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Холандски институт за изследване на здравните услуги, NIVEL, Нидерландия
Министерство на здравеопазването и здравните услуги, HOD, Норвегия
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Център по здравно образование и превенция на заболявания, SMLPC, Литва
Дирекция по здравеопазването, DOHI, Исландия
Европейски институт по женско здраве, EIWH, Дъблин
Национален институт по обществено здраве и
околна среда, RIVM, Нидерландия
Регионални и местни здравни органи в Европа, EUREGHA, Брюксел
Испанско министерство на здравеопазването, социалните
услуги и равенството, MSSSI, Испания
Андалусийското регионално министерство на
здравеопазването, CSBSJA, Испания
Фондация напредък и здраве, FPS, Испания
Баската фондация за иновации и проучвания в
здравеопазването, BIOEF, Испания
Галийски здравни услуги, SERGAS, Испания
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Университет Сарагоса, UNIZAR, Испания
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ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

Отговаря както за цялостното и текущо
управление и изпълнение на JA-CHRODIS, така
и за координирането на Консултативния и
Управителен съвет.
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Ръководител: EuroHealthNet

Ръководител: ISCIII, Съвместен ръководител:
MSSSI

РП2 - Комуникация

РП1 - Координация

Отговаря за успешното разпространение на
резултатите от JA-CHRODIS (напр. уебсайт,
бюлетин, рекламни материали), като по този
начин цели да насочи вниманието и ангажира
целевата аудитория и заинтересованите страни
към съвместното действие.
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Ръководител: AQuAs, Съвместен
ръководител: APDP

РП3 - Оценка

Тази брошура произлиза от съвместното действие за хронични заболявания и популяризиране здравословното остаряване
през целия живот (JA-CHRODIS), което е финансирано от Европейския съюз, в рамките на Здравната Програма (2008 – 2013).

Съвместно действие за хронични заболявания
и популяризиране здравословното
остаряване през целия живот

Отговаря   за оценката на работата на JACHRODIS, като гарантира, че тя ще бъде
изпълнена, както е договорено, постигайки
зададените цели.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА
РАБОТИМ ЗАЕДНО?
Хроничните заболявания, като диабетът и сърдечно-съдовите
заболявания, засягат 8 от 10 души на възраст над 65 години в Европа.
Приблизително 70%-80% от разходите за здравеопазване в целия ЕС
се изразходват за лечение на хронични заболявания. Сред държавите
членки в ЕС има достатъчно знания за ефективни и ефикасни подходи в
предотвратяването и управлението на хроничните заболявания.  
Настоящото съвместно действие (2014-2017) за хроничните заболявания
и популяризирането на здравословно остаряване през целия живот (JACHRODIS) има за цел да обхване най-добрите от тези познания, като ги
направи достъпни за цяла Европа.  

КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?
Основната ни цел е да се насърчи и спомогне обмена и трансфера на
добри практики за лечение на хронични заболявания сред европейските
страни и региони. Тези практики са насочени към хроничните заболявания
с фокус промоция на здраве, първична профилактика на хронични
заболявания, полиморбидност и диабет тип 2.

JA-CHRODIS ще доведе до разработването на препоръки, основани
на най-добрите налични доказателства за ефективни подходи
в предотвратяването, управлението и лечението на хроничните
заболявания през целия живот. Тази информация ще бъде достъпна за
политици, здравни специалисти и ръководители, за широката публика и
за всички заинтересовани страни.
JA-CHRODIS се стреми значително да допринесе за намаляване тежестта на
хроничните заболявания и за насърчаване здравословния начин на живот
и здравословното остаряване в Европа. Съвместното действие е в тясно
сътрудничество с Европейското иновативно партньорство за иновации
за активно и здравословно остаряване (European Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing - EIP-AHA), както и с други действащи
партньорства в областта. Един от най-важните резултати от JA-CHRODIS
е Платформата за мениджмънт и обмяна на знания, която ще служи като
устойчив инструмент за тези, които желаят да идентифицират и обменят
най-добрите подходи за постигане на горните цели. Управителният съвет
на JA-CHRODIS, съставен от представители на здравните министерства на
държавите участнички, ще се стреми да постави въпроса за превенцията
на хронични заболявания при приоритетните въпроси на политическия
дневен ред,   дори и след изтичането на трите години на проекта,
финансиран от ЕС.

РП 4 - Платформата за мениджмънт и обмяна на знания
Ръководител: IACS

Този работен пакет ще разработи Платформа за мениджмънт и обмяна на знания, която
ще даде възможност на политици, различни доставчици на здравни услуги, пациенти и
изследователи, да определят и обменят най-добрите познания в сферата на здравословното
остаряване и грижа за хронични заболявания. Платформата ще се състои от:
• Информационна банка (clearinghouse) с най-добрите и успешни практики и политики за
превенция на хронични заболявания в Европа;
• Онлайн инструмент (online tool), който ще позволи на потребителите да оценяват
различни практики, интервенции и политики;
• Информационно онлайн бюро (online helpdesk) с експерт-консултанти, които ще
съветват потребителите относно разработването, прилагането и оценяването на
практики, свързани с хроничните заболявания.

Този работен пакет ще подпомага и други работни пакети по различни теми в процеса на
идентифициране на критерии за добри практики, използвайки Делфи методология, която
ще обедини знанията на ключови експерти във всяка от отделните области.  

РП6 - Полиморбидност
Ръководител: AIFA, Съвместен
ръководител: VULSK

Целта на работен пакет 6 е да се
преразгледат съществуващи модели
за грижа, насочени към пациентите.
Работният пакет  ще определи нуждите на
здравните системи на държавите участнички
и ще ги консултира за най-добрите, възможни
модели за полиморбодни пациенти, като
вземе предвид резултатите, икономическата
ефикасност, приложимостта и повторната
имплементация на тези модели.

РП5 - Промоция на здраве
Ръководител: BZgA, Съвместен
ръководител: EuroHealthNet

Работен пакет 5 цели да идентифицира надеждни,
икономически-ефективни и иновативни политики
и интервенции, свързани с промоцията на здраве
и превенцията на сърдечно-съдови заболявания
и диабет тип 2. Работата по работния пакет ще
включва както поведенчески фактори и фактори,
свързани с начина на живот, така и социалноикономически детерминанти, като крайната
цел е тези политики и интервенции да бъдат
валидирани и трансферирани. Фокусът е насочен
към нуждите на възрастното население и групите
в неравностойно социално положение.

РП7 - Диабет
Ръководител: ISS, Съвместен
ръководител: NIJZ

Главната цел на работен пакет 7
е да подобри координацията и
сътрудничеството
сред
различните
държави по темата за диабета, като работата
ще включва както обмен на добри практики в
Европейския съюз, така и създаване на основа за
иновативни подходи за справяне с хронични заболявания.
Работният пакет е фокусиран върху идентифицирането на
хора във висок риск, върху ранната диагностика и цялостната,
многопластова грижа. Отделя се специално внимание
на осъществяване на подкрепа при разработването и
имплементирането на националните планове за диабет.
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