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Защо EUPHORIC

Развитието на здравни показатели, събирането и
обмена на информация с и между страните членки са
дейности, необходими за въвеждането на система за
наблюдение на общественото здраве.
Мониторирането на ефикасността и продуктивността
на различните здравни системи на Европейско ниво
дава възможност на Комисията и на Страните членки
да предприемат подходящи стратегии, политика и
действия, както и да гарантират качеството на
общественото здравеопазване.

Структура на EUPHORIC

Единадесет институции от осем европейски страни са
включени в проучването. Работният план се състои
от три фази :

1. Проучване. Да се направи описание на
съществуващите проучвания за показатели при
изписване след болнично лечение и опис на
наличните показатели в участващите страни.

2. Пилотно проучване. Да се валидират някои
избрани показатели в участващите страни.

3. Разпространение на резултатите.
Получените резултати да станат достояние на
европейските власти, институции, участници в
проучването и граждани чрез многоезична уеб
страница.

Проектът EUPHORIC има за цел да определи общ
набор от показатели при изписване след болнично
лечение в няколко клинично съответстващи си
области и да ги валидира между участващите
европейски страни.

Проектът е финансиран от Европейската комисия
по Програмата Обществена дейност в областта на
Общественото здраве (2003–2008). Той е
фокусиран върху задачата “да подобри
информацията и знанията за развитието на
общественото здраве”.


