Sajtóközlemény
Az egészségügyi ellátás optimalizálása Európában: egy új EU kutatási projekt,
a PECUNIA 3 millió euró finanszírozást kapott
Az interdiszciplináris konzorcium célja, hogy javítsa a bizonyítékokon alapuló egészségügyi
döntéshozatalhoz szükséges adatok országokon belüli és országok közötti összehasonlíthatóságát.
Bécs, 2018. január 16 – A közelmúltban indult PECUNIA (“ProgrammE in Costing, resource use
measurement and outcome valuation for Use in multi-sectoral National and International health
economic evaluAtions“) kutatási projekt célja, hogy egységes módszertani eszköztárat hozzon létre
az Európai Unióban a költségek és eredmények mérésére a nemzeti egészségügyi ellátás
optimalizálásának érdekében. A hároméves projektben 6 országból tíz partner intézmény és további
szakértők működnek együtt, a Bécsi Orvostudományi Egyetem professzora, Simon Judit
irányításával. A projektben Magyarországot a Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi
Közgazdaságtan Tanszéke képviseli.
A társadalom gyors elöregedése és az új egészségügyi technológiák jelentősen megnövelték az
egészségügyi kiadásokat az EU országaiban: 1972 és 2010 között az egészségügyi kiadások a nemzeti
jövedelem 4,5%-áról 8%-ra emelkedtek az Európai Unióban. A krónikus betegségek, a multi-morbiditás
(egyszerre fennálló többféle megbetegedés), valamint a mentális betegségek különösen súlyos
finanszírozási terhet jelentenek az európai egészségügyi rendszerek számára. Az európai PECUNIA
kutatási projekt célja, hogy kezelje ezeket a kihívásokat és egy olyan standardizált, harmonizált és
validált módszertani eszköztárat fejlesszen ki, amely összehasonlítható módon teszi lehetővé az
egészségügyi költségek és eredmények mérését az egyes európai országokban. A PECUNIA projekt
keretében létrehozott módszerek alkalmas lesznek arra, hogy javítsák a bizonyítékokon alapuló
integrált ellátási modelleket, ezáltal jobbá tegyék a krónikus és mentális egészségügyi ellátást az EU
egészségügyi rendszereiben. A kutatási törekvéseink alapja egy egyedülálló, több országot és több
ágazatot átfogó, több személyre kiterjedő (beteg és a beteg családtagjai) megközelítésmód. „Az
egészségügyi beavatkozások teljes közvetlen költségeinek legalább egynegyede más gazdasági
szektorokat érintenek, ezért olyan ágazatokra is kiterjed vizsgálatunk, mint a szociális ellátás, az
oktatás, az igazságszolgáltatás, valamint foglalkoztatás és munkatermelékenység,” ─ nyilatkozta Dr.
Simon Judit program koordinátor, a Bécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan
Tanszékének professzora. „Célkitűzéseink ambiciózusak: A különböző akadémiai területek
összefogásával olyan módszereket dolgozunk ki, amelyek széleskörű áttekintést adnak az európai
társadalmak egészségügyi beavatkozásainak költség- és egészség-kimeneti hatásairól és közvetlenül
összehasonlítható megoldásokat szolgáltatnak.”
A PECUNIA projekt 2,99 millió euró támogatást nyert el az Európai Bizottság Horizon 2020 Kutatási
Keretprogramjában. A kutatási konzorciumot tíz partner alkotja, akik multidiszciplináris tudományos
háttérrel rendelkeznek az orvostudomány, a közgazdaságtan, a egészségügy, az egészségügyi
közgazdaságtan, a pszichológia és a szociológia területén.
A PECUNIA projekt „Beteg, család és informális ellátás” munkacsoportját a Budapesti Corvinus
Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszéke (http://hecon.uni-corvinus.hu) vezeti Dr. Brodszky
Valentin egyetemi docens irányításával. A munkacsoport feladata az egészségügyi beavatkozások
beteget és a beteg családját közvetlenül érintő költségeinek vizsgálata, figyelembe véve az országok
közötti kulturális és társadalmi különbségeket is.
PECUNIA hivatalos programindító projekttalálkozója Bécsben került megrendezésre 2018 január 1416 között.
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