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Kapsam:











Proje önerileri, yetişkinlerde mevcut önleyici veya tedavi edici (farmakolojik ve
farmakolojik olmayan) müdahalelerin kullanımını karşılaştırmalıdır.
Proje önerinde odaklanılacak hastalık ya da müdahelelerin seçiminde hiçbir hastalık ya da
müdahale türü sınırlaması olmamasına karşın, halk sağlığını önemli ölçüde ilgilendiren ve
sosyoekonomik etkileri yüksek olan müdahalelere odaklanan proje önerilerine öncelik
verilecektir. Örneğin; özellikle sık karşılaşılan, komorbidite yaratan ve bireylerin yaşam
kalitesi üzerinde yüksek düzeyde negatif etki yapan ve/veya önemli maliyetlere neden
olan durumlara yönelik ya da bu maliyetleri azaltmaya yönelik müdaheleler.
Proje önerisine bir maliyet etkililik analizi proje önerisi dahil edilmelidir.
Mevcut müdahaleler dikkate alındığında, proje önerileri, müdahalelerin geliştirilmesine
katkıda bulunmayı, diğerlerine göre daha az etkili ya da daha az maliyet- etkili
müdahalelerin durdurulması hakkında karar alınmasını, en etkili ve maliyet-etkili
yaklaşımlar üzerine önerilerde bulunulmasını amaçlayacaktır.
Klinik ve güvenlilik parametrelerinin kapsamlı bir sıralamasının yanı sıra sağlık ve
sosyoekonomik durumla ilgili olan yaşam kalitesi, mortalite ve morbidite oranı,
maliyetler ve sağlık sistemlerinin performansı gibi çıktılar da değerlendirilmelidir.
Varsa, fikir birliği sağlanmış çekirdek sonlanım parametre seti (core outcome sets, COS)
sonlanım noktası olarak kullanılmalı, yoksa çekirdek bir sonlanım parametre seti üzerinde
anlaşma sağlamak üzerine çaba harcanmalıdır.
Randomize kontrollü araştırmalar, pragmatik araştırmalar, gözlemsel araştırmalar, büyük
ölçekli veritabanları ve meta-analizleri bu çağrı başlığında değerlendirilebilir.
İlgili çalışma popülasyonu sağlıktaki cinsiyet, sosyoekonomik farklılıklar ve/veya sağlık
eşitliğini etkileyen diğer faktörleri karşılamalıdır.

Bütçe: 4-6 Milyon EUR
Beklenen Etki: Aşağıdaki konularda gerekli kanıta dayalı bilgi sağlayacaktır:




Bireysel ve toplumsal düzeyde daha etkili ve daha güvenli müdahaleler,
Yetişkin toplulukta sağlık müdahalelerine uyumun artırılması
Hedef grupta sağlık teknolojisi değerlendirme metodolojisinin kullanılması.

Özellikle;
 Bireysel hasta sonuçlarının ve sağlık sonucunun öngörülebilirliğinin müdahaleleri
uyarlama yoluyla iyileştirilmesi
 Hastalıkların önlenmesi ya da tedavisi için hazırlanan kılavuzların geliştirlmesi ve
komorbid hastalıkların yönetiminde iyileşme,
 Hastalara, sağlık personeline ve hekimlere daha doğru bilgi sağlanması
Eylem: Araştırma ve İnovasyon
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