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EURopean HOspital Benchmarking by Outcomes in acute coronary syndrome Processes
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Συµµετάσχετε σε Ευρωπαϊκή έρευνα και συγκρίνετε το νοσοκοµείο σας µε άλλα στην Ευρώπη µε πλήρη
εµπιστευτικότητα!
Η ατζέντα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνει στις στρατηγικές της προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας των
συστηµάτων υγείας και την ανίχνευση ανισοτήτων µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.
Κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Ευρώπη 2.000.000 άτοµα από στεφανιαία νόσο. Η επίπτωση νέων περιστατικών είναι 700.000 στις ηλικίες
35 µε 64, ενώ η θνητότητα στις 28 ηµέρες είναι >30%. Ένα µεγάλο µέρος της θνητότητας αυτής οφείλεται στη µη κατάλληλη αντιµετώπιση
των περιστατικών κατά την οξεία φάση.
Το Benchmarking, η σύγκριση δηλαδή µε κάποιο δεδοµένο µέτρο, θεωρείται ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση και τη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στους Ευρωπαίους πολίτες.
Οι στόχοι του προγράµµατος EURHOBOP (EAHC 20081312) είναι:
• Η ανάπτυξη έγκυρων και τυποποιηµένων συστηµάτων ελέγχου που να επιτρέπουν στα Ευρωπαϊκά νοσοκοµεία να αυτο-ταξινοµηθούν
σε µια Ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την έκβαση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την αντιµετώπιση των ασθενών µε οξέα
στεφανιαία σύνδροµα.
• Ο προσδιορισµός των καταλληλότερων παραµέτρων βαρύτητας µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των µοντέλων διαστρωµάτωσης
του κινδύνου.
Το πρόγραµµα EURHOBOP στηρίζεται στα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της πιλοτικής καρδιαγγειακής µελέτης EUPHORIC
(www.euphoric-project.eu).
Γιατί κρίνεται σηµαντική η συµµετοχή των Ευρωπαϊκών νοσοκοµείων;
Όσο µεγαλύτερος ο αριθµός των καταγεγραµµένων περιστατικών τόσο πιο κοντά θα βρίσκονται τα παραχθέντα µοντέλα στα πραγµατικά
Ευρωπαϊκά δεδοµένα και τόσο πιο αξιόπιστο θα είναι το benchmarking.
Τα Ευρωπαϊκά νοσοκοµεία που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν σχετικά µε την πρόοδο του προγράµµατος µπορούν να καταχωρηθούν
στην ιστοσελίδα www.eurhobop.eu και στη συνέχεια να συµπεριληφθούν ως Συνεργάτες (Collaborating Partners).
Πώς µπορείτε να γίνετε Συνεργάτες;
Έχουν προβλεφθεί δυο τρόποι συνεργασίας µε το πρόγραµµα:
• 70 νοσοκοµεία από 7 χώρες των συνεργαζοµένων δικαιούχων της µελέτης θα συµµετάσχουν µε εκτενή δεδοµένα (Associated
Collaborating Partners).
• Οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό νοσοκοµείο που θα συµµετάσχει µε δεδοµένα προερχόµενα από περισσότερα από 200 συνεχή περιστατικά
(Affiliated Collaborating Partners).
Οι δυο τρόποι συµµετοχής θα αναγνωριστούν εξίσου.
Η ανανεωµένη λίστα των Συνεργατών θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του προγράµµατος (www.eurhobop.eu).
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