Εταιρική Σύµπραξη
Η Εταιρική Σύµπραξη του έργου αποτελείται από ένα ευρύ και υψηλής εξειδίκευσης σύνολο φορέων, που περιλαµβάνει αρχές δηµόσιας υγείας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα,
Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία). Οι συνεργαζόµενοι φορείς κατέχουν το απαιτούµενο επιστηµονικό υπόβαθρο στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν µε επιτυχία. Παράλληλα,
προκειµένου να δηµιουργηθούν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα, το έργο CARE θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία
µε τις εθνικές και τοπικές αρχές των εµπλεκοµένων κρατών µελών.

Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και άλλων
µεταναστών
www.inmp.it

www.cri.it

www.praksis.gr

www.syn-eirmos.gr

www.iss.it

www.oxfamitalia.org

www.cmtprooptiki.gr

www.salute.gov.it

www.hzjz.hr

www.nijz.si

www.ospedalebambinogesu.it
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www.meyer.it

www.health.gov.mt
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Επικοινωνία για το έργο / Συντονιστής
• INMP (National Institute for health, migration and poverty – Rome, Italy)
• Dr. Gianfranco Costanzo, MD
• 0039 0658558259
• care@inmp.it
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www.esdy.edu.gr

www.keelpno.gr
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Eθνικό Σηµείο Επαφής
• Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ)
• ∆ρ. Γεώργιος Κουλιεράκης, Ph.D.
• 0030 2132010169
• gkoulierakis@esdy.edu.gr

Αυτό το φυλλάδιο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα του µόνο, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη. ∆εν µπορεί να
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή του Εκτελεστικού Οργανισµού για τους Καταναλωτές, την Υγεία,
τη Γεωργία και τα Τρόφιµα ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός
Οργανισµός δεν αποδέχονται καµία ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο φυλλάδιο.

Συγχρηματοδοτούμενο
από το Πρόγραμμα Υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2014-2020)

www.careformigrants.eu

To φυλλάδιο αυτό είναι µέρος του έργου “717317/ CARE”, το οποίο έχει λάβει χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της Υγείας (2014-2020).

Το σκεπτικό του έργου CARE

Περιγραφή του έργου CARE

Το 2015, καταγράφηκαν 1.015.078 αφίξεις µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την
Ισπανία µέσω των θαλάσσιων οδών (UNHCR). Αυτά τα ιδιαίτερα υψηλά νούµερα αφίξεων έχουν εντείνει την ανάγκη
για παροχή κατάλληλης υγειονοµικής περίθαλψης σε µετανάστες και πρόσφυγες, ιδιαίτερα στα σηµεία εισόδου, µε
έµφαση σε εξειδικευµένα εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΟΥ συνιστά να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες που έχουν ανάγκη την προστασία της υγείας τους, έχουν
πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη, µε έµφαση στις πιο ευάλωτες οµάδες (π.χ. ανήλικοι, έγκυες γυναίκες,
ηλικιωµένοι). Συνολικά, το φαινόµενο της µετανάστευσης έχει διακρατικό χαρακτήρα και η αντιµετώπιση του αποτελεί
άµεση προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ως επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών της Ε.Ε. και η χρήση µιας κοινής προσέγγισης µεταξύ των υγειονοµικών αρχών και των επαγγελµατιών
υγείας, ιδιαίτερα εκείνων των κρατών που αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο βάρος της µεταναστευτικής κρίσης.

Το έργο CARE έχει ως στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των µεταναστών και προσφύγων σε κατάλληλη φροντίδα
υγείας, µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου µοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας.
Οι δράσεις του έργου CARE αναµένεται να ενισχύσουν το συντονισµό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσα από τη
συνεργασία των επαγγελµατιών υγείας και των εθνικών υγειονοµικών αρχών, προάγοντας την ανάπτυξη σχετικής
γνώσης και προασπίζοντας τη δηµόσια υγεία.
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Τα βασικά µέρη του έργου CARE
Μοντέλο υγειονοµικής περίθαλψης
Το προτεινόµενο µοντέλο υγειονοµικής περίθαλψης περιλαµβάνει εργαλεία, διαδικασίες και πρωτόκολλα για τη
διαχείριση κλινικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των επιχειρησιακών σχέσεων µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας
και άλλων εµπλεκόµενων µερών. Το µοντέλο αυτό θα βοηθήσει τους εµπλεκόµενους φορείς να διαχειριστούν το
µεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσµό µε κατάλληλο τρόπο, µε βάση τα πρωτόκολλα υγείας και τις διαδικασίες
που θα αναπτυχθούν. Το µοντέλο θα εφαρµοστεί από πολυεπιστηµονικές οµάδες, οι οποίες θα αποτελούνται από
ιατρούς (δερµατολόγους, γιατροί λοιµωδών ασθενειών, παιδίατροι) ψυχολόγους εφήβων και διαπολιτισµικούς
διαµεσολαβητές, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται στα hotspots και στα
κέντρα µεταναστών λαµβάνουν κατάλληλη και ολοκληρωµένη υγειονοµική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένου του
προσδιορισµού της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Παρακολούθηση της κατάσταση της υγείας των µεταναστών και των προσφύγων
Το έργο CARE περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της κατάστασης της υγείας των µεταναστών και των προσφύγων. Βασίζεται σε: α) ένα λογισµικό που παρέχει στους
ιατρούς και τους επαγγελµατίες υγείας µία εφαρµογή που τους επιτρέπει να αποθηκεύσουν τα δεδοµένα υγείας των
µεταναστών/ προσφύγων σε µία τοπική βάση δεδοµένων, β) µια φορητή συσκευή, που θα παραδοθεί σε µετανάστες και
πρόσφυγες και θα περιλαµβάνει τα υγειονοµικά τους δεδοµένα, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους
ιατρούς να είναι ενήµεροι για την πορεία του ασθενούς και παράλληλα να τα επικαιροποιούν.

Παρακολούθηση µεταδιδόµενων ασθενειών
Πρώτον, το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει πιλοτικά ένα σύστηµα συνδροµικής επιτήρησης, για να ενισχύσει
την ικανότητα ταχείας ανίχνευσης πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δηµόσια υγεία. ∆εύτερον, θα
διεξαχθεί µια µελέτη, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η τρέχουσα πολιτική εµβολιασµών, στους νεοαφιχθέντες µετανάστες
σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τρίτον, θα παραχθούν αναφορές µε στοχευµένες πληροφορίες σχετικά µε τις
εξάρσεις µεταδοτικών ασθενειών, που συµβαίνουν κατά µήκος των αναγνωρισµένων µεταναστευτικών οδών της
Μεσογείου για επαγγελµατίες υγείας πρώτης γραµµής.

Σχεδιασµός ∆ηµόσιας Υγείας
Το έργο CARE στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη ολοκληρωµένων σχεδίων δηµόσιας υγείας, σχετικά µε τους
πληθυσµούς των µεταναστών και προσφύγων, µέσα από συνέργειες µεταξύ του δηµόσιου τοµέα και των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, θα συλλεχθούν πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε τις βέλτιστες
πρακτικές στον τοµέα της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης σε µετανάστες και πρόσφυγες. Βάσει των ευρηµάτων θα
παραχθούν εκθέσεις, καθώς επίσης και κατευθυντήριες γραµµές, µε στόχο τη δηµιουργία νέων µοντέλων
διακυβέρνησης των δηµόσιων πολιτικών υγείας που θα στηρίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία.

Εκπαίδευση
Οι επαγγελµατίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισµικοί
διαµεσολαβητές, εθελοντές, φορείς επιβολής του νόµου, κλπ.) θα εκπαιδευτούν για την καλύτερη αντιµετώπιση
των αναγκών υγειονοµικής περίθαλψης των µεταναστών κατά την πρώτη άφιξή τους, κατά τη διάρκεια της
µετακίνησής τους και κατά την διαµονή τους στα κράτη µέλη της Ε.Ε. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες
θεµατικές: δερµατολογικά προβλήµατα, µεταδοτικές ασθένειες, υγιεινή και ασφάλεια, πολιτισµικά θέµατα και
δεξιότητες επικοινωνίας, ψυχολογικά προβλήµατα, µεθόδους προσέγγισης των ασυνόδευτων ανηλίκων, εµπορία
ανθρώπων. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στη χρήση και την πρακτική εφαρµογή των εργαλείων
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
Στο πλαίσιο του έργου, θα διοργανωθούν εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο
ευρύ κοινό, µε έµφαση στην αντιµετώπιση των εσφαλµένων αντιλήψεων σχετικά µε τους µετανάστες και τους
πρόσφυγες. Οι εκστρατείες θα πραγµατοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης
µεταναστών και προσφύγων. Για το σκοπό αυτό, θα παραχθεί ενηµερωτικό υλικό, µε στόχο να συµβάλλει στη
καταπολέµηση των στερεοτύπων που σχετίζονται µε απειλές κατά της υγείας. Επιπλέον, θα παραχθεί
ενηµερωτικό υλικό για την ενηµέρωση των µεταναστών και των προσφύγων για τα δικαιώµατα τους σχετικά µε
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης στα κράτη µέλη της ΕΕ.

