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Η επιδημιολογία ωσ βαςική επιςτήμη τησ δημόςιασ υγείασ 

Η επιδθμιολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά τθ ςυχνότθτα των νόςων ςτον πλθκυςμό, τθν 

κατανομι τουσ ςτα άτομα, χρόνο και χϊρο κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

ςυχνότθτα και τθν κατανομι τουσ. Εξετάηει τα χαρακτθριςτικά τθσ νόςου ςε ομάδεσ 

πλθκυςμοφ για να διερευνιςει γιατί μερικοί αναπτφςςουν μια αςκζνεια ενϊ άλλοι όχι. 

Επίςθσ εξετάηει τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόλθψθ, τθν εμφάνιςθ, των ζλεγχο 

και τα αποτελζςματα των νόςων και άλλων ςχετιηόμενων καταςτάςεων. 

Θεωρείται ωσ θ βαςικι επιςτιμθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ χριςθ τθσ επιδθμιολογικισ 

πλθροφορίασ βρίςκει εφαρμογι ςτθν προαγωγι και πρόλθψθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Επιλεγμζνα παραδείγματα εφαρμοςμζνθσ επιδθμιολογίασ είναι: 

 Επιτιρθςθ των λοιμωδϊν νοςθμάτων ςτθν κοινότθτα (π.χ. επαγρφπνθςθ τθσ Νζασ 

Γρίπθσ) 

 Μελζτθ διαφόρων παραγόντων ςχετικά με τθν επιρροι τουσ ςτθν ανάπτυξθ θ 

πρόλθψθ νοςθμάτων (π.χ. κατά πόςο επθρεάηουν ςυγκεκριμζνοι διατροφικοί 

παράγοντεσ τθν ανάπτυξθ κακοικουσ νεοπλαςίασ) 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ προλθπτικοφ προγράμματοσ (π.χ. 

παρακολοφκθςθσ χολθςτερόλθσ, προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ για καρκίνο του 

μαςτοφ ι τραχιλου) 

 Ανάλυςθ διαχρονικϊν τάςεων και ςθμερινϊν δεδομζνων με ςκοπό τθν εκτίμθςθ 

μελλοντικϊν αναγκϊν για τθν δθμόςια υγεία (π.χ. ανάπτυξθ διαβθτολογικϊν 

κζντρων, μονάδων αντιμετϊπιςθσ εγκεφαλικϊν επειςοδίων). 

Οι ςκοποί τθσ επιδθμιολογικισ επιςτιμθσ και των επιδθμιολογικϊν μελετϊν, είναι μεταξφ 

άλλων να διερευνθκεί το μζγεκοσ και θ ςυχνότθτα μιασ νόςου ςε ζνα πλθκυςμό (ποιοσ, 

που και πότε αρρϊςτθςε), να διερευνθκοφν οι παράγοντεσ κινδφνου και οι αιτίεσ (γιατί και 

πϊσ αρρϊςτθςε), να περιγραφεί θ φυςικι εξζλιξθ τθσ νόςου, να εκτιμθκεί θ 

αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων, του ζλεγχου και των κεραπειϊν που 



εφαρμόςτθκαν και να εξαχκοφν και προωκθκοφν ςτοιχεία για τθν καλλίτερθ διαχείριςθ και 

τον ςχεδιαςμό υγειονομικϊν μζτρων. 

Πηγζσ πληροφοριών 

Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί είναι αναγκαίο να μπορεί να μετριςουμε τθν ςυχνότθτα 

μιασ αςκζνειασ ι οποιουδιποτε άλλου με τθν υγεία ςχετιηόμενου ςυμβάντοσ. Πρωτογενι 

ςτοιχεία ςυλλζγονται μζςω διαφόρων ερευνθτικϊν ςχεδιαςμϊν ι επιδθμιολογικϊν 

μελετϊν. Με βάςθ μια ςυγκεκριμζνθ ταξινόμθςθ, υπάρχουν δφο κφριοι τφποι 

επιδθμιολογικϊν μελετϊν:  

1. Περιγραφικζσ μελζτεσ (μελζτθ αςκενοφσ/δείκτου, μελζτθ αςκενϊν, ςυγχρονικζσ 

μελζτεσ, οικολογικζσ μελζτεσ ι μελζτεσ ςυςχζτιςθσ) 

2. Αναλυτικζσ μελζτεσ (μελζτεσ κοόρτθσ, μελζτεσ δείκτου-ελζγχου, ςυγχρονικζσ 

μελζτεσ, δοκιμζσ – παρζμβαςθσ, πεδίου, κλινικζσ) 

Οι περιγραφικζσ μελζτεσ χρθςιμοποιοφνται για να εκτιμθκεί θ ςυχνότθτα και θ διανομι των 

νοςθμάτων ι τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ ςε παράγοντεσ που ενοχοποιοφνται ωσ 

παράγοντεσ κινδφνου ι προςτατευτικοί παράγοντεσ ενϊ οι αναλυτικζσ μελζτεσ 

χρθςιμοποιοφνται για να εκτιμθκεί θ αιτιολογικι ςυςχζτιςθ των παραγόντων κινδφνου με 

τα νοςιματα ι τισ εκβάςεισ. 

Άλλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν από όπου μπορεί να προμθκευτοφμε δευτερογενι ςτοιχεία 

νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ (ςυλλογι ςτοιχείων ρουτίνασ) είναι: 

 Τοπικζσ/Νομαρχιακζσ/Περιφερειακζσ διευκφνςεισ υγείασ 

 Εκνικζσ Υπθρεςίεσ (Υπουργείο Υγείασ, ΕΣΥΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 Διεκνζσ (Eurostat, ΠΟΥ) 

Ρόλοσ των επιδημιολογικών ςχεδιαςμών 
Διαφορετικοί επιδθμιολογικοί ςχεδιαςμοί εφαρμόηονται για τθν αξιολόγθςθ ι αποτφπωςθ 

τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ ι τθσ κοινότθτασ με απϊτερο ςκοπό τον ςχεδιαςμό πολιτικισ 

υγείασ και εφαρμογι προγραμμάτων υγείασ. 

Άλλοι πάλι ςτοχεφουν ςτθν δυνατότθτα προςωπικισ λιψθσ αποφάςεωσ, π.χ. ςτθν 

απόφαςθ τθσ διακοπισ καπνίςματοσ, μετά τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςυςχζτιςθσ του 

καπνίςματοσ με τον καρκίνο του πνεφμονα (1950). Παρόμοια παραδείγματα είναι και θ 

προςωπικι εκτίμθςθ των οφελϊν και κινδφνων αντιςυλλθπτικϊν μεκόδων, ι του κίνδυνου 

τθσ HIV λοίμωξθσ ςχετικά με ςεξουαλικζσ πρακτικζσ. Άλλο παράδειγμα προςωπικισ 

απόφαςθσ/αλλαγισ ςυμπεριφοράσ είναι θ αλλαγι διατροφισ και τρόπου ηωισ για τθν 

αποφυγι καρδιοαγγειακϊν πακιςεων και άλλων νοςθμάτων που ςχετίηονται με τον τρόπο 

ηωισ. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι επιδθμιολογικζσ μελζτεσ βοικθςαν ςτθν κατανόθςθ τθσ φυςικισ 

πορείασ μιασ νόςου και ςτθν ςυμπλιρωςθ τθσ κλινικισ εικόνασ, όπωσ ςτο παράδειγμα τθσ 

HIV λοίμωξθσ και του AIDS (αρχικι ζκκεςθ – ανάπτυξθ διάφορων κλινικϊν ςυνδρόμων). 

Τζλοσ, διάφοροι αναλυτικοί ςχεδιαςμοί χρθςιμεφουν ςτθν αιτιολογικι διερεφνθςθ, όπωσ 

ςτον προςδιοριςμό του αιτιολογικοφ παράγοντα με ςκοπό τθν δράςθ. Το πιο 



χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ απομάκρυνςθ του χερουλιοφ τθσ αντλίασ ςτθν Broad 

Street ςτο Λονδίνο το 1855 από τον John Snow, τερματίηοντασ ζτςι τθν εξάπλωςθ τθσ 

χολζρασ.  

Επιδημιολογικοί δείκτεσ 

Μια αςκζνεια μπορεί να μελετθκεί ωσ μια υπάρχουςα κατάςταςθ ι ωσ ζνα νζο ςυμβάν, 

μία αλλαγι από μια κατάςταςθ υγείασ ςε μία κατάςταςθ αςκζνειασ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ ονομάηεται το μζτρο «επιπολαςμόσ», και ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ «επίπτωςθ». 

Το μζτρο του επιπολαςμοφ περιγράφει τι ποςοςτό του πλθκυςμοφ ζχει τθ νόςο ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο του χρόνου. Η επίπτωςθ περιγράφει τθν ςυχνότθτα εμφάνιςθσ νζων 

περιςτατικϊν μίασ αςκζνειασ κατά τθ διάρκεια μιασ κακοριςμζνθσ χρονικισ περιόδου. 

Συνεπϊσ, γίνεται κατανοθτό πωσ το φψοσ του επιπολαςμοφ εξαρτάται από τθν επίπτωςθ, 

κακϊσ μια αφξθςθ ςτον αρικμό των νζων περιπτϊςεων οδθγεί ςε αφξθςθ των ιδθ 

υπαρχόντων. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Επιπολαςμόσ  

Ο επιπολαςμόσ δείχνει τον αρικμό (ςυχνότθτα) των υπαρχόντων περιςτατικϊν ςε ζναν 

πλθκυςμό και κυμαίνεται από 0 ζωσ 1 (ι 0-100%). Υπολογίηεται είτε ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι ςτιγμι, ςυνικωσ μια μζρα (ςτιγμιαίοσ επιπολαςμόσ) ι ςε μια χρονικι περίοδο, 

ςυνικωσ ζνα ζτοσ (επιπολαςμόσ περιόδου). Επειδι ο επιπολαςμόσ περιόδου περιζχει όλα 

τα περιςτατικά, είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ από τα υπάρχοντα περιςτατικά ςτθν αρχι τθσ 

περιόδου και τισ νζεσ περιπτϊςεισ που εκδθλϊνονται κατά τθν διάρκεια τθσ κακοριςμζνθσ 

χρονικισ περιόδου. 

Αθροιςτική επίπτωςη  

Με τθν ακροιςτικι επίπτωςθ υπολογίηεται θ εμφάνιςθ νζων περιπτϊςεων ςε ζναν 

πλθκυςμό. Δίνει μια εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ ι του κινδφνου για τθν νόςθςθ ενόσ ατόμου 

ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Με άλλα λόγια, δείχνει το ποςοςτό των μθ 

προςβεβλθμζνων ατόμων οι οποίοι κατά μζςο όρο κα παρουςιάςουν τθν νόςο ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Εκφράηεται ωσ ο αρικμόσ όλων των νζων περιπτϊςεων ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο προσ τον πλθκυςμό υπό κίνδυνο κατά τθν ίδια χρονικι 

περίοδο. 

Εκτόσ αυτϊν των δυο βαςικϊν επιδθμιολογικϊν μζτρων τθσ ςυχνότθτασ μιασ νόςου 

χρθςιμοποιοφνται μια ςειρά άλλων μζτρων, όπωσ: 

Δείκτησ προςβολήσ 

Είναι ζνα μζτρο νοςθρότθτασ, παραλλαγι τθσ επίπτωςθσ. Συνικωσ αναφζρεται ςτο 

ποςοςτό νζων περιπτϊςεων που εκδθλϊνονται ςε ζναν ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό κατά 

μικρι χρονικι διάρκεια, όπωσ ςε μια επιδθμία ι ξαφνικι ζξαρςθ. 

Δείκτησ πυκνότητασ επίπτωςησ 

Είναι το βαςικό μζτρο τθσ ςυχνότθτασ των νόςων. Μελετάει τθν ειδικι επίπτωςθ που 

άμεςα ενςωματϊνει τον χρόνο ςτον παρανομαςτι. Ο αρικμθτισ περιζχει τον αρικμό των 

νζων περιπτϊςεων που προζρχονται από τον υπό κίνδυνο πλθκυςμό. Ο παρανομαςτι 



περιλαμβάνει το ςφνολο του χρόνου ςτο οποίο κάκε άτομο αυτοφ του πλθκυςμοφ ιταν 

υπό παρακολοφκθςθ και χωρίσ να ζχει τθν αςκζνεια (άτομο-χρόνοσ).  

Επιβίωςη 

Η πικανότθτα τθσ επιβίωςθσ για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Συχνά 

χρθςιμοποιείται ωσ δείκτθσ για τθν ςοβαρότθτα τθσ νόςου και εκφράηεται ωσ: 

Ε= A-Θ/A, όπου Θ είναι ο αρικμόσ κανάτων και A είναι ο αρικμόσ των νζων περιπτϊςεων 

που διαγνϊςκθκαν ςτθν περίοδο παρακολοφκθςθσ. Η επιβίωςθ είναι ζνα μζτρο που ςυχνά 

χρθςιμοποιείται ςε φαρμακευτικζσ δοκιμζσ. Γίνεται ςφγκριςθ των επιηϊντων που π.χ. 

υποφζρουν από χρόνιεσ καταςτάςεισ και ζχουν ενταχκεί ςε διαφορετικά κεραπευτικά 

ςχιματα. 

Θνηςιμότητα 

Ο δείκτθσ κνθςιμότθτασ είναι δείκτθσ επίπτωςθσ: το ςυμβάν είναι ο κάνατοσ και 

εκφράηεται ωσ αρικμόσ κανάτων από το νόςθμα προσ τον πλθκυςμό υπό κίνδυνο. 

Θνητότητα 

Είναι θ τάςθ μιασ αςκζνειασ να προκαλεί τον κάνατο των προςβεβλθμζνων. Εκφράηει τθν 

πικανότθτα κανάτου από ζνα νόςθμα ενόσ ατόμου που ζχει ιδθ προςβλθκεί από το 

νόςθμα αυτό. Εκφράηεται ωσ ο αρικμόσ κανάτων από το νόςθμα προσ τον αρικμό των 

περιπτϊςεων τθσ ίδιασ νόςου (ςε %). 

Παραδείγματα εφαρμογήσ επιδημιολογικών μελετών και εξαγωγήσ δεικτών 

υγχρονικζσ μελζτεσ (μελζτεσ επιπολαςμοφ) 

Οι μελζτεσ επιπολαςμοφ αποτυπϊνουν μια «εικόνα» ζτςι ακριβϊσ όπωσ παρατθρείται από 

τθ δειγματολθπτικι ζρευνα.  

Το 2006 πραγματοποιικθκε μια μελζτθ από τθν Μονάδα Σχεδιαςμοφ και Πολιτικισ Υγείασ, 

Τομζασ Διοίκθςθσ και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και του 

Εργαςτθρίου Υγιεινισ, Ιατρικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ςε ςυνεργαςία με το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ, Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και τθν Αναπτυξιακι 

Δθμοτικι Επιχείρθςθ Πάτρασ – ΑΔΕΠ, με ςκοπό τθν αποτφπωςη τησ ταυτότητασ υγείασ τησ 

πόλησ τησ Πάτρασ. Η μελζτθ περιελάμβανε τθν επιδθμιολογικι διερεφνθςθ (νοςθρότθτα, 

κνθςιμότθτα), τουσ τρόπουσ ηωισ και ςυμπεριφορζσ των πολιτϊν (κακοριςτικοί 

παράγοντεσ υγείασ: κάπνιςμα, αλκοόλ, διατροφι, άςκθςθ, κλπ.), τθν αυτοεκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ υγείασ και χριςθ προλθπτικϊν προγραμμάτων (ΠΑΠ τεςτ, μαςτογραφία, 

ζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ), χριςθ υπθρεςιϊν υγείασ (νοςοκομειακι περίκαλψθ, 

πρωτοβάκμια φροντίδα, ιδιωτικι περίκαλψθ, αςφαλιςτικι κάλυψθ, χριςθ φαρμάκων, 

κλπ.), και άλλουσ περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοοικονομικοφσ παραμζτρουσ.  

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν εκτόσ από τθν «αποτφπωςη τησ ταυτότητασ υγείασ», θ 

τεκμθρίωςθ των παραγόντων που επιδροφν ςτθν υγεία των πολιτϊν και ο προςδιοριςμόσ 

των βαςικότερων προβλθμάτων υγείασ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αναδειχτοφν οι περιοχζσ 

δράςθσ και οι ομάδεσ-ςτόχοσ του πλθκυςμοφ, ςτισ οποίεσ παρουςιάηεται ανάγκθ 

παρζμβαςθσ (Εικόνα 1).  

 



 

Εικόνα 1. Επιπολαςμόσ Χρόνιων Προβλθμάτων Υγείασ των πολιτϊν τθσ Πάτρασ βάςει τθσ 

μελζτθσ «Αποτφπωςη τησ ταυτότητασ υγείασ τησ πόλησ τησ Πάτρασ». 

 

Από τθν μελζτθ προζκυψε ότι ςε ςχζςθ με το 1995 το ποςοςτό των καπνιςτϊν αυξικθκε 

από 36% ςτο 44% το 2006, το ποςοςτό των ατόμων που καταναλϊνουν κακθμερινά αλκοόλ 

από 61% ςτο 73% και το ποςοςτό των υπζρβαρων ι παχφςαρκων από 36% ςτο 50% 

αντίςτοιχα. Άλλα ςθμαντικά ευριματα ιταν το 48,5% του πλθκυςμοφ να πάςχει από 

τουλάχιςτον μια χρόνια αςκζνεια, το 54% να ζχει άγχοσ ι κατάκλιψθ, το 35% των γυναικϊν 

να μθν ζχουν κάνει ποτζ προλθπτικό ζλεγχο για τον καρκίνο του τράχθλου τθσ μιτρασ (Pap 

τεςτ) και το 44% των γυναικϊν άνω των 40 ποτζ προλθπτικό ζλεγχο για τον καρκίνο του 

μαςτοφ (μαςτογραφία). Οι γυναίκεσ που ανικουν ςε υψθλότερο μορφωτικό και 

ειςοδθματικό επίπεδο διενεργοφν Pap τεςτ και μαςτογραφία ςυχνότερα από αυτζσ με 

χαμθλότερο μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο . 

Επαγρφπνηςη 

Στισ μελζτεσ επαγρφπνθςθσ ςυλλζγονται δθμογραφικά ςτοιχεία ρουτίνασ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ νόςου( ατομικζσ περιπτϊςεισ). Άλλοι μείηονεσ παράγοντεσ δεν ςυλλζγονται 

ςε ατομικό επίπεδο, επομζνωσ διακζςιμα ςτοιχεία υπάρχουν μόνο για όλον τον πλθκυςμό. 

Ερευνάται θ εμφάνιςθ τθσ νόςου κατά άτομο, τόπο και χρόνο χωρίσ να γίνεται ςφγκριςθ 

μεταξφ ομάδων. Οι ετιςιοι δείκτεσ είναι ςθμαντικοί για τθν ανάδειξθ διαχρονικϊν τάςεων, 

και για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ παρεμβάςεων (π.χ. εμβολιαςμόσ), όπωσ 

παρουςιάηεται παρακάτω ςτο διάγραμμα τθσ βρουκζλλωςθσ ςτθν Ελλάδα (Εικόνα 2).  

 



 

Εικόνα 2. Επίπτωςθ τθσ Βρουκζλλωςθσ ςτθν Ελλάδα, 1975-2008 (ΚΕΕΛΠΝΟ). 

 

Ζνα δεφτερο παράδειγμα επαγρφπνθςθσ είναι θ ζκδοςθ τθσ εβδομαδιαίασ ζκκεςθσ 

επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ τθσ Νζασ γρίπθσ από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα ςτοιχεία που 

εμφανίηονται ςτθν εικόνα 3 προζρχονται από τα τρία "δίκτυα παρατθρθτϊν νοςθρότθτασ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ", (δίκτυο ιδιωτϊν γιατρϊν, δίκτυο γιατρϊν Μονάδων 

Υγείασ ΙΚΑ, δίκτυο γιατρϊν Κζντρων Υγείασ και Περιφερειακϊν Ιατρείων), τα οποία 

ςυντονίηονται από το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ 

με τθ ςυνεργαςία του Τομζα Υγιεινισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Α.Π.Θ. (Εικόνα 3). Mζςω 

αυτϊν καταγράφεται "δειγματολθπτικά" θ εξζλιξθ τθσ ςυχνότθτασ οριςμζνων νοςθμάτων 

με βάςθ κλινικζσ διαγνϊςεισ. Σε αυτά περιλαμβάνεται και θ γρίπθ ι καλφτερα οι κλινικζσ 

εκδθλϊςεισ που είναι ςυμβατζσ με γρίπθ ι "γριπϊδθσ ςυνδρομι".  
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Εικόνα 3. Εβδομαδιαία Ζκκεςθ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ τθσ Γρίπθσ (4 Νοεμβρίου 2009) 

(ΚΕΕΛΠΝΟ). 

 

υμπζραςμα 

Η επιςτθμονικι ζρευνα είναι θ διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ και του ελζγχου υποκζςεων 

και κεωριϊν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα, όπωσ ςτθ δθμόςια υγεία. Η εκτιμθτικι ζρευνα 

ςχετίηεται με τθν διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων για τθν εφαρμογι, τθν ςυνζχεια ι τθν 

υιοκζτθςθ νζων προγραμμάτων που αγγίηουν τον χϊρο τθσ δθμόςιασ υγείασ. Και ςτισ δυο 

προςεγγίςεισ χρθςιμοποιοφνται επιδθμιολογικζσ μελζτεσ και επιδθμιολογικοί δείκτεσ.  

Η ςυλλογι επιδθμιολογικϊν δεικτϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ προβλθμάτων και ςτόχων 

ςχετικά με τθν υγεία τθσ κοινότθτασ, ςτθν καταγραφι των αναγκϊν τθσ δθμόςιασ υγείασ, 

ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων δράςθσ και ςτθν αξιολόγθςθ δράςεων και προγραμμάτων 

για τθν υγεία τθσ κοινότθτασ. 

Μζςω ανάλυςθσ και αξιοποίθςθσ επιδθμιολογικϊν δεδομζνων μπορεί να αποτυπωκεί το 

επίπεδο υγείασ των πολιτϊν, να αναδειχτοφν κρίςιμα για τθν υγεία του πλθκυςμοφ κζματα 

και ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργθκοφν αντίςτοιχα κζντρα ζλεγχου και παρζμβαςθσ, που κα 

ζχουν ςτόχο τθν υγειονομικι κάλυψθ, το ςυςτθματικό προλθπτικό ζλεγχο και τθ 

διαςφάλιςθ και προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ του πλθκυςμοφ. 


