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PARTNERZYCZYM JEST OPIEKA ZINTEGROWANA?

Skoncentrowane na pacjencie 

zintegrowane modele opieki 

Wspólne uczenie się i opracowywanie 

wytycznych

Zwiększanie skali najlepszych praktyk 

zintegrowanej opieki w Europie

VIGOUR to współfinansowany ze środków 
European Union’s Health Programme 
projekt skoncentrowany na wspieraniu 
organizatorów opieki w Europie w celu 
stworzenia ulepszonych oraz zintegrowanych 
usług medycznych i opiekuńczych. 

Projekt wykorzystując dowody naukowe, doświadczenia 

oraz dobre praktyki, wskazuje jak skutecznie wdrożyć usługi 

opieki zintegrowanej i zastosować tę wiedzę odpowiednio do 

uwarunkowań w poszczególnych regionach. 

VIGOUR zapewnia organizatorom opieki wytyczne oraz 

wsparcie w podejmowaniu priorytetowych wyzwań, a tym 

samym umożliwia postęp w prowadzonej lokalnie podróży 

do opieki zintegrowanej. @vigour_eu

vigour project

vigour@empirica.com

vigour-integratedcare.eu

Treść tej ulotki reprezentuje wyłącznie poglądy autora i wyłącznie on za nie odpowiada; nie 
można uznać, że odzwierciedla poglądy Komisji Europejskiej i / lub Agencji Wykonawczej ds. 
Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) lub jakiegokolwiek innego organu 
Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 
wykorzystanie zawartych w tej ulotce informacji.
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CELE

FAZA POCZĄTKOWA FAZA PRZYGOTOWAWCZA FAZA ZWIĘKSZANIA SKALI

REGIONY PILOTAŻOWE
Państwa członkowskie Unii Europejskiej znajdują się 

na różnych etapach swojej podróży w kierunku opieki 

zintegrowanej. VIGOUR to ambitny projekt stworzony aby 

wspierać organizatorów opieki w celu sprostania wyzwaniom 

związanym z wdrażaniem opieki zintegrowanej, takim jak:

• wykorzystanie skutecznych przykładów integracji 

opieki i rozpatrywanie ich w szerszym kontekście przy 

uwzględnieniu warunków lokalnych;

• wypracowanie konsensusu co do celu i wspólnego języka;

• osiągnięcie połączonej i skoordynowanej opieki;

• zmierzenie sukcesu i jego trwałości w perspektywie krótko, 

średnio i długoterminowej;

• wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w celu ułatwienia 

przepływu danych i informacji oraz dostarczenia narzędzi 

usprawniających komunikację; 

• wykorzystania wszystkich aktywów do innowacji  

i transformacji.

VIGOUR obejmuje 15 regionów (w 7 europejskich państwach 

członkowskich), które podejmują kolejne kroki w kierunku 

zapewnienia zintegrowanej opieki. W każdym z regionów 

organizatorzy opieki będą współpracować, aby zapewnić 

usprawnione i lepiej skoordynowane usługi dla osób 

cierpiących na choroby przewlekłe a także osób z innymi 

potrzebami. Regiony pilotażowe otrzymają pomoc w 

określaniu, dostosowywaniu i przyjęciu dobrych praktyk przy 

uwzględnieniu lokalnych potrzeb i ambicji, a także w rozwijaniu 

zdolności i możliwości dalszego ulepszania i rozpowszechniania 

pomyślnych inicjatyw.

Pod koniec projektu, zdobyte doświadczenia zostaną 

wprowadzone do europejskiej bazy wiedzy, dzięki czemu 

zajmujące się opieką organizacje i autorytety z całej UE, będą 

mogły wykorzystać spostrzeżenia z VIGOURa do łatwiejszego 

wdrożenia integracji opieki w swoich regionach.

Pierwsza faza projektu poświęcona jest dogłębnemu zrozumieniu 
lokalnych kontekstów, w których należy zintegrować opiekę, a także 

ocenie potrzeb i ambicji każdego z regionów VIGOURa.

Ucząc się na dobrych praktykach, w drugim etapie zostanie 
opracowany szczegółowy plan wdrażania opisujący działania, 

które podejmie każdy z regionów pilotażowych w celu realizacji w 
praktyce swoich integracyjnych ambicji.

Ostatnia faza obejmuje wdrażanie do organizacji codziennej 
opieki zwiększających skalę pilotażowych działań lokalnych oraz 

opracowanie wytycznych jak zwiększać tę skalę, aby pomóc innym 
regionom.
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