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Mednarodna begunska kriza je dosegla kritično točko in
številne evropske države razvijajo politike in načrte za
boljšo podporo migrantom, ki vstopajo v Evropo. Sirijska
državljanjska vojna je povzročila premik velikega deleža prebivalstva s približno sedem do osem milijonov Sirijskih beguncev v sosednjih državah. Poleg Sirijcev se v Evropo preseljujejo tudi ljudje iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana,
Eritreje, Bangladeša ter različnih drugih držav. Med njimi jih
je mnogo soočenih z zdravstvenimi težavami, ekonomskim
propadom ter rasno diskriminacijo. Več kot milijon migrantov
je leta 2015 prispelo v Grčijo brez dokumentov v upanju za
boljšim in varnejšim življenjem na severu Evrope. Vse to pa
je povzročilo velik pritisk na evropske države, ki na tako velik
dotok beguncev niso bile pripravljene. Pomanjkljiv dostop do
zdravljenja je predvsem ogrožujoč za ranljive skupine, kot so
ženske, starejši, zelo mladi, otroci in tisti, ki so že pred odhodom bili slabega zdravja. Primerno nudenje zdravstvene oskrbe je bilo omejeno tudi zaradi nezmožnosti sporazumevanja med migranti ter ostalimi interesnimi skupinami. Zaradi
novonastalih razmer je torej potrebno razviti programe, s katerimi bomo lahko preverili izvedljivost in sprejemljivost predlaganih ukrepov in sprememb migrantske politike, preden jih
implementiramo v polnem obsegu.

CILJ
Cilj projekta EUR-HUMAN je okrepiti oziroma razviti nove
strategije ter razširiti znanje in izkušnje držav članic EU, ki
sprejemajo begunce in migrante, in navsezadnje uspešno
nasloviti različne zdravstvene potrebe prihajajočih ranljivih
skupin, zagotoviti varnost vseh družbenih skupin znotraj Evrope ter jih zavarovati pred specifičnimi rizičnimi dejavniki,
hkrati pa ohraniti čezmejna zdravstvena tveganja na najnižji
možni točki. Naša iniciativa se nanaša tako na zgodnje obdobje pomoči ter dolgoročno nastanitev beguncev v državah gostiteljicah. Primarni cilj tega projekta je identificirati, razviti in
oceniti ukrepe za izboljšanje primarne zdravstvene oskrbe za
begunce in migrante z osredotočenostjo na ranljive skupine.

PROJEKTA
Glavne tarčne skupine projekta (spletna stran: http://eur-human.uoc.gr/) so novo prispeli migranti ter zdravstveni delavci
primarnega nivoja, ki jim bodo omogočali celovito zdravstveno oskrbo v povezavi s socialnimi službami ter državnimi, regionalnimi in lokalnimi interesnimi skupinami, ki se ukvarjajo
s pomočjo beguncem in njihovim družinam.
EUR-HUMAN je zasnovan na evropski politiki zdravstvene
preventive za zdravstvena vprašanja migrantov in beguncev,
ki prihajajo v Evropo. Projekt se bo fokusiral na definiranje,
oblikovanje in evalvacijo ukrepov, ki bodo omogočili razvoj integriranega, v človeka usmerjenega pristopa pri zagotavljanju
primarnega zdravstva za begunce in migrante s posebnim
poudarkom na ranljivih skupinah. Promoviral bo celovito oceno zdravstvenih potreb z uporabo raziskovalne metologije PLA
(učenje in načrtovanje s participacijo) ter NTP (normalizacijsko procesna teorija) za razvoj in implementacijo učinkovitih
ukrepov v izbranih območjih.
Usluge, ki jih bomo nudili so: presejanje za nalezljive bolezni
(npr. norice, rdečke), vodenje kroničnih bolezni (diabetes,
srčna bolezen, rak), nadzor nad cepljenjem, psihološka ocena
in podpora, aplikacija splošnih higienskih ukrepov itd. Poleg
obvladovanja tveganj bo EUR-HUMAN zasnovan kot celoviti
model zdravja in dobrobitja in bo podpiral primerno akutno
primarno obravnavo ter socialno varstvo beguncev in migrantov.
Omenjeni ukrepi vključujejo med drugim razvoj orodij in
praktičnih smernic za zagotavljanje primarne zdravstvene
oskrbe. Pomembno je vedeti, da je začetna točka beleženja
potreb beguncev njihov prihod na vstopne točke v evropske
države, dopolnjeno s ponovnimi ocenami čustvenega, psihosocialnega in fizičnega dobrega počutja med potencialno
selitvijo naprej.

Pravni poduk: Vsebina tega letaka predstavlja poglede avtorja in je izključno njegova odgovornost; ne zavzema pogledov
Evropske komisije in/ali Agencije za potrošništvo, zdravstvo, kmetijstvo in hrano ali katerega koli drugega telesa EU. Evropska
komisija in Agencija ne sprejemata nikakršne odgovornosti za morebitno uporabo tu vsebujočih informacij.
Financiranje: Ta letak je del projekta ‘717319/ EUR-HUMAN’, ki je financiran s strain Zdravstvenih programov EU (2014-2020).
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REZULTATI

Rezultati projekta in pilotne implementacije EUR-HUMAN modela naj bi bili prenosljivi preko EU držav, predvsem najpomembnejših
sprejemnih držav, preko katerih begunci vstopajo v Evropo. To bi bilo doseženo preko diseminacije in aktivnega prenosa znanja,
upoštevajoč kontekst lokalnega okolja.
Projekt EUR-HUMAN bo pomembno prispeval k razvoju in gradnji kapacitet za osebje primarnih zdravstvenih centrov, usmerjenih v lokalno okolje, pa tudi drugih področij primarne oskrbe, vezane na begunce in migrante v državah EU.
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