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ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

Είναι υπεύθυνη για τις δράσεις επικοινωνίας και
διάχυσης των αποτελεσμάτων της JA-CHRODIS
(π.χ. ιστοσελίδα, ενημερωτικά φυλλάδια, υλικό
δημοσιότητας) με στόχο την ενημέρωση του
στοχευμένου κοινού και των αρμοδίων φορέων
αλλά και τη συμμετοχή τους στην Κοινή Δράση.

Η ομάδα συντονισμού είναι υπεύθυνη για την
συνολική και καθημερινή διαχείριση και υλοποίηση
της JA-CHRODIS όπως και για το συντονισμό των
ομάδων του Επιστημονικού και του Διοικητικού
Συμβουλίου.

LEADER: EUROHEALTHNET

LEADER: ISCIII, CO-LEADER: MSSSI

WP2 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WP1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι προϊόν της Κοινής Δράσης για τα
Χρόνια Νοσήματα και την Προαγωγή της Υγιούς Γήρανσης σε όλον τον
Κύκλο της Ζωής (JA-CHRODIS) η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας (2008-2013).
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Κοινή Δράση για τα Χρόνια Νοσήματα
και την Προαγωγή της Υγιούς Γήρανσης
σε όλο τον Κύκλο της Ζωής

Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του έργου της
JA-CHRODIS ώστε να εξασφαλιστεί ότι υλοποιείται
με βάση τα συμφωνηθέντα και ότι επιτυγχάνει
τους στόχους της.

LEADER: AQUAS, CO-LEADER: APDP

WP3 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ;

Ευρωπαϊκών χωρών και Περιφερειών. Πρόκειται για καλές πρακτικές που
εστιάζονται ιδιαίτερα στην προαγωγή της υγείας, την πρωτογενή πρόληψη των
χρόνιων παθήσεων, την πολυνοσηρότητα και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Στην Ευρώπη, τα χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και οι
καρδιαγγειακές παθήσεις, αφορούν στους 8 από τους 10 ανθρώπους άνω των
65 ετών. Περίπου το 70% με 80% των διαθέσιμων προϋπολογισμών για την
υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) ξοδεύεται για τη
θεραπεία των χρόνιων νοσημάτων. Ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, υπάρχει
πολυποίκιλη γνώση και εμπειρία διαφόρων αποτελεσματικών και αποδοτικών
τρόπων πρόληψης και διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων.
Η συγκεκριμένη Κοινή Δράση (2014-2017) για τα Χρόνια Νοσήματα και την
Προαγωγή της Υγιούς Γήρανσης σε όλο τον Κύκλο της Ζωής (Joint Action
on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle: JACHRODIS) στοχεύει στην αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών ώστε αυτές να
γίνουν διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη.

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ;
Ο γενικός στόχος είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της ανταλλαγής
και μεταφοράς των καλών πρακτικών για τα χρόνια νοσήματα μεταξύ των

Η Κοινή Δράση CHRODIS θα οδηγήσει στη διατύπωση συστάσεων που θα
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές σχετικά με την επιτυχή
πρόληψη, την διαχείριση και την θεραπεία των χρόνιων ασθενειών σε όλο τον
κύκλο της ζωής. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στους σχεδιαστές
πολιτικών υγείας και κοινωνικής φροντίδας,, τους επαγγελματίες υγείας, τους
διοικητικούς του χώρου, ως και το ευρύ κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς.
Η Κοινή Δράση CHRODIS έχει ως στόχο να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση
της επιβάρυνσης που προκαλεί η φροντίδα των χρόνιων ασθενειών, ως και
την προώθηση της υγιούς διαβίωσης και ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη. Η
Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Γνώσεων (Platform of Knowledge to Exchange:
PKE) θα είναι ένα σταθερό εργαλείο για εκείνους που θέλουν να εντοπίσουν
και να ανταλλάξουν τους καλύτερους τρόπους επίτευξης των στόχων αυτών. Το
Συντονιστικό Συμβούλιο της κοινής δράσης CHRODIS , που αποτελείται από τους
εκπροσώπους των υπουργείων υγείας των Κρατών-Μελών, θα προσπαθήσει
να κρατήσει τις χρόνιες ασθένειες στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας,
ακόμη και μετά το πέρας των τριών χρόνων της συγχρηματοδότησης από την
ΕΕ.

WP4 - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

WP5 - ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

LEADER: IACS

LEADER: BZGA, CO-LEADER: EUROHEALTHNET

Αυτό το πακέτο εργασίας θα δημιουργήσει μια Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Γνώσεων για να
διευκολύνει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, τους φροντιστές υγείας, τους ασθενείς
και τους ερευνητές, στον εντοπισμό και ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με
την υγιή γήρανση και τις χρόνιες ασθένειες. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από:
• Ενα τμήμα επιλογής των άριστων πρακτικών πρόληψης και πολιτικών που σχετίζονται με τις
χρόνιες ασθένειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
• Ενα online εργαλείο που θα επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν πρακτικές, παρεμβάσεις
και πολιτικές.
• Μια online υπηρεσία υποστήριξης με ειδικούς συμβούλους για την παροχή συμβουλών στους
χρήστες σχετικά με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πρακτικών για τα
χρόνια νοσήματα.

Αυτό το πακέτο εργασίας θα υποστηρίξει επίσης και άλλα θεματικά πακέτα εργασίας στη
διαδικασία προσδιορισμού κριτηρίων αξιολόγησης των καλών πρακτικών, χρησιμοποιώντας μια
τροποποιημένη μεθοδολογία Delphi στην οποία θα συμμετέχουν βασικοί εμπειρογνώμονες σε
καθένα από τα ειδικά πεδία.

Το πακέτο εργασίας 5 στοχεύει στον εντοπισμό
πολλά υποσχόμενων, οικονομικά αποδοτικών και
καινοτόμων πολιτικών, καθώς και στις παρεμβάσεις
προαγωγής της υγείας για την πρόληψη της
εμφάνισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και
του διαβήτη τύπου 2. Θα λάβει υπόψη τον τρόπο
ζωής και τις συμπεριφορές υγείας όπως και τους
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν
την υγεία, με στόχο να επικυρώσει και να μεταφέρει
αυτές τις πολιτικές και παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών
των ηλικιωμένων και των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων.

WP6 ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

WP7 - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

LEADER: AIFA, CO-LEADER: VULSK

LEADER: ISS, CO-LEADER: NIJZ

Ο στόχος του πακέτου εργασίας 6
είναι η ανασκόπηση των υπαρχόντων
ασθενοκεντρικών
(patient-centred)
προγραμμάτων ολοκληρωμένης φροντίδας.
Θα προσδιορίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των
συμμετεχόντων χωρών και θα παρέχει συμβουλές
σχετικά με τα όσο το δυνατόν καλύτερα μοντέλα
φροντίδας για ασθενείς με πολύ-νοσηρότητες,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα στο πεδίο
της υγείας και της ευεξίας, τη σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας, ως και την δυνατότητα
εφαρμογής και αντιγραφής των μοντέλων αυτών.

Ο κύριος στόχος του πακέτου εργασίας 7 είναι
να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία
μεταξύ των χωρών για την ανάπτυξη δράσεων
σχετικά με τον διαβήτη, συμπεριλαμβανομένης
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε όλη την ΕΕ,
και να δημιουργήσει το έδαφος για καινοτόμες προσεγγίσεις για τη
μείωση της επιβάρυνσης των χρόνιων ασθενειών.
Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εστιάζει στον εντοπισμό ατόμων
υψηλού κινδύνου, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ολοκληρωμένη
πολυπαραγοντική φροντίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων
για την αντιμετώπιση του διαβήτη.
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