Executive Agency for Health and Consumers

EURHOBOP –projekti
Euroopan sairaaloiden hoitotulosten vertailu äkillisessä sepelvaltimotautioireyhtymässä
(EURopean HOspital Benchmarking by Outcomes in acute coronary syndrome Processes)

www.eurhobop.eu

Liity Euroopan laajuiseen tutkimukseen ja vertaa sairaalaasi muiden Euroopan sairaaloiden kanssa
luottamuksellisesti!

EUn jäsenvaltioiden keskinäisen ohjelman yhtenä strategisena painopisteenä on jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmien laadun
parantaminen ja EU-kansalaisten epätasa-arvon vähentäminen.
Joka vuosi noin 2 000 000 ihmistä Euroopassa kuolee sepelvaltimotautiin. Uusia tapauksia ilmaantuu on noin 700 000 vuodessa 35-64
vuotiaiden ikäryhmässä ja näistä 28 vuorokauden sisällä kuolee yli 30%. Suuri osa kuolleisuudesta aiheutuu varhaisen hoidon puutteista.
Sairaaloiden välisen vertailun mahdollistamista pidetään avaintekijänä sille, että terveydenhuollon laatu voitaisiin taata ja Euroopan
kansalaisten saaman hoidon laatua parantaa.
EURHOBOP projektin (EAHC 20081312) tavoitteet:
• Kehittää pätevä standardoitu monitorointijärjestelmä, joka mahdollistaa eurooppalaisten sairaaloiden sairaalakohtaisen äkillisen
sepelvaltimotautioireyhteymäpotilaiden hoitomuotojen vaikuttavuuden vertaisarvioinnin suhteessa muihin Euroopan sairaaloihin.
• Sisällyttää analyysiin merkittävimmät potilaan taudin vaativuuteen ja vaikeusasteeseen liittyvät muuttujat riskivakiointimallien
tarkkuuden ja harhattomuuden parantamiseksi.
Hanke perustuu alustaviin tuloksiin EUPHORIC-projektissa, jossa pilotoitiin sepelvaltimosairauden hoidon mittaukseen liittyviä kysymyksiä.
Miksi Eurooppalaisten sairaaloiden osallistuminen on tärkeää?
Mitä suurempi tarkasteltava aineisto on, sitä lähempänä mallien tuottamat tulokset ovat todellista Eurooppalaista tilannetta ja sitä
luotettavampaa vertailutietoa saadaan.
Ne Euroopan sairaalat, jotka ovat kiinnostuneita projektin etenemisestä voivat rekisteröityä Internetsivustolla www.eurhobop.eu ja
osallistua projektiin yhteistyökumppanina (Collaborating Partners).
Kuinka yhteityökumppaniksi pääsee?
Projektin yhteistyökumppaniksi pääsee kahdella eri tavalla:
• Kuulumalla seitsemässä projektin rahoituksensaajamaassa niihin 70 sairaalaan, jotka kattavalla aineistollaan osallistuvat hankkeeseen
(Associated Collaborating Partners).
• Mikä tahansa eurooppalainen sairaala, joka osallistuu hankkeeseen vähintään 200 peräkkäisen potilaan aineistolla (Affiliated
Collaborating Partners).
Kumpikin osallistumismuoto huomioidaan asianmukaisesti.
Ajantasainen luettelo yhteistyökumppaneista tulee olemaan esillä projektin Internetsivulla (www.eurhobop.eu).
Rahoituksen pääsaaja, Koordinaattori (Main beneficiary)
Institut Municipal d’Assistència Sanitària - Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMAS-IMIM), Espanja
Municipal Institute of Health Assistance - Municipal Institute of Medical Research
Rahoituksen liitännäissaajat, Parnerit (Associated beneficiaries)
Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία (HCS), Kreikka
Hellenic Cardiologic Society
ASL Roma E -Dipartimento di Epidemiologia (DEASL), Italia
Health Authority Roma E -Department of Epidemiology,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Portugali
University of Porto Medical School
Helmholtz Zentrum München -Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU), Saksa
Helmholtz Center Munich -German Research Center for Environmental Health
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomi
Association pour l'étude et la prévention des maladies dégénératives du système cardio-vasculaire -"Projet MONICA" (AEPMCV), Ranska
Research and Prevention on Cardiovascular Diseases – The Toulouse MONICA Project
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italia
National Institute of Health in Italy
European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Belgia
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