OBJAVA ZA MEDIJE

CARE: Skupni pristop za zdravje beguncev in
migrantov
CARE je dvanajst-mesečni projekt, ki ga financira EU. Odobren je bil preko
posebnega razpisa v okviru Tretjega programa za ukrepanje Unije na področju
zdravja (2014-2020)
Projekt CARE, ki se je začel aprila 2016, je potekal v petih državah (v Italiji, Grčiji,
Sloveniji, na Hrvaškem in na Malti), vključenih zaradi intenzivnih migracijskih tokov.
Projekt se je pravkar zaključil in dosegel jasne in pomembne rezultate. Ključni izzivi
javnega zdravja v zvezi z migracijskimi tokovi v Evropi so bili usmerjeni v ustrezno
zdravstveno obravnavo in oskrbo migrantov / beguncev, spremljanje nalezljivih
bolezni, usposabljanje ustreznih strokovnjakov ter pripravo informacij z obveščanjem
in pripravo materialov za seznanjanje javnosti. Na področju javnega zdravja je bil
izkoriščen javno-zdravstveni pristop za izdelavo obvestil, namenjenih ciljnim
javnostim.
Partnerstvo je bilo sestavljajo iz široko in visoko usposobljenih strokovnjakov s
področja javnega zdravja in organizacij civilne družbe, z znanstvenim, političnim in
javno zdravstvenim ozadjem, ki so bili zmožni spodbujati in ohranjati dobro zdravje
migrantov in beguncev v državah članicah EU, ki se srečujejo z migrantskimi tokovi.
Projekt je koordiniral Italijanski inštitut za zdravje, migracije in revščino (INMP) v
sodelovanju z italijanskim ministrstvom za zdravje, italijanskim Rdečim križem,
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Pediatrično kliniko AOU Meyer, otroško bolnišnico
Bambino Gesu (OPBG), Oxfam Italia (OIT) iz Italije. Iz Grčije so sodelovali sledeči
deležniki: Praksis nevladne organizacije, Nacionalna šola za javno zdravje (NSPH),
SYN EIRMOS NVO (socialna solidarnost), CMT Prooptiki (CMT) in grški center za
nadzor in preprečevanje bolezni (HCDCP), iz Slovenije Inštitut za javno zdravje
(NIJZ), iz Malte Ministrstvo za zdravje Malte in hrvaški Inštitut za javno zdravje
(CIPH).
Multidisciplinarne skupine projekta CARE so delovale na »vročih točkah» (hot spots),
kjer so begunski in migrantski centri v Grčiji in Italiji, ter uspešno poskrbeli za
izvajanje učinkovitih zdravstvenih storitev za potrebe migrantov/ beguncev ob
uporabi kliničnih protokolov, razvitih v okviru projekta. Razvijal se je elektronski
sistem za sledenje z zdravjem povezanih podatkov, ki se je implementiral v okviru
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projekta. Sestavljen je iz lokalnega zapisovanja v okviru zdravstvenega sistema in
usklajen z vsemi veljavnimi predpisi varovanja osebnih podatkov ter nameščen v
prenosnih računalnikih multidisciplinarnih timov, ki sodelujejo v centrih. Begunci in
migranti prejmejo ključek, kjer so njegovi / njeni ustrezni zdravstveni podatki
shranjeni za spremljanje in obvladovanje zdravja beguncev. To orodje omogoča
kontinuiteto zdravstvenega varstva begunca in migranta ob prehodu v druge
sprejemne centre.
Poleg tega je projekt CARE razvil in preizkusil: 1) sistem sindromskega nadzora, ki
lahko olajša odkrivanje izbruhov nalezljivih bolezni in prispeva k zgodnjemu
odkrivanju tveganj za zdravje v centrih za migrante, 2) izvedel celovito raziskavo o
programih cepljenja na nacionalni ravni in 3) razvil model posredovanja zdravstvenih
informacij o zdravstvenih tveganjih in izbruhih v Sredozemlju, povezanih z
migracijami, ki jih potrebujejo zdravstveni delavci v centrih za migrante.
Projekt CARE je na ravni skupnosti razvil informativno gradivo za širšo javnost, da
bi preprečili obstoječe stereotipe o zdravju migrantov in vplival na obstoječe mite, kot
tudi material za migrante in begunce, ki se osredotoča na njihove pravice dostopa do
zdravstvenih storitev. Izobraževalni seminarji so bil usmerjeni na izboljšanje znanj
zdravstvenih in nezdravstvenih strokovnjakov, ki delajo z migranti / begunci in so
potekali v oktobru, novembru in decembru 2016 v Italiji, na Hrvaškem, na Malti, v
Sloveniji in Grčiji. Nazadnje je projekt CARE razvil priporočila glede strateškega
načrtovanja javnega zdravja glede priseljencev in populacije beguncev ter vlogi
organizacij civilne družbe.
Projektni partnerji so razvili in izvajali skupna orodja, ki so dokazljivo učinkovita in
skladna s cilji, ki so bili prvotno prepoznani kot ključni v projektu.
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Kontakt za medije
Dr. Gianfranco Costanzo, MD
INMP (Nacionalni inštitut za zdravje, migracije in revščino - Rim, Italija)
care@inmp.it

Vsebina tega sporočila za javnost predstavlja stališča le avtorja in je njegov / njen izključni
pristojnosti; ni mogoče šteti, da odraža stališča Evropske komisije in / ali potrošnikov, zdravje,
kmetijstvo in Izvajalske agencije za hrano ali kateri koli drug organ Evropske unije. Evropska komisija
in agencija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo, ki se lahko na podlagi informacij, ki jih
vsebuje.
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