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CÉLKITŰZÉS
A nemzetközi menekültügyi válság kritikus fejezethez érkezett. Ép-
pen ezért számos európai országban irányelveket és terveket dol-
goznak ki, hogy az Európába belépő menekülteket támogatni tud-
ják. A szíriai polgárháború azt eredményezte, hogy a szír lakosság 
nagy része, körülbelül 7-8 millió ember a szomszédos országokba 
települt át. Az Európába irányuló menekültáradat a szír beván-
dorlókon kívül, kiterjed az Afganisztánból, Pakisztánból, Irakból, 
Iránból, Eritreából, Bangladesből és más nemzetiségű országokból 
érkező bevándorlókra is. Az Európába áttelepült menekülteknek 
kihívást jelentenek az egészségügyi problémák, a gazdasági 
problémák és a faji diszkrimináció kezelése. Több mint egymil-
lió menekült érkezett 2015-ben Görögországba érvényes doku-
mentumok nélkül, azzal a szándékkal, hogy onnan észak-európai 
országokba utaznak majd, amelyek szerintük nagyobb biztonságot 
nyújtanak és ahol majd új életet tudnak kezdeni. Azonban a jelen-
legi bevándorlási helyzet, jelentős megterhelést okoz az európai 
országoknak, amelyek nem voltak megfelelően felkészülve arra, 
hogy kezelni tudják a beáramló menekültek számának ilyen 
léptékű növekedését. Az egészségügyi kezelésekhez való hozzá-
férés hiánya különösen fontos kérdés a sérülékeny csoportok, pé-
ldául a nők, az idősek, a nagyon fiatalok és a gyermekek körében, 
valamint érinti a korábban is rossz egészségi állapotban lévőket is. 
A megfelelő egészségügyi felmérést akadályozta a menekültek és a 
különböző érdekcsoportok közötti elégtelen párbeszéd. A jelenlegi 
menekültügyi válság szükségessé tette programok megtervezését 
és a tervezett intézkedések megvalósíthatóságának és elfogad-
hatóságának tesztelését, mielőtt széles körben alkalmaznák azo-
kat. 

DIE ZIELSETZUNG
Az EUR-HUMAN project célja a készségek és képességek erősítése 
és fejlesztése. Célul tűzte ki továbbá a menekülteket és a beván-
dorlókat befogadó EU tagállamok tudásának és tapasztalatának 
bővítését, végső célja pedig az, hogy sikeresen és hatékony módon 
kezeljék ezen veszélyeztetett csoportok különböző egészségügyi 
szükségleteit. Fontos, hogy az ezekben az európai országokban élő 
populáció összes csoportjának biztosítsák a megfelelő védettséget, 
valamint megóvják őket a specifikus kockázati tényezőktől és ezzel 
egyidejűleg csökkentsék a határokon átnyúló egészségügyi kock-
ázatokat. Ez a kezdeményezés kiterjed a menekültek megérkezésé-
nek korai szakaszára, valamint az európai befogadó országban való 
hosszabb távú letelepedésre is vonatkozik. A projekt elsődleges célja 
az, hogy azonosítsa, megtervezze és felmérje az intézkedések szük-
ségességét, tehát, hogy javítsa a menekültek és bevándorlók egész-
ségügyi alapellátását. Ezen intézkedések középpontjában a veszély-
eztetett csoportok állnak.

Az EUR-HUMAN (honlap: http://eur-human.uoc.gr/) projekt 
fő célcsoportja az újonnan érkező menekültek és migráns cso-
portok. Cél, hogy számukra egészségügyi szakemberek által 
nyújtott integrált egészségügyi alapellátást biztosítsanak, bev-
onva a holisztikus szemléletű ellátást is. Mindezen szervezetek 
együttműködve a szociális ellátórendszerrel, valamint a nemzeti, 
regionális és helyi érdekelt felekkel, közösen tudnak megfelelő 
segítséget nyújtani a menekültek- és családjaik számára.
Az EUR-HUMAN projekt tervezete az európai országokba érkező 
migránsokra és menekültekre vonatkozó európai egészségügyi 
megelőzési előírásokra alapul. A projekt középpont-jában az áll, 
hogy meghatározzák, megtervezzék és értékeljék azokat az intéz-
kedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy fejlesszék az integrált 
emberközpontú egészségügyi alapellátás biztosítását a menekül-
tek és bevándorlók számára, különös tekintettel a sérülékeny 
csoportokra. A projekt akképpen mozdítja elő az átfogó egész-
ségügyi igényfelmérést, hogy használja a “ Participatory Learn-
ing and Action” (PLA) kutatási módszertanát valamint a “Nor-
malizációs Folyamatelmélet”-et (Normalization Process Theory 
- NPT), hogy hatékony intézkedéseket tervezzen meg és vezessen 
be a kiválasztott végrehajtási területeken.
Az intézkedések közé tartoznak: a fertőző betegségek szűrése (pl 
bárányhimlő, kanyaró), a krónikus betegségek kezelése (cukor-
betegség, a szívbetegség, rák), a védőoltások meglétének megfi-
gyelése, pszichológiai vizsgálat és támogatás, általános higiéniai 
intézkedések stb.. A kockázatok kezelésén felül, az EUR-HUMAN 
az egészség és a jólét holisztikus modelljén alapul és támogatja 
a menekültek és bevándorlók számára nyújtott megfelelő akut, 
egészségügyi alapellátást és a szociális ellátást. 
Ilyen intézkedések közé tartozik, többek között eszközök (tools) 
és gyakorlati irányelvek (guideline) kifejlesztése az egészségü-
gyi alapellátást nyújtók számára. Fontos megjegyezni, hogy a 
menekültek szükségleteinek elsődleges meghatározásának az 
első európai országba történő érkezéskor kell kezdődnie, folyam-
atosnak kell lennie, mindamellett az érzelmi-, pszichoszociális- és 
fizikai jólét újraértékelése minden változás és esetleges áthely-
ezés során vizsgálandó.
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Az  EUR-HUMAN projekt modell eredményei és a pilot-szakasz bevezetése várhatóan alkalmazható lesz az EU-s országokban, külö-
nösen a fő fogadó országokban, amelyeken keresztül a menekültek belépnek Európába. Mindezt terjesztéssel és tudásátadással 
lehet elérni, viszont mindig figyelembe kell venni a helyi viszonyokat.
Az EUR-HUMAN projekt jelentősen hozzájárul majd az EU országaiban a közösség-orientált alapellátási központok (Community 
Oriented Primary Care Centers) illetve a már meglévő alapellátási intézmények csapatának kapacitás- fejlesztéséhez és kiépíté-
séhez, a menekült- és bevándorló ellátást figyelembe véve. 
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Tel: +30 2810 394718, Fax: +30 2810 394861
Email: eurhuman@galinos.med.uoc.gr, lionis@galinos.med.uoc.gr
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