>> Συνεργάτες:

Αυστρία

•
•

KABEG - Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft –
Landeskrankenhaus Villach
Niederösterreichischer Gesundheits und Sozialfonds (Lower
Austrian Health and Social Fund)

>> Επικοινωνία:
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona
Pier Paolo Benetollo
Διαχειριστής Προγράμματος
E-mail: honcab@ospedaleuniverona.it
www.honcab.eu

Δημιουργία πιλοτικού δικτύου νοσοκομείων
σχετικού με πληρωμή ιατρικών υπηρεσιών
για διασυνοριακούς ασθενείς

Βέλγιο

•

European Hospital and Healthcare Federation—HOPE

Γαλλία

•
•

Centre Hospitalier Universitaire de Nice (General teaching
hospital of Nice)
Hospices Civils de Lyon (University Hospital of Lyon)

Γερμανία

•

Technische Universität Berlin

Ελλάδα

•
•

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος, Πειραιώς και
Αιγαίου
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Ουγγαρία

•

National Institute for Quality and Organizational Development in
Healthcare and Medicines

Ιταλία

•
•
•
•
•
•
•

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Συντονιστής
Προγράμματος)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Azienda Ospedaliera – Universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine
Azienda per i Servizi Sanitari N.5 “Bassa Friulana”
Ministry of Health
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università degli Studi di Udine

Μάλτα

•

Ministry for Health

Σλοβενία

•
•

National Institute of Public Health
Splosna Bolnisnica Izola - General Hospital Izola

Συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εκφράζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και ο Υγειονομικός και Καταναλωτικός
Εκτελεστικός Οργανισμός της ΕΕ (Executive Agency for Health
and Consumers - EAHC) δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που αναγράφονται εντός.
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>> Ποιοί είμαστε
Το HoNCAB είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Υγειονομικός και Καταναλωτικός
Εκτελεστικός Οργανισμός) Πρόγραμμα υπό την αιγίδα
του Δεύτερου Προγράμματος Κοινωνικής Δράσης στον
Τομέα της Υγείας 2008-2013
Ο κύριος σκοπός του HoNCAB είναι η βαθύτερη
κατανόηση των οικονομικών και οργανωτικών
απαιτήσεων που εμφανίζονται όταν ασθενής
λαμβάνει υγειονομική φροντίδα εκτός της ΧώραςΜέλους καταγωγής του.
Το πρόγραμμα επιπλέον θα δημιουργήσει ένα
πιλοτικό δίκτυο νοσοκομείων με στόχο την ανταλλαγή
πρακτικών εμπειριών, προβλημάτων και λύσεων
σχετικών με την διασυνοριακή υγειονομική φροντίδα.

>> Συνοπτικά
Ακρωνύμιο:

HoNCAB

Πλήρης Τίτλος:

Δημιουργία πιλοτικού δικτύου
νοσοκομείων σχετικού με πληρωμή
ιατρικών υπηρεσιών για
διασυνοριακούς ασθενείς

Διαχειριστής:

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona

Ημ/νία Έναρξης:

Σεπτέμβριος 2012

Διάρκεια:

36 μήνες

Προϋπολογισμός:

1.346.306,00 Ευρώ

>> Τι προσπαθούμε να πετύχουμε

>> Πως οργανώνουμε τις εργασίες

• Δημιουργία ενός πιλοτικού Δικτύου Νοσοκομείων
σχεδιασμένου για ανάπτυξη με το πέρασμα του χρόνου

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε εννέα πακέτα εργασίας
το κάθε ένα από τα οποία έχει ειδικούς στόχους:

• Εγκαθίδρυση συστήματος αναφοράς και ανταλλαγής
πληροφοριών για διοικητικά ζητήματα σχετικών με την
φροντίδα διασυνοριακών ασθενών καθώς και για την
ικανοποίηση των ασθενών με την οικονομική επιστροφή
και την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

ΠΕ1: Συντονισμός προγράμματος
Διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Συντονισμός και
επίβλεψη εργασιών και έργων όλων των πακέτων εργασίας.

• Σύγκριση διαφορών μεταξύ κατηγοριών Κλειστών
Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) και τιμολόγησής των.
• Παροχή προτάσεων σχετικά με τις δομικές απαιτήσεις
για διασυνοριακή διαχείριση ζητημάτων πληρωμών.

ΠΕ2: Διάδοση
Επίτευξη προσβασιμότητας αποτελεσμάτων και παραδοτέων σε
προσδιορισμένους αποδέκτες.
ΠΕ3: Αξιολόγηση
Πιστοποίηση εκτέλεσης προγράμματος και επίτευξη στόχων
αυτού.
ΠΕ4: Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών
Εγκατάσταση βάσης δεδομένων για καταγραφή δεδομένων και
εισαγωγή πληροφοριών διασυνοριακών ασθενών σύμφωνα με
προ-καθορισμένες μεταβλητές όπως κοινωνιο-δημογραφικές,
υγειονομικές και διοικητικές.
ΠΕ5: Σύστημα λήψης αναδραστικών πληροφοριών από
ασθενείς
Δημιουργία συστήματος λήψης αναδραστικών πληροφοριών
από ασθενείς που έλαβαν διασυνοριακά ιατρική φροντίδα, με
επίκεντρο τα ζητήματα οικονομικών επιστροφών.
ΠΕ6: Δίκτυο Νοσοκομείων
Δημιουργία πιλοτικού δικτύου νοσοκομείων με λειτουργική
οργανική δομή και καθιερωμένα μέσα ενδο-επικοινωνίας.
ΠΕ7: Σύγκριση Τιμολόγησης ΚΕΝ
Σύγκριση του επιπέδου οικονομικής επιστροφής για ειδικά
επιλεγμένες κατηγορίες θεραπειών.
ΠΕ8: Έρευνα πάνω σε βασικά θεματικά ζητήματα: τουρισμός,
διασυνοριακή ιατρική φροντίδα
Αναφορά εξειδικευμένων και τυπικών περιπτώσεων έτσι ώστε
να ερευνηθούν δύο πεδία: ο ιατρικός τουρισμός και η
διασυνοριακή ιατρική φροντίδα.
ΠΕ9: Προτάσεις
Παροχή προτάσεων σχετικών και τις οργανωτικές απαιτήσεις για
διασυνοριακή διαχείριση ζητημάτων πληρωμών.

