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ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

Responsabbli għat-tixrid b’suċċess tar-riżultati ta’
JA-CHRODIS (e.g. is-sit elettroniku, il-bullettin, ilmaterjal promozzjonali) bil-għan li jagħmel l-udjenzi
fil-mira u l-partijiet interessati konxji dwar l-Azzjoni
Konġunta u jieħdu sehem fiha.

Responsabbli għall-immaniġġjar u
l-implimentazzjoni ġenerali u ta‘ kuljum ta’ JACHRODIS u l-koordinazzjoni tal-Bord Konsultattiv
kif ukoll tal-Bord Governattiv

Mexxej: EuroHealthNet

Mexxej: ISCIII, Komexxej: MSSSI

WP2 - Komunikazzjoni

WP1 - Koordinazzjoni

Mexxej: AQuAs, Komexxej: APDP

WP3 - Evalwazzjoni

Dan il-fuljett joriġina mill-Azzjoni Konġunta dwar Mard Kroniku u l-Promozzjoni
tat-Tixjiħ b’Saħħitu matul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (JA-CHRODIS) li rċeviet finanzjament
mill-Unjoni Ewropew, fil-qafas tal-Programm dwar is-Saħħa (2008-2013).

Azzjoni Konġunta dwar il-Mard
Kroniku u l-Promozzjoni tat-Tixjiħ
b’Saħħu matul iċ-Ċiklu tal-Ħajja

Responsabbli għall-evalwazzjoni tal-ħidma ta’ JACHRODIS biex ikun żgurat li din qed tiġi mplementa
kif miftiehem u li qed tikseb l-objettivi tagħha.

GĦALIEX GĦANDHA NAĦDMU FLIMKIEN?
Il-mard kroniku, bħad-dijabete u l-mard kardjovaskulari, jolqot 8 minn kull
10 persuni ‘l fuq minn 65 sena madwar l-Ewropa. Madwar 70% u 80% tal-baġits
għall-kura tas-saħħa madwar l-UE jintefqu fuq it-trattament ta’ mard kroniku.
Hemm minjiera ta’ għarfien fi ħdan l-Istati Membri tal-UE dwar modi effettivi u
effiċjenti biex ikunu evitati u mmaniġġjati kondizzjonijiet kroniċi.
Din l-Azzjoni Konġunta (2014-2017) dwar Mard Kroniku u l-Promozzjoni tat-Tixjiħ
b’Saħħu matul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (JA-CHRODIS) għandha l-għan li tiġbor l-aqwa
minn dan l-għarfien u tagħmlu disponibbli madwar l-Ewropa.

X’IRRIDU NIKSBU?

L-Azzjoni Konġunta CHRODIS ser twassal għal rakkomandazzjonijiet ibbażati
fuq l-aħjar evidenza disponibbli dwar kif jiġi evitat, immaniġġjat u kkurat
b’mod effettiv il-mard kroniku matul iċ-ċiklu tal-ħajja. Din l-informazzjoni ser
tkun disponibbli lil dawk li jfasslu l-politika, lill-professjonisti u lill-maniġers filqasam tal-kura tas-saħħa, lill-pubbliku ġenerali u partijiet interessati oħrajn.
JA-CHRODIS għandha l-għan li tagħmel kontribuzzjoni qawwija sabiex jitnaqqas
il-piż tal-mard kroniku u sabiex tippromwovi għajxien b’saħħtu u tixjiħ attiv flEwropa. Hija ser tikkollabora mill-qrib mas-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni
dwar it-tixjiħ attiv u b‘saħħtu (EIP-AHA) kif ukoll ma’ oħrajn li huma attivi f’dan
il-qasam. Bħala riżultat ewlieni ta’ JA-CHRODIS, il-Pjattaforma għall-Iskambju
tal-Għarfien (PKE) ser tkun l-għodda ewlenija għal dawk li jridu jidentifikaw
u jiskambjaw l-aħjar modi kif jinkisbu dawn l-miri. Il-Bord Governattiv ta’ JACHRODIS, magħmul minn rappreżentanti nominati tal-ministeri tas-saħħa talIstati Membri, ser jistinka biex iżomm il-mard kroniku fuq quddiem nett talaġenda politika anke lil hinn mit-tliet snin ta’ kofinanzjament mill-UE.

L-objettiv ġenerali huwa li jkunu promossi u ffaċilitati l-iskambju u t-trasferiment
ta’ prattiki tajbin dwar mard kroniku bejn pajjiżi u reġjuni Ewropej. Dawn ilprattiki tajbin jindirizzaw kondizzjonijiet kroniċi, il-multimorbożità u d-dijabete
tat-tip 2.

WP4 - Pjattaforma għallIskambju tal-Għarfien
Mexxej: IACS

WP5 - Promozzjoni 
tas-Saħħa
Mexxej: BZgA, Komexxej: EuroHealthNet

Dan il-pakkett ta’ ħidma ser jibni Pjattaforma għall-Iskambju tal-Għarfien biex
jagħmilha possibli għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet, dawk li jagħtu l-kura, pazjenti,
u riċerkaturi biex jidentifikaw u jiskambjaw l-aħjar għarfien dwar it-tixjiħ b’saħħitu u
l-kura kronika. Il-pjattaforma ser tkun magħmula minn:
• Post ta’ skambju ta’ prattiki u politiki dwar il-prevenzjoni ta’ mard kroniku
madwar l-Ewropa;
• Għodda onlajn li tippermetti l-utenti jevalwaw prattiki, interventi u politiki;
• Servizz ta‘ assistenza onlajn b’konsulenti esperti biex jagħtu pariri lill-utenti dwar
l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ prattiki dwar il-mard kroniku.

Il-pakkett ta’ ħidma 5 għandu l-għan li jidentifika politiki
promettenti ħafna, kosteffettivi u innovattivi kif ukoll
interventi ta’ promozzjoni tas-saħħa biex jevitaw il-bidu
ta’ mard kardjovaskulari u dijabete tat-tip 2. Il-ħidma
tikkunsidra l-istili ta’ ħajja u l-imgieba relatati mas-saħħa kif
ukoll il-fatturi determinanti soċjoekonomiċi tas-saħħa bilgħan li dawn il-politiki u l-interventi jiġu validati u trasferiti.
Attenzjoni speċifika ser tingħata biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet
tal-anzjani u l-gruppi żvantaġġati soċjalment.

Dan il-pakkett ta’ ħidma ser jappoġġja wkoll pakketti ta’ ħidma tematika oħrajn filproċess tal-identifikazzjoni ta’ kriterji għall-valutazzjoni ta’ prattiki tajbin bl-użu ta’
metodoloġija modifikata Delphi li tinvolvi esperti ewlenin f’kull qasam speċifiku.

WP6 Multimorbożità

WP7 - Dijabete

Mexxej: AIFA, Komexxej: VULSK

L-għan ewlieni tal-pakkett ta’ ħidma 7 huwa
li jtejjeb il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni
bejn il-pajjiżi biex jieħdu azzjonijiet fuq iddijabete, inkluż l-iskambju ta’ prattiki tajba
madwar l-UE, u sabiex joħloq bażi għall-approċċi
innovattivi biex jitnaqqas il-piż tal-mard kroniku.

L-għan tal-pakkett ta’ ħidma 6 huwa
li jirrevedi programmi eżistenti ta’ kura
komprensiva ċċentrata fuq il-pazjent. Ser
jidentifika l-ħtiġijiet partikulari tas-sistemi ta’ kura tassaħħa tal-pajjiżi parteċipanti u jagħti pariri dwar l-aħjar mudelli
possibbli ta’ kura għall-pazjenti multimorbużi, b‘kont meħud
tar-riżultati, il-kosteffettività, l-applikabbilità u r-replikabilità
ta’ dawn il-mudelli.

Mexxej: ISS, Komexxej: NIJZ

Il-Programm ta’ Ħidma huwa ffukat fuq l-identifikazzjoni ta’
persuni f’riskju għoli, id-dijanjożi bikrija u l-kura multifattorjali
komprensiva. Tingħata enfasi speċjali biex jiġu appoġġ l-iżvilupp
u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali dwar id-dijabete.
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