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Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την ενίσχυση
της υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
Διεξήχθη μια ανάλυση SWOT ώστε να γίνει μια ποιοτική επισκόπηση των σημερινών
πολιτικών και προγραμμάτων για την πρόληψη και τη φροντίδα για το διαβήτη,
συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων στρατηγικών. Παρέχει στοιχεία για το τι κάνει
βιώσιμη και αποτελεσματική μια πολιτική / πρόγραμμα που εφαρμόζεται τόσο από
άποψη δημόσιας υγείας όσο και από την οπτική των ενδιαφερομένων μερών, για το ποιες
είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της και για τα διδάγματα από την
εμπειρία εφαρμογής της. Παρέχει επίσης μια προοπτική εικόνα του περιβάλλοντος όπου
αναπτύσσονται ορθές πρακτικές.
Pathways Φροντίδας

.

Εσωτερική Επικοινωνία

Δυναμική
Προσέγγιση bottom-up
Ευελιξία
Ενσωμάτωση πολιτικών και προγραμμάτων
Πολυτομεακή και Διατομεακή
Προσανατολισμός Ισότητας
Ιδιοκτησία και Πιστοποίηση
Εξωτερική Επικοινωνία
Ομαδικότητα
Πολυεπιστημονική και διεπιστημονική
Εθνικά διαφοροποιημένη εφαρμογή

Ηγεσία

Χαρακτηριστικά

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
Προγραμματισμός
Χρηματοδότηση
Ολοκληρωμένη
Τεχνολογικά Συστήματα

Προσεγγίσεις

Βασισμένη σε ενδείξεις

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Συνηγορία

Ανάπτυξη Δυναμικού

Ενδυνάμωση των ατόμων
Εκπαίδευση των Επαγγελματιών

Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων, για να είναι “επιτυχημένη” μια πολιτική ή ένα
πρόγραμμα πρέπει να είναι δυναμική, αναπτυσσόμενη από κάτω προς τα πάνω, ευέλικτη,
ολοκληρωμένη, πολυδιατομεακή και με προσανατολισμό ισότητας.Η εξωτερική διάδοση
και δημοσιοποίηση αποτελούν τα βασικά σημεία για την επιτυχία και η συνεργατική σχέση
μεταξύ των ενδιαφερομένων θα πρέπει να διατηρείται ενεργή καθ ‘όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.
Βασικά σημεία αποτελούν η ύπαρξη ενός ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου, ο σχεδιασμός
και ο καθορισμός στόχων σύμφωνος με την ολοκληρωμένη φροντίδα, η σαφής περιγραφή
των βασικών αρχών και πρωτοκόλλων φροντίδας και η ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία.
Οι στρατηγικές θα πρέπει να είναι περιεκτικές και να αντιμετωπίζουν τους πιο κοινούς
παράγοντες κινδύνου των κύριων μη μεταδιδόμενων νόσων.
Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, μέσα από ένα σύνολο καθορισμένων και κοινών
δεικτών, είναι σημαντική για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η ανάπτυξη δυναμικού
σκοπεύει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, δίδοντας έμφαση
στα άτομα με διαβήτη και στους επαγγελματίες υγείας. Η κοινή χρήση και η ανταλλαγή
των βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί κίνητρο για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων και την προαγωγή της υγείας.
Οι αναλύσεις SWOT έχουν διεξαχθεί σε όλη την Ευρώπη, ανάμεσα σε χώρες που διαφέρουν
σε πολιτικό, διοικητικό, κοινωνικό επίπεδο και στην οργάνωση της υγειονομικής
περίθαλψης. Το σύνολο αυτών των προσεγγίσεων παρουσιάζει μια συνολική εικόνα
της πολυπλοκότητας, των προκλήσεων και των δυνατοτήτων κατά τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή ορθών πολιτικών και προγραμμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα αυτά μπορούν
να εφαρμοσθούν σε κάθε πλαίσιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρξει
επικέντρωση σε βασικά ζητήματα, αναγνωρίζοντας θέματα που χρήζουν προσοχής.

Ανάλυση SWOT: η μεθοδολογία
Διεξήχθησαν 11 SWOT αναλύσεις (Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία), και οι 3 αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα:
EPF/IDF Europe Patients για τις εθνικές πολιτικές στο Βέλγιο
Η οπτική του EIWH (European Institute of Women Health) σχετικά με το φύλλο και των εθνικών
πολιτικών και προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη
• Η EWMA (European Wound Management Association) για τη Διαχείριση του διαβητικού ποδιού και
την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας: μια γενική επισκόπηση σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ένα σύνολο 57 ενδιαφερομένων μερών συνέβαλαν στην ανάλυση SWOT, υποβάλλοντας εκθέσεις και
αναλύοντας 44 πολιτικές.
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Δυνάμεις: τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της πολιτικής
Αδυναμίες: τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Ευκαιρίες: οι εξωτερικές συνθήκες που μπορεί να διευκολύνουν την εφαρμογή της
πολιτικής
Απειλές: οι εξωτερικές συνθήκες που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο της
υλοποίησης της πολιτικής

Η δημοσίευση αυτή προκύπτει από την κοινή δράση για τις χρόνιες παθήσεις και Προώθηση Υγιούς Γήρανσης σε
όλο τον κύκλο ζωής (JA-CHRODIS), η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο
του προγράμματος για την υγεία (2008-2013).Αποκλειστική ευθύνη φέρει ο συντάκτης και η Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive Agency δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.chrodis.eu

