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EU ISMERETEK:  

AZ IDŐSÖDÉS SZAKPOLITIKAI KIHÍVÁSAI 

EURÓPAI INNOVÁCIÓS PARTNERSÉG AZ EGÉSZSÉGBEN TÖLTÖTT, 

AKTÍV IDŐSKOR ELŐSEGÍTÉSÉRE (EIP- AHA)  - 2. rész 

A Bizottság az Európa 2020 stratégia egyik úttörő kezdeményezése, az Innovatív Unió keretében hozta létre 

az Európai Innovációs Partnerségeket, azzal a céllal, hogy felpörgesse az innovációt és egy nagy léptékű 

társadalmi projektbe illeszkedő, jól meghatározott célt valósítson meg.  

A lecke célja, hogy bemutassa az egészségben töltött, aktív időskort elősegítő Európai innovációs 

partnerség kiemelt intézkedési területeinek munkacsoportjait. 

MI AZ EIP AHA? 

Az egészségben töltött, aktív időskort elősegítő Európai innovációs partnerség köz- és magánszereplőket 

gyűjt egybe, akik az összes szektorban és az innovációs rendszer egészében elkötelezik magukat a kínálat és a 

kereslet terén történő fellépésre a fontos innovációk gyorsabb meghonosítása érdekében. 

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI? 

A partnerségben történő részvétel egyik módja a Bizottság által kiírt „kötelezettségvállalási felhívásokra” 

való jelentkezés, amelynek nyomán az így alakuló akciócsoportokban résztvevők a központi célkitűzés 

megvalósítását szolgáló tevékenységek végrehajtására vállalnak kötelezettséget egy adott cselekvési terv 

keretében. 

A kötelezettségvállalások mérhető és konkrét tevékenységeket ölelnek fel helyi, regionális vagy nemzeti 

szinten, amelyeket az idősek egészségének és életminőségének javítása iránt innovatív tevékenységek 

támogatására elkötelezett szereplők hajtanak végre. 

MILYEN AKCIÓCSOPORTOK MŰKÖDNEK? 

A.) A megelőzés, szűrés és korai diagnózis tematikus pilléren belül 3 akciócsoport működik. 

A1: A terápia betartását innovatív eszközök és szolgáltatások segítségével előmozdító programok 

A Kezelési Tervek Betartatása Akciócsoport célja, hogy a krónikus beteg idősek életminősége és egészségügyi 

állapota minimum 30 európai régióban javuljon. Ennek érdekében felhívják a figyelmet a kezelési tervek 

betegek általi betartásának fontosságára, erősítve a betegek szerepét, amelynek révén javulhat az 

egészségügyi ellátórendszerek hatékonysága. A csoport majd száz többszereplős kötelezettségvállalás 

partnereit foglalja magába állami, regionális, és helyi szereplőkön keresztül, a kutatóintézeteken át, a kis- és 

közepes vállalkozásokig, nagyvállalatokig és tanácsadó szervezetekig, szerte az EU-ban. 
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További részletekért olvassa el az A1 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

A tématerülethez tartozó jó gyakorlatok gyűjteményét itt éri el angol nyelven: Action Group A1 Compilation 

of Good Practices 

 

A2: Személyre szabott egészségmenedzsment és esés prevenció 

A személyre szabott Egészségmenedzsment és Esésprevenció Akciócsoport fő célja, hogy az csökkentse az 

esések számát az esés-monitorozó új technológiák gyorsabb piacra jutásának, valamint a kutatás és 

innováció összekapcsolásának, illetve a közbeszerzési folyamatok elősegítésének segítségével. Ennek 

érdekében felhívják a figyelmet az esésprevenciós kezdeményezésekre, az idősek környezetmódosításának 

és az egészségügyi ellátó rendszer javításának szükségességére. A csoport támogatja az esések megelőzését 

és a korai diagnózisát célzó regionális programok felállítását is. 

Az akciócsoport jelenleg több, mint 100 szervezetet foglal magába, amelyek 68 sokszereplős 

kötelezettségvállalást képviselnek állami, regionális szereplőktől, helyi önkormányzatokon keresztül, a 

kutatóintézeteken át, kis- és közepes vállalkozásokig, nagyvállalatokig és tanácsadó szervezetekig szerte az 

EU-ban. 

További részletekért olvassa el az A2 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

 

A3: A fizikai és kognitív képességek hanyatlásának megelőzése és korai diagnózisa az idős 

embereknél 

A legyengüléssel foglalkozó akciócsoport azon dolgozik, hogy javítsa az idősek egészségügyi állapotának és 

életvitelének minőségét, a legyengülés és hanyatlás megelőzésének jobb megértésén, illetve az azt kezelő 

beavatkozásokon keresztül. A csoport mintegy 100 szervezetet fog össze, amelyek között van 

közegészségügyi intézmény, ellátó szervezet, felsőoktatási és kutatóközpont, ipari vállalat, szabványjogi 

szervezet és szakmai képviselet. A csoport tagjai elkötelezték magukat a hanyatlás hátterében álló tényezők 

kutatására, az időseknél hanyatlás és a kedvezőtlen egészségi állapot közötti összefüggések feltárására, 

valamint a hanyatlási szindróma és következményeinek a hatékonyabb megelőzésére és kezelésére. 

További részletekért olvassa el az A3 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

A fizikai és kognitív képességek hanyatlásának felismerését és diagnózisát segítő eszközökre vonatkozó 

útmutatót itt érheti el angol nyelven. 

Guidelines. Guidelines on instruments for screening and diagnosis of frailty and functional decline. 2015 

 

  

http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/A1-infographic-HU.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/download/id/726
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/download/id/726
http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/A2-infographicHU.pdf
http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/A3-infographicHU.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/50ae0f7cdc8f6_12_11_14%20Final%20agenda%20final%20conference.pdf
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B) A Gondozás és gyógyítás tématerületen belül egy akciócsoport aktív 

B3: Az innovatív eszközökre és szolgáltatásokra építő, sikeres integrált gondozási rendszerek 

kapacitásának kiépítése és azok reprodukálhatósága 

Az integrált ellátás témakörével foglalkozó akciócsoport célja, hogy javítsa a krónikus betegségben szenvedő 

idősek életminőségét és egészségügyi állapotát, és elérje a szükségtelen kórházi igénybevételek számának 

csökkentését a különféle szintű egészségügyi és szociális szolgáltatások jobb integrációján alapuló új 

egészségügyi ellátó modellek segítségével. A csoport tagjai az integrált ellátást biztosító szolgáltatások 

megvalósításán dolgoznak, amelyek sokkal inkább figyelembe veszik a betegek és felhasználó szükségleteit, 

multidiszciplinárisak, jól szervezettek és elérhetők, és emellett a közösségi és otthoni ellátás körülményeihez 

is kötődnek. Az ilyen modellek koordinálják az egészségügyi szolgáltatások különféle szintjeit és 

hozzáigazítják ezeket a szociális ellátáshoz a teljes egészségügyi és ellátási lánc mentén. Harmonizálják és 

koordinálják a menedzsmentet és szervezést, a szolgáltatások nyújtását annak érdekében, hogy minőségi és 

hatékony megoldásokkal szolgálják a betegeket. 

A csoport mintegy 120 többszereplős kötelezettségvállalás képviselőit fogja össze, állami, regionális 

szereplőktől, helyi önkormányzatokon keresztül, a kutatóintézeteken át, kis- és közepes vállalkozásokig, 

nagyvállalatokig és tanácsadó szervezetekig szerte az EU-ban. 

További részletekért olvassa el a B3 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

A krónikus betegségek integrált ellátásával kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjteményét angol nyelven itt érheti 

el: 

Good practices. A compilation of Good Practices - Integrated care for chronic diseases (Second edition). 

2013  

 

C) Az Aktív időskor és önálló életvitel tématerületen belül egy akciócsoport aktív 

C2: Az aktív, önálló élet meghosszabbítása nyitott és személyre szabott megoldásokkal 

Az átjárható, önálló életvitelt segítő megoldások témakörével foglalkozó akciócsoport azon dolgozik, hogy 

javítsa az idősek életminőségét az olyan IKT eszközök elterjesztésének elősegítésével, amelyek javíthatják az 

idősek életfeltételeit és önállóságát. Az akciócsoport célja, hogy az önálló élet meghosszabbítását szolgáló 

megoldásokat fejlesszenek, valamint útmutatókat olyan üzleti modellekhez, amelyek figyelembe veszik a 

világszintű szabványokat és új bizonyítékokkal szolgálhatnak a nyitott és személyre szabott megoldások 

terjesztésének a megtérüléséről. A csoport fontos fóruma lehet a költséghatékony termékek és 

szolgáltatások új piacának kialakításának, amelyek eredményeként az idősek aktív és önálló életet 

folytathatnak. Mindez erősíti a kutatás és innováció területeit is az állami és magán partnerségek 

támogatásán keresztül. 

További részletekért olvassa el a C2 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/B3-infographic_HU.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/52961b8d67b22_B3Booklet-FINAL%20%28SECOND%20VERSION%29%20%282%29.pdf
http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/C2-infographicHU.pdf
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D) A horizontális tématerületen belül egy akciócsoport aktív 

D4: Innováció az idősbarát épületek, városok és környezet szolgálatában 

Az idősbarát épületek, városok és környezet témakörével foglalkozó akciócsoport azon dolgozik, hogy javítsa 

az idősek életminőségét olyan életterek létrehozásának elősegítésével, amelyek az idősek szükségleteire 

válaszolnak. 

Az akciócsoport közel 70 többszereplős kötelezettségvállalás képviselőit foglalják magukba, regionális és 

helyi hatóságokat EU-szerte, európai civil szervezeteket, technológiaszolgáltatókat, kutatóközpontokat, 

valamint kis- és közepes vállalatokat. 

 

További részletekért olvassa el a D4 akciócsoport tevékenységéről szóló magyar nyelvű infografikát! 

Az idősbarát környezetek jó gyakorlat gyűjteményét angol nyelven itt érheti el: 

Good practices. A compilation of Good Gractices - Age friendly environments. 2013 

*** 

Felhasznált irodalom: 

EIP AHA Action Groups 

Good practices. Action Group A1 Compilation of Good Practices. 2013.  

Good practices. A compilation of Good Practices - Integrated care for chronic diseases (Second edition). 

2013  

Good practices. A compilation of Good Practices - Age friendly environments. 2013 

Guidelines. Guidelines on instruments for screening and diagnosis of frailty and functional decline. 2015 

Infographic. Adherence to medical plans for older people. 2015.  

Infographic. EIP on AHA Infographic - Falls prevention. 2015 

Infographic. EIP on AHA Infographic - Frailty prevention. 2015 

Infographic. EIP on AHA Infographic - Integrated care. 2015 

Infographic. EIP on AHA Infographic - ICT solutions for independent living. 2015 

Infographic. EIP on AHA Infographic - Age friendly environments . 2015 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/actiongroup_en 

http://morahalom.geonardo.com/wp-content/uploads/2017/04/D4-infographic-HU.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/529705106bc9e_D4Booklet%20FINAL.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/download/id/726
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/52961b8d67b22_B3Booklet-FINAL%20%28SECOND%20VERSION%29%20%282%29.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/529705106bc9e_D4Booklet%20FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/50ae0f7cdc8f6_12_11_14%20Final%20agenda%20final%20conference.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/download/id/894
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/library/index/download/id/895
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/54ecab114ada0_A3%20%282%29.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/54ecab256ca0c_B3.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/54ecab52bd3fa_C2%20corrected.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/54ecab6604213_D4.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/actiongroup_en
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