За костно-мускулно
здраве в Европа

Доклад с препоръки

Как да осигурим оптимални грижи за хората с
остеоартрит и ревматоиден артрит в Европа:
Препоръки на EUMUSC.NET

В партньорство с EULAR и 22 центъра в цяла Европа –
С подкрепата на Програмата на ЕО за действие на Общността в областта на здравето 2008–2013 г.

Доклад с препоръки

Препоръки за подобряване на стандартните грижи за хората с остеоартрит и
ревматоиден артрит чрез разбиране на факторите, които пречат и помагат за
тяхното предоставяне, с примери за добри практики.

Условие на задачата
Заболяванията на костно-мускулната система са разпространени в цяла Европа. Те са
първата по важност причина за физическо увреждане и водят до значителни социални
разходи и загуба на производителност. Налице е значително и задълбочаващо се
бреме на тези заболявания във всички държави – членки на ЕС, доказателства за
различни нива на грижите в отделните страни и неуспех в прилагането на основани на
доказателства дейности. Всичко това обуславя необходимостта от намаляване на това
бреме.
Целта на EUMUSC.net е да подобри и хармонизира качеството на грижите и да създаде
условия за уеднаквяване на грижите при ревматични заболявания и други костномускулни заболявания във всички държави – членки на ЕС.

Основа за сравнение – инструменти за измерване
За да постигне целта си по отношение на хармонизацията и уеднаквяването на
грижите във всички държави членки, EUMUSC.net разработи европейски стандарти за
грижи при остеоартрит и ревматоиден артрит, както и инструментални методи,
позволяващи на всяка държава членка да измерва бремето на костно-мускулните
заболявания в страната и качеството на полаганите стандартни грижи.
Инструментите, разработени от EUMUSC.net, са:




Инструмент за оценка, предназначен за измерване на бремето на костномускулните заболявания
Стандартни грижи, които гражданите следва да очакват
Показатели за качеството здравните грижи, предназначени за измерване на
осигуряването на здравна грижа в изпълнение на тези стандарти

Измерването е важно, защото ще помогне на отделната държава членка да оцени къде
се намира спрямо останалите страни и да набележи области за подобрение.
Прилагането на инструментите ще даде възможност на всяка страна:







Да направи прецизна оценка на бремето на костно-мускулните заболявания
Да бъде наясно със стандартните грижи, които гражданите следва да очакват
Да измери качеството на предоставяните от нея здравни грижи спрямо
заложените стандарти
Да постави цели за подобряване на предоставяните здравни грижи
Да идентифицира пречките за постигане на целите си по отношение на
предоставянето на здравни грижи
Да измерва напредъка към уеднаквяване на грижите чрез сравняване с модел
на добрата практика в ЕС
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Основните акценти на препоръките са измерване, сравняване, поставяне на цели,
подобряване и уеднаквяване:
1.
2.
3.
4.
5.

Започнете да измервате
Сравнявайте
Поставяйте цели
Работете за постигане на подобрения
Стремете се към уеднаквяване
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Препоръка № 1: Започнете да измервате
Инструмент за оценка
Познаването на спектъра от костно-мускулни заболявания изисква познаване на
тяхното въздействие. EUMUSC.net разработи набор от основни показатели под
формата на инструмент за оценка, който може да се използва за измерване на:











Заболеваемост и разпространение
o Ограничаваща активността костно-мускулна болка
o Болка в кръста
o Болка във врата
o Ревматоиден артрит
o Остеоартрит (на бедрото, коляното, ръката)
o Остеопороза
o Фрактура на бедрената кост
Използване на здравни услуги
o Бедрена артропластика
o Коленна артропластика
o Първични медицински прегледи, свързани с костно-мускулни
заболявания
Човешки ресурси
o Лекари, предоставящи първични грижи
o Ревматолози
o Хирурзи ортопеди
Качество на живот, свързано със здравето
Нетрудоспособност поради костно-мускулни заболявания (трайна,
временна)
Съпътстващи заболявания
o Затлъстяване
Здраве на населението

Стандартни грижи и показатели за качество на здравните грижи
За да се оцени качеството на предоставяните здравни грижи, е необходимо да се
познават стандартните грижи, които гражданите следва да очакват, и да
съществува възможност за измерване на степента, в която доставчиците на
здравни грижи постигат тези стандарти. EUMUSC.net анализира Стандартни грижи
за Европа и разработи Показатели за качеството на здравните грижи, с които може
да се измерва качеството на предоставяните здравни грижи спрямо заложените
стандарти. Показателите за качество на здравните грижи оценяват следните
фактори:







Процес на насочване към специалист
Процес на консултация от специалист
Последващи оценки
Оценка на заболяването и неговото въздействие върху качеството на живот
и активността
Процес на документиране
Съвети за самоуправление на заболяването
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Планове за лечение
Медикаментозно лечение
Безопасност (странични лекарствени реакции, скрининг за туберкулоза)
Оптимизирано управление на заболяването
Стандартизирано оценяване на заболяването
Физикално лечение
Оценяване на помощни средства
Професионална квалификация

Препоръка № 1 на EUMUSC.net е всяка държава членка да използва инструмента
за оценка с цел измерване на въздействието на костно-мускулните заболявания,
да приема стандартни грижи и да насърчава използването на показатели за
качеството на предоставяните здравни грижи.
Мерките следва да се базират на доказателства, практичност и адекватност.
Възприемането на еднакви стандартни за грижи в целия ЕС и на съответните
показатели ще даде възможност за извеждането на съдържателни сравнения
между отделните страни и оттук за хармонизиране на грижите.
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Препоръка № 2: Сравнявайте
Измерванията, базирани на единни за Общността стандарти, дават възможност за
сравняване на местните показатели с подобни показатели за други страни или
региони. Например, данни относно въздействието на костно-мускулните
заболявания могат да бъдат сравнявани с тези за други страни и със средните
стойности за ЕС. Приведени към глава от населението, тези показатели позволяват
например да се сравни броят на заетите в страната здравни специалисти с този в
други страни с подобно разпространение на костно-мускулни заболявания и със
средните стойности за ЕС. Изпълнението на различни аспекти от грижите може да
бъде сравнявано между държави членки и в рамките на държавата членка въз
основа на договорени базови показатели.
EUMUSC.net извърши обширен анализ на въздействието на костно-мускулните
заболявания в държавите членки. Използването на инструмента за оценка ще
подпомогне за сравняването на данните на местно равнище с резултатите от
анализа на EUMUSC.
EUMUSC.net разработи също така примерен модел за добра практика при
предоставянето на здравни грижи, който може да бъде база за сравнение с
констатациите в отделните държави членки.

Препоръка № 2 на EUMUSC.net е всяка държава членка да анализира събраните
данни за въздействието на костно-мускулните заболявания и предоставянето на
здравните услуги, както и да сравнява своите данни с подобни данни, събрани от
EUMUSC.net за други държави членки, и със средните стойности за ЕС.
Важно е да оцените значението на отделните аспекти на костно-мускулните
заболявания за населението във вашата страна спрямо стандартите, за да
заложите подходящи цели.
Всяка държава членка следва да насърчава доставчиците на здравни грижи чрез
одити и сравнения да следят дали предоставяните от тях грижи съответстват на
договорените стандарти.
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Препоръка № 3: Поставяйте цели
Цели следва да се залагат на равнището на всички заинтересовани страни.
Заинтересованите страни включват населението в риск, пациентите,
специалистите по здравни и социални грижи, работодателите, националните
политически нива и европейските политически нива.
Поставянето на цели ще даде насока за предоставянето на здравни грижи. Този
процес ще създаде условия за подобряване на костно-мускулното здраве и за
оценка на напредъка към уеднаквяване на грижите.
EUMUSC.net препоръчва всяка държава членка да постави цели за подобряване на
костно-мускулното здраве и да заложи съответните измерими показатели.
Целите трябва да бъдат конкретни, измерими и постижими, и да отговарят на
потребностите и приоритетите на съществуващото или потенциалното население с
костно-мускулни заболявания. Те могат да бъдат изведени от анализа, предложен
в препоръка № 2, което ще помогне за идентифициране на най-обременяващите
заболявания и на областите, в които съществува най-голяма необходимост от
оценка, управление и лечение. Въз основа на анализа, извършен от eumusc.net, се
препоръчва тези цели:








да съответстват на текущо оценената обремененост с костно-мускулни
заболявания,
да визират необходимостта от своевременен и равнен достъп до грижи и
лечение, включително самоуправление,
да осигуряват наличие на достатъчно ресурси, по-конкретно подходящо
обучени здравни специалисти и достъп до подходящи интервенции,
да подкрепят здравословния начин на живот чрез програми за обществено
здраве,
да съдействат за достъпа на пациенти и професионалисти до
висококачествена информация,
да насърчават изследванията, насочени към по-добро опознаване на
причините за костно-мускулните заболявания,
да инициират и поддържат събирането на стандартизирани данни във
всички държави членки.

Широк набор от цели е представен в документа The European Action Towards
Better Musculoskeletal Health (Европейско действие за по-добро костномускулно здраве) на http://www.boneandjointdecade.org/european_action, който
предлага целите да се базират на общи препоръки, водещи до поддържане или
подобряване на костно-мускулното здраве независимо от основното заболяване.
Освен това те трябва да съчетават възможностите на базираните на доказателства
действия с изискванията на пациентите, лицата, предоставящи грижи,
представителните организации на пациентите и доставчиците на здравни грижи.
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Препоръка № 3 на EUMUSC.net е доставчиците на здравни грижи и лицата,
отговорни за определянето на политиките, да поставят цели за подобряване на
костно-мускулното здраве и уеднаквяване на грижите.
Целите, насочени към въвеждането на стандартни грижи и осигуряването на
ресурси, адекватни на разпространението на костно-мускулните заболявания във
всяка държава членка, ще дадат положителен принос за подобряване на костномускулното здраве и уеднаквяване на грижите във всички държави членки.
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Препоръка № 4: Работете за постигане на подобрения
Подобряването на ревматологичните здравни грижи ще дойде от въвеждането на
достъпни услуги, които способстват за постигане на заложените цели.
Има фактори, които помагат, и такива, които пречат за постигането на подобрения
по отношение на костно-мускулното здраве.
Помагащите фактори включват:








Наличие на комплексна здравна стратегия, насочена към детерминантите
на костно-мускулните заболявания
Включването на костно-мускулните заболявания в политическия дневен ред
на всички равнища
Признаването на важността на костно-мускулното здраве и поставянето на
приоритет върху осигуряването на подходящи ресурси
Поставянето на приоритет върху изследванията на причините за костномускулните заболявания и върху техните последици
Разработване на публични политики за здравословен начин на живот,
свързани с други хронични заболявания, обуславяни от същите рискови
фактори
Събиране и анализ на данни за стандартизирано наблюдение на
детерминантите, свързани с възникването, въздействието и лечението на
костно-мускулни заболявания в цяла Европа

Пречещите фактори включват:






Липса на знания за разпространението на костно-мускулни заболявания
сред населението
Липса на осведоменост сред обществеността, доставчиците на здравни
грижи и лицата, отговорни за определянето на политиките
Скъпи и клинично неефективни ресурси
Недостиг на застъпници за промяна на всички нива, тоест на равнището на
политици, здравни специалисти, работодатели, пациенти и общественици
Липса на цели или на стратегия за тяхното постигане

Препоръка № 4 на EUMUSC.net е да се идентифицират факторите, които пречат и
които помагат за постигане на заложените цели за подобряване на костномускулното здраве, и да се разработя конкретни мерки за намаляване или
отстраняване на пречките.
Като първа стъпка се препоръчва да се направи локална оценка на
идентифицираните от EUMUSC.net пречки, както и на факторите, способстващи за
тяхно преодоляване, като основа за разработване на подходящи действия за
подобряване на костно-мускулното здраве.
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Препоръка № 5: Стремете се към уеднаквяване
В рамките на ЕС препоръки за превенция и лечение на костно-мускулните
заболявания са разработвани и преди, но те не се прилагат в еднаква степен.
Извършени са проучвания върху съществуващите начини за управление на костномускулните заболявания в различни европейски страни и са констатирани разлики,
които ще доведат до нееднакви здравни резултати.
Проучванията в различни европейски страни установяват различни подходи към
управлението на ревматичните и костно-мускулните заболявания както от страна
на хората с костно-мускулни проблеми, така и от страна на лекарите.
Препоръката на EUMUSC.net е да се подобри и хармонизира качеството на грижите
и да се създадат условия за уеднаквяване на грижите при ревматични и други
костно-мускулни заболявания във всички държави членки.
Уеднаквяване на грижите може да бъде постигнато само с възприемането на обща
практика за стандартни грижи, общо измерване на качеството на предоставяните
здравни грижи и приемането на общи цели за ЕС, насочени към преодоляване на
пречките и укрепване на факторите, способстващи за постигането на тези
стандарти. Така ще се създадат условия за ефективна превенция и управление на
тези заболявания в държавите членки. В основата на тази работа е единната база
за събиране и анализ на данни, необходими за определяне на тежестта на костномускулните заболявания за отделния човек и за нашите общества.

Препоръка № 5 на EUMUSC.net е всички държави членки да се стремят към
уеднаквяване чрез възприемане на стандартните грижи, показателите за качество
на здравните грижи и инструментите за оценка на EUMUSC.net и да използват
помагащите фактори. Целта е уеднаквяване на грижите при ревматологични
заболявания в цяла Европа.

eumusc.net e мрежа за обмен на информация и наблюдение, която работи за една комплексна европейска стратегия
за костно-мускулно здраве. Усилията на мрежата са насочени към превенция и управление на КМС, които нито са
уеднаквени, нито са приоритизирани в повечето държави – членки на ЕС. Основна насока на дейността й увеличаване
на осведомеността за костно-мускулното здраве и хармонизиране на грижите при ревматични и костно-мускулни
заболявания.
Този тригодишен проект, започнал през февруари 2010 г., се подпомага от Европейската общност (План на ЕС за
действия на Общността в областта на здравето за периода 2008–2013 г.), и представлява мрежа от институции,
изследователи и отделни лица от 22 организации в 17 страни, работещи със и чрез EULAR.

eumusc.net: създаване на уеб-базиран информационен ресурс като двигател на костномускулното здраве в Европа www.eumusc.net
Ограничение на отговорността
Изпълнителната агенция за здраве и потребители не носи отговорност
за използването на информация, съдържаща се в тази публикация.
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