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מדוע Euphoric
פתוח של מנבאי בריאותי ,איסוף והחלפת אינפורמציה בין מדינות
חברות הנה פעילות רצויה ליישום שיטות בקרה לבריאות הציבור.
ניטור יעילות של מערכות הבריאות באיחוד מאפשרים לועדה
ולמדינות החברות להציע מדיניות  ,אסטרטגיות ופעולות שיבטיחו
את איכות הטפול לבריאות הציבור.
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מבנה Euphoric
חמישה עשר מכונים מ 10 -מדינות חברות באיחוד האירופאי
וישראל מעורבים במחקר .תכנית העבודה מתחלקת לשלושה
שלבים:
.1

סקר :חיפוש של רישומים ,מחקרי פרוגנוזה ומנבאי בריאות
הקיימים במדינות המשתתפות.

.2

פיילוט :ביצוע ולידציה של מספר מנבאי בריאות שנבחרו
במדינות המשתתפות.

פיזור :להציג התוצאות שהתקבלו לקברניטי האיחוד
.3
האירופאי,
מכונים ,משתתפי המחקר והציבור הרחב במתכונת רב
לשונית
באתר האינטרנט של .Euphoric

 .1מטרת  Euphoricהנה לבחור מקבץ של מנבאי פרוגנוזה במספר
תחומים קליניים ולבצע ולידציה של אותם פרמטרים בקרב
המדינות המשתתפות.
 .2הפרויקט ממומן ע"י ועדת האיחוד האירופאי )(DG-SANCO
תכנית לבריאות הציבור (.(2003 – 2008
הפעילות בקהילה
היא מתמקדת בפעילות של שיפור הידע והאינפורמציה לקידום
בריאות
הציבור.

