Lista wskaźników ECHI
Wersja z czerwca 2008 r. (drobne zmiany w lutym 2010 r.)

Kompletny zestaw metadanych dla wskaźników dostępny na stronie internetowej ECHIM
www.healthindicators.eu

Zakres/Wskaźnik:
A) Dane demograficzne i czynniki społeczno-ekonomiczne (9)
1. Ludność według płci / wieku
2. Wskaźnik urodzeń, surowy
3. Rozkład wieku matek
4. Współczynnik dzietności
5. Prognozy demograficzne
6. Ludność według wykształcenia
7. Ludność według zawodu
8. Liczba bezrobotnych
9. Ludność poniżej granicy ubóstwa i nierówność dochodów

B) Stan zdrowia (32)
10. Oczekiwana długość życia
11. Umieralność niemowląt
12. Umieralność okołoporodowa
13. Umieralność wg przyczyn; Eurostat, 65 przyczyn
14. Zgony związane z narkotykami
15. Zgony związane z paleniem papierosów
16. Zgony związane z nadużywaniem alkoholu,
17. Nadumieralność wywołana przez fale upałów
18. Wybrane choroby zakaźne
19. HIV / AIDS
20. Zachorowalność na nowotwory złośliwe
21. Cukrzyca
22. Demencja
23. Depresja
24. Ostry zawał serca (AMI)
25. Udar mózgu
26. Astma
27. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
28. Niska waga urodzeniowa
29. Urazy: dom / rozrywka, przemoc
30. Urazy: ruch drogowy
31. Urazy: w miejscu pracy
32. Próby samobójcze
33. Samooceny stanu zdrowia
34. Samoocena przewlekłej chorobowości
35. Długotrwałe ograniczenie aktywności
36. Ograniczenia funkcjonalne fizyczne i dotyczące narządów zmysłu
37. Ogólne bóle mięśniowo-szkieletowe
38. Niepokój psychiczny
39. Samopoczucie psychiczne
40. Oczekiwana długość życia w zdrowiu: lata zdrowego życia (HLY)
41. Oczekiwana długość życia w zdrowiu: inne

C) Czynniki wpływające na zdrowie (14)
42. Wskaźnik masy ciała
43. Ciśnienie krwi
44. Liczba palących regularnie
45. Palenie kobiety w ciąży
46. Całkowite spożycie alkoholu
47. Niebezpieczne spożywanie alkoholu
48. Korzystanie z narkotyków
49. Spożycie/ dostępność owoców
50. Spożycie/ dostępność warzyw
51. Karmienie piersią
52. Aktywność fizyczna
53. Prace związane z zagrożeniami dla zdrowia
54. Wsparcie społeczne
55. Narażenie na pył PM10

D) Interwencje zdrowotne: usługi zdrowotne (29)
56. Wskaźnik szczepień u dzieci
57. Wskaźnik szczepień przeciwko grypie u osób w podeszłym wieku
58. Badania przesiewowe w kierunku raka piersi
59. Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy
60. Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego
61. Czas pierwszej wizyty przedporodowej wśród kobiet w ciąży
62. Łóżka szpitalne
63. Lekarze zatrudnieni
64. Pielęgniarki zatrudnione
65. Mobilność pracowników służby zdrowia
66. Technologie medyczne: jednostki MRI i CT
67. Liczba wypisów ze szpitala, dla pewnego zakresu diagnoz
68. Liczba przypadków-dni, dla pewnego zakresu diagnoz
69. Wskaźnik liczby przypadków-dni/liczby wypisów, dla pewnego zakresu diagnoz
70. Średnia długość pobytu (ALOS), dla pewnego zakresu diagnoz
71. Korzystanie z porad lekarza ogólnego (GP)
72. Inne wizyty ambulatoryjne
73. Operacje: PTCA, plastyka biodra, zaćma
74. Korzystanie z leków, dla wybranych grup
75. Mobilność pacjentów
76. Pokrycie ubezpieczeniem zdrowotnym
77. Wydatki na zdrowie
78. Wskaźniki przyżycia wchorobach nowotworowych
79. 30-dniowa śmiertelność wewbątrzszpitalna w zawale serca i udarze mózgu
80. Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
81. Czas oczekiwania na wybranych zabiegach chirurgicznych
82. Infekcje ran pozabiegowe
83. Jakość leczenia chorób nowotworowych
84. Kontrola cukrzycy

E) Interwencjie zdrowotnee: promocja zdrowia (4)
85. Prawodawstwo w zakresie narażenia na na środowiskowy dym tytoniowy (ETS)
86. Prawodawstwo w zakresie zdrowego odżywiania
87. Prawodawstwo i praktyki w zakresie zdrowego stylu życia
88. Zintegrowane programy w miejscu pracy, szkołach, szpitalach

