Partnerji
Projektno članstvo je sestavljeno iz strokovnjakov javnega zdravja in organizacij civilnih družb petih evropskih
držav (Italija, Grčija, Malta, Hrvaška, Slovenija), ki imajo znanstveno in politično ozadje ter javno zdravstveno
ekspertizo, s katero lahko zagotovijo, da bo projekt uspešno dosegel vse zadane cilje. Z namenom doseči željene
cilje, se bo projekt CARE izvajal v tesnem sodelovanju z nacionalnimi in lokalnimi institucijami vseh sodelujočih
držav članic.
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Skupni pristop za zdravje beguncev in migrantov
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Kontakt
Vodja projekta
• INMP (Nacionalni inštitut za zdravje, migracije in revščino – Rim, Italija)
• Dr. Gianfranco Costanzo, dr. med.
• 0039 0658558259
• care@inmp.it
Slovenski kontakt
• Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
• info@nijz.si

Vsebina tega letaka predstavlja stališča avtorja in je njegova izključna odgovornost; ne odraža stališč Evropske komisije in/ali Agencije
potrošnikov, zdravja, kmetijstva in hrane ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata
nobene odgovornosti za uporabo na podlagi informacij, ki jih vsebuje.

Sofinanciran v okviru
zdravstvenega programa
Evropske unije

www.careformigrants.eu
www.nijz.si/sl/projekt-care

Ta letak je del projekta 717317/CARE in je prejel sredstva iz zdravstvenih programov Evropske unije (2014-2020)

Zakaj projekt CARE?

Projekt CARE

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.

Projekt CARE si prizadeva zagotoviti dostop do primerne zdravstvene oskrbe migrantom in beguncem s pomočjo
skupnega modela za zagotavljanje zdravstvenega varstva.
Dejavnosti projekta bodo spodbudile usklajevanje na nivoju Evropske unije in omogočile sodelovanje med
zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organi preko Evrope, ter tako krepile razvoj obstoječega strokovnega
znanja in hkrati podpirale javno zdravje.

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.
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Ključne vsebine projekta CARE
Model zdravstvenega varstva
Predlagani model zdravstvenega varstva vključuje orodja, postopke in smernice za upravljanje
nepričakovanih zdravstvenih dogodkov in operativnih odnosov med zdravstvenim osebjem in ostalimi
deležniki. Model bo vsem vpletenim v oporo pri nudenju pomoči migrantom in beguncem na primeren
način, z upoštevanjem zdravstvenih protokolov in postopkov. Model zdravstvene oskrbe bodo izvajale
multidisciplinarne skupine, ki jih bodo sestavljali zdravniki (dermatologi, infektologi, pediatri), psihologi za
mladoletne in medkulturni mediatorji, z namenom migrantom in beguncem zagotoviti ustrezno in celovito
zdravstveno oskrbo v begunskih centrih, vključno z določanjem starosti mladoletnikov brez spremstva.

Spremljanje zdravstvenega stanja migrantov in beguncev
Projekt CARE bo razvil celovit sistem za spremljanje in sledenje zdravstvenega stanja migrantov in
beguncev. Temelji na: a) programu, ki preko vmesnika omogoča zdravnikom in ostalim zdravstvenim
delavcem shranjevanje informacij o zdravstvenem stanju migranta in begunca v lokalno bazo ter b)
prenosljivi napravi za migrante in begunce, ki bo informacije shranjevala in omogočala zdravnikom
dostop do zdravstvenih informacij in tudi možnost popravka predhodno naloženih informacij.

Spremljanje nalezljivih bolezni
Spremljanje nalezljivih bolezni je sestavljeno iz treh delov. V prvi sklop sodi razvijanje in testiranje
sindromskega sistema nadzorovanja in spremljanja, katerega namen je krepitev zmogljivosti hitrega
odkrivanja morebitnih zdravstvenih groženj splošne javnosti. V drugem sklopu se bo preverilo in
ocenilo sedanje politike in navodila cepitvenih shem za novo prispele migrante v različnih državah
Evropske unije. Na koncu pa se bo pripravilo pošiljke informacij o izbruhih nalezljivih bolezni, ki se
pojavljajo po priznanih migrantskih poteh preko mediteranskih držav, naslovljene na zdravstvene
delavce prvih vrst migrantskih tokov.

Javno-zdravstveno načrtovanje
Projekt CARE spodbuja razvoj celovitih načrtov javnega zdravja pomembnih za populacije
migrantov in beguncev, ki temeljijo na združevanju javnega sektorja in organizacij civilne
družbe.
V ta namen bodo zbrane informacije najboljših praks zdravstvene oskrbe migrantov in
beguncev ter poročila, ki bodo vključevala smernice za vzdrževanje novih modelov javno
zdravstvenih politik upravljanja ob upoštevanju z dokazi podprtih znanj.

Usposabljanje
Zdravstveni in ne-zdravstveni strokovnjaki (socialni delavci, medkulturni mediatorji,
prostovoljci, organi pregona, ipd.) bodo dodatno usposobljeni za boljše reševanje zdravstvenih
potreb migrantov ob njihovem prihodu, med potjo in končno ustalitvijo v izbrani državi
gostiteljici članici Evropske unije. Usposabljanje bo vključevalo naslednje teme: dermatološke
težave, nalezljive bolezni, higiena in varnost, kulturne prepreke in komunikacijske sposobnosti,
psihološke težave, pristop do mladoletnika brez spremstva, trgovina z ljudmi. Usposabljanje se
bo osredotočilo na praktično uporabo orodij, ki se bodo razvila v okvirih projekta CARE.

Ozaveščanje
Organizirane bodo kampanje ozaveščanja s poudarkom na napačnih predstavah o migrantih in
beguncih. Kampanje se bodo izvajale na lokalni ravni, predvsem v okoljih z velikim številom
prisotnih migrantov in beguncev.
S tem namenom bo zbrano informativno gradivo, ki bo spodbijalo stereotipe, ki se navezujejo
na zdravstvene grožnje. Poleg tega se bo obvestilo migrante in begunce o njihovi pravici do
zdravstvene oskrbe v državah članicah.

