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MIT JELENT AZ INTEGRÁLT GONDOZÁS?

Az integrált gondozás az alábbi gondozási tevékenységek koordinálását foglalja magában::

Néhány jellemző:

MIÉRT VAN SZÜKSÉG INTEGRÁLT ELLÁTÁSRA?

VERTIKÁLISAN, AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS SZINTJEIN KERESZTÜL :

ELSŐ SZINTŰ GONDOZÁS 
Első kapcsolatba lépési és legfőbb pontja 
a folyamatos gondozásban (pl. háziorvosok, 
nővérek, gyógyszerészek)

MÁSODIK SZINTŰ GONDOZÁS
Szakorvosok nyújtják (pl. kardiológus, 
gasztroenterológus)

HARMADIK SZINTŰ GONDOZÁS 
Kórházak, erősen specializálódott szolgáltatók 
(pl. szívsebészet, rákkezelés)

HORIZONTÁLISAN, A KÜLÖNFÉLE GONDOZÁSI 
TÍPUSOKON KERESZTÜL:

KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT 
GONDOZÁS

 

ide értve a család és a non-profit 
szektor által nyújtott informális 
gondozást

Beteg-központú módszerek és a betegek 
aktív bevonása a betegségeik megértésébe 
és kezelésébe (a betegek felelősséggel való 
felruházása)

 
Az intézmény alapú ellátástól 
a közösség által és otthon 
nyújtott gondozás felé 
történő elmozdulás

A nyugdíjas korúak közül 3-ból 2-nek van legalább 
két krónikus betegsége

  

az egészségügyi kiadások ennyi 
százalékát a krónikus betegségekre 
teszik ki

Szükség van alternatív ellátási modellekre, hogy javítani lehessen 
az életminőséget, az egészségügyi ellátás minőségét és csökkenteni 
lehessen az elkerülhető kórházba vonulásokat, költségeket

Integrált gondozási 
modell

AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
RENDSZEREK 

SZEMPONTJÁBÓL

A BETEGEK 
SZEMSZÖGÉBŐL:

70%
a GDP ennyi százalékát 
költik az egészségügyre

: 9%

az egészségügyi kiadások ennyi 
százalékát a kórházi ellátás 
emészti fel

41%
a GDP ennyi százalékával 
fognak nőni az egészség-
ügyi költségek

+1.5%

A reaktív (kedvezőtlen egészségügyi esemény, 
pl. hirtelen szívmegállás utáni) szolgáltatás 
nyújtásról áttérés a preventív és proaktív 
gondozásra (megelőzni és kezelni a krónikus 
betegségeket, pl. egészségesen tartani 
a vérnyomást, koleszterin szintet).

 

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

SZOCIÁLIS GONDOZÁS

BETEG

MELYEK JELENLEG AZ INTEGRÁLT GONDOZÁSI MODELLEK 
VÉGREHAJTÁSÁT GÁTLÓ TÉNYEZŐK?

MIK AZ ELŐNYEI AZ INTEGRÁLT GONDOZÁSI MODELLEKNEK?

Nagyobb támogatás 
a gondozás 
kivitelezésében

Könnyebb eligazodás 
az egészségügyi 
rendszerben

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
RENDSZEREK SZÁMÁRA

A GONDOZÓK SZÁMÁRAA BETEGEK SZÁMÁRA

Jobb koordinácó az 
egészségügyi és szociális 
szakemberek között

 

Jobb hatékonyság, 
javuló egészségügyi 
gondozás, IT-vel 
támogatva

Új szervezeti modellek 
és távgondozási 
technológiák használata 
(pl. otthon vagy 
munkában)

Jobb minőségű és 
időben nyújtott gondozás, 
könnyebb eligazodás 
az egészségügyi 
rendszerben

Személyre szabott 
módszerek: a betegek 
bevonása a kezelésükkel 
kapcsolatos döntésekbe

Nagyobb autonómia és 
lehetőség, hogy otthon 
maradhassanak a táv-
monitorozási szolgál-
tatásoknak köszönhetően

Egészségügyi és szociális 
gondozási szektoron 
gyakran egymástól 
elszigetelve működnek

A jelenleg elérhető 
szolgáltatások 
tulajdonjoga (azaz, hogy 
egyetlen szolgáltatóhoz 
kötődnek) és nem lehet 
kiterjeszteni más haszná-
latokra vagy célcsopor-
tokra, mindez a piac
töredezettségéhez vezet

Jogi és szabályozási 
bizonytalanságok 

(pl. adatvédelem)

Pénzügyi ösztönzők 
hiánya (közbeszerzés, 
innovatív visszatérítési 

modellek hiánya)

HOGYAN LEHET VÉGREHAJTANI?

EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓ 

RENDSZER

Klinikai
információs 
rendszerek

Az egészségügyi 
ellátás 

megszervezése

Döntéstámogatás

Kivitelezési 
rendszer megtervezése

MIRŐL VAN SZÓ?
Jobb koordináció az egészség-
ügyi ellátó intézmények között

A változás kezelés támogatása 
a régiókban az integrált ellátási 
modellek felé

HOGYAN? Az együttműködést 
erősítendő a politikai támogatás 
illetve helyi szereplők részvétel-
ének biztosítása

MIRŐL VAN SZÓ?
Lehetővé tenni, hogy az idősek 
hosszabb ideig az otthonukban 
maradhassanak.

HOGYAN? Az egészségügyi és 
szociális ellátás integrálásához, 
pénzügyi támogatáshoz és 
távmonitorozási megoldások 
beszereztetéséhez szükséges 
jogi keretek kialakítása

MIRŐL VAN SZÓ?
Hatékonyabb adatmegosztás 
(betegség információ, beteg-
nyilvántartás, egészség kezelési
módszerek)

HOGYAN? IT eszközök hasz-
nálata, hogy megosszanak:
- Elektronikus egészségügyi 
  betegrekordokat az ellátó 
  intézmények között
- Elektronikus fájlokat a gyógy-
  szerezésről, a gyógyszer egy-
  másrahatások és többszörös 
  felírások elkerülése érdekében

MIRŐL VAN SZÓ?

HOGYAN? 
- IKT eszközök használata 
  a koordinálás segítésére
- Teljesítmény és minőség 
  alapú forrás biztosítás
- A magasabb egészségügyi 
  kockázatú betegek azonosítása 
  és nekik szolgáltatások 
  biztosítása

MIRŐL VAN SZÓ?
Az idősek ellátása és családjaik 
bátorítása az idősek betegsé-
geinek kezelésében

HOGYAN? Távorvoslási szol-
gáltatásokkal, rehabilitációs 
központokkal, érzelmi 
támogatással.

MIRŐL VAN SZÓ?
Az orvosok és betegek egész-
ségügyi rendszeren belüli 
együtt tájékozódását támogató 
eszközök, valamint a beteg 
szükségleteihez jobban illesz-
kedő, személyre szabott 
beavatkozásokat támogató 
eszközök.
HOGYAN? 
- Személyre szabott beavatko-
  zások a beteg egészségügyi 
  profiljának és betegspecifikus 
  adatainak megfelelően(kocká-
  zat rétegzési módszerek)
- Útmutatók a személyre 
  szabott és jobban koordinált 
  betegutak kialakításához

Betegek
PRODUKTÍV 
KAPCSOLAT

MIRŐL VAN SZÓ? 
A betegek jól informáltak és felelősek 
a betegségük kezeléséért.

HOGYAN?
- Önkéntesek, önsegítő csoportok révén,
- Több elérhető információval, jobb egészségtudatossággal
- Mobil és internetes platformokkal a betegek viselkedésének 
  pozitív változtatásához és figyelem felkeltéshez
- Döntéshozatalba történő bevonással
 

MIRŐL VAN SZÓ? 
Az egészségügyi szakemberek átfogóbb információt 
kapnak és vannak eszközeik a döntéshozatalhoz

HOGYAN? 
- IKT oktatással egészségügyi dolgozók számára
- A szakmai együttműködést és csapatmunkát 
  lehetővé tevő szervezetekkel
- Információ- és tudás megosztással
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KÖZÖSSÉG, 
TÁRSADALOM

Erőforrások
és szakpolitikák

Önmenedzselés
támogatása

Egészségügyi szakemberek

Az EIP-AHA támogatja az állami és magán szektort EU szerte az integrált gondozási modellek 
végrehajtásában. A cél: 2020-ig 20 régióban bevezetni integrált gondozási modelleket.

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/

Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére
Az Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére (EIP-AHA) 2012-ben jött létre EU, nemzeti és regionális szintű érdekeltek, a témában 
különféle szakpolitikai területeken működő állami és magán szektor szereplők összefogására. Együtt tudást és tapasztalatot osztanak meg a közös érdekek mentén, valamint 
köteleződnek el tevékenységekben és projektekben, hogy az idősödő lakosság szükségleteit kielégítő innovatív megoldásokat találjanak.
Az EIP-AHA keretében a kezelési tervek betartatása akciócsoport azon dolgozik, hogy az idősek életminősége és az egészségügyi állapota javuljon. Ennek érdekében felhívják 
a figyelmet a kezelési tervek betegek általi betartásának fontosságára, erősítve a betegek szerepét, amelynek révén javulhat az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonysága.

Akciócsoport B3: krónikus betegségek integrált 
gondozásának menedzsmentje
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére


