτέρω έρευνα 
Όπως αναφέρθηκε εκτεταµένα σε προηγούµενα κεφάλαια αλλά και στο 
Παράρτηµα ∆, είναι επιτακτική ανάγκη για την πραγµατοποίηση έρευνας 
στην ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδοµένων στο HIS/Kosovo. Οι 
λεπτοµέρειες δεν χρειάζεται να αναφερθούν καθώς έχουν αναπτυχθεί 
προηγουµένως. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης η διερεύνηση της σχέσης κόστους-
αποδοτικότητας του HIS σε διάφορα υγειονοµικά ιδρύµατα, όπου η 
αποδοτικότητα συνδέεται µε την ποιότητα των δεδοµένων. Επίσης η 
αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων του outsourcing για την 
τεχνική υποστήριξη του HIS αποτελεί µία ενδιαφέρουσα πτυχή του ζητήµατος 
της χρήσης εξωτερικών φορέων στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας 
αναπτυσσόµενων χωρών ως απάντηση στα σοβαρά προβλήµατα υποδοµών και 
ανθρώπινου δυναµικού. Η σχετική βιβλιογραφία84 είναι περιορισµένη, αλλά 
µάλλον υποστηρικτική µιας τέτοιας διαδικασίας. 

Σηµαντικό ζήτηµα προς διερεύνηση αποτελεί επίσης ο τρόπος και ο βαθµός 
χρησιµοποίησης των αποτελεσµάτων του HIS, η σύνδεση τους µε τον τρόπο 
χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων και οι αποφάσεις που ελήφθησαν βασισµένες 
σε αυτά. Στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος αποτελούν η ύπαρξη 
µηχανισµών τροφοδότησης των κατώτερων επιπέδων διοίκησης µε 
πληροφορίες, οι δείκτες που παράγονται, ο τρόπος επικοινωνίας των 
διαχειριστών της βάσης δεδοµένων µε τους πιθανούς χρήστες και η συµµετοχή 
όλων των ενδιαφερόµενων χρηστών.  
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Η γενικευσιµότητα των αποτελεσµάτων αποτελεί αδύνατο σηµείο, ειδικά για 
ζητήµατα αποκέντρωσης και µηχανισµών επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διοίκησης. Η επέκταση της ποιοτικής έρευνας σε περισσότερα ΚΥ και 
νοσοκοµεία θα µπορούσαν να εξαντλήσουν τα αρνητικά φαινόµενα που 
συνδέονται µε το HIS. 

Τέλος ένα σηµείο στο οποίο δεν έχει δοθεί έµφαση είναι η ακεραιότητα 
(integrity) των δεδοµένων. Ο τρόπος µε τον οποίο ο κάθε ασθενής αποκτά τον 
προσωπικό του κωδικό εµπεριέχει τον κίνδυνο λόγω ορθογραφικού λάθους 
κάποιος ασθενής να έχει πάνω από ένα κωδικό. Αυτό συνεπάγεται διάσπαση 
των προσωπικών δεδοµένων του ασθενούς και κατ� επέκταση µείωση της 
αξιοπιστίας των τελικών αποτελεσµάτων.  

 

5. Συµπερασµατικός επίλογος  

Το Κόσοβο υπήρξε τα τελευταία χρόνια πεδίο πρωτοποριακών πολιτικών 
αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, µε την ενεργό ανάµειξη του διεθνή 
παράγοντα στην διακυβέρνηση και ανάπτυξη του. Με αφορµή το οριακό σηµείο 
στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις για το πολιτικό του µέλλον,  διατυπώθηκαν 
αρκετές κριτικές προσεγγίσεις των αποτελεσµάτων της µέχρι τώρα 
αναπτυξιακής του πορείας µε µάλλον αρνητικό τελικό πρόσηµο (Παράρτηµα Ζ). 
Γενικότερα βέβαια υπάρχει ευρύτατη αµφισβήτηση για την πολιτική που 
ασκείται αναφορικά µε την αναπτυξιακή βοήθεια των δυτικών χωρών 85-87, 
ερωτηµατικό όµως αποτελεί αν και σε ποιο βαθµό η πολιτική των 
αναπτυσσόµενων χωρών προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της βοήθειας την 
οποία δέχεται. 

Το πληροφοριακό σύστηµα υγείας µε τον τίτλο HIS/Kosovo αποτέλεσε µέρος 
της δηµιουργίας υποδοµής στον τοµέα υγείας. Η ανάγκη δηµιουργίας του και τα 
προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα του ήταν αναντίρρητα, ενώ θεωρητικά η 
εµπειρία δεκαετιών από τα υγειονοµικά συστήµατα της ΕΕ εγγυόταν ότι η 
ανάπτυξη του θα ήταν σχετικά εύκολη διαδικασία εφόσον γινόταν προσεκτική 
µεταφορά της κεκτηµένης τεχνογνωσίας, η οποία θα αποτελούσε τα θεµέλια 
ενός καλύτερου συστήµατος διακυβέρνησης των υπηρεσιών υγείας.  

Στην πραγµατικότητα όµως, όπως παρουσιάστηκε ενδελεχώς από τη 
βιβλιογραφία, η τεχνογνωσία (υπό την στενή έννοια των τεχνολογικών γνώσεων 
και διαδικασιών) αποτελεί ένα µόνο µέρος της διαδικασίας ανάπτυξης και 
λειτουργίας ενός πληροφοριακούς συστήµατος (Εικόνα 6). Η τεχνολογία 
γενικά, αν και θεωρείται µια ορθολογική και λογική διαδικασία, εντούτοις 
ενσωµατώνει και επηρεάζεται από πολιτικά και πολιτισµικά στοιχεία  του 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.88  
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Η σχηµατική παρουσίαση της εικόνας 6 παρουσιάζει, µε αδρό αλλά κατανοητό 
τρόπο, την χρονική κλιµάκωση των ενεργειών που έχουν σχέση µε τις ιατρικές 
πληροφορίες από το στάδιο της συλλογής τους µέχρι την διαµόρφωση της 
πολιτικής υγείας. Παράλληλα όµως παρουσιάζει και την χρονική αλληλουχία 
της εµφάνισης των λειτουργιών αυτών κατά τη δηµιουργία του HIS/Kosovo, 

µε το πρώτο 
στάδιο να έχει 
ξεκινήσει από το 
2002 ενώ το 

τελευταίο 
προσδοκάτε ότι 
θα συµβεί στο 
µέλλον.  Οι 
προβληµατισµοί 
που γεννώνται 
βάση αυτής της 
εικόνας είναι 
αρκετοί.   

Όπως 
παρουσιάστηκε 
παραπάνω, η 
ποιότητα των 
πληροφοριών 

δεν είναι µια 
µονοσήµαντη έννοια, καθώς σηµαντικό ρόλο παίζουν το περιβάλλον στο οποίο 
καλείται να λειτουργήσει το πληροφοριακό σύστηµα, ο τρόπος µε τον οποίο 
αλληλεπιδρούν οι χρήστες του και οι αλλαγές που εγκαινιάζει. Αυτό σηµαίνει ότι 
η λειτουργία αλλά και η αποτελεσµατική χρήση ενός HIS εξαρτάται από τον 
σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση µια σειράς οργανωτικών αλλαγών. 

Η σύνδεση  των τεχνολογικών εφαρµογών πληροφορικής µε την αναγκαιότητα 
οργανωτικών αλλαγών στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν είναι νέα. Αποτελεί 

πλέον 
αναφαίρετη 

παράµετρο όλων 
των σχετικών αναπτυξιακών προγραµµάτων η συµπερίληψη των απαραίτητων 
οργανωτικών αλλαγών, αφού όµως γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές στα 
δεδοµένα της χώρας.89 Η υλοποίηση τους όµως δεν αποτελεί αυτόµατη 
διαδικασία αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής η οποία θα 
εγγυάται την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας του 
συστήµατος. Πρέπει να υπογραµµιστεί πάντως ότι οι οργανωτικές αλλαγές δεν 
είναι πάντα εύκολο να εφαρµοστούν, ακόµη και όταν υπάρχει βούληση, λόγω 
των αντιδράσεων  µεταξύ των εργαζοµένων που µπορεί να προκαλέσουν οι 
αλλαγές. 

Policy-
Making

Analysis /
Meaningful Interpretation

Quality Control / Report Production

Data Collection & Input
Technical Characteristics & Maintenance 

Εικόνα 6. Σχηµατική παρουσίαση των επιπέδων λειτουργίας του HIS.  
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Η διερεύνηση της πολιτικής που ακολουθήθηκε αναφορικά µε µία πολύ 
σηµαντική παράµετρο του HIS/Kosovo, δηλαδή την ασφάλεια και την 
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, ήταν αρκετά αποκαλυπτική για τον τρόπο µε 
τον οποίο αντιµετωπίστηκε η ενσωµάτωση του HIS/Kosovo στο σύστηµα 
υγείας του Κοσόβου από τα εντεταλµένα άτοµα για τη χάραξη πολιτικής υγείας. 
Τα ευρήµατα αυτά ενισχύονται από παρόµοιες ενδείξεις σχετικά µε άλλες 
παραµέτρους της ποιότητας των δεδοµένων. Επιγραµµατικά πρέπει  να 
επισηµανθεί ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν ελλιπής, ανισοβαρής, δεν 
ευνοεί την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα 

 

 

του συστήµατος (πίνακας 9). Το ζήτηµα της απουσίας µηχανισµών ελέγχου της 
ποιότητας των δεδοµένων δεν είναι µεµονωµένο αλλά επαναλαµβάνεται και µε 
την απουσία και άλλων δοµηµένων µηχανισµών που θεωρητικά θα έπρεπε να 
υποστηρίζουν την λειτουργία του HIS. Τα κενά αυτά έχουν ήδη δηµιουργήσει 
ένα γενικότερο κλίµα δυσπιστίας προς το HIS, το οποίο πιθανόν να επιδεινωθεί 
αν αποδειχθούν κενά σε ζητήµατα ασφάλειας των πληροφοριών. 

Το πρόβληµα της χαµηλής ποιότητας των δεδοµένων φαίνεται να επιδεινώνεται 
µε την αποξένωση των λειτουργών υγείας από τη λειτουργία του συστήµατος, 
µέσω του οργανωτικού αποκλεισµού τους από την χρήση του. 

Επίπεδο 
∆ιοίκησης Σηµαντικότερα προβλήµατα 

Γενικό πολιτικό 
πλαίσιο 

 

• Σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα (υποανάπτυξη, 
ανεργία). 

• Πολιτική αστάθεια. 
• Συγκεντρωτική πολιτική παράδοση.  

Υπουργείο Υγείας 

• Αδυναµία δηµιουργίας υποστηρικτικών µηχανισµών 
και κανονιστικού πλαισίου. 

• Περιορισµένη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. 
• ∆εν συνδέθηκε το HIS µε την χρηµατοδότηση των 
ιδρυµάτων. 

• Αποκλεισµός τρίτων φορέων (οµάδες πολιτών, ΜΚΟ, 
ΠΟΥ, ιδιωτικός τοµέας) από τη χρήση του 
συστήµατος. 

• Απουσία περιβάλλοντος αξιολόγησης και 
«δικαιώµατος στην Πληροφορία» 

Ινστιτούτο ∆ηµόσιας 
Υγείας, 

Νοσοκοµεία, ΚΥ 

• ∆ιατήρηση προηγούµενων συστηµάτων συλλογής 
πληροφοριών. 

• Αδυναµία άσκησης στην πράξη των δικαιωµάτων 
των ασθενών. 

• Περιορισµένο ενδιαφέρον από πλευράς των 
ασθενών. 

• Αντίσταση των εργαζοµένων. 

Πίνακας 9. Παρουσίαση των σηµαντικότερων πολιτικών προβληµάτων που επηρεάζουν την 
λειτουργία του HIS. 



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

74 

Η προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών σε κεντρικό επίπεδο, η αποφυγή 
εµπλοκής άλλων φορέων έξω από το υγειονοµικό σύστηµα, απουσία 
αξιολογικού µηχανισµού σε συνδυασµό µε την τιµωρητική διάθεση που 
εκφράζεται απέναντι σε «αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους», όλα 
µαζί φαίνεται ότι τελικά ανατροφοδοτούν την ίδια εργασιακή νοοτροπία την 
οποία θεωρητικά θα ανέτρεπε ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η απουσία, προς το 
παρόν, σύνδεσης της χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων ή άλλου είδους 
διοικητικής αξιολόγησης τους µε το πληροφοριακό σύστηµα φαίνεται ότι στέρει 
το HIS από έναν απτό λόγο ύπαρξης. Το ευρύτερο τέλος πολιτικό περιβάλλον 
µε το πλήθος των πιεστικών οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων αλλά 
και το πλαίσιο αβεβαιότητας, έλλειψης ξεκάθαρης στρατηγικής και 
µικροπολιτικής, µέσα στο οποίο λειτουργεί, επιτείνει ακόµη περισσότερο την 
διστακτικότητα για την λήψη ουσιαστικών πολιτικών αποφάσεων.  

Το κεντρικό όµως ερώτηµα που εγείρεται είναι µέσα σε ποιο πλαίσιο 
διαφάνειας θα γίνει όποια αξιολόγηση στο µέλλον; Ο κίνδυνος να µετατραπεί, 
µέσα σ� ένα νέο συγκεντρωτικό σύστηµα, ένα νέο και πιο εξεζητηµένο όργανο 
γραφειοκρατικής επιβολής ή όπλο στο πεδίο των πολιτικών αντιπαραθέσεων, 
ξένο προς τις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζοµένων, είναι µεγάλος.  
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7. Παράρτηµα Α: Ορισµοί 

Data quality assurance: το σύνολο των σχεδιασµένων, συστηµατικών 
διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη συλλογή 
δεδοµένων µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας τους στη βάση δεδοµένων.18 
Electronic Health Record � EHR: Η συγκέντρωση, καταγραφή και αποθήκευση 
σε ψηφιακή µορφή, ιατρικών και υγειονοµικών πληροφοριών ενός ασθενή, 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, µε σκοπό την καλύτερη συνέχεια στην 
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διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας του και την ενίσχυση της ιατρικής ή 
ερευνητικής δραστηριότητας.14 

Medical Registry: Η συστηµατική συλλογή εκ των προτέρων καθορισµένων και 
συγκεκριµένων δεδοµένων, υγειονοµικών ή δηµογραφικών, από ασθενείς µε 
κάποια συγκεκριµένα ιατρικά χαρακτηριστικά. Η συγκέντρωση των στοιχείων 
πρέπει να γίνεται σε µία κεντρική βάση δεδοµένων για ένα ξεκάθαρα 
προκαθορισµένο σκοπό.18 (παράδειγµα: NICE registry για Ολλανδικές ΜΕΘ, 
µε 96 µεταβλητές µε δηµογραφικά και υγειονοµικά στοιχεία ασθενούς, 
δυνατότητα υπολογισµού προγνωστικών σκορ κ.α.) 

Ορθότητα: το ποσοστό των ορθών καταγραφών σ� ένα πεδίο της βάσης ως προς 
το σύνολο των καταγεγραµµένων πληροφοριών στο πεδίο αυτό.4 10 

Πληρότητα:  το ποσοστό των παρατηρήσεων που καταγράφονται σ� ένα πεδίο 
δεδοµένων της βάσης ως προς το σύνολο των παρατηρήσεων που θα έπρεπε να 
είχαν καταγραφεί στο συγκεκριµένο πεδίο.4 10 

Health care service 76:  Κάθε δραστηριότητα η οποία σκοπεύει σε: 

- Προαγωγή υγείας, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση νόσων 
και τραυµατισµών 

- Παροχή φαρµάκων και ιατρικού εξοπλισµού, 

- Ιατρικές διακοµιδές, 

- Ειδικές ιατρικές και άλλες πράξεις για ενίσχυση της γονιµότητας, 
αναπαραγωγή ή προγραµµατισµένη στείρωση και 

- Ιατρική έρευνα 

Επαγγελµατικό απόρρητο: διατήρηση εµπιστευτικών των πληροφοριών 
σχετικών µε την υγεία των πολιτών, από άτοµα µη εγκεκριµένα σε πρόσβαση σε 
αυτές τις πληροφορίες76 

Health documentation: τα χειρόγραφα, φάκελοι και άλλα δεδοµένα, 
ανεξαρτήτως του ποιος ή µε ποιο τρόπο συνέλλεξε τις πληροφορίες και στα 
οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης επαγγελµατίες υγείας κατά τη διάρκεια 
του έργου τους και τα οποία περιέχουν στοιχεία που µπορούν να αποκαλύψουν 
την ταυτότητα των πολιτών.76 

Health information system: µία ολοκληρωµένη προσπάθεια για τη συλλογή, 
επεξεργασία,  δηµιουργία αναφορών  και χρήση ιατρικών πληροφοριών και 
γνώσης µε σκοπό να επιδράσουν στην παραγωγή πολιτικής, στη δράση 
προγραµµάτων και στην έρευνα.26 

Attacker: Κάποιος ο οποίος εσκεµµένα δεν συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τους 
κανόνες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος.33 
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8. Παράρτηµα Β: Φύλλο συλλογής δεδοµένων SISh-001  
 

 

Institucioni shëndetësor Departmenti Reparti

KARTELA SHËNDETËSORE

Mbiemri

Emri

Mbiemri i vajzërisë

Vendbanimi/Adresa/Telefoni/Mobili/E-mail

Vendi i lindjes

Profesioni

Gjinia
Grupi i gjakut

Rh faktori

Alergjitë

Rev. 2

Gjendja martesore I/e pamartuar I/e martuar I/e shkurorëzuar Përkohësisht i ndarë I/e vejë

Statusi social Statusi normal Privat Rast social

Nr.

Statusi i pranimit I/e shtrirë në spital Ambulantor

Data e pranimit
RipranimVizitë shtëpiake

Forma e pranimit nga: Shtëpia Ambulanta Spitali Mjeku
Vendi i punës Policia Nuk figuron në listë

Gjenda në pranim Termini i përcaktuar Stabile Jostabile Kronike
Arsyet ligjore Emergjencë I/e vdekur

Data e lëshimit nga Institucioni Shëndetësor:

Lëshimi nga 
trajtimi

Në shtëpi Në shtëpi të shëndetit Në spital Në polici
Në klinikë private Nuk figuron në listëPërkundër këshillës  mjekësore

Lëshuar për në

Pranuar nga: 

Diagnoza primare e pranimit
Diagnoza sekondare e pranimit
Diagnoza sekondare e pranimit

ICD 10

ICD 10
ICD 10

Pagesa shtesë Arsyeja e lirimit nga pagesa

Emri i mjekut Nënshkrimi i mjekut

Gjendja në lëshim I/e shëruar
I/e përmirësuar

I/e papërmisuar I/e përkeqësuarEmergjente
Në agoni I/e vdekur Nuk figuron në listëKronike

Diagnoza primare e lëshimit
Diagnoza sekondare e lëshimit
Diagnoza sekondare e lëshimit

ICD 10

ICD 10
ICD 10

M

Data Aktiviteti Nr. Data Aktiviteti

Dita Muaji Viti i lindjes

Emri i prindit

F



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής � Πανεπιστήµιο Κρήτης 

83 

9. Παράρτηµα Γ: Γενικές αρχές της Οδηγίας 95/46/EC της 
Ε.Ε.∗ 
 

[Art.01 Object of the Directive] Member States shall protect the fundamental 
rights and freedoms of natural persons, and in particular their right to 

privacy with respect to the processing of personal data.  

[Art.06] Data must be accurate and kept up to date. 

[Art.06] Further processing of data for scientific purposes shall not be 
considered as incompatible for the legitimate purposes of the database 

[Art.06] Personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation 
to the purposes for which they are collected and kept in a form which 
permits identification of data subjects for no longer than is necessary 

[Art.08] Personal data concerning health or sex life will be processed by a 
health professional subject under national law to the obligation of 

professional secrecy or by another person also subject to an equivalent 
obligation of secrecy. 

[Art.08] Personal data concerning health or sex life will be processed when 
the individual has given his explicit consent unless the process is required for 

the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care 
or treatment or the management of health-care services. 

[Art10] In case of data collection the individual have the right to be informed 
about the identity of the controller of data, purpose of data collection, 

categories of data, if it is obligatory or not, his rights to access and rectify the 
data. 

[Art.11]Before disclosing personal data to a third party for the first time the 
individual has the right to be informed about the identity of the controller of 

data, purpose of data collection, categories of data, if it is obligatory or not, 
his rights to access and rectify the data, unless the process is being done for 

statistic purposes of scientific research. 

[Art.12] A right to access their health information in a reasonable time, without 
excessive cost. 

[Art.12] A right to correct their health information or delete unnecessary 
information for the purpose of the database 

                                                 
∗ Ο πίνακας αφορά µόνο αρχές της ντιρεκτίβας σχετικές µε τα δικαιώµατα των 
ασθενών και δεν περιλαµβάνει άρθρα σχετικά µε τους κανονισµούς λειτουργίας 
των φορέων διαχείρισης των πληροφοριών. ∆εν έγινε µετάφραση για να 
διατηρηθεί η ορολογία του νοµοθέτη και να αποφευχθούν αδόκιµοι όροι. 
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[Art.14] Object to his personal data being processed for the purposes of direct 
marketing or to be informed before his personal data being disclosed for the 

first time 

[Art.14] To object at any time on compelling legitimate grounds relating to his 
particular situation to the processing of data relating to him 

[Art.15] the individual has the right not to be subject to a decision which produces 
legal effects that significantly affects him and which is based solely on automated 

processing of data intended to evaluate certain personal aspects relating to him 

[Art.16] The data process will be done by people having access to them only 
by law requirements or instruction of the database controller 

[Art.17] the data controller must implement appropriate technical and 
organizational measures to protect personal data against accidental or 

unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure 
or access, (particular for the transmission of data over a network), and 

against all other unlawful forms of processing. 

[Art.22] The right of every person to a judicial remedy for any breach of the 
rights guaranteed him by the national law [Art.23] Individuals who has 

suffered damage as a result of an unlawful processing operation  is entitled to 
receive compensation for the damage suffered.[Art.24] sanctions will be 

imposed by the Member States, in case of infringement of the provisions 
adopted pursuant to this Directive. 

[Art.28] Any person has the right to address claims to the Supervisor 
Authority concerning the protection of his rights and freedoms in regard to 
the processing of personal data and shall be informed of the outcome of his 

claims. 

[Art.28] Every Member State shall provide with one or more supervisory 
authorities with powers to investigate, to intervent and to engage to legal proceedings 

[Art.29 & 30] A Working Party on the Protection of Individuals with regard to 
the Processing of Personal Data will be set up and will have advisory status 
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10. Παράρτηµα ∆: Συνοπτική περιγραφή µιας αποτυχηµένης 

ερευνητικής προσπάθειας 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί αναγκαστική µετεξέλιξη άλλης. Το 
αρχικό  ερευνητικό πρωτόκολλο µε τον τίτλο «µέτρηση της ακρίβειας των 
δεδοµένων στο  HIS/Kosovo, σε Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) του Κοσόβου» 
περιλάµβανε την δηµιουργία ενός µεθοδολογικού εργαλείου το οποίο θα 
µετρούσε την πληρότητα και την ακρίβεια των δεδοµένων σε επιλεγµένα ΚΥ της 
περιοχής. Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν αυτές οι παράµετροι της 
ποιότητας αναφορικά µε κάποιο γραπτό σύστηµα συλλογής πληροφοριών 
(βιβλία πρωτοκόλλου) ώστε να συγκριθούν τα δυο συστήµατα, να 
επισηµανθούν πιθανές περιοχές λαθών και να προσδιοριστούν ζητήµατα που 
χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα µε τον κύριο στόχο της έρευνας 
θα επιχειρούνταν µία αδρή παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος  έτσι 
ώστε να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο λειτουργίας της και να εντοπιστούν λάθη 
και παραλείψεις που πιθανόν συνδέονται µε αδυναµίες στην ακρίβεια των 
δεδοµένων. 

Η επιλογή της ακρίβειας αποτέλεσε προτεραιότητα καθώς η χαµηλή ακρίβεια 
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει µε απόλυτο τρόπο την ποιότητα των 
παραγόµενων αναφορών του συστήµατος. Η αναγκαιότητα της συγκεκριµένης 
έρευνας επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της έρευνας δεδοµένου ότι από 
όλους τους συµµετέχοντες διαπιστώθηκε η χαµηλή ποιότητα των πληροφοριών 
γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στην χρησιµότητα και την επιτυχία του 
συστήµατος. Παρά όµως την καλή θέληση, την (κατά τη γνώµη µου) καλύτερη 
δυνατή προετοιµασία αλλά και την εν δυνάµει χρησιµότητα του συγκεκριµένου 
εργαλείου ως εργαλείο µέτρησης της ποιότητας σε µόνιµη βάση από τους 
υπευθύνους ποιότητας όλων των ΚΥ του Κοσόβου,  η συγκεκριµένη έρευνα δεν 
έγινε ποτέ.  

Η οργάνωση της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων στο πεδίο είχε ως εξής: 

η αρχική επικοινωνία είχε γίνει µε τον διευθυντή του τµήµατος πληροφοριακού 
συστήµατος υγείας του Υπ. Υγείας. Στο απαντητικό του e-mail είχε εκφράσει 
απερίφραστα την ανάγκη σχετικής έρευνας λόγω της κακής ποιότητας των 
δεδοµένων, πρόσφερε κάθε δυνατή υποστήριξη και ζήτησε οι συνεννοήσεις να 
γίνουν µε προσωπική επαφή. Τα επόµενα e-mail µου όπου ζητούσα 
πληροφορίες σε ποιόν να αποστείλω επίσηµη αίτηση για την έρευνα δεν 
απαντήθηκαν.  

Η πρώτη προσωπική συνάντηση έγινε στις 2 Σεπτεµβρίου στο Υπ. Υγείας. 
Επανέλαβε προφορικά την διάθεση του για υποστήριξη, την αποδοχή της 
έρευνας και µου ζήτησε να ετοιµάσω µία declaration of confidentiality και µία 
official authorization για τα επιλεγµένα κέντρα υγείας, την οποία θα υπέγραφε 
ο ίδιος την ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου πριν την έναρξη της έρευνας.  

Πριν την προγραµµατισµένη συνάντηση µας στο Υπουργείο Υγείας ο ίδιος µε 
ειδοποίησε τηλεφωνικά ότι είχε επιληφθεί του θέµατος ο Μόνιµος Γενικός 
Γραµµατέας του Υπουργείου και ότι χρειαζόταν να δώσω επιπλέον µία official 
request και αντίγραφο του πρωτοκόλλου. Όλα παραδόθηκαν την ίδια ηµέρα και 
προφορικά διαβεβαιώθηκα ότι πρόκειται για �formality�. 
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Για µία εβδοµάδα βρισκόµουν σε συνεχή επικοινωνία µε το Υπ. Υγείας και παρά 
τις συνεχείς οχλήσεις µου, αναβάλλονταν συνεχώς η υπογραφή της 
εξουσιοδότησης αλλά χωρίς να δίνεται και αρνητική απάντηση. Κατά το 
διάστηµα αυτό η ευθύνη για την έγκριση της εργασίας µεταφέρονταν από τον 
ένα παράγοντα στον άλλο γεγονός το οποίο αφενός επιβεβαίωνε την ανυπαρξία 
συγκεκριµένων δοµών γύρω από το συγκεκριµένο θέµα, αφετέρου δε 
υποδήλωνε µία σχετική αµηχανία γύρω από το συγκεκριµένο αίτηµα∗.   

Τη ∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου απερίφθη η αίτηση λόγω ανυπαρξίας νοµικού 
πλαισίου για την πρόσβαση σε προσωπικά ιατρικά δεδοµένα για ερευνητικούς 
σκοπούς.  

Κατά την προσωπική µου άποψη η παραπάνω δικαιολογία είναι προσχηµατική 
και υπάρχουν επιχειρήµατα τα οποία εύλογα και νόµιµα θα µπορούσαν να 
επιτρέψουν την πρόσβαση στα δεδοµένα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
υπογραµµίσω ότι η πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα και ειδικά στο 
ονοµατεπώνυµο του ασθενούς ήταν επιβεβληµένη από τη µεθοδολογία αλλά και 
το ίδιο το αντικείµενο της έρευνας.  

Η καθυστέρηση αυτή είχε ως συνέπεια να βρίσκοµαι στην Πρίστινα ουσιαστικά 
άπρακτος έχοντας δαπανήσει ήδη περισσότερο από το 50% του χρόνου που 
σκόπευα να διαθέσω για την συλλογή υλικού. Προσωπικά είχα διαµορφώσει την 
άποψη ότι θα κωλυσιεργούσαν µέχρι να φύγω από το Κόσοβο χωρίς να µου 
δώσουν ξεκάθαρη απάντηση, οπότε ακόµη και η οριστική αρνητική απάντηση 
αποτέλεσε ευχάριστο τελικά γεγονός. 

Στο σηµείο εκείνο και προκειµένου να µην επιστρέψω άπρακτος, χρειάστηκε να 
πάρω µία επείγουσα απόφαση και να στρέψω την έρευνα προς το δεύτερο 
σκέλος της. Επέλεξα, µε βάση τις πληροφορίες που είχα ήδη για το 
HIS/Kosovo αλλά και το βιβλιογραφικό υλικό όπου υπογραµµίζεται η 
σηµαντικότητα της ασφάλειας και της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου, να 
επικεντρώσω το ενδιαφέρον µου στην πολιτική σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά, 
έχοντας ως µέτρο σύγκρισης τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες και τους 
εθνικούς νόµους σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών.   

Παρά το γεγονός ότι είχα προετοιµαστεί για περιγραφικού  τύπου ποιοτική 
έρευνα, η οποία περιλάµβανε και τις παραµέτρους αυτές, δεν θεωρώ ότι ήµουν 
αρκετά προετοιµασµένος για εις βάθος έρευνα αλλά και συνειδητά απέφευγα 
σε κάποιο βαθµό να προχωρήσω σε κάτι τέτοιο. Οι λόγοι επιγραµµατικά είναι οι 
εξής:  

Άγνοια σηµαντικών λεπτοµερειών γύρω από τις διαδικασίες ανάπτυξης και 
λειτουργίας του HIS/Kosovo. 

Απουσία άλλης ερευνητικής προσπάθειας ή αναφοράς στην βιβλιογραφία 
σχετικά µε το HIS/Kosovo. 

Θεώρησα ότι το περιβάλλον, ειδικά στο Υπουργείο, ήταν αρνητικά διακείµενο ή 
καχύποπτο απέναντι στην έρευνα και δεν ήθελα να δηµιουργηθούν 
παρερµηνείες από άστοχες ή ευαίσθητες ερωτήσεις. 

                                                 
∗ Η αµηχανία αυτή επιδέχεται διάφορες ερµηνείες, κάποιες από τις οποίες τις συζήτησα ανεπίσηµα µε 
τοπικούς παράγοντες αλλά δεν µπορώ να τις χρησιµοποιήσω ή να αναλύσω καθώς στερούνται 
τεκµηρίωσης.  
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Γενικότερα υπάρχει απουσία κουλτούρα έρευνας και αξιολόγησης. Πιστεύω ότι 
πιο διεισδυτικές ερωτήσεις, ειδικά για παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην 
εφαρµογή κάποιων στοιχείων, ίσως  συνειρµικά παρέπεµπε σε έµµεση µοµφή ή 
αµφισβήτηση. 

Επιγραµµατικά, ως στρατηγική επιλογή, πιστεύω ότι ήταν σωστότερο να 
συλλέξω στοιχεία που να αποτυπώνουν την ευρύτερη εικόνα της πολιτικής που 
ασκήθηκε αναφορικά µε το HIS/Kosovo, παρά να προσπαθήσω να εµβαθύνω 
σε µία µόνο παράµετρο µε τον κίνδυνο να έχω µικρής αξίας ή καθόλου 
δεδοµένα. 

Χρήσιµα διδάγµατα 

Προσωπικά θεωρώ ότι αποκόµισα χρήσιµα διδάγµατα από την συγκεκριµένη 
εµπειρία. Επιγραµµατικά µπορώ να αναφέρω τα εξής: 

• Η λεκτική υποστήριξη πρέπει από την αρχή να συνοδεύεται και από 
έµπρακτη υποστήριξη, π.χ. µία συστατική επιστολή πιστεύω ότι σίγουρα 
θα µε βοηθούσε τουλάχιστον στην ποιοτική έρευνα. 

• ∆εν αντιλαµβάνονται όλοι οι λαοί τις έννοιες της συνέπειας και της 
ταύτισης λόγων και έργων µε τον ίδιο τρόπο. Σηµαντική αιτία 
καθυστέρησης υπήρξε η ακύρωση τελευταία στιγµή προγραµµατισµένων 
συναντήσεων, ακόµη και όταν βρισκόµουν στο σηµείο της συνάντησης. 

• ∆εν αντιλαµβάνονται όλοι οι παράγοντες την έρευνα και τα 
αποτελέσµατα της ως εργαλείο. Σε περιβάλλοντα που δεν έχουν 
εξοικειωθεί µε την χρήση της για τον εντοπισµό λαθών και την 
επιτάχυνση των αλλαγών µπορεί να παρερµηνευθεί ως επιθεώρηση ή 
απόδοση ευθυνών.  
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11. Παράρτηµα Ε: Έγγραφο συµµετοχής στην έρευνα 

Participation agreement 
 

Date:_____/____/2005 
 
 

By this hereafter I agree to participate in the academic research that Dr. Hristos 
Dagres  is conducting as part of his  final  thesis  for his postgraduate studies  in 
Health Care Management at the University of Crete.  
The title of the research is accuracy of data in Health Information System (HIS) 
of Kosovo and all interviews will aim to clarify the connection between HIS and 
Health  Policy  Development  in  Kosovo.  For  this,  a  necessary  number  of 
interviews will be conducted with all stakeholders that they want to participate. 
 
All answers will be recorded, accessed and analyzed only by the researcher. 
Some  of  the  answers may  be  used  in  the  final  thesis  or  in  future  published 
articles, but  the anonymity of  them will be prevailed and will be respected  in 
any way.  
If  there  is  a  conflict  of  interest,  in  a professional or personal  level,  related  to 
HIS/Kosovo‐ I will declare it at the beginning of the interview.  
 

  YES  NO 

I wish the anonymity of my answers to be kept     

I agree the researcher to audio record the interview     

 

 

Signature     

 

 

All interviewees will sign and keep a copy of the participation agreement. The Albanian 
interviewees will sign and keep a copy of the agreement translated exactly in Albanian 
language. 
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12.  Παράρτηµα Ζ: Κόσοβο 
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Γεωγραφικά στοιχεία και χάρτες3 4 
Επιφάνεια: 10.908 square km; εκ των 
οποίων 52% καλλιεργήσιµη γη και 39.1% 
δάση 
Πρωτεύουσα: Πριστίνα (περισσότεροι από 
400,000 κάτοικοι) 
Υψηλότερη κορυφή: Gjeravica, 2,856 m. 
Σύνορα: Αλβανία (112 km), Μαυροβούνιο 
(77 km), Σερβία (352 km), και FYROM 
(161 km). 
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Εισαγωγικό Σηµείωµα 
Το Παράρτηµα Ζ αποτελεί συµπληρωµατικό κείµενο στην προηγούµενη ερευνητική 
εργασία και περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε το Κόσοβο. Το κείµενο αυτό 
αποσκοπεί στο να αποτυπώσει λεπτοµερειακά την παρούσα οικονοµική, πολιτική και 
κοινωνική κατάσταση της ταραγµένης αυτής περιοχής µέχρι το τέλος του 2005. Οι 
πληροφορίες αυτές ξεπερνούν τα στενά όρια που θα επιτρέπονταν στα πλαίσια της έρευνας 
και ήταν επιβεβληµένη η αυτόνοµη παρουσία τους. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής αυτής 
µετά την ένοπλη σύγκρουση του 1999, οι τεταµένες σχέσεις µεταξύ των εθνοτήτων και η 
έντονη πολιτική και οικονοµική παρουσία του ΟΗΕ και των ξένων κυβερνήσεων 
δικαιολογούν την αναγκαιότητα µιας πιο αναλυτικής αναφοράς ώστε να γίνει ξεκάθαρο το 
ιδιόµορφο της status quo. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα πολιτισµικά και κοινωνικά 
τοπικά στοιχεία που επηρεάζουν και συν-διαµορφώνουν την συµπεριφορά των Κοσοβάρων 
και τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η πολιτική στην περιοχή αυτή. Τέλος ένα σηµαντικό 
τµήµα του κειµένου αφιερώθηκε σε στατιστικά και άλλα στοιχεία του Συστήµατος Υγείας 
της περιοχής και τις ιδιαίτερες ανάγκες που ενέσκηψαν µε τη λήξη των συγκρούσεων του 
�99 και την µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς. 

Επειδή ακριβώς το HIS/Kosovo αποτελεί προϊόν της νέας εποχής για το Κόσοβο µετά το 
1999 και στοχεύει στην δηµιουργία ενός πιο ελπιδοφόρου µέλλοντος, αποτέλεσε 
προτεραιότητα η παρουσίαση της κατάστασης όπως διαµορφώνεται σήµερα και οι 
προοπτικές για το µέλλον, και όχι η ανάλυση του παρελθόντος, η οποία συχνά εκφυλίζεται 
σε µία ατέρµονη συζήτηση για το ποιος έχει δίκαιο και ποιος άδικο. Η περιγραφή, ανάλυση 
και αξιολόγηση των γεγονότων που οδήγησαν στην ένοπλη αντιπαράθεση απαιτεί µια 
χρονικά αποστασιοποιηµένη και νηφάλια µατιά και θα αποτελέσει αντικείµενο των 
ιστορικών του µέλλοντος.  

Ευελπιστούµε ότι θα αποδειχθεί χρήσιµο εργαλείο για όποιον επιθυµεί να κατανοήσει 
καλύτερα τις ιδιοµορφίες αλλά και τα έντονα προβλήµατα που απασχολούν την περιοχή 
αυτή.   

Γενικά στοιχεία και πολιτική κατάσταση 
 

Το Κόσσοβο αποτελεί περίκλειστη περιοχή στο µέσον της Βαλκανικής Χερσονήσου. 
Πρωτεύουσα της είναι η Πριστίνα, στο κέντρο της περιοχής. Ιστορική πρωτεύουσα της, 
από το Οθωµανικό βιλαέτι µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν το Πρίζρεν, στα 
νοτιοδυτικά κοντά στα σύνορα µε την Αλβανία.2 Η ιστορία της περιοχής αποτέλεσε πεδίο 

σφοδρής διαµάχης µεταξύ 
Σέρβων και Αλβανών καθώς 
και οι δύο, για δικούς τους 
λόγους, την θεωρούν 
σηµαντικό στοιχείο της 
εθνικής τους ιστοριογραφίας - 
µυθολογίας.5 

Πληθυσµός: Με βάση τα 
στοιχεία από την τελευταία 
επίσηµη απογραφή του 1991 
και τον γνωστό δείκτη Γράφηµα 1: Εθνολογική κατανοµή του πληθυσµού � Κόσσοβο 

2000 2 
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αύξησης του πληθυσµού έως το 1997, ο πληθυσµός του Κόσσοβου για το 2004 υπολογίζεται 
σε 2.473.000 κατοίκους.6 Από αυτούς όµως πρέπει να αφαιρεθούν όσοι έχουν φύγει από 
την περιοχή, αριθµός που για το 2000 υπολογιζόταν ανάµεσα στους 435.000-735.000.7 Οι 
Σέρβοι και οι υπόλοιποι µη-Αλβανοί που εγκατέλειψαν την περιοχή υπολογίζονται στις 
230.000.8 Επίσης έχουν καταγραφεί από τον Ερυθρό Σταυρό 2.960 αγνοούµενοι (οι 2.300 
είναι Αλβανοί).8  

Εθνολογικά ο πληθυσµός αποτελείται από 88% Αλβανούς, 7% Σέρβους και 5% άλλους 
(Βόσνιοι, Ρoµα, Τούρκοι, Μαυροβούνιοι, Κροάτες, Gorani9 ∗).2  

Από ηλικιακής πλευράς το Κόσσοβο παρουσιάζει να έχει νέο πληθυσµό, µε τα παιδιά µέχρι 
14 ετών να αποτελούν το 
32%.7 Ειδικά δε τα βρέφη 
µικρότερα του έτους 
αποτελούν το 2,2% του 
πληθυσµού.3 

Ο αδρός δείκτης γεννήσεων 
είναι αρκετά υψηλός µε 13,2 
ζώντα νεογνά ανά 1000 
κατοίκους.6  
Γράφηµα 2: Κατανοµή του 
πληθυσµού ανά ηλικιακή 
οµάδα �Κόσσοβο 2000 7 

Θρήσκευµα: Η πλειονότητα των Αλβανών του Κοσσόβου θεωρητικά είναι Μουσουλµάνοι-
Σουνίτες αν και το θρησκευτικό συναίσθηµα είναι γενικά εξασθενηµένο. Μεταξύ των 
Αλβανών σηµαντικό θρησκευτικό-πνευµατικό ρόλο, ως σηµείο συνάθροισης, παίζουν οι 
τεκέδες των ∆ερβίσηδων που είναι επηρεασµένη από τη διδασκαλία των Σουφί. Σηµαντικό 
ρόλο επίσης έχει και η µη-ορθόδοξη ισλαµική αίρεση των Μπεκτασίδων. Μουσουλµάνοι 
είναι επίσης οι Τούρκοι (γύρω από το Πρίζρεν), οι Βόσνιοι και οι Gorani Σλάβοι και 
αρκετοί Ροµά. 

Όλοι σχεδόν οι Σέρβοι είναι Ορθόδοξοι, 
όπως και ελάχιστες οικογένειες Αλβανών 
και Ροµά στο Πρίζρεν. Το Κόσσοβο 
αποτελούσε σηµαντικό κέντρο της 
Ορθοδοξίας και υπάρχουν εκατοντάδες 
µνηµεία (εκκλησίες και µοναστήρια) στην 
περιοχή. Ο Πατριάρχης των Σέρβων 
Παύλος προέρχεται επίσης από εκεί. 

Τέλος στο Κόσσοβο υπάρχουν και αρκετοί 
Καθολικοί Κοσσοβάροι, µε ισχυρή 
παρουσία στην Gjakova, καθώς και 
µερικοί Κροάτες. Γνωστή φιγούρα-
σύµβολο για τους Κοσοβάρους αποτελεί η 
Μητέρα Τερέζα που γεννήθηκε εκεί. 

                                                 
∗ Οι Gorani αποτελούν εθνική οµάδα σέρβικης καταγωγής που ζουν στην περιοχή Γκόρα (βουνό ή δάσος στα σέρβικα) 
νότια του Πρίζρεν. Από τα τέλη του 18ου αιώνα έχουν προσηλυτισθεί στο Ισλάµ και µιλούν την Τόρλιακ, µία 
σερβοκροάτικη διάλεκτο. Υπολογίζονται σήµερα γύρω στους 10.000 κατοίκους. 

32%59%

9%

0-14 15-59 60+

Εικόνα 1 Το Σέρβικο Μοναστήρι στο Decani 
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Παρά τις εικασίες για το αντίθετο, η θρησκεία δεν έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη σύγκρουση 
του 1999, αν και πολλά µνηµεία και χώροι λατρείας καταστράφηκαν στα πλαίσια της 
εξαφάνισης του «άλλου». 10  

Ιστορία: Είναι αδύνατον να αποτυπωθεί πλήρως και αµερόληπτα η ιστορία της περιοχής. 
Υπάρχει από τα αρχαία χρόνια µια αδιάλειπτη κίνηση πληθυσµών, συγκρούσεων και 
ιστορικών γεγονότων τα οποία συνέβαλαν στην ιδιαίτερη σηµασία που έχει το Κόσσοβο στο 
εθνικό υποσυνείδητο των εθνοτήτων που ζουν εκεί.  

Μέχρι τον 14ο αιώνα αποτελούσε κεντρικό σηµείο του βασιλείου των Σέρβων και µέχρι 
σήµερα θεωρείται ότι είναι το λίκνο της εθνικής τους αφύπνισης. Το Κόσσοβο χάθηκε για 
τους Σέρβους το 1389 στην µάχη στο Kosovo Polje/Fushe Kosovë από τους 
Οθωµανούς. 11  

Το Κόσσοβο, µετά την κατάρρευση της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας και παρά την προσπάθεια των Αλβανών 
να το εντάξουν στο νεοϊδρυθέν ανεξάρτητο Αλβανικό 
κράτος, µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο πέρασε 
οριστικά στο Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και 
Σλοβένων.12 Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα 
υπάρχουν αναφορές για συγκρούσεις µεταξύ των 
εθνοτήτων και διώξεις εναντίον των Αλβανών.13 Οι 
εντάσεις µεταξύ των εθνοτήτων αποτέλεσαν ερέθισµα 
για την όψιµη αφύπνιση και του Αλβανικού εθνικισµού 
µε την δηµιουργία της Λίγκας της Πριζρένης στο 
Κόσοβο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή αποτέλεσε την 
πρώτη συντονισµένη προσπάθεια περιχαράκωσης της 
πολιτικής αυτόνοµης παρουσίας των Αλβανών εντός 
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, ενώ είχε προηγηθεί το 
1865 η ίδρυση του πρώτου αλβανόφωνου σχολείου στη 
Σκόδρα (Αλβανία).14 Μέχρι το 1945 πάντως, υπήρχε έντονη καχυποψία µεταξύ των 2 
πλευρών, η οποία µετριάστηκε κάπως µετά την ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας από τον Τίτο. 

Μεταξύ των ιστορικών τοποθεσιών µε 
ιδιαίτερη σηµασία για τους Σέρβους στο 
Κόσσοβο, κεντρική θέση έχει το 
µοναστήρι στο Decani (εικόνα 1).Πέρα 
όµως από αυτό υπάρχουν και άλλα 
µνηµεία όπως το µοναστήρι στη 
Gracanica (εικόνα 2), κοντά στην 
Πρίστινα, ο ναός του Αγίου Ούρου και 
άλλα. Σήµερα τα µνηµεία αυτά 
φυλάσσονται από στρατιώτες της KFOR 
για το φόβο καταστροφών, λεηλασιών και 
εµπρησµών, όπως σηµειώθηκαν το 2004 
(εικόνα 3).  

Πολιτική: Το Κόσσοβο µέχρι το 1989 αποτελούσε αυτόνοµη επαρχία της Σερβίας, στα 
πλαίσια της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, έχοντας ουσιαστικά 
προνόµια οµόσπονδης δηµοκρατίας (εθνική τράπεζα, σύνταγµα, δικαστήρια). ∆εν 
απέκτησαν όµως στάτους δηµοκρατίας εξαιτίας της διάκρισης στο Γιουγκοσλαβικό 

Εικόνα 2 Το µοναστήρι στη Gracanica 

Εικόνα 3 Το µοναστήρι στο Decani φρουρούµενο από 
Ιταλούς στρατιώτες. 



Παράρτηµα Ζ.  
Κόσοβο 2005: Στατιστικά στοιχεία και Πολιτική κατάσταση 

94 

Σύνταγµα µεταξύ εθνών και εθνοτήτων*. Το 1989 το Κόσσοβο, και η Βοϊβοντίνα, έχασαν το 
στάτους της αυτονοµίας, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες στη διοίκηση, στις 
επαγγελµατικές θέσεις, στις σπουδές και την πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες των 
Αλβανών και γενικότερα στις σχέσεις των εθνοτήτων µεταξύ τους. 15 Μετά το 1989 
επιδεινώθηκε δραµατικά η οικονοµική κατάσταση των κατοίκων της και υποχώρησε 
σηµαντικά το ήδη χαµηλό κατά κεφαλή εθνικό προϊόν (το 1986 ήταν 7,2 φορές χαµηλότερο 
της Σλοβενίας). 12 Η συγκρουσιακή πορεία των εθνοτήτων προοδευτικά κλιµακώθηκε µέσα 
σε µία δεκαετία και µε την εµφάνιση του UÇK οδηγήθηκε σε ένοπλη αντιπαράθεση, 
αρχικά µε τις επίσηµες, γιουγκοσλάβικες αρχές ασφαλείας αλλά αργότερα και µε Σέρβους 
παραστρατιωτικούς.  

Από τον Ιούνιο του 1999, µετά τους ΝΑΤΟικούς βοµβαρδισµούς και την κατάπαυση του 
πυρός, µε την Απόφαση 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών (ΟΗΕ), η περιοχή αποτελεί πλέον προτεκτοράτο του ΟΗΕ∗. Η διοικητική µέριµνα 
της περιοχής ανατέθηκε στην UNMIK (UN Mission in Kosovo), η οποία ιδρύθηκε για 
το λόγο αυτό από τον ΟΗΕ. Έκτοτε η UNMIK σε συνεργασία µε διεθνής παράγοντες, 
τοπικούς φορείς και διεθνής µη-κυβερνητικές οργανώσεις εργάζεται για την δηµιουργία 
και ενίσχυση δηµοκρατικών θεσµών και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της 
περιοχής.3  

Αναλυτικά οι κυριότεροι στόχοι της UNMIK είναι οι εξής:16 

• η αυτονοµία και η αυτοδιοίκηση της περιοχής 

• ο διάλογος για τον καθορισµό το µέλλον της περιοχής 

• η ανθρωπιστική βοήθεια και η αποκατάσταση της υποδοµής 

• η θεµελίωση ευνοµούµενης και δίκαιης κοινωνίας  

•  η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

• η ασφαλής επιστροφή των προσφύγων. 

Κοµβικό σηµείο στη διοίκηση του Κοσσόβου αποτελεί η δηµιουργία 
της Joint Interim Administrative Structure � JIAS τον 
Ιανουάριο του  2000, µε σκοπό την συµµετοχή τοπικών φορέων 
στη διοίκηση και απώτερο στόχο τη σταδιακή µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων και ευθυνών.8 17 Η JIAS αποτελείται από 20 
τµήµατα τα οποία αποτελούν το ισοδύναµο των υπουργείων.16 Ο 
τωρινός κυβερνήτης του Κοσσόβου, Soren Jensen-Petersen, 
προωθεί µε γρήγορο ρυθµό τη διαδικασία παράδοσης των εξουσιών 
στις τοπικές αρχές, προάγγελος ίσως της επιθυµίας για απεµπλοκή 
του ΟΗΕ από την περιοχή.18 

Από τον Μάιο του 2001 ισχύει στην περιοχή προσωρινό 
Συνταγµατικό Πλαίσιο µε την απόφαση UNMIK/REG/2001/9 
και η οποία καθορίζει τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες των δοµών 

                                                 
* Οι Αλβανοί και οι Ούγγροι (Βοϊβοντίνα) της Γιουγκοσλαβίας θεωρούνταν εθνότητες και όχι έθνη, κατ� ουσία  λόγω 
της ύπαρξης των ανεξαρτήτων, εθνικών τους κρατών που γειτνίαζαν µε αυτήν.  
∗ Επίσηµα το Κόσοβο αποτελεί ακόµη τµήµα της Σερβίας, βάση της απόφασης 1244 του ΟΗΕ, αλλά και του 
προσωρινού Συντάγµατος το οποίο εγγυάται την ακεραιότητα της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας. Η Σερβία νοµικά διατηρεί 
την κυριαρχία της (sovereignty) επί του Κοσόβου αλλά δίνεται στους Αλβανούς Κοσοβάρους «υψηλού βαθµού» 
αυτονοµία.  

Εικόνα 4 O Soren Jensen-
Petersen 
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αυτοδιοίκησης (Πρόεδρος, Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, ∆ικαστικό Σύστηµα) της επαρχίας. 
Επίσης προσδιορίζει τις αρµοδιότητες που παραµένουν στα χέρια του κυβερνήτη. Ιδιαίτερη 
και εκτεταµένη είναι η αναφορά στα δικαιώµατα των µειονοτήτων, στο ποσοστό 
εκπροσώπησης τους στο Κοινοβούλιο καθώς και στο δικαίωµα επιστροφής των 
προσφύγων. 19 

Πολιτικό στάτους και προοπτικές: Το πολιτικό µέλλον της περιοχής είναι άγνωστο καθώς 
αποτελεί αιτία ισχυρής πόλωσης ανάµεσα στις κύριες εθνότητες της περιοχής. Σε 
δηµοσκόπηση τον Μάιο του 2001, οι Αλβανοί του Κόσσοβου σε ποσοστό 97,7% 
επιθυµούσαν ανεξαρτησία ενώ το 100% των Σέρβων του Κόσσοβου ήθελαν να παραµείνει 
στη Σερβία.3 Πιθανή ανεξαρτησία του Κοσόβου ίσως οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της 
Σερβίας τόσο σε σχέση µε το Μαυροβούνιο, όσο και µε την ενίσχυση αυτονοµιστικών 
τάσεων στη Βοϊβοντίνα.20 21 Αντίθετα στο Κόσσοβο µεταξύ των Αλβανών δεν υπάρχει άλλος 
στόχος πέρα από την de jure ανεξαρτησία, καθώς θεωρούν ότι έχει ήδη επιτευχθεί de 
facto. Ο στόχος αυτός απευθύνεται προς τη διεθνή κοινότητα, για την οποία πιστεύουν ότι 
έχει την υποχρέωση να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Πιθανή αποτυχία των 
προσδοκιών µπορεί να συνοδευτεί από αρνητική στροφή απέναντι στη διεθνή παρουσία 
και σε συνδυασµό µε την άθλια οικονοµική κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε εξέγερση 
µεγάλης κλίµακας κατά της UNMIK.18 20 

Μία σοβαρή επιπλοκή της πορείας του Κοσόβου προς την ανεξαρτησία θα αποτελέσει η 
πιθανή αποσταθεροποίηση της FYROM, όπου ήδη η πολιτική διαπάλη µεταξύ Αλβανών 
και Σλαβοµακεδόνων είναι έντονη και υποβόσκει πάντα η πιθανότητα ένοπλης 
σύγκρουσης, γεγονός δυνητικά επικίνδυνο και για την Ελλάδα.20 Η διασύνδεση αυτή 
αποδεικνύεται από την ενεργό συµµετοχή πρώην ηγετών του UÇK αλλά και στελεχών των 
ένοπλων δυνάµεων του Κοσόβου (Kosovo Protection Corps - KPC) στα επεισόδια του 
2001 στη FYROM.22 

Μία πιο αποδεκτή λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η παράταση του καθεστώτος του 
προτεκτοράτου αλλά ο µεν ΟΗΕ επιθυµεί µετά από 6 χρόνια να αφήσει τη διακυβέρνηση 
της περιοχής, η δε ΕΕ είναι αρνητική στην ανάληψη αυτής της ευθύνης.18 

 

Στατιστικά ∆εδοµένα 
 

Ο υπολογισµός των υγειονοµικών και οικονοµικών δεικτών είναι πολύ δύσκολος γενικότερα 
για την περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων λόγω της απουσίας έγκυρων και αξιόπιστων 
πληροφοριακών συστηµάτων και δηµογραφικών απογραφών.23 Ειδικότερα για το Κόσσοβο 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο πληθυσµός αναφοράς της περιοχής λόγω του µεγάλου 
αριθµού προσφύγων και οικονοµικών µεταναστών που την έχουν εγκαταλείψει. Ο 
πραγµατικός πληθυσµός που διαµένει στο Κόσσοβο πρέπει να είναι σηµαντικά µικρότερος 
από τον επίσηµα υπολογιζόµενο και µάλλον βρίσκεται γύρω στα 1,7 εκατοµµύρια.  
Οικονοµικοί και Κοινωνικοί ∆είκτες24 : 

• ΑΕΠ: Αύξηση 3,2% για το 2004.  

• Κατά κεφαλήν εισόδηµα(GDP):  Υπολογίζεται στα 904$ από την UNDP25 (κατ�  
άλλες εκτιµήσεις κυµαίνεται µεταξύ 750-1200$)20 26 για το 2001. 

• Πληθωρισµός: Υπολογίζεται στο 1,5% για το 2004 από 1,0% το 2003. 



Παράρτηµα Ζ.  
Κόσοβο 2005: Στατιστικά στοιχεία και Πολιτική κατάσταση 

96 

• Εργασία: Στις ηλικίες 20-59 ετών είναι οικονοµικά ενεργείς το 88,4% των ανδρών 
και το 33.2% των γυναικών. Η ανεργία στις ηλικίες αυτές σύµφωνα µε την UNDP 
είναι για τους άνδρες 48% και για τις γυναίκες 52%, του ενεργού πληθυσµού3. Την 
τιµή αυτή υποστηρίζουν και άλλες διεθνείς µελέτες.23 27 

 Επίσηµα οι άνεργοι είναι περίπου 300.000 ή 33% του ενεργού πληθυσµού, εκ των 
οποίων 46% γυναίκες.24 Στους νέους κάτω των 25 η ανεργία ξεπερνά το 50%. 26 

• Φτώχια: Το Κόσσοβο αποτελούσε τη φτωχότερη περιοχή εντός των συνόρων της 
Γιουγκοσλαβίας και οι συγκρούσεις του 1999 επιδείνωσαν αυτήν την κατάσταση. 
Σύµφωνα µε διεθνή στοιχεία 50% των νοικοκυριών ζούσε κάτω από το όριο της 
φτώχιας ενώ το 12% ήταν εξαιρετικά φτωχοί. Στο επίπεδο αυτό φαίνεται ότι 
βρίσκονται κυρίως ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες όπως οι Ροµά (60%), οι Βόσνιοι 
και οι Gorani (23%). Το επίπεδο της φτώχιας συνδέεται µε την έλλειψη 
παραγωγικών µέσων, εκπαίδευσης και κατοικίας καθώς και µε τις συνέπειες της 
ένοπλης σύγκρουσης. 28 Με την βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης το ποσοστό 
αυτό έχει µειωθεί στο33% για το διάστηµα 2002-03.26 

Οι οικογένειες µε πρόβληµα στέγασης υπολογίζονταν στις 30.000 για το 2001, ενώ 
ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού χρειάστηκε παροχή βοήθειας σε τρόφιµα τα 
χρόνια που ακολούθησαν τις συγκρούσεις του 1999.20 

• Κοινωνική Πρόνοια: ∆ικαίωµα για επίδοµα κοινωνικής βοήθειας έχουν όσοι είναι 
άνεργοι, χωρίς ιδιόκτητη γη και έχουν τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 5 ετών. 
Υπολογίζονται σε 17.000 οι οικογένειες που λαµβάνουν το επίδοµα των 59� 
µηνιαίως.27 

• Ισοζύγιο: Οι εισαγωγές για το 2004 έφτασαν το 1,1 δις Ευρώ, αύξηση 9,3% από το 
2003. Οι εισαγωγές προέρχονται κυρίως από την ΕΕ και ειδικά από Γερµανία, 
Ιταλία και Ελλάδα. Οι εξαγωγές της χώρας αποτελούν µόλις το 5% των εισαγωγών 
στο εµπορικό ισοζύγιο και υπολογίζονται στα 56,5 εκατ. Ευρώ. 

Το Κόσοβο παραµένει µία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης.26 Η οικονοµία του 
παρουσιάζει την ιδιοµορφία να εξαρτάται ακόµη σε µεγάλο βαθµό από την ξένη βοήθεια 
(34,1% του ΑΕΠ).24 Τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας αποτέλεσε κυρίως η ανάπτυξη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε αντικείµενο το εµπόριο, ενώ στον παραγωγικό τοµέα 
υπάγονται µόλις το 1/3 αυτών.29 Η ΕΕ αποτελεί σηµαντικό χρηµατοδότη της ανάπτυξης του 
Κοσόβου καθώς µέσω της EAR έχει δώσει πάνω από 973 εκατοµµύρια �.30 
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Ενώ λοιπόν τα τρία πρώτα 
χρόνια µετά το 1999 η 
οικονοµική βοήθεια προς 

το Κόσσοβο ήταν πλούσια 
και βοήθησε στην 
δηµιουργία νέων δοµών 
στην περιοχή, η 
οικονοµική ανάπτυξη της 
ήταν πρακτικά µηδενική, 
µε αποτέλεσµα τώρα οι 

διεθνείς παράγοντες να αντιµετωπίζουν κατηγορίες ότι αποτέλεσαν τροχοπέδη για την 
βιώσιµη ανάπτυξη του Κοσόβου∗. 18  Αν το Κόσοβο αποτύχει να ενσωµατωθεί στο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον της οικονοµίας της αγοράς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος µε την 
µείωση της διεθνούς βοήθειας να µετατραπεί σταδιακά σε κράτος-παρία.29 

Υγειονοµικοί ∆είκτες1 3:   

• ∆είκτης Βρεφικής θνησιµότητας: 35 ανά 1000 γεννήσεις 

• ∆είκτης Περιγενετικής θνησιµότητας: 33 ανά 1000 γεννήσεις. 

• Ολιγοβαρή νεογνά (<2500 gr): 6,1% γεννήσεων. 

• Μητρική θνησιµότητα: 509 ανά 100.000 γεννήσεις. 

• Αδρός δείκτης θνησιµότητας: 5,8 ανά 1000 κατοίκους. 

• Προσδόκιµο επιβίωσης: Για το 1995-96 είχε υπολογιστεί ότι ήταν 71,45 έτη για 
τους άνδρες και 76,64 έτη για τις γυναίκες. 

• Ρυθµός αναπαραγωγής: 2,62 τέκνα ανά γυναίκα20 

 

Gjakova 
 

Πόλη του Βορειοδυτικού Κοσόβου η οποία συνορεύει µε την ορεινή και αποµονωµένη 
περιοχή Tropoja της Β. Αλβανίας. O ∆ήµος της Gjakova είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος 
του Κόσσοβου µε 92.000 πληθυσµό.31  

Ο πληθυσµός της πόλης είναι κυρίως µουσουλµάνοι αλλά υπάρχει και µία σηµαντική 
παρουσία Καθολικών. Στην πόλη βρισκόταν πριν το 1999 το Hadem τζαµί, ένα 
συγκρότηµα κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, το οποίο αποτελούσε τεκέ των 

                                                 
∗ Η UNMIK αποτελεί κατά βάση έναν γραφειοκρατικό, δυσκίνητο οργανισµό µε αντικείµενο κυρίως διαχειριστικής 
φύσης παρά ανάπτυξης και δηµιουργίας. Αρνητικό παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία Ιδιωτικοποιήσεων των δηµόσιων 
επιχειρήσεων του Κοσόβου. Το ζήτηµα καθυστέρησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς απαιτήθηκε αποφαση από το 
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
29. Curis R, Monteux C. Kosovo Standing Technical Working Group. 5th & 6th Session: Economic Development and 
Reconstruction. Pristina: European Centre for Minority Issues (ECMI), 2001. 

Γράφηµα 3 Εισαγωγές στο Κόσσοβο 
ανά χώρα για το 2004, σε εκατ. Ευρώ. 
Πηγή: Banking and Payment 
Authority of Kosovo, Annual Report 
2004 
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Μπεκτασίδων και το οποίο καταστράφηκε, µαζί µε τη µάντρασα (ισλαµική, ιερατική σχολή) 
και τη βιβλιοθήκη του µε 2000 σπάνια βιβλία και 250 χειρόγραφα, από τους Σέρβους. 
Μετά το τέλος των συγκρούσεων οι Αλβανόφωνοι κάτοικοι της περιοχής ανατίναξαν µία 
µεγάλη ορθόδοξη εκκλησία που είχε κατασκευαστεί στην πόλη τη δεκαετία του �90.10 

Η Gjakova µαζί µε τους ∆ήµους της Peja και του Decani στο Βορειοδυτικό Κόσοβο 
αποτελούν την περιοχή του Dukagjini, µία περιοχή του Κοσόβου µε ιδιαίτερα πολιτισµικά 
στοιχεία και αυστηρό κώδικα συµπεριφοράς*, που οµοιάζουν σε µεγάλο βαθµό µε τα 
αντίστοιχα της άλλης πλευράς των συνόρων και δίνουν µία αίσθηση «Σισιλιάνικης 
ιδιοµορφίας». Η περιοχή χαρακτηρίζεται από οξύτατη οικονοµική κρίση και ανυπαρξία 
ιδιωτικών οικονοµικών πρωτοβουλιών από την κεντρική κυβέρνηση της Πρίστινα, σε 
σηµείο που, ως αντίδραση, ο πρώην ∆ήµαρχος της Gjakova κήρυξε την πόλη «ανεξάρτητη 
δηµοκρατία».34 

Οι τρεις αυτές πόλεις µέχρι και σήµερα αποτελούν κέντρο της παράνοµης κατοχής και 
πώλησης όπλων καθώς και του λαθρεµπορίου. Ιδιαίτερα στο Decani η παρουσία της 
Αστυνοµίας είναι δραστικά µειωµένη και πρωτεύοντα ρόλο παίζουν ένοπλες οµάδες 
συνδεόµενες µε γνωστές οικογένειες της περιοχής.34 

Σχετιζόµενο µε τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και 
κατηγορούµενος στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, Ramush Haradinaj κατάγεται από 
ένα χωριό κοντά στο Decani. Μέλη της οικογένειας του φαίνεται πως είχαν εµπλακεί σε 
συγκρούσεις µε αντίπαλες οµάδες κατά τη διάρκεια και µετά τον πόλεµο του 1999, ο δε 
αδερφός του, Daut, εκτίει ποινή κάθειρξης για δολοφονίες αντιπάλων Αλβανών.35 22 Μετά 
τη σύλληψη και την παραποµπή του Ramush Haradinaj αυξήθηκε κατακόρυφα η 
ένταση στην περιοχή, επιτείνοντας την ήδη υπάρχουσα αστάθεια. Ένας αξιωµατούχος της 
UNMIK δήλωσε χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 2005: «η περιοχή απέχει ένα 
τηλεφώνηµα από την καταστροφή».34  

 

Σύστηµα Υγείας του Κόσοβου1 

 
Το σύστηµα Υγείας του Κόσσοβου χαρακτηρίζεται από σηµαντικές ελλείψεις, ανεπάρκειες 
και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αποτέλεσµα και του κεντρικού σχεδιασµού 
σοσιαλιστικού συστήµατος της Γιουγκοσλαβίας αλλά και της απορρύθµισης του λόγω της 
κοινωνικής αναταραχής στην δεκαετία του �90 και τις συγκρούσεις του 1999. Από το 1990 
µέχρι τις συγκρούσεις του 1999 παράλληλα µε τις αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο και στη 
διοίκηση, το επίσηµο σύστηµα υγείας πέρασε εξολοκλήρου στα χέρια των Σέρβων. Τότε 
σηµειώνεται µεγάλη έξοδος των Αλβανών εργαζοµένων από το σύστηµα υγείας και 
ανάπτυξη ενός παράλληλου, ανεπίσηµου συστήµατος µε 92 κλινικές µη-κερδοσκοπικού 
τύπου, που παρείχε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση σε υγειονοµικό προσωπικό, παρά τις 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που αντιµετώπιζαν. Κατ� αντιστοιχία µε το 

                                                 
* Το αυστηρό εθιµικό δίκαιο της περιοχής αναθεωρήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Leke Dukagjini σε µία σειρά 
κανονισµών, γνωστών ως ο Κανόνας (Kanun), σεβαστών από τους κατοίκους της περιοχής έως τα σύγχρονα χρόνια. Ο 
Leke Dukagjini αποτελεί σηµαντική ιστορική µορφή για τους Αλβανούς. Ήταν πρίγκιπας, µέλος της αριστοκρατίας της 
περιοχής, που έζησε τον 15ο αιώνα και ήταν σύγχρονος του Σκεντέρµπεη (Γ. Καστριώτη). Επρόκειτο για άτοµο 
εξαιρετικής ποιότητας, που ήταν σεβαστό για τη δικαιοσύνη και τη σοφία του αλλά αποτέλεσε και ηγετική, στρατιωτική 
µορφή στην αντίσταση κατά των Οθωµανών. Κεντρικός άξονας του Κανόνα είναι η βεντέτα και η εθιµοτυπία της βίας. 
32. Gut C. Le Kanun de Leke Dukagjini. Peje, Kosovo: Dukagjini Printing House, 2001,  
33. Hasluck M. Ο άγραφος νόµος στην Αλβανία. Ιωάννινα: Ισνάφι, 2003. 
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Γιουγκοσλάβικο σύστηµα, οι παράλληλες δοµές επίσης έδιναν έµφαση στους 
εξειδικευµένους γιατρούς ενώ οι παρεµβάσεις δηµόσιας υγείας αποτελούσαν δευτερεύουσα 
προταιρεότητα.17 36 37  

Μετά το 1999 η κατάσταση αντιστράφηκε, οι Σέρβοι λειτουργοί υγείας εγκατέλειψαν τον 
δηµόσιο τοµέα και περιορίστηκαν στους Σέρβικους θύλακες, όπου συνέχισαν να 
πληρώνονται από το δηµόσιο σύστηµα υγείας του Κοσόβου αλλά και από το Σέρβικο 
Υπουργείο Υγείας και έστελναν  τα επιδηµιολογικά δεδοµένα τους στο Βελιγράδι.38  

 Τα κύρια µειονεκτήµατα του συστήµατος εντοπίζονται σε: 

∗ Ανεπάρκεια σε πόρους, εξοπλισµό και ορθολογική κατανοµή τους. 

∗ Απουσία στρατηγικού σχεδιασµού, καταγραφής, ελέγχου ποιότητας και 
αποδοτικότητας και ικανής διοίκησης 

∗ Νοσοκοµειοκεντρική αντίληψη µε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα δευτεροβάθµια 
ιδρύµατα και έµφαση στους ειδικούς γιατρούς. 

∗ Υψηλό ποσοστό παράνοµου χρηµατισµού του υγειονοµικού προσωπικού, ειδικά 
των γιατρών. 

∗ Ανισότητα στην πρόσβαση αναφορικά κυρίως ως προς τις εθνικές µειονότητες, 
τους φτωχούς και τους ηλικιωµένους. 

Από το 2002 έχει ιδρυθεί Υπουργείο Υγείας (MoH)  -σε συνεργασία µε τη JIAS- το οποίο 
ανέλαβε τον πολιτικό σχεδιασµό και τη διοίκηση του συστήµατος Υγείας. Επί του παρόντος 
περιλαµβάνει τους εξής οργανισµούς: 

∗ Οργανισµό Φαρµάκων 

∗ Οργανισµό Ασφάλειας Τροφίµων 

∗ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πριστίνα 

∗ Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας 

∗ Περιφερειακούς Φορείς Υγείας  
Η πρωτοβάθµια περίθαλψη παρέχεται από 30 Κέντρα Οικογενειακής Ιατρικής (Κέντρα 
Υγείας) και περιφερειακά Ιατρεία. ∆εν υπάρχουν σχεδόν καθόλου προγράµµατα 
προαγωγής της υγείας και πρόληψης. Από το 2001 η διοικητική ευθύνη της πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης έχει περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση.20 

Η δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια περίθαλψη παρέχεται από 5 περιφερειακά νοσοκοµεία 
στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα (Mitrovica∞, Peja, Gjakova, Prizren, και Gjilan) και το 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πριστίνα.39 

Τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται από τους εφηµερεύοντες γιατρούς των κλινικών 
των νοσοκοµείων καθώς και 30 πρωτοβάθµιες µονάδες (Urgjente) οι οποίες συνήθως 
συστεγάζονται µε τα Κέντρα Υγείας των ∆ήµων. Οι ασθενείς επιλέγουν µόνοι τους αν θα 
απευθυνθούν σε πρωτοβάθµιο επίπεδο ή σε νοσοκοµείο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 
τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και εκπαιδευµένο προσωπικό, στη µεταφορά και  
στην επείγουσα αντιµετώπιση των ασθενών, δηµιουργούσε σοβαρά κενά στην ποιότητα 

                                                 
∞ Στη Μιτρόβιτσα το νοσοκοµείο βρίσκεται στον Σέρβικο τοµέα (δεν ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και δεν 
ανακοινώνει επιδηµιολογικά ή άλλα στοιχεία) και το Κέντρο Υγείας στον Αλβανικό.  
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των υπηρεσιών.39 Υπάρχουν σε εξέλιξη διεθνή προγράµµατα για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων αυτών. 

Τα ελλείµµατα στη ∆ηµόσια Υγεία ήταν σηµαντικά ήδη πριν από την ένοπλη σύρραξη.  
Μεταξύ 1990-97 καταγράφηκαν 1220 θάνατοι από 167 καταγεγραµµένες επιδηµίες στην 
περιοχή.36 Σηµαντικά προβλήµατα από επιδηµιολογικής πλευράς, αποτελούν η φυµατίωση 
και η ηπατίτιδα Α που ενδηµούν στο Κόσοβο. Από χρόνια προβλήµατα πιο σηµαντικά 
εµφανίζονται τα καρδιαγγειακά και τα νοσήµατα των πνευµόνων, ενώ οξύτατα είναι τα 
προβλήµατα που αφορούν τη φροντίδα µητέρας-παιδιού.28 Από µία έρευνα του 2000 
φαίνεται ότι το ποσοστό των εµβολιασµένων παιδιών είναι υψηλό, µε εξαίρεση την 
ευλογιά.25  

Το επιδηµιολογικό προφίλ του Κοσόβου είναι παρόµοιο µε αυτό των ανεπτυγµένων χωρών 
µε υψηλή νοσηρότητα να παρουσιάζουν τα χρόνια νοσήµατα του πνεύµονα, η αρτηριακή 
υπέρταση και η ισχαιµική καρδιοπάθεια.36 Πέρα όµως από τα παραδοσιακά προβλήµατα 
υγείας το Κόσοβο φαίνεται ότι έρχεται πρέπει να αντιµετωπίσει, µαζί µε τις περισσότερες 
χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης νέες «επιδηµίες» όπως την κατάχρηση αλκοόλ και 
ναρκωτικών, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και το AIDS.25  

Το 1999 δηµιουργήθηκε σύστηµα επιδηµιοεπιτήρησης µέσα από κοινό πρόγραµµα της 
ΠΟΥ και της International Rescue Committee � IRC (Αµερικάνικη ΜΚΟ) µε το όνοµα 
Infectious Disease Surveillance and Response Commission.36 38 Το πρόγραµµα 
αυτό περιλάµβανε διαδικασίες καταγραφής και ενηµέρωσης, ορισµούς περιστατικών και 
πρωτόκολλα διάγνωσης και διαχείρισης τους (case definition & management), 
δηµιουργία οµάδας επείγουσας αντιµετώπισης επιδηµιών και ενίσχυση των εργαστηρίων 
και της δυνατότητας διάγνωσης.38 

Στο Κόσοβο λειτουργεί ελεύθερα ο ιδιωτικός τοµέας, µε άγνωστο αριθµό ιδιωτικών 
ιατρείων και κλινικών.20 Γεγονός είναι πάντως ότι µετά το 1999 ο αριθµός των ιδιωτικών 
ιατρείων και κλινικών πολλαπλασιάστηκε. Η ρύθµιση του ιδιωτικού τοµέα της υγείας είναι 
προβληµατική παρά τη δηµιουργία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου το 2004, ενώ η 
συµµετοχή του στα δηµόσια συστήµατα συλλογής πληροφοριών είναι µηδενική38. Μέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2005 δεν υπήρχαν επίσηµα αρχεία των ιδιωτών ιατρών και ιδιωτικών 
κέντρων του Κοσόβου, ενώ αναφέρονται ακόµη και κρούσµατα αντιποίησης ιατρικού 
επαγγέλµατος από άτοµα που δεν κατέχουν ιατρικό τίτλο.∗ 

Στον τοµέα της ψυχικής υγείας η εικόνα είναι ίσως πιο αποκαρδιωτική. Η επικρατούσα 
τάση ευνοούσε τον εγκλεισµό των ασθενών σε άσυλα, την φαρµακοθεραπεία έναντι των 
ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και την συστηµατική παραβίαση των δικαιωµάτων των 
ασθενών. Υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη κέντρων ψυχικής υγείας, κοινοτικών 
υπηρεσιών και υποστήριξη της αγωγής στο σπίτι και των ψυχιατρικών κλινικών σε γενικά 
νοσοκοµεία έναντι των ασύλων. Το µέλλον του προγράµµατος δεν προδιαγράφεται όµως 
αισιόδοξο καθώς η χρηµατοδότηση του δεν είναι εξασφαλισµένη και η παρουσία των 
διεθνών ΜΚΟ είναι αποσπασµατική και ασυντόνιστη. 40 

                                                 
∗ Από προσωπική συνοµιλία µε αστυνοµικό καταπολέµησης οικονοµικού εγκλήµατος που προέβη σε ανάλογες 
συλλήψεις. 
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Ευαίσθητο σηµείο (µε πολιτικές προεκτάσεις) για το υγειονοµικό σύστηµα του Κόσσοβου 
αποτελεί το ζήτηµα των προσφύγων, ειδικά όσων διαβιούν αποκλεισµένοι εντός των ορίων 

της περιοχής. Αρνητικό παράδειγµα αποτελούν οι 
εκατοντάδες Ροµά πρόσφυγες στη Βόρεια Μιτρόβιτσα (υπό 
Σερβικό έλεγχο), οι οποίοι ζουν σε 3 καταυλισµούς σε 
εγκαταστάσεις παλαιών χυτηρίων µόλυβδου. Στην υψηλή 
µόλυνση µε µόλυβδο της περιοχής αποδίδεται ο θάνατος 
τουλάχιστον ενός παιδιού, ενώ διατυπώνονται φόβοι για την 
σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη και των υπολοίπων 
παιδιών. Ελάχιστοι από τους πρόσφυγες έχουν επιστρέψει 
µέχρι σήµερα στις εστίες τους ή σε περιοχές µόνιµης 
εγκατάστασης, παρά τη σχετική βελτίωση των συνθηκών 
συνύπαρξης µεταξύ των Αλβανών και των υπολοίπων 
µειονοτήτων.18  

Παραταύτα όµως, τα µέλη των µειονοτήτων συναντούν πολλά 
εµπόδια και αρκετοί υγειονοµικοί που ανήκουν σε 
µειονότητες εγκαταλείπουν τη χώρα για αναζήτηση εργασίας 
αλλού. Η οριστική και ουσιαστική άρση των εµποδίων στην 
πρόσβαση σε περίθαλψη και εργασία στον χώρο της Υγείας 
αποτελεί επείγουσα ανάγκη για την εµπέδωση της 
δηµοκρατίας στην περιοχή.37 Ο χώρος της υγείας και οι 
εργαζόµενοι σε αυτόν µπορούν να προωθήσουν την ειρήνη και 
τη συµφιλίωση. Η διαµεσολάβηση µεταξύ των αντιµαχόµενων, 

η ενίσχυση των κοινωνικών δεσµών, η αλληλεγγύη, η άρση των αδικιών αποτελούν δράσεις 
που µέσω της υγείας µπορούν να αµβλύνουν τις αιτίες και τα αποτελέσµατα των 
συγκρούσεων. 41 

Ιατρική Εκπαίδευση: Μετά το 1989 και την κατάργηση της αυτονοµίας της επαρχίας οι 
Αλβανοί Κοσοβάροι απείχαν από τους Γιουγκοσλάβικους θεσµούς µεταξύ των οποίων και 
των Υπηρεσιών Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης. Στο Κόσοβο υπάρχει µία Ιατρική Σχολή 
µε έδρα την Πρίστινα, καθώς και Νοσηλευτική και Οδοντιατρική, από όπου απείχαν οι 
αλβανόφωνοι σπουδαστές. Η εκπαίδευση τους γινόταν σε παράλληλες κλινικές και ιδιωτικά 
ιατρεία. Οι υποδοµές και το επίπεδο της εκπαίδευσης ήταν χαµηλό λόγω της ανεπάρκειας 
των υλικών, την απουσία βιβλίων και εποπτικού υλικού, την περιορισµένη επαφή των 
φοιτητών µε την κλινική πράξη και το αναχρονιστικό και αποσπασµατικό πρόγραµµα 
σπουδών.36 Επιπλέον υπήρχαν και ποινικές κυρώσεις καθώς οι παράλληλες δοµές είχαν 
κηρυχθεί παράνοµες από τους Σέρβους.  

Παρόµοια ήταν και η εικόνα για τα εκπαιδευτικά και µετεκπαιδευτικά προγράµµατα του 
Ι∆Υ.36 

Πολιτικός σχεδιασµός: Μετά τις συγκρούσεις του 1999 ο πολιτικός σχεδιασµός για την 
υγεία πέρασε στα χέρια της UNMIK, η οποία µε τη βοήθεια της ΠΟΥ, του Ινστιτούτου 
∆ηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου και άλλων τοπικών παραγόντων κατάρτησε τον 
Σεπτέµβριο του 1999 τις προσωρινές βασικές αρχές ανάπτυξης του συστήµατος υγείας. Οι 
σηµαντικότεροι άξονες αυτού του σχεδίου είναι οι εξής: 

− αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας 

− προτεραιότητα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 

− σύστηµα παραποµπής για το δευτεροβάθµιο επίπεδο περίθαλψης 

Εικόνα 5: Ροµά πρόσφυγες στη
Β. Μιτρόβιτσα � κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης στην 
περιοχή του εκπρόσωπου του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
των Εσωτερικών Προσφύγων. 
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− σχεδιασµός ανάλογα µε τον πληθυσµό ευθύνης κάθε υπηρεσίας 

− περιορισµό των υπηρεσιών ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Κοσόβου 

− προτεραιότητα στο δηµόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας 

−  συµπληρωµατική δράση του ιδιωτικού τοµέα 

− περιορισµό της υπερβολικής ή µη τεκµηριωµένης συνταγογράφησης 

− ισότητα στην πρόσβαση και καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού για 
λόγους εθνικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, φύλου και προέλευσης. 

Η ΠΟΥ ορίστηκε επικεφαλής της προσπάθειας υλοποίησης της πολιτικής Υγείας και η 
οποία στη συνέχεια προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες µε διεθνείς ΜΚΟ∗ για τα 
επιµέρους προγράµµατα. Τα παραπάνω παραµένουν σε ισχύ και σήµερα και αποτέλεσαν 
την βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν όλα τα προγράµµατα διεθνών οργανισµών και 
ΜΚΟ.16 17 39 Το µοντέλο του Κοσόβου αποτελεί θετικό παράδειγµα στην παγκόσµια 
κοινότητα σχετικά µε την ανάπτυξη πολιτικής υγείας σε µεταπολεµικό περιβάλλον.42 

Το δεύτερο εξάµηνο του 2000 δηµιουργήθηκε η ∆ιεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας της UNMIK, αποτελούµενη από διεθνείς και ντόπιους εργαζοµένους. Η 
διεύθυνση αυτή ανέλαβε την υλοποίηση των αλλαγών και τη διοίκηση του δηµοσίου 
συστήµατος υγείας, το οποίο πλέον αποτελεί το µεγαλύτερο εργοδότη στο Κόσσοβο µε 
πάνω από 13.000 υπαλλήλους.20 Μεγάλο µέρος των αλλαγών γίνεται µε την υποστήριξη 
του διεθνούς παράγοντα όπως της ΠΟΥ (στη δηµόσια υγεία, πρόληψη επιδηµιών, 
αναµόρφωση εργαστηρίων κ.α.) και της ΕΕ, µέσω της ECHO αρχικά και της EAR� στη 
συνέχεια.25 42 

Με το προσωρινό Συνταγµατικό Πλαίσιο του 2001 η Υγεία αποτελεί ευθύνη και 
δικαιοδοσία των δοµών αυτοδιοίκησης της Επαρχίας, και σταδιακά οι αρµοδιότητες 
µεταφέρονται από την UNMIK  σε αυτές. Το Συνταγµατικό Πλαίσιο εγγυάται θεωρητικά 
το δικαίωµα όλων των κατοίκων ανεξαρτήτου εθνικότητας να απολαµβάνουν και να 
λαµβάνουν υπηρεσίες δηµόσιας υγείας πέρα από οποιεσδήποτε διακρίσεις ή εµπόδια. 19 
Οικονοµικά του Τοµέα Υγείας: Συνολικά το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ/GDP) 
για το Κόσσοβο υπολογίστηκε για το 2001 στα 1,946 δις Ευρώ. Οι δηµόσιες δαπάνες για 
την Υγεία στο ίδιο έτος ήταν 48,52 εκατ. Ευρώ. Συνολικά η δαπάνη για την Υγεία 
υπολογίζεται στο 6,37% του ΑΕΠ. Η κατανοµή τους φαίνεται στο γράφηµα 3. 

Οι ιδιωτικές πληρωµές στην Υγεία αφορούν κυρίως τις υψηλές δαπάνες για φάρµακα και 
τις παράνοµες πληρωµές. Η επίσηµη συµµετοχή των ασθενών ήταν ελάχιστη (περίπου 1 
εκατ. Ευρώ)1.   

                                                 
∗ Είναι η πρώτη φορά που η ΠΟΥ προχώρησε σε τέτοιου είδους στενή συνεργασία µε ΜΚΟ λόγω της πρακτικής 
αδυναµίας να διαθέσει µόνη της ανθρώπινους και άλλους πόρους για ένα τόσο µεγάλο έργο. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογεί και τις αδυναµίες που παρατηρήθηκαν. 
36. Brennan RJ, Valderrama C, MacKenzie WR, Raj K, Nandy R. Rehabilitating Public Health Infrastructure in the 
Post-Conflict Setting: Epidemic Prevention and Preparedness in Kosovo. Prehospital and Disaster Medicine 
2001;16(4):244-251.   
� H European Agency for Reconstruction � EAR αποτελεί αντιπροσωπεία της ΕΕ για την ανοικοδόµηση των 
Βαλκανίων µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντιπροσωπείες σε Βελιγράδι, Ποντγκόριτσα, Πρίστινα και Σκόπια. Η ΕΕ 
αποτελεί το µεγαλύτερο χρηµατοδότη της ανοικοδόµησης των ∆υτικών Βαλκανίων έχοντας δώσει πάνω από 6,4 δις 
ευρώ. 
30. EBRC-EU cooperation in the Western Balkans. London, UK: European Bank for Reconstruction and Development, 
2005. 
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Κατανοµή των ∆απανών για την Υγεία στο Κόσσοβο
(σε ποσοστό του ΑΕΠ)

3,22%
2,41%

0,74%

Ιδιωτικές
∆ηµόσιες
∆ιεθνής βοήθεια

Η συµµετοχή σε δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες και φάρµακα εισήχθη από το καλοκαίρι 
του 2000 αλλά µε αρκετές εξαιρέσεις. Συνολικά το 95% των κατοίκων εµφανίζεται να 
πληρώνει για τις υπηρεσίες υγείας που του προσφέρονται είτε από τον ιδιωτικό, είτε από 
τον δηµόσιο τοµέα. Οι ανεπίσηµες πληρωµές φαίνεται ότι αποτελούν σηµαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η µέση µηνιαία δαπάνη 
για δώρα στο υγειονοµικό προσωπικό της ΠΦΥ, φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιο 
από την επίσηµα καθορισµένη συµµετοχή του ασθενούς.28 Συνολικά οι ιδιωτικές δαπάνες 
στην υγεία, επίσηµες και µη, υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις δηµόσιες δαπάνες.20 

 

Ασφαλιστικό: Πριν την ένοπλη 
σύγκρουση διατηρούνταν το 
σοσιαλιστικό σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης που 
ίσχυε σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. 
Ειδικότερα για το Κόσοβο µέχρι 
το 1990 υπήρχε το τοπικό 
Ασφαλιστικό Ταµείο Υγείας το 
οποίο επιδοτούνταν από το 
οµοσπονδιακό Ταµείο 
Αλληλοβοήθειας. Μετά το 1990 
η χρηµατοδότηση γινόταν από 
το κεντρικό Ταµείο στο 
Βελιγράδι28.  

Μετά την κατάρρευση του το 
1999 υπήρξε κενό το οποίο µέχρι το καλοκαίρι του 2002 δεν είχε συµπληρωθεί, αν και 
υπήρχε οµάδα εργασίας της Παγκόσµιας Τράπεζας που εργαζόταν προς αυτή την 
κατεύθυνση, συµµετέχοντας στο project µε τον τίτλο «Health Care Financing 
Development Project (2000� 2003)25»∗. Οι δαπάνες καλύπτονταν από τον Συνολικό 
Προϋπολογισµό του Κοσόβου (Kosovo Consolidated Budget) που προέρχεται από τη 
διεθνή βοήθεια και τα φορολογικά έσοδα.28 

                                                 
∗ Όπως έµαθα κατά την επίσκεψη µου στο Κόσοβο το Σεπτέµβριο του 2005 ακόµη δεν είχε δηµιουργηθεί ασφαλιστικός 
φορέας. 

Γράφηµα 4 Κατανοµή των δαπανών Υγείας για το 2001
ανάλογα µε την προέλευση τους.1 
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Επίλογος 
 

Το Κόσοβο άνετα µπορεί να χαρακτηριστεί µαύρη 
τρύπα στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης21. Η 
κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε απόλυτη ύφεση 
τον οικονοµικό τοµέα γεγονός που επιδεινώνει την 
αγωνία των κατοίκων για το άδηλο, προς το 
παρόν, πολιτικό µέλλον της χώρας τους. Όπως 
φαίνεται από τα µέχρι στιγµής γεγονότα, η 
ανεξαρτησία είναι αναπόφευκτη λύση. Προς αυτή 
την κατεύθυνση δείχνει και η προγραµµατισµένη 
για το φθινόπωρο σύνοδος για τη δηµιουργία νέου 
Συντάγµατος. 

Ακόµη όµως και η περίπτωση της ανεξαρτησίας 
δεν φαίνεται ικανή να οµαλοποιήσει την κατάσταση στη χώρα. ∆εν είναι εύκολο να 
αγνοηθεί η παρουσία ενόπλων Αλβανικών οµάδων τόσο µέσα στο Κόσοβο, όσο και στη 
FYROM� και στην Νότιο Σερβία (Πρέσεβο, Μεντβέγια & Μπουγιάνοβατς). Η δράση των 
οµάδων αυτών, πολλές φορές συγκρουόµενων µεταξύ τους, είναι αµφιλεγόµενη καθώς µε 
ευκολία περνούν από την εθνικιστική δράση στο κοινό έγκληµα, τη βία και τον εκβιασµό 
ενώ οι οικογενειακές βεντέτες που τις χωρίζουν και το εθιµικό δίκαιο της περιοχής, έχουν 
οδηγήσει στο παρελθόν σε αιµατηρές συµπλοκές και δολοφονίες. Αποκορύφωµα των 
παραπάνω αποτελεί η δολοφονία από αγνώστους τον Απρίλιο του 2005, του µικρότερου 
αδερφού του πρώην πρωθυπουργού R. Haradinaj, Enver∗. 34 

Η παρουσία τους αποτελεί σηµαντική τροχοπέδη στην πολιτική εξοµάλυνση της περιοχής, 
καθώς συνήθως εκφράζουν εξτρεµιστικές θέσεις στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τις 
συνθήκες που ευνοούν τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Οι παράνοµες δραστηριότητες 
τους είχαν ξεκινήσει µε την εµπλοκή τους στο εµπόριο ναρκωτικών όπου η αλβανική µαφία 
αποτελεί πλέον το επίκεντρο του προβλήµατος στην Ευρώπη14, µέρος των κερδών τους δε 
κατευθυνόταν στην αγορά όπλων. Υπολογίζεται ότι το 50% της χρηµατοδότησης του UÇK 
προέρχονταν από ναρκωτικά.22 Λόγω των ισχυρών οικογενειακών δεσµών και της 
ιδιότυπης γλώσσας τους, οι οµάδες αυτές έχουν ισχυρά ερείσµατα σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες, ειδικά όπου υπάρχει σηµαντική Κοσοβάρικη κοινότητα (Ελβετία, Γερµανία, 
Σουηδία) ενώ είναι κλειστοί στην είσοδο ξένων καθιστώντας τους λιγότερο ευάλωτους στην 
αστυνοµική έρευνα.22  

Η διαίρεση στην κοινωνία του Κοσόβου είναι βαθιά και υπαρκτή αλλά όχι ορατή σε όλη της 
την έκταση, εν µέρει λόγω και της αβεβαιότητας για το µέλλον που έστω και επιφανειακά 
ενώνει τον πολιτικό κόσµο. Η αδυναµία όµως ελέγχου από την UNMIK ή την αστυνοµία, 
των παράλληλων µηχανισµών που στήνουν τα µεγάλα κόµµατα, σε συνδυασµό µε τις 
οικογενειακές και τοπικές διαφορές προξενούν ανησυχία για το µέλλον ακόµη και σε 

                                                 
� Η κρίση µπορεί εύκολα να µεταφερθεί στη γειτονική χώρα καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από αλβανικά κόµµατα 
για την ονοµασία της χώρας, λέγοντας ότι το όνοµα «Μακεδονία» δεν την εκφράζει. 
8. Μαλκίδης Φ. Το Κοσσυφοπέδιο σε νέες περιπέτειες. Η Νέα Πολιτική 2005;2:14-16. 
∗ Αργότερα, τον Ιούλιο του 2005, δολοφονήθηκε στην ίδια περιοχή ο Xheladin Mucaj, µέλος ανταγωνιστικής οµάδας 
στην περιοχή και πιθανά εµπλεκόµενος στη δολοφονία του Enver Haradinaj. 
35. Two killed in Kosovo drive-by incident: Independent OnLine, 2005. (in:www.iol.co.za, access date:11 July 2005) 
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τοπικούς αξιωµατούχους, ειδικά όσο µειώνεται η παρουσία του διεθνή παράγοντα στα 
τεκταινόµενα. Μόνο η φράση «επιστροφή στην εποχή Μιλόσεβιτς» αρκεί για να 
περιγραφούν εύγλωττα οι φόβοι για το τι µπορεί να συµβεί στην µετά-UNMIK εποχή.34 Η 
οικονοµική υπανάπτυξη σε συνδυασµό µε την πολιτική αβεβαιότητα αποτελούν αίτια 
κοινωνικής αναστάτωσης, η οποία δεν έχει εκφραστεί προς το παρόν εν αναµονή των 
συνοµιλιών για το πολιτικό µέλλον του Κοσόβου. Ήδη όµως υπάρχουν ενδείξεις ότι αν δεν 
υπάρξει αναγνώριση της ανεξαρτησίας της περιοχής η δυσαρέσκεια των Αλβανών 
Κοσοβάρων µπορεί να στραφεί εναντίον του διεθνούς παράγοντα.∞  

Πέρα από τις εσωτερικές διαιρέσεις, ζήτηµα κλειδί για το πολιτικό µέλλον του Κοσόβου 
αποτελεί το ζήτηµα της επιστροφής και προστασίας των µειονοτήτων, κυρίως Σέρβων. 
Σηµαντικό βήµα αποτελεί η δραστηριοποίηση του νέου Υπουργού Επαναπατρισµού και 
Κοινοτήτων Slavisa Petkovic, Σέρβου στην καταγωγή, ο οποίος δηµιούργησε ένα ικανό 
δίκτυο συνεργατών και τοπικών παραγόντων που εργάζονται προς το σκοπό αυτό.34 
Ενώ λοιπόν τον Ιούλιο του 2005 αναµένεται να αρχίσουν οι συνοµιλίες για το τελικό 
στάτους της περιοχής, είναι παραπάνω από έκδηλη η αµηχανία της διεθνούς κοινότητας. Η 
αρχική απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προέβλεπε ότι η τελική λύση θα 
βρισκόταν στα πλαίσια της αυξηµένης αυτονοµίας και του σεβασµού των δικαιωµάτων των 
µειονοτήτων, θέση την οποία φαίνεται να συµµερίζεται και η σέρβικη κυβέρνηση21 44. Στην 
παρούσα φάση η θέση του ΟΗΕ είναι: «standards before status»*, υπό την έννοια ότι 
το τελικό στάτους της περιοχής θα συζητηθεί µετά την εδραίωση διεθνών αποδεκτών 
προτύπων διακυβέρνησης.19,46 Μέσω της διαδικασίας αυτής επιδιώκεται να εδραιωθεί η 
εσωτερική κυριαρχία (internal sovereignty) του Κοσόβου και η σταθεροποίηση του ως 
ενός υπεύθυνου διεθνή παράγοντα, προτού αποκτήσει και εξωτερική κυριαρχία ως  
ανεξάρτητου κράτους. ∆ιεθνώς πάντως διατυπώνεται έντονος σκεπτικισµός τόσο για τα 
γεγονότα της άνοιξης του 2004ℜ όσο και για τη γενικότερη καθυστέρηση στις αναγκαίες 
αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση που θα ενισχύσουν τη θέση των µειονοτήτων.47, 48 

Αντίθετα από την µάλλον παρελκυστική θέση του ΟΗΕ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ µέσω του 
Nicholas Burns, φαίνεται να βιάζεται για να κλείσει το ζήτηµα, αναζητώντας ενδιάµεση 
λύση ανάµεσα σε Βελιγράδι και Πριστίνα, θέτοντας ως βασικό προαπαιτούµενο την οµαλή 
επιστροφή των προσφύγων και τη διοικητική αποκέντρωση.§ Σίγουρο είναι πάντως, κατά 

                                                 
∞ Στέλεχος του UÇK στις ΗΠΑ δήλωσε σε τηλεοπτική εκποµπή: «όπως φέραµε το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ έτσι µπορούµε 
να τους διώξουµε» 
43. Παπαχελάς Α. Οι Φάκελοι [Ρεπορτάζ]: Mega TV, 2005. 
* Η διαπραγµάτευση ξεκίνησε ήδη καθώς στις 4 Οκτωβρίου παραδόθηκε η αναφορά του ειδικού απεσταλµένου του 
ΟΗΕ, Νορβηγού Kai Eide. Η αναφορά ήταν αρκετά ενθαρρυντική αναφορικά µε την πρόοδο εφαρµογής των διεθνών 
προτύπων, αν και µε σοβαρές επιφυλάξεις, όµως οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είχε αρνητικές συνέπειες τόσο στην 
πολιτική κατάσταση στην περιοχή όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα πρότυπα αυτά αφορούν 8 τοµείς µεταξύ των 
οποίων τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την επιστροφή των προσφύγων και την εδραίωση δηµοκρατικών θεσµών. Η 
διαδικασία εφαρµογής τους πάντως φαίνεται να πως είχε καθυστερήσει σηµαντικά, σύµφωνα µε προγενέστερες 
δηλώσεις του ειδικού απεσταλµένου.  
∆ιαµεσολαβητής του ΟΗΕ για τις διαπραγµατεύσεις ορίστηκε ο Φιλανδός πρώην πρόεδρος Μάρτι Αχτισάαρι.   
8. Μαλκίδης Φ. Το Κοσσυφοπέδιο σε νέες περιπέτειες. Η Νέα Πολιτική 2005;2:14-16,  
20. Campbell J, Gent N. Health Briefing Paper - Kosovo: DFID - Health System Research Centre, 2001,  
45. Ιοβάνοβιτς Ι. Ειδικός Απεσταλµένος του ΟΗΕ Αναφέρει ότι Πρέπει να Γίνουν Πολλά Ακόµα στο Κοσσυφοπέδιο. 
Southeast European Times 2005 August 22. 
ℜ Σηµειώθηκαν εκτεταµένες επιθέσεις Αλβανών εθνικιστών εναντίον Σέρβων. Σκοτώθηκαν 19 άτοµα, καταστράφηκαν 
πολλά ιστορικά σηµεία και εκκλησίες και µετατοπίστηκαν 45.000 Σέρβοι. 
§ Η έναρξη της έγινε µε 5 πιλοτικές µονάδες τοπικής διακυβέρνησης στις 22 Ιουλίου 2005. Η απόφαση αυτή φαίνεται ότι 
θα διευκολύνει τη συµµετοχή των µειονοτήτων στη δηµόσια διοίκηση. 
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τον κύριο Burns, ότι το Βελιγράδι πρέπει να δεχτεί κάποιες αλλαγές από την προ του 1999 
κατάσταση.19  

Είναι γεγονός ότι η γενικότερη πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, µετά την απόρριψη του 
Ευρωσυντάγµατος σε Γαλλία και Ολλανδία, δεν επιτρέπει ευελιξία στις διαπραγµατεύσεις 
και εντείνει την γενικότερη αβεβαιότητα για τη µελλοντική πορεία της ΕΕ. Αυτό καθιστά 
πιο δύσκολο να χρησιµοποιηθεί ως «καρότο» για τη Σερβία η ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας και να συνδεθεί αυτή µε τη λύση στο Κόσοβο21 ενώ από την άλλη η Σερβία 
συσπειρώνεται πίσω από τη φόρµουλα: «λιγότερο από ανεξαρτησία και περισσότερο από 
αυτονοµία», η οποία προϋποθέτει χαλαρές σχέσεις Βελιγραδίου-Πριστίνας αλλά ισχυρούς 
δεσµούς του Βελιγραδίου µε τους Σέρβικους θυλάκες.44  Ο πρόεδρος της Σερβίας Τάντιτς 
έχει εκφραστεί υπέρ µίας ρεαλιστικής λύσης που δεν θα περιλαµβάνει την επιστροφή του 
Κοσόβου στο πρωταρχικό καθεστώς αλλά ούτε και ανεξαρτησία.8 

Από την άλλη πλευρά όµως φαίνεται να έχει διαµορφωθεί µία άκαµπτη στάση υπέρ της 
ανεξαρτησίας, πιθανόν µε ευρωπαϊκή επιτήρηση αρχικά, και της πλήρους διάρρηξης των 
σχέσεων τους µε το Βελιγράδι, άποψη την οποία συµµερίζονται και κάποιοι διεθνείς 
παράγοντες.2 18,23  Μία πιθανή µαταίωση των προσδοκιών αυτών, µε βάση το κοινωνικο-
οικονοµικό υπόστρωµα της περιοχής, µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αντιδράσεις. Τους 
τελευταίους µήνες φαίνεται να υπάρχει αυξηµένη κινητικότητα στην περιοχή σε σχέση µε 
τη διακίνηση όπλων και πυροµαχικών, κυρίως προς την Πρίστινα, γεγονός που µερικώς 
µόνο συνδέεται µε την παραποµπή του Haradinaj στη Χάγη.49 Παρόµοια κινητικότητα 
παρουσιάζεται και στη FYROM µεταξύ των Αλβανών, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Φαίνεται 
ότι ίσως αλλάζει σταδιακά η στάση απέναντι στο διεθνή παράγοντα καθώς στις αρχές 
Ιουλίου συνέβησαν εκρήξεις βοµβών στην Πριστίνα µε στόχο γραφεία του ΟΗΕ, του ΟΑΣΑ 
και της τοπικής κυβέρνησης.26 Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε µάλλον αποτελεί  προµήνυµα 
κλιµάκωσης της έντασης για το µέλλον.  

Η αµφιθυµική στάση της ΕΕ δυστυχώς δεν µπορεί να αποδοθεί µόνο στην πολιτική κρίση 
εντός της, αλλά αντανακλά και την αρχική αµηχανία της ΕΕ όταν ενεπλάκη στη διαµάχη 
του Κοσόβου χωρίς ξεκάθαρους στόχους και στρατηγική για το µέλλον. Προς το παρόν 
περιορίζεται απλώς σε ευχές για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την 
ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της κεντρικής βαλκανικής χωρίς όµως συγκεκριµένο 
σχέδιο.8 Μία δελεαστική και λογική στην ουσία της πρόταση (κυρίως υπό το πρίσµα της 
µακροπρόθεσµης σταθερότητας σε µία ευαίσθητη και εύφλεκτη περιοχή των Βαλκανίων) 
που έχει τεθεί στο διεθνή διάλογο*, είναι να αναλάβει η Ε.Ε. κάποιου είδους Επιτροπεία 
(Trusteeship)23,50 του Κόσσοβου. Θετικές προς την κατεύθυνση αυτή ήταν οι δηλώσεις 
του Χ. Σολάνα,51 ο οποίος πρότεινε την ανάληψη των αρµοδιοτήτων του ΟΗΕ από την ΕΕ, 
παρουσιάζοντας ως κίνητρο την προοπτική του «ευρωπαϊκού ονείρου» για τους λαούς της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το µοντέλο αυτό προωθεί µια διακυβέρνηση τύπου Βοσνίας µε 
αυξηµένες αρµοδιότητες της ΕΕ στην τήρηση της έννοµης τάξης και της ενίσχυσης της 
περιοχής.  

Γενικότερα η προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτελεί σηµαντικό κίνητρο 
σταθερότητας για όλες τις περιοχές σύγκρουσης των Βαλκανίων, πιθανή όµως 
αποδυνάµωση της µπορούν να γεννήσουν περεταίρω εντάσεις.46 Όπως τονίζει ο Σουηδός 
πρώην πρωθυπουργός Carl Bildt, η προοπτική της ΕΕ αποτελεί το φως που οδηγεί την 

                                                 
* Συναφείς δηλώσεις έχουν γίνει από το µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Doris Pack και τον Αµερικάνο 
Βουλευτή Doug Bereuter 
50. Bereuter D, Grant TD. The EU must take over Kosovo. Wall Street Journal 2004 August 25.  
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πορεία των χωρών αυτών αλλά «αν το φως εξασθενήσει ή σβήσει, τότε ο κίνδυνος να 
καταδικαστούν οι προσπάθειες ειρήνευσης στην µία χώρα µετά την άλλη, είναι απτός»9. 

Θετικό στοιχείο αποτελεί τουλάχιστον η µεταφορά της πολιτικής διαπραγµάτευσης, έστω 
και µε τις παρούσες άκαµπτες θέσεις, στο πεδίο του πραγµατικού καθώς πριν και αµέσως 
µετά τον πόλεµο τη συζήτηση µονοπωλούσε το ζήτηµα ποια εθνική οµάδα αποτελούσε την 
πλειοψηφία του πληθυσµού τον 17ο αιώνα. Η διαµάχη στο πεδίο της ιστορίας εύκολα 
υιοθετούσε µη-ρεαλιστικές, φαντασιακές ρητορικές µε αποτέλεσµα την επιχειρηµατολογία 
να µονοπωλεί η  εθνικιστική µυθοπλασία των Σέρβων και των Αλβανών και η υπεράσπιση 
των «εθνικών, ιστορικών δικαίων» που δεν άφηναν περιθώρια για ουσιαστική 
διαπραγµάτευση και επικοινωνία.5 
Όπως προέβλεπε το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εντός των αρχών του 2006 θα 
ξεκινούσαν οι απευθείας συνοµιλίες µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για την οριστική 
επίλυση του καθεστώτος του Κοσόβου. Ο απρόβλεπτος όµως θάνατος του γνωστού 
µετριοπαθούς ηγέτη των Κοσοβάρων Ibrahim Rugova, Προέδρου της «∆ηµοκρατίας του 
Κοσόβου», έρχεται να επιβαρύνει το ήδη διαµορφωµένο κλίµα και να επιτείνει τις 
ανησυχίες για την έκβαση των συνοµιλιών. Μένει λοιπόν να φανεί ποιος θα αναπληρώσει 
το κενό που δηµιουργείται και αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι ότι θα ενισχυθούν οι 
αδιάλλακτοι και οι εξτρεµιστές.   
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Πληθυσµιακή πυραµίδα του Κoσόβου 

 

 
Γράφηµα 5: Η πληθυσµιακή πυραµίδα, άνδρες-γυναίκες,  του Κοσόβου από την απογραφή µεταξύ Νοεµβρίου 1999 και Φεβρουαρίου 2000.7 
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SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244 (1999) ON SITUATION 
RELATING TO KOSOVO  

Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999  
The Security Council  
Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and 
the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international 
peace and security,  
Recalling its resolutions 1160 (1998) of 31 March 1998,1199 (1998) of 23 September 
1998, 1203 (1998) of 24 October 1998 and 1239 (1999) of 14 May 1999,  
Regretting that there has not been full compliance with the requirements of these 
resolutions,  
Determined to resolve the grave humanitarian situation in Kosovo, Federal Republic of 
Yugoslavia, and to provide for the safe and free return of all refugees and displaced 
persons to their homes,  
Condemning all acts of violence against the Kosovo population as well as all terrorist 
acts by any party,  
Recalling the statement made by the Secretary-General on 9 April 1999, expressing 
concern at the humanitarian tragedy taking place in Kosovo,  
Reaffirming the right of all refugees and displaced persons to return to their homes in 
safety,  
Recalling the Jurisdiction and the mandate of the International Tribunal for the Former 
Yugoslavia,  
Welcoming the general principles on a political solution to the Kosovo crisis adopted on 
6 May 1999 (S/1999/516, annex 1 to this resolution) and welcoming also the 
acceptance, by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles set forth in Points 1 
to 9 of the paper presented in Belgrade on 2 June 1999 (S/ 1999/649, annex 2 to this 
resolution), and the Federal Republic of Yugoslavia’s agreement to that paper,  
Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial 
integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set 
out in the Helsinki Final Act and annex 2,  
Reaffirming the call in previous resolutions for substantial autonomy and meaningful 
self-administration for Kosovo,  
Determing that the situation in the region continues to constitute a threat to international 
peace and security, Determined to ensure the safety and security of international 
personnel and the implementation by all concerned of their responsibilities under the 
present resolution, and ac tin for these purposes under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations,  
1. Decides that a political solution to the Kosovo crisis shall be based on the general 
principles in annex 1 and as further elaborated in the principles and other required 
elements in annex 2;  
2. Welcomes the acceptance by the Federal Republic of Yugoslavia of the principles 
and other required elements referred to in paragraph 1 above, and demands the full 
cooperation of the Federal Republic of Yugoslavia in their rapid implementation; 25  
3. Demands in particular that the Federal Republic of Yugoslavia put an immediate and 
verifiable end to violence and repression in Kosovo, and begin and complete verifiable 
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phased withdrawal from Kosovo of all military, police and paramilitary forces according 
to a rapid timetable, with which the deployment of the international security presence in 
Kosovo will be synchronized;  
4. Confirms that after the withdrawal an agreed number of Yugoslav and Serb military 
and police personnel will be permitted to return to Kosovo to perform the functions in 
accordance with annex 2;  
5. Decides on the deployment in Kosovo, under United Nations auspices, of 
international civil and security presences, with appropriate equipment and personnel as 
required, and welcomes the agreement of the Federal Republic of Yugoslavia to such 
presences;  
6. Requests the Secretary-General to appoint, in consultation with the Security Council, 
a Special Representative to control the implementation of the international civil 
presence, and further requests the Secretary- General to instruct his Special 
Representative to coordinate closely with the international security presence to ensure 
that both presences operate towards the same goals and in a mutually supportive 
manner;  
7. Authorizes Member States and relevant international organizations to establish the 
international security presence in Kosovo as set out in point 4 of annex 2 with all 
necessary means to fulfil its responsibilities under paragraph 9 below;  
8. Affirms the need for the rapid early deployment of effective international civil and 
security presences to Kosovo, and demands that the parties cooperate fully in their 
deployment;  
9. Decides that the responsibilities of the international security presence to be deployed 
and acting in Kosovo will include:  
(a) Deterring renewed hostilities, maintaining and where necessary enforcing a 
ceasefire, and ensuring the withdrawal and preventing the return into Kosovo of Federal 
and Republic military, police and paramilitary forces, except as provided in point 6 of 
annex 2; paragraph 15 below;  
(b) Demilitarizing the Kosovo Liberation Army (KLA) and other armed Kosovo Albanian 
groups as required in (c) Establishing a secure environment in which refugees and 
displaced persons can return home in safety, the international civil presence can 
operate, a transitional administration can be established, and humanitarian aid can be 
delivered;  
(d) Ensuring public safety and order until the international civil presence can take 
responsibility for this task;  
(c) Supervising demining until the international civil presence can, as appropriate, take 
over responsibility for this task;  
(f) Supporting, as appropriate, and coordinating closely with the work of the international 
civil presence;  
(g) Conducting border monitoring duties as required;  
(h) Ensuring the protection and freedom of movement of itself, the international civil 
presence, and other international organizations;  
10. Authorizes the Secretary-General, with the assistance of relevant international 
organizations, to establish an international civil presence in Kosovo in order to provide 
an interim administration for Kosovo under which the people of Kosovo can enjoy 
substantial autonomy within the Federal Republic of Yugoslavia, and which will provide 
transitional administration while establishing and overseeing the development of 
provisional democratic self-governing institutions to ensure conditions for a peaceful 
and normal life for all inhabitants of Kosovo;  
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11. Decides that the main responsibilities of the international civil presence will include:  
(a) Promoting the establishment, pending a final settlement, of substantial autonomy 
and self-government in Kosovo, taking full account of annex 2 and of the Rambouillet 
accords (S/1999/648);  
(b) Performing basic civilian administrative functions where and as long as required;  
(c) Organizing and overseeing the development of provisional institutions for democratic 
and autonomous self-government pending a political settlement, including the holding of 
elections;  
(d) Transferring, as these institutions are established, its administrative responsibilities 
while overseeing and supporting the consolidation of Kosovo’s local provisional 
institutions and other peace-building activities; 26 27  
(e) Facilitating a political process designed to determine Kosovo’s future status, taking 
into account the Rambouillet accords (S/1999/648);  
In a final stage, overseeing the transfer of authority from Kosovo’s provisional 
institutions to institutions established under a political settlement;  
(g) Supporting the reconstruction of key infrastructure and other economic 
reconstruction;  
(h) Supporting, in coordination with international humanitarian organizations, 
humanitarian and disaster relief aid;  
(1) Maintaining civil law and order, including establishing local police forces and 
meanwhile through the deployment of international police personnel to serve in Kosovo;  
(J) Protecting and promoting human rights;  
(k) Assuring the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to 
their homes in Kosovo;  
12. Emphasizes the need for coordinated humanitarian relief operations, and for the 
Federal Republic of Yugoslavia to allow unimpeded access to Kosovo by humanitarian 
aid organizations and to cooperate with such organizations so as to ensure the fast and 
effective delivery of international aid;  
13. Encourages all Member States and international organizations to contribute to 
economic and social reconstruction as well as to the safe return of refugees and 
displaced persons, and emphasizes in this context the importance of convening an 
international donors’ conference, particularly for the purposes set out in paragraph 11 
(g) above, at the earliest possible date;  
14. Demands full cooperation by all concerned, including the international security 
presence, with the International Tribunal for the Former Yugoslavia;  
15. Demands that the KLA and other armed Kosovo Albanian groups end immediately 
all offensive actions and comply with the requirements for demilitarization as laid down 
by the head of the international security presence in consultation with the Special 
Representative of the Secretary- General;  
16. Decides that the prohibitions imposed by paragraph 8 of resolution 1160 (1998) 
shall not apply to arms and related material for the use of the international civil and 
security presences;  
17. Welcomes the work in hand in the European Union and other international 
organizations to develop a comprehensive approach to the economic development and 
stabilization of the region affected by the Kosovo crisis, including the implementation of 
a Stability Pact for South Eastern Europe with broad International participation in order 
to further the promotion of democracy, economic prosperity, stability and regional 
cooperation;  
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18. Demands that all States in the region cooperate fully in the implementation of all 
aspects of this resolution;  
19. Decides that the international civil and security presences are established for an 
initial period of 12 months, to continue thereafter unless the Security Council decides 
otherwise;  
20. Requests the Secretary-General to report to the Council at regular intervals on the 
implementation of this resolution, including reports from the leaderships of the 
international civil and security presences, the first reports to be submitted within 30 days 
of the adoption of this resolution;  
21. Decides to remain actively seized of the matter.  
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