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Az Európai Unió Egészségügyi
Programja által társfinanszírozott
projekt.
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>> Kik vagyunk
A HoNCAB az Egészségügyre vonatkozó második
közösségi cselekvési program (2008–2013) keretében az
Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Végrehajtó
Ügynöksége
társfinanszírozásában
megvalósuló projekt.
HoNCAB projekt fő célkitűzése, a betegek egészségügyi
ellátására
vonatkozó
pénzügyi
és
szervezeti
követelmények jobb megértése, amelyek a biztosítás
helye szerinti tagállam területén kívüli egészségügyi
ellátáshoz kapcsolódóan merülnek fel.
A projekt keretében pilot jelleggel felállításra kerül egy
kórházi hálózat, azzal a céllal, hogy a tagállamok
megosszák a határokon átnyúló betegmozgásokhoz
kapcsolódó egészségügyi ellátás gyakorlati tapasztalatait,
problémáit és a lehetséges megoldásokat.

>> Főbb jellemzők:
Projekt rövid
elnevezése:

HoNCAB

A project teljes címe:

Határon átnyúló betegellátás térítésével
kapcsolatos kísérleti (pilot) kórházi hálózat
létrehozásának támogatása

Koordinátor:
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Projekt időtartama :

36 hónap

Teljes költségvetés

1.346.306,00 Euros

>> Elvárt eredmények

>> Tevékenységek

• Idővel egyre bővülő kórházak közötti pilot hálózat
létrehozása

A projekt kilenc munkacsomagot tartalmaz, melyek
mindegyike saját célkitűzéssel rendelkezik:

• A határon átnyúló ellátások valamennyi pénzügyi
adminisztrációs kérdéseivel kapcsolatos jelentéskészítő
és információcsere rendszer valamint térítésekkel és az
ellátások minőségével kapcsolatos beteg elégedettség
mérési rendszer felállítása

WP 1: Projekt koordináció
A project általános adminisztrációja és menedzsmentje. Az egyes
munkacsomagok tevékenységének felügyelete, feladatainak
koordinálása.

• HBCS alapú díjak és kategóriák közötti különbségek
összehasonlítása
• Ajánlások megfogalmazása a határon átnyúló
egészségügyi ellátások fedezésének pénzügyi irányítását
érintő szervezeti és szervezési követelményekre

WP2: Disszemináció
A projekt eredményei és teljesítményei
biztosítása a célcsoportok számára.

elérhetőségének

WP3: Értékelés
A projekt terv szerinti teljesülésének és a célok elérésének
ellenőrzése.
WP4: Információ-csere rendszere
Adatbázis felállítása a határon átnyúló beteg információk
összegyűjtésére előre meghatározott változók alkalmazásával,
úgymint socio-demográfiai, egészséghez kapcsolódó és
adminisztrációs változók.
WP5: Beteg visszajelzések rendszere
Határon átnyúló ellátást igénybe vevő betegektől érkezett
visszajelzések összegyűjtése, különös tekintettel a finanszírozási
kérdésekre.
WP6: Kórházi hálózat
Kiséleti (pilot) kórházi hálózat felállítása működő szervezeti
struktúrával és kommunikációs eszközökkel.
WP7: HBCS alapú térítések összehasonlítása
HBCS alapú térítések összehasonlítása.
WP8: Kiemelt területek kutatása, egészségturizmus, határon
átnyúló egészségügyi ellátások
Esettanulmányok kidolgozás két kulcsterület tanulmányozására:
egészségturizmus, határon átnyúló ellátások.
WP9: Ajánlások
Ajánlások kidolgozása a határon átnyúló ellátások pénzügyi
kérdései
menedzselésének
szervezeti
követelményeire
vonatkozóan.

