Obiective principale

Partener

Un sistem adaptabil
Facilitarea comunicării între toate
entitățile implicate în procesul de
îngrijire a pacientului; o mai bună
gestionare a timpului din punctul
de vedere al experților din domeniul
social și al sănătății; sprijin pentru
o soluție eficientă, flexibilă și
adaptabilă.

Un sistem practic
Facilitarea și îmbunătățirea
sistemului de îngrijiri pentru vârstnicii
cu boli neurodegenerative și alte
afecțiuni cronice.

Un sistem personalizat
Dezvoltarea unui model interactiv,
personalizat, pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor utilizatorilor,
a adopta comportamente
sănătoase, a urma o rutină zilnică și
sfatul echipelor de specialiști.

Un sistem bazat pe
comunicare multidisciplinară
Facilitarea comunicării între diverse
sectoare și discipline pentru
îmbunătățirea eficienței legate de
costuri și timp alocate îngrijirilor,
precum și de comunicarea cu
utilizatorii pentru eficientizarea
sprijinului.

@procare4life
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Un sistem de îngrijiri
personalizat, integrat,
pentru promovarea
sănătății vârstnicilor
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Despre PROCare4Life
PROCare4Life este un proiect finanțat
de către Uniunea Europeană ce își
propune dezvoltarea unui ecosistem
integrat, scalabil și interactiv, ușor
adaptabil pacienților cu unele boli
cronice, instituțiilor de îngrijire și
nevoilor utilizatorilor finali, în beneficiul
pacienților, îngrijitorilor și medicilor
acestora.
Proiectul este implementat de către 14 parteneri din
6 State Membre UE și promovează calitatea vieții
pacienților vârstnici. Proiectul este coordonat de către
Kinetiko - Driven Solutions LDA din Portugalia, având o
durată de 3 ani cu impact la mai multe niveluri, inclusiv
local, regional, național, european și international.
Proiectul își propune să întărească legăturile cu alte
activități relevante de cercetare și inovare din cadrul
programului Orizont 2020 și al altor programe UE,
naționale și internaționale.
Participanții principali sunt implicați în diverse domenii
de sănătate și îngrijiri din șase zone geografice.
Partenerii din proiect aduc laolaltă o suită largă de
cunoștințe și experiențe incluzând experiența unor
lideri/formatori de opinie cheie din domeniile:
•

cercetării și inovării – prin soluții cu utilizare la
scară largă în sectorul sănătate

•

interoperabilității și standardelor de îngrijire
vizând inovația în serviciile de sănătate

•

soluțiilor tehnice cu remodelarea politicilor de
sănătate

Cui i se adresează proiectul?
Pacienților și familiilor
acestora
Pacienților cu boli cronice,
vârstnicilor, beneficiarilor
din sistemul de îngrijiri și
asociațiilor de pacienți.

Îngrijitorilor
Experților din domeniul
sănătății și îngrijirilor sociale,
instituțiilor ce susțin și
implementează sisteme de
îngrijire integrată.

Autorităților și legiuitorilor
din domeniul sănătății
Comisiei Europene și diverselor direcții
generale ale acesteia, Parlamentului
European și altor organizații precum
OMS, OCDE, G7; tuturor părților ce
fac posibilă furnizarea, accesarea și
utilizarea de date personale (protecția
datelor personale, protecția vieții private;
autorități reglementatoare în evaluarea
tehnologiilor din domeniul sănătății).

Untilizatorilor de date din
domeniul sănătății
Entităților ce utilizează date
aggregate la scară largă, incluzând
mediul academic, platformele
de cercetare clinică, rețelele sau
centrele pentru cercetarea bolilor
(ex.: cancer, bolile rare).

Infrastuctură și furnizori TIC
Entități ce pun la dispoziție
infrastructuri și asigură
interoperabilitate la scară europeană,
inclusiv dosare electronice ale
pacienților (DEP), vendori de
platforme, dezvoltatori de aplicații în
domeniul sănătății și dezvoltatori de
echipamente la purtător.

Experți din domeniul
sănătății și îngrijirilor
Experți, lideri/formatori cheie
de opinie.

Parteneri din consorțiu
Partenerii PROCare4Life, inclusiv
rețeaua de parteneri ai acestora
de peste 500 de membri din toate
statele membre UE reprezentând
entități naționale, regionale și la
nivelul Uniunii Europene.

Alte entități interesate
Parteneri din EIPonAHA și I2M,
parteneri cu povești de succes și
bune practici identificate.

