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پیش سخن 
بحران پناهندگان و مهاجرت بین المللی به نقطه بسیار مهم وحساسی رسیده 
است . در نتیجه بسیاری از کشورهای اروپایی در ،صدد  طراحی و توسعه 
سیاست های مختلف می باشند تا نقش خود را در حمایت از این قشر آسیب 
پذیر و ورود انها  به اروپا به شیوه ای بهتر تعریف کنند. جنگ های داخلی 

سوریه تا کنون به نقل مکان درصد زیادی ازساکنین ان منجر شده است.
برآورد شده است که در حدود هفت)7( و یا هشت )8( ملیون نفر جمعیت این 
کشور به کشورهای همسایه مهاجرت کرده اند. عالوه بر سوریه مهاجران 
از افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، اریتره، بنگالدش و ملیت های مختلف 
دیگردر شمار مهاجرت کنندگان به کشورهای اروپایی دیده می شوند. دراین  
بسیاری  ،عده  برند  می  سر  به  اروپا  در  که  مهاجرانی  و  پناهندگان  میان” 
بهداشتی  اولیه  امکانات  نبود   : ازانها گریبانگیر مشکالت متعددی از جمله 

–مشکالت وفقر اقتصادی و بحران های تبعیض نژادی هستند.
در سال 5102بیش از یک میلیون از  پناهندگان و مهاجران وارد کشور 
یونان شده اند در حالی که تالش انها  برای سفر به کشورهای اروپای شمالی 
است .آنها بر این باور هستند که این تغییر  آنها را به یک فرصت جدید برای 
یک زندگی بهتر و امن ترمی رساند .وضعیت اخیر  فشار قابل توجهی را 
متوجه این کشورها ساخته است  زیرا کشورهای اروپایی امادگی کافی برای 
مقابله با هجوم این مقیاس از پناهندگان را نداشته است . عدم دسترسی به 
خدمات بهداشتی مناسب و الزم جهت گروه های آسیب پذیر، از جمله زنان، 
سالمندان، کودکان، و یا کسانی که مبتال به بیماری های مزمن هستنداز جمله 
مشکالت موجود است . ارزیابی نیازهای بهداشتی تنها به یک گفت و گو بین 
پناهندگان، مدیران بهداشت حرفه ای و مقامات محلی محدود شده است.واین 
نا هماهنگی موجود  بحران کنونی را برجسته کرده و نیاز به طراحی برنامه 
آزمایشی برای ارزیابی مداخالت مناسب قبل از اجرای ان را می طلبد  واین 

کاربردی است در مقیاس بزرگ.

اهداف
هدف برتر این پروژه بهبود شایستگیNAMUH-RUE و مهارت 
عضو  اروپایی  کشورهای  در  تجربه  و  دانش   ، ای  حرفه  های 
اتحادیه اروپااست . کشورهای پناهنده و مهاجرپذیر ازوپا، جهت 
درمان کارآمد و موثرو رسیدگی به نیازهای بهداشتی مختلف این 
گروه های آسیب پذیرو محافظت از ساکنین کشورهای اروپایی در 
برابر خطرات احتمالی ان است ، همچنین تمرکزان به حفاظت از 
نیازهای پزشکی و درمانی مهاجران و پناهندگان در بدو ورودشان  
کشور  به  رسیدن  زمان  تا  پیگیری  و  مراقبت  وهمچنین  اروپا  به 
برنامه  این  اصلی  هدف  باشد.  می  معطوف  مقصدشان  و  نهایی 
است شناسایی، طراحی و ارزیابی مداخالت به منظور بهبود ارائه 
مراقبت های بهداشتی اولیه برای پناهندگان و مهاجران، با تاکید بر 

گروه های آسیب پذیر است.

)http://eur-human.uoc.gr(م���ه���اج���ری���ن و  پ��روژه   هدف اصلی 
پناهندگان تازه وارد هستند.  بهداشت حرفه ای و ارایه مراقبتهای اولیه 
جامع  وخدمات  اجتماعی  خدمات  ارایه  راستای  در  جامع  طرحهای  و 

پزشکی  در سطح ملی  منطقه ای و محلی می باشد 
طرح )RUE-NAMUH(برنامه ای بر اساس سیاستهای  اروپا برای 
جلوگیری از مشکالت بهداشتی پناهندگان و مهاجرانی که در  کشورهای 
شناسایی،  برنامه   این  ازطرح   هدف   . شوند  می  داده  اسکان  اروپایی 
طراحی و ارزیابی و اعمال مراکزی در جهت توسعه محور رویکردهای 
یکپارچه انسانی به نسبت  ارائه خدمات بهداشتی اولیه برای پناهندگان 
و مهاجران، به ویژه با تمرکز بر گروه های آسیب پذیراجتماعی است . 
المللی مانند یادگیریهای  استفاده وبهره گیری از تکنیک ها و علوم بین 
مشارکتی و نظریه فرایند نرمال کمک های شایان ذکری برای طراحی و 
انجام مداخالت موثر در زمینه های کاربردی  در نقاط از پیش تعیین شده 

جهت به انجام رساندن پروژه خواهد داشت .
خدمات عبارتند از: کنترل بیماری های قابل انتقال )به عنوان مثال، آبله 
مرغان، سرخک(، مدیریت بیماری های مزمن )به عنوان مثال دیابت، 
روانی  ارزیابی  واکسیناسیون،  پوشش  نظارت  قلبی، سرطان(،  بیماری 
 .. غیره  و  بهداشت  و  سالمت  عمومی  معیارهای  اجرای  از  حمایت  و 
عالوه بر مدیریت کاهش ریسک پروژه )RUE-NAMUH(بر اساس 
یک مدل جامع از سالمت عمومی پی ریزی شده است واز ارایه خدمات 
اجتماعی عوامل مسول به پناهندگان و مهاجرین نیز حمایت خواهد کرد.

جهت  عملی  دستورالعملهای  و  ابزار  توسعه   : شامل  خدمات  گونه  این 
ارایه خدمات و مراقبتهای اولیه بهداشتی است. الزم به ذکر است شروع 
یک  به  انها  ورود  ابتدای  در  مهاجرین  و  پناهندگان  نیازهای  ارزیابی 
کشور اروپایی مبدا به همان اندازه حایز اهمیت است که توجه و رسیدگی 
به نیازهای عا طفی – روانی وبهداشتی و سالمت انها در کشور اروپایی 

مقصد اهمیت دارد .

پروژه

HUman Movement and Advisory Network

تکذیب نامه:اطالعات مندرج در این برگه صرفا دیدگاه نویسنده ان است و کمیسیون اروپایی و یا شورای کمیسیون های اتحادیه اروپا
مسوولیتی راجع به مندرجات ان ندارند .

تامین مالی :
این بروشور بخشی از پروژه (اورو-هیومن 913717) است که بودجه ان از برنامه بهداشت و درمان کمیسیون اروپا تامین شده
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النتائج
HUman Movement and Advisory Network

نتایجی که از طرح )NAMUH-RUE( مدل کنترل خلبان این طرح انتظار می رود موضوع انتقال تکنولوژی در تمامی اروپا و خصوصا کشورهای مهاجرپذیر 
عضو اتحادیه اروپا با توجه به موقعیت محلی انها است .

 یاهتبقارم زکارم رد لغاش ینامرد و یتشادهب زکارم رد راک یورین یاهتراهم  هعسوت هب یهجوت لباق روط هب )NAMUH-RUE( حرط
. داد دهاوخ هیارا زاین دروم زکارم رد و ییاپورا یاهروشک یمامت رد هزور همه تروص هب ار دوخ تامدخ و درک دهاوخ کمک هیلوا

جهت کسب اطالعات بیشتر :
 sinoiL sostirhC خریستوس  لیونیس

ستاد پزشکی عمومی و مراقبتهای اولیه پزشکی
مدیر بالینی پزشکی اجتماعی و خانواده

بخش پزشکی دانشگاه کرت

Website: http://www.fammed.uoc.gr/

تلفن :12649301820300
فاکس: 3301820300

 :دینک رارقرب طابترا ام اب دیناوت یم هک یلیمیا
eurhuman@galinos.med.uoc.gr, lionis@galinos.
med.uoc.gr

/rg.cou.namuh-rue//:ptth :  سایت الکترونیکی 

االتصال

همکاری اعضای پروژه

Coordinator, 
 University of Crete, (UOC),

Greece 

Stichting Katholieke 
Universiteit,(RUMC), Nijmegen, 

Netherlands 

The University of Liverpool, 
(UoL), Liverpool, 
United Kingdom 

Stichting Nederlands Instituut 
Yoor Onderzoek van de Gezond-

heidszorg (NIVEL), Utrecht, Nether-
lands 

Sveuciliste u Zagrebu Filozofski 
Fakultet (FFZG), Zagreb, Croatia

Medizinische Universitaet Wien 
(MUW), Vienna, Austria 

Univerza v Ljubljani (UL), 
Ljubljana, Slovenia

European Forum for Primary 
Care (EFPC), Utrecht, 

Netherlands 

 Azienda Unita’ Sanitaria Locale 
Toscana Centro - AUSL 11, Italy

Debreceni Egyetem (UoD), 
Debrecen, Hungary 

Stichting ARQ (ARQ), Diemen, 
Netherlands

تکذیب نامه:اطالعات مندرج در این برگه صرفا دیدگاه نویسنده ان است و کمیسیون اروپایی و یا شورای کمیسیون های اتحادیه اروپا
مسوولیتی راجع به مندرجات ان ندارند .

تامین مالی :
این بروشور بخشی از پروژه (اورو-هیومن 913717) است که بودجه ان از برنامه بهداشت و درمان کمیسیون اروپا تامین شده

)0202-4102( ا

http://www.fammed.uoc.gr/
mailto:eurhuman%40galinos.med.uoc.gr?subject=Eur-Human%20Information
mailto:lionis%40galinos.med.uoc.gr?subject=Eur-Human%20Informaaion
mailto:lionis%40galinos.med.uoc.gr?subject=Eur-Human%20Informaaion
http://eur-human.uoc.gr/

