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НАШАТА МИСИЯ
„Да съгласуваме и хармонизираме
инициативите на ESPGHAN за
подобряване на практическото
предоставяне на качествени грижи за
всички деца, страдащи от заболявания в
областта на гастроентерологията,
хепатологията и храненето (G, H & N). ”
18.03.2022
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КАЧЕСТВО НА ГРИЖАТА
Членове на работната
група

Сибил Колецко
TF ръководител

Пьотър Чубковски

Чет Джан Ле Тхи
Мениджър на данни

Даниела Сербан

Костас Герасимидис

Магдалена Дойтингер
Асистент за управление на дан

Флоранс Лакайл

Ружа Панчева

Емануеле Никастро

Тена Нисетео
Алмуте Кристина Хауер

Катарина Икрат
QoC Office
мениджър

ДЕФИНИЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ГРИЖИТЕ

„Степента, в която здравните услуги, предоставяни на

отделни лица и пациенти, подобряват желаните здравни
резултати. За да се постигне това, здравните грижи трябва да
бъдат безопасни, ефективни, навременни, ефикасни,
справедливи и насочени към хората.”
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/definition/en/
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ДЕФИНИЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ГРИЖИТЕ
•

•
•
•
•

•

Безопасни. Предоставяне на здравни грижи, които минимизират рисковете и
вредите за потребителите на услуги, включително избягване на предотвратими
заболявания и намаляване на медицински грешки.
Ефективни. Предоставяне на услуги, базирани на научни познания и основани на
доказателства.
Навременни. Намаляване на закъсненията при предоставяне и получаване на
здравни грижи.
Ефективни. Предоставяне на здравни грижи по начин, който оптимизира
използването на ресурсите и избягва разхищаването им.
Справедливи. Предоставяне на здравни грижи, които не се различават по качество
според лични характеристики като пол, раса, етническа принадлежност, географско
местоположение или социално-икономически статус.
Ориентирани към хората. Предоставяне на грижи, които отчитат предпочитанията и
стремежите на отделните потребители на услуги и културата на тяхната общност.
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/definition/en/
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КАКВО Е НЕОБХОДИМО?
• Компетентни и мотивирани здравни специалисти
• Ефективна комуникация
• Ангажимент на общността

18.03.2022
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Оценка на качеството на грижите
Структура

Процес

Резултат

Персонал
Оборудване
Консумативи
Насоки

Комуникация
Взаимодействие
Разследване
Лечение
Консултиране

Смъртност
Заболеваемост
Удовлетворение

Мерки за качество, показатели за качество, ключови
показатели за изпълнение, клинични мерки за качество
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ESPGHAN QoC – УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН УСПЕХ
•

Взаимни ползи за всички заинтересовани страни
–
–
–
–
–

•
•

ESPGHAN
Национални дружества / президенти
Директори на педиатрични болници /началници на отделения/ G,H, N-отделения
QoC в болницата/отделението (напр. член на BULSPGHAN)
Пациенти (не на последно място)

Aнонимни данни за сравнителен анализ (произволен 4-цифрен код за болница)
Прозрачност, безплатно използване от заинтересованите страни на техните данни
(държава, болница)

•
•

Образователни материали ще бъдат прeдоставени безплатно от ESPGHAN на
заинтересованите страни
Сътрудничество с други инициативи на ЕС (напр. ERN Rare Liver, UEG)
18.03.2022
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ ЗА МРЕЖАTA
Работна група за
QoC

ESPGHAN

UEG QoC работна
група
ИТ услуга за база данни
QoC Project
Сътрудник
1 & Data Manager
Сътрудник 2

Държави
Нац. GHN общества
Контакти и
информаци

Болници
с член на Нац. общество
.

национален президент
+ Членове на

Директор на
болница/отделение

QoC Представители
Пациенти

Образователни материали и
национални и местни резултати за
сравнителен анализ и за
национална и местна употреба

Контакти и
информация

Номинира

Член на Нац.общедство
.

Предоставя
безплатно

Данн
и

ESPGHAN-Сертификат за
участващи болници за Уебсайт
ESPGHAN-Сертификат и
обучение за QpC представител

ESPGHAN QoC – СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
 Националният президент (НП) уточнява дали в страната ще бъде дадено одобрение за
концепция за етика и защита на данните въз основа на документите от Мюнхен.
 НП информира болниците. За предпочитане трябва да има член на BULSPGHAN, работещ в
избраните болници.
 Болницата (началник на отделение или отделение, или делегирано лице) изпраща имейл до
QoC Ръководител на проекта (PM) в офиса на ESPGHAN, за да посочи интерес за участие:
qoc@espghan.org
 PM информира QoC Мениджър на данни (DM) , който ще генерира произволен 4-цифрен
номер за участие за болницата, който не идентифицира държавата
 Болницата ще получи произволен номер за участие, повече информация и линк платформа
Castor за въпросниците и първата задача на проекта QoC от DM.
 Цялата комуникация с болниците става чрез PM или DM. Членовете на работната група за
QoC не знаят кои болници участват и кой стои зад всеки 4-цифрен номер на участие.
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