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CARE: Common Approach for REfugees and other 

migrants’ health 

Skupni pristop za zdravje beguncev in migrantov. 

 

Projekt CARE je dvanajstmesečni projekt, ki ga financira Evropska unija in je bil 

odobren preko posebnega razpisa v okviru Tretjega programa za ukrepanje Unije na 

področju zdravja (2014-2020)  

 

V letu 2015 je bilo dokumentiranih 1.015.078 migrantov in beguncev, ki so po morski 
poti prišli do Grčije, Malte, Italije in Španije (UNHCR). Povečani migracijski tokovi so 
povečali tudi potrebo po ustrezni zdravstveni oskrbi migrantov in beguncev, s 
poudarkom na uporabi specializiranih orodij in postopkov v skrbi za zdravje, še 
predvsem na točkah vstopa. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča 
zagotovljen dostop do zdravstvene oskrbe vsem oskrbe potrebnim migrantom in 
beguncem, pri tem pa posebno poudarja ogrožene skupine, kot so mladoletniki, 
nosečnice in ostareli.  
 
Pojav migracij je mednaroden in je zaradi svojih razsežnosti prednostno uvrščen. 
Poudarjena je potreba po boljšem sodelovanju in skupnem pristopu med 
zdravstvenimi organi in strokovnjaki držav članic EU, predvsem tistimi, ki nosijo 
največje breme begunske krize.  
 
Projekt CARE s koordinatorjem italijanskega Inštituta za zdravje, migracije in 
revščino (INMP), poteka od aprila 2016. Partnerstvo sestavlja petnajst organizacij 
oziroma inštitutov lociranih v petih državah članicah Evropske unije – Italija, Grčija, 
Malta, Hrvaška ter Slovenija.  
 
Člani so visoko kvalificirani strokovnjaki javnozdravstvenih organizacij in organizacij 
civilne družbe. Vsi izkazujejo tako izkazujejo znanstveno, politično kot 
javnozdravstveno usposobljenost, to pa zagotavlja doseganje zadanih ciljev projekta. 
Projekt je usmerjen predvsem k spodbujanju zdravja in k ohranjanju zdravja 
migrantov ter beguncev v tistih državah članicah EU, ki doživljajo močne migracijske 
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pritiske. Pri doseganju ciljev pa se bodo člani projekta povezali tudi z nacionalnimi in 
lokalnimi organi.  
 
Cilj projekta CARE je spodbujanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene oskrbe 
migrantov in beguncev s pomočjo celovitega modela za zagotavljanje zdravstvenega 
varstva, ki se bo izvajalo v sprejemnih in begunskih centrih. Dejavnosti projekta bodo 
spodbudile usklajevanje v okviru Evropske unije in omogočile sodelovanje med 
zdravstvenimi delavci in tistimi, ki odločajo o zdravstveni oskrbi v Evropi, ter tako 
krepile razvoj obstoječega strokovnega znanja in hkrati podpirale javno zdravje.  
 
Glavna orodja projekta so: multidisciplinarni pristop k zdravju migrantov; uporaba 
prenosljivih naprav, ki vsebuje migrantove zdravstvene informacije; spremljanje 
tveganja za nastanek nalezljivih bolezni s posebnim spletnim programom in celovitim 
modelom za določanje starosti mladoletnikov brez spremstva.  
 
V evropskem prostoru bomo s pomočjo projekta CARE pridobili pristop k ustrezni 
zdravstveni oskrbi, povečan nadzor nad tveganjem za pojav nalezljivih bolezni v 
zgodnji fazi po prihodu migrantov ter boljšo skrb za zdravje migrantov.   
 

 

Več informacij 

Za več informacij glede projekta ali partnerjev, obiščite: www.careformigrants.eu  
 

 

Kontakt 

 Gianfranco Costanzo, dr.med. 

           INMP (National Institute for health, migration and poverty, Rim, Italija)  

               care@inmp.it  

 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje 

           info@nijz.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina izjave predstavlja stališča avtorja in je njegova izključna odgovornost; ne odraža stališč 

Evropske komisije oziroma Agencije potrošnikov, zdravja, kmetijstva in hrane ali katerega koli 

drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobene odgovornosti 

za uporabo informacij, ki jih vsebuje.  
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