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CARE: Κοινή προσέγγιση για την υγεία των 

προσφύγων και άλλων μεταναστών 

Το έργο CARE, διάρκειας 12 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ και έχει εγκριθεί 
μέσω ειδικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του Τρίτου Προγράμματος Δράσης στον 

Τομέα της Υγείας (2014-2020) 

 
 

Το έργο CARE, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και εφαρμόστηκε σε πέντε κράτη, 
που τα αφορά η έντονη μεταναστευτική πίεση (πχ. Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, 
Κροατία και Μάλτα), και μόλις έφτασε στο τέλος  του, επιτυγχάνοντας καθαρά και 
συμπαγή αποτελέσματα. Οι βασικές προκλήσεις της δημόσιας υγείας που 
σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη αντιμετωπίστηκαν μέσω 
της στοχευμένης και κατάλληλης παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους 
μετανάστες / πρόσφυγες, μέσω της παρακολούθησης των μεταδοτικών ασθενειών, 
της κατάρτισης σχετικών επαγγελματιών, καθώς και της παραγωγής και διάδοσης 
πληροφοριών και υλικού ευαισθητοποίησης. Αξιοποιώντας την προσέγγισή του στη 
δημόσια υγεία, το έργο CARE εξέδωσε, επίσης, στοχευμένες συστάσεις για τη 
δημόσια υγεία.  
 
Η συνεργασία αποτελείται από ένα ευρύ και υψηλά εξειδικευμένο φάσμα αρχών 
δημόσιας υγείας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατέχοντας το 
απαιτούμενο επιστημονικό και πολιτικό υπόβαθρο στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
ικανό να εξασφαλίσει την επίτευξη του γενικού στόχου του έργου που αφορά στην 
προώθηση και διατήρηση της καλής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων 
στα κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν έντονη μεταναστευτική πίεση.  Το έργο 
συντονίστηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Υγείας, Μετανάστευσης και Φτώχειας (INMP) 
με τη συμμετοχή του Ιταλικού Υπουργείου Υγείας, τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, το  
Istituto Superiore di Sanità (ISS), το Παιδιατρικό Νοσοκομείο  AOU Meyer, το 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù (OPBG) και την Oxfam Italia (OIT) από την 
Ιταλία. Επίσης, από την Ελλάδα συμμετείχαν οι ΜΚΟ Praksis, Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ΣΥΝ ΕΙΡΜΟΣ ΜΚΟ, CMT Προοπτική (CMT) και το Κέντρο 
Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Επιπροσθέτως, το Εθνικό 
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (NIJZ) από τη Σλοβενία, το Υπουργείο Υγείας της 
Μάλτας και το Κροατικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (CIPH) συμπεριλήφθηκαν στη 
συνεργασία του CARE. 
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Συγκεκριμένα, οι διεπιστημονικές ομάδες του έργου CARE, που εργάζονται στα 
στοχευμένα hotspots και στα κέντρα υποδοχής μεταναστών/προσφύγων στην 
Ελλάδα και την Ιταλία, παρείχαν με επιτυχία αποτελεσματικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης στις ανάγκες των μεταναστών / προσφύγων, 
χρησιμοποιώντας τα κλινικά πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 
Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης της υγείας των μεταναστών/προσφύγων, το οποίο αποτελείται 
από ένα τοπικό λειτουργικό σύστημα καταγραφής δεδομένων υγείας - 
συμμορφούμενο με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς- που έχουν εγκατασταθεί 
στους φορητούς υπολογιστές των διεπιστημονικών ομάδων στα συμμετέχοντα 
hotspots και μία συσκευή usb, που παρέχεται σε κάθε μετανάστη, στην οποία 
αποθηκεύονται τα σχετικά δεδομένα υγείας του για μελλοντικές δραστηριότητες 
παρακολούθησης. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη συνέχεια της υγειονομικής 
περίθαλψης του μετανάστη στις μεταγενέστερες μεταφορές του σε άλλα κέντρα 
υποδοχής. 
 
Επιπλέον, το πρόγραμμα CARE ανέπτυξε και εφάρμοσε πιλοτικά: 1) ένα σύστημα 
συνδρομικής επιτήρησης το οποίο μπορεί να διευκολύνει την ανίχνευση επιδημιών 
μολυσματικών ασθενειών και να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων 
περιστατικών δημόσιας υγείας στα κέντρα υποδοχής, 2) να διεξαγάγει συνολική 
έρευνα σχετικά με τις πολιτικές εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο , και 3) ένα μοντέλο 
για την διάδοση ταξιδιωτικών πληροφοριών για τις ανάγκες πληροφόρησης των 
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στα κέντρα υποδοχής και τις 
συνεχιζόμενες εξάρσεις στις μεσογειακές μεταναστευτικές οδούς. 
 
Σε κοινοτικό επίπεδο, το έργο CARE έχει αναπτύξει ενημερωτικό υλικό για το ευρύ 
κοινό, προκειμένου να καταπολεμήσει τα υφιστάμενα στερεότυπα σχετικά με την 
υγεία των μεταναστών και την απομυθοποίηση των υφιστάμενων μύθων, καθώς και 
υλικό για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, που επικεντρώνεται στο δικαίωμα 
πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, σεμινάρια 
κατάρτισης απευθυνόμενα σε επαγγελματίες υγείας και μη, που εργάζονται με 
μετανάστες / πρόσφυγες πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο του 2016 στην Ιταλία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και την Ελλάδα. 
Τέλος, το έργο CARE έχει αναπτύξει συστάσεις σχετικά με τον στρατηγικό 
σχεδιασμό για τη δημόσια υγεία όσον αφορά τους πληθυσμούς μεταναστών και 
προσφύγων και τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Συνολικά, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν και εφάρμοσαν κοινά εργαλεία που 
απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους και τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους 
που προσδιορίστηκαν αρχικά από το έργο. 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους εθνικούς εταίρους, παρακαλώ 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.careformigrants.eu 

 

http://www.careformigrants.eu/
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Υπεύθυνος έργου 

Dr Gianfranco Costanzo, MD 

INMP (Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία, τη Μετανάστευση και τη Φτώχεια - Ρώμη, Ιταλία) 

care@inmp.it 

 

   

Το περιεχόμενο αυτού του δελτίου τύπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και φέρει 

την ευθύνη˙ δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή 

τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων ή οποιουδήποτε άλλου 

οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός δεν αποδέχονται καμία 

ευθύνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο φυλλάδιο.  
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