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Τι είναι το δίκτυο των γιατρών του συστήµατος 
 
Πρόκειται για δίκτυο από γιατρούς Περιφερικών Ιατρείων ή Κέντρων Υγείας µε ειδικότητα 
γενικού γιατρού, παθολόγου ή παιδιάτρου από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, οι 
οποίοι δηλώνουν κλινικές περιπτώσεις ορισµένων λοιµωδών νοσηµάτων βάσει 
καθορισµένου κλινικού ορισµού για καθένα από αυτά. Το δίκτυο στηρίζεται στην εθελοντική 
συµµετοχή των γιατρών.  
 
Μέσω του δικτύου αυτού γίνεται επιδηµιολογική επιτήρηση νοσηµάτων µε ευρύτερη σηµασία 
για τη δηµόσια υγεία τα οποία, επιπλέον, παρουσιάζουν σχετικά αυξηµένη συχνότητα, δεν 
απαιτούν άµεση παρέµβαση δηµόσιας υγείας (έτσι δεν ενδείκνυται η ένταξή τους στην 
κατηγορία των νοσηµάτων υποχρεωτικής δήλωσης) και κατά κανόνα έχουν ήπια κλινική 
εικόνα (και έτσι συνήθως δεν χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκοµείο). 
 
Σκοποί του συστήµατος είναι: α/ η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της συχνότητας 
ορισµένων λοιµωδών νοσηµάτων στην Ελλάδα, β/ η σύγκριση µεταξύ γεωγραφικών 
διαµερισµάτων της χώρας,  και γ/ η ανίχνευση επιδηµιών. 
 
Το δίκτυο συντονίζεται από το Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης του 
ΚΕΕΛΠΝΟ και το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. 
 
Συµπληρωµατικά προς το δίκτυο αυτό, λειτουργεί µε το συντονισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ 
αντίστοιχο δίκτυο ιδιωτών γιατρών και δίκτυο γιατρών του ΙΚΑ. 
 
 
Ποια νοσήµατα επιτηρούνται µέσω του συστήµατος 
 
Τέτοια συστήµατα λειτουργούν σε πολλές χώρες, ιδίως της Ευρώπης, µε µικρές διαφορές ως 
προς τα νοσήµατα που επιτηρούνται. Στη χώρα µας επιτηρούνται τα εξής νοσήµατα ή κλινικά 
σύνδροµα: 

1. Λοίµωξη αναπνευστικού συστήµατος µε πυρετό  5. Ανεµευλογιά 
2. Γριπώδης συνδροµή 6. Ιλαρά 
3. Γαστρεντερίτιδα 7. Ερυθρά 
4. Έρπης ζωστήρ 8. Παρωτίτιδα 
5. Κοκκύτης  

 
 
Τι καταγράφεται στο ειδικό δελτίο δήλωσης 
 
Στο ειδικό δελτίο δήλωσης καταγράφεται καθένα από τα περιστατικά µε τα παραπάνω 
νοσήµατα που είδε στο Ιατρείο ή το Κέντρο Υγείας ο κάθε γιατρός και σηµειώνονται 
ελάχιστες πληροφορίες για καθένα από αυτά. (Οι πληροφορίες αφορούν κυρίως ηλικία και 
φύλο –καθώς και κατάσταση εµβολιασµού για ορισµένα νοσήµατα). 
 
 



Καταγράφεται, επίσης, ο συνολικός αριθµός επισκέψεων ανά εβδοµάδα, µε στόχο τη 
δυνατότητα υπολογισµού δεικτών (χρήση του συνολικού αριθµού επισκέψεων ως 
“παρονοµαστή” των δεικτών), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες 
διαχρονικές και γεωγραφικές συγκρίσεις. Όλες οι εξατοµικευµένες πληροφορίες που 
συλλέγονται αντιµετωπίζονται ως εµπιστευτικές, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη 
λειτουργία του δικτύου και δεν κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες. 
 
 
Πώς γίνεται η αποστολή των στοιχείων από τους γιατρούς και τι πληροφορίες 
παρέχονται από το σύστηµα 
 
Κάθε εβδοµάδα οι γιατροί του δικτύου στέλνουν µε φαξ ή µε e-mail το ειδικό δελτίο δήλωσης 
στο συντονιστικό κέντρο. Είναι σηµαντικό η αποστολή να γίνεται από την Παρασκευή ως τη 
∆ευτέρα ή Τρίτη (ώστε να είναι δυνατό να γίνει η επεξεργασία τους µέσα στην ίδια 
εβδοµάδα). 
 
Επίσης, κάθε εβδοµάδα γίνεται καταχώρηση και ανάλυση των στοιχείων, και ετοιµάζεται η 
Εβδοµαδιαία Έκθεση που αποτυπώνει την κατάσταση νοσηρότητας στην Ελλάδα όπως 
καταγράφεται από το σύστηµα. Η Εβδοµαδιαία Έκθεση αποστέλλεται στους συµµετέχοντες 
γιατρούς, στους αρµόδιους φορείς δηµόσιας υγείας και σε άλλους ενδιαφερόµενους έως την 
Παρασκευή κάθε εβδοµάδας (στην παρούσα φάση η αποστολή της Έκθεσης µπορεί να 
γίνεται µόνο ηλεκτρονικά). 
 
 
Τι άλλη πληροφόρηση θα λαµβάνουν οι γιατροί που συµµετέχουν στο δίκτυο 
 
Οι γιατροί µπορούν να ενηµερώνονται ή/και να συζητούν για τα θέµατα του δικτύου και των 
νοσηµάτων που επιτηρεί µε τους παρακάτω τρόπους: 

• Από την Εβδοµαδιαία Έκθεση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά κάθε εβδοµάδα στους 
γιατρούς του δικτύου. 
• Από την ετήσια ανάλυση των στοιχείων, και τη σχετική Έκθεση που αποστέλλεται 
στους γιατρούς του δικτύου καθώς και στους αρµόδιους φορείς. 
• Στην ετήσια συνάντηση εργασίας/συνέδριο των γιατρών που µετέχουν στο σύστηµα 
παρατηρητών νοσηρότητας, µε στόχο την παρουσίαση, εξαγωγή συµπερασµάτων και 
συζήτηση για τα στοιχεία που παρέχει το σύστηµα, ανταλλαγή απόψεων για  τον τρόπο 
λειτουργίας του καθώς και ενηµέρωση/συζήτηση σχετικών θεµάτων πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας. 

 
Πώς µπορεί κάποιος γιατρός να δηλώσει συµµετοχή στο δίκτυο 
 
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε συµµετοχή µε τηλεφωνική 
επικοινωνία: 

• ΑΠΘ, Εργαστήριο Υγιεινής: 
τηλ. 2310.999.135, 2310.999.137 

• ΚΕΕΛΠΝΟ, Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης: 
τηλ. 210.8899.002, 210.8899.000 

 
 
 
 


