Ενηµερωτικό ∆ελτίο Μάιος 2011
Βελτιώνοντας

την επικοινωνία μεταξύ των

νοσοκομείων και των ανθρώπων - ο κύριος
στόχος του προγράμματος H.E.-L.P.
Χρηματοδοτούμενο μέσω του Προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου
Μάθηση το πρόγραμμα H.E.-L.P. αποσκοπεί
κυρίως στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ
των νοσοκομείων σε όλη την Ευρώπη και των
πολιτών. Στο πλαίσιο της γήρανσης του
πληθυσμού, της αύξησης των περιπτώσεων
των χρόνιων ασθενειών και του αυξανόμενου
κόστους στο σύστημα υγείας, οι πάροχοι
καλούνται να βρουν νέους τρόπους
συνεργασίας και επικοινωνίας με τους
ανθρώπους και τους ασθενείς.
Η παροχή πυλών πληροφοριών και
επικοινωνίας που να κάνουν χρήση
τεχνολογιών βασισμένων στο διαδίκτυο,
ιδιαίτερα το web 2.0, είναι η νέα πρόκληση
για το σύστημα υγείας.
Οκτώ ευρωπαϊκοί οργανισμοί (νοσοκομεία,
πάροχοι υπηρεσιών υγείας, τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, συμβουλευτικοί οργανισμοί
κ.λπ.) από επτά χώρες (Αυστρία, Γερμανία,
Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία, Σουηδία και
Τουρκία) έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ένα
διετές πρόγραμμα συνεργασίας για την
οικοδόμηση μιας διαδικτυακής πύλης
ανταλλαγής πληροφοριών για τα νοσοκομεία
και τους οργανισμούς υγείας σε όλη την
Ευρώπη.
Με βάση μια εις βάθος ευρωπαϊκή έρευνα
των πολιτών/ασθενών καθώς και του
προσωπικού από τα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης όλων των χωρών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σημαντικοί
παράγοντες και κύριες προτεραιότητες για το
περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης

ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να
εξαχθούν και να διοχετευτούν σε μια κεντρική
εκδοχή της πύλης. Αυτή η κεντρική εκδοχή
στη συνέχεια θα προσαρμοστεί για να
δημιουργηθούν εθνικές εκδοχές που θα
δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες από
τις συμμετέχουσες οργανώσεις.

Τα κύρια παράγωγα και αποτελέσματα του
προγράμματος H.E.-L.P. θα είναι:
• Ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την
επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και των
νοσοκομείων
• Κεντρική εκδοχή μιας διαδικτυακής πύλης
ανταλλαγής πληροφοριών για τα νοσοκομεία
στην Ευρώπη
• Εθνικές εκδοχές της πύλης για την Αυστρία,
Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία,
Σουηδία και Τουρκία
• Πιλοτική εφαρμογή της πύλης H.E.-L.P. σε
αυτές τις χώρες
• Εγχειρίδιο H.E.-L.P. με κατευθυντήριες
γραμμές και πρότυπα ποιότητας για τα
νοσοκομεία
• Βραβείο H.E.-L.P. για τα νοσοκομεία που
πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας στην
πολιτική επικοινωνίας τους
• Υλικό για την ιστοσελίδα του προγράμματος

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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Μετανάστευση

- πρόκληση για τα

Επικοινωνήστε

με

τον

πλησιέστερο

νοσοκομεία

συνεργάτη του προγράμματος

Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μαζική
μετανάστευση είναι ένα σχεδόν νέο
φαινόμενο που θέτει προκλήσεις και το οποίο
επίσης οδηγεί σε νέες καταστάσεις και
προσεγγίσεις
στα
συστήματα
υγείας.
Ιδιαίτερα το γλωσσικό εμπόδιο που συνδέεται
με το φαινόμενο της μετανάστευσης φαίνεται
να αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τα
συστήματα υγείας και οι πάροχοι υπηρεσιών
υγείας πρέπει να ανταποκριθούν με τις
κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας.

Αν
θέλετε
περισσότερες
λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα,
παρακαλείστε επίσης να επικοινωνήσετε με
τον πλησιέστερο συνεργάτη της σύμπραξης:

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
επίκεντρο του προγράμματος H.E.-L.P. είναι
αυτή η πρόκληση, και οι πύλες ανταλλαγής
πληροφοριών θα πρέπει επίσης να
παρέχονται σε δύο γλώσσες των βασικών
μειονοτήτων από τις συμμετέχουσες χώρες.

Περισσότερες

Αυστρία:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Mr. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Γερμανία:
INIT Developments Ltd.
Mr. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

πληροφορίες σχετικά με το

Φινλανδία:

πρόγραμμα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα
και
τα
παράγωγα
και
αποτελέσματά του, παρακαλείσθε να
επισκέπτεστε τακτά την ιστοσελίδα του
προγράμματος στο www.he-lp.eu.
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συχνά και θα
παρέχει επίσης τον σύνδεσμο πρόσβασης
στην πύλη ανταλλαγής πληροφοριών μόλις
αναπτυχθεί.

Karier Oy
Mr. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

Ελλάδα:
National School of Public Health
Ms. Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr
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Από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2011 οι
συνεργάτες θα πραγματοποιήσουν την
επόμενη συνάντηση του προγράμματος στην
Ανκόνα/Ιταλία.

Ιταλία:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Mr. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Το επόμενο ενημερωτικό δελτίο του
προγράμματος έχει προγραμματιστεί να
δημοσιευθεί γύρω στο τέλος του 2011, με το
κύριο περιεχόμενό του να ασχολείται με την
κεντρική εκδοχή της διαδικτυακής πύλης
ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία μέχρι τότε
θα είναι διαθέσιμη για δοκιμή.

Ιταλία:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Mr. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Σουηδία:
Jonköping International Business School
Ms. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Τουρκία:
Provincial Health Directorate of Ankara
Ms. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

Προοπτική
Οι συνεργάτες στο πρόγραμμα H.E.-L.P.
εργάζονται τώρα για την εφαρμογή της
ευρωπαϊκής έρευνας στις συμμετέχουσες
χώρες, της οποίας τα προκαταρκτικά
αποτελέσματα και συμπεράσματα θα είναι
διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο, όταν η έκθεση της
έρευνας θα έχει ολοκληρωθεί.
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