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Σχετικά
Η διεθνής προσφυγική/μεταναστευτική κρίση έχει φτάσει σε ένα
πολύ κρίσιμο σημείο με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να
σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν πολιτικές με σκοπό να καθορίσουν
καλύτερα τον ρόλο τους στη στήριξη των ευάλωτων αυτών
πληθυσμών που εισέρχονται στην Ευρώπη. Ο συριακός εμφύλιος
πόλεμος είχε μέχρι τώρα ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση
μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού της χώρας. Εκτιμάτε ότι περίπου
επτά με οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει σε
γειτονικές χώρες. Εκτός από Σύριους, στην Ευρώπη φτάνουν και
μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράκ, το Ιράν,
την Ερυθραία, το Μπαγκλαντές καθώς και από διάφορες άλλες
εθνικότητες. Μεταξύ των προσφύγων και μεταναστών που έχουν
εγκατασταθεί σε χώρες της Ευρώπης, πολλοί είναι αυτοί που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ή οικονομικά ζητήματα και
φυλετικές διακρίσεις.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες
έφτασαν στην Ελλάδα το 2015 προσπαθώντας να ταξιδέψουν
προς τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πιστεύουν ότι θα
βρουν μια νέα ευκαιρία για μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή.
Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση έχει ασκήσει σημαντική πίεση
στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες
για να αντιμετωπίσουν μια εισροή αυτής της κλίμακας. Η
έλλειψη πρόσβασης στις κατάλληλες και απαραίτητες υπηρεσίες
υγείας είναι ένα ιδιαίτερο θέμα για τις ευπαθείς ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ηλικιωμένων, των
παιδιών, ή εκείνων που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα. Η
σωστή αξιολόγηση των αναγκών υγείας υπήρξε περιορισμένη
λόγω ενός ελλειμματικού και προβληματικού διαλόγου μεταξύ των
προσφύγων, των επαγγελματιών υγείας και των τοπικών φορέων.
Η τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει την ανάγκη για τον πιλοτικό
σχεδιασμό προγραμμάτων για την αξιολόγηση των κατάλληλων
παρεμβάσεων πριν αυτές υλοποιηθούν και εφαρμοστούν σε ευρεία
κλίμακα.

Στόχος
Στόχος του έργου EUR-HUMAN αποτελεί η ενίσχυση ικανοτήτων
και δεξιοτήτων, γνώσης και εμπειρίας στις ευρωπαϊκές χώρες
κράτη-μέλη της ΕΕ που δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες,
με σκοπό την αποτελεσματική και ουσιαστική αντιμετώπιση
των διαφόρων αναγκών υγείας των ευπαθών αυτών ομάδων,
καθώς και την προστασία όλων των πληθυσμιακών ομάδων των
ευρωπαϊκών αυτών χωρών από συγκεκριμένους παράγοντες
κινδύνου. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση
τόσο στη πρώιμη περίοδο άφιξης τους στην Ευρώπη όσο και στη
μακροπρόθεσμη εγκατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι ο
τελικός τους προορισμός. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος
αυτού είναι να προσδιορίσει, να σχεδιάσει και να αξιολογήσει τις
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας για τους πρόσφυγες και μετανάστες, με έμφαση
στις ευάλωτες ομάδες.

Το Πρόγραμμα
Οι ομάδες στόχος του έργου EUR-HUMAN (ιστοσελίδα http://eurhuman.uoc.gr/) είναι νέο-αφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες,
επαγγελματίες υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που
εμπλέκονται στην παροχή ολιστικής και ολοκληρωμένης φροντίδας
υγείας καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την
παροχή φροντίδας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος EUR-HUMAN βασίζεται
στην ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης προβλημάτων υγείας
που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες που μετεγκαθίστανται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος
αυτού είναι ο προσδιορισμός, η σχεδίαση και η αξιολόγηση
παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων για την παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες,
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες. Η χρήση διεθνών
επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών όπως το Participatory
Learning and Action (PLA) και το Normalization Process Theory (NPT)
θα βοηθήσουν σημαντικά να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν
αποτελεσματικές παρεμβάσεις στις επιλεγμένες περιοχές
εφαρμογής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: έλεγχος
μεταδοτικών ασθενειών (π.χ. ανεμοβλογιά, ιλαρά), διαχείριση
χρόνιων ασθενειών (π.χ διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, καρκίνος),
την επιτήρηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ψυχολογική αξιολόγηση
και υποστήριξη, η εφαρμογή των γενικών μέτρων υγιεινής κ.λπ.
Εκτός από τη διαχείριση του κινδύνου, το EUR-HUMAN έργο θα
στηρίζεται στο ολιστικό μοντέλο της υγείας και θα υποστηρίζει
την παροχή της κατάλληλης πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Τέτοιες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη
εργαλείων και πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για την
παροχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι η εκκίνηση για την αξιολόγηση των αναγκών των
προσφύγων είναι το σημείο εισόδου σε μια ευρωπαϊκή χώρα με
συνεχή, ωστόσο αξιολόγηση της συναισθηματικής, ψυχοκοινωνικής
και σωματικής ευεξίας σε κάθε επόμενη χώρα μετάβασης καθώς
και στη χώρα τελικού προορισμού.
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Aποτελέσματα

Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα και η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου του EUR-HUMAN θα αποτελέσουν το αντικείμενο
μεταφοράς τεχνογνωσίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ιδιαιτέρως των κυρίων χωρών εισόδου και υποδοχής προσφύγων,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες.
Το έργο EUR-HUMAN θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού υγείας που εργάζεται στα
κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και παρέχει καθημερινά σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπηρεσίες υγείας στους
πληθυσμούς αυτούς.

Συμμετέχοντες Οργανισμοί

Coordinator -Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,(UOC),
Ελλάδα

Stitching Katholieke Universiteit,
(RUMC), Ναϊμέγκεν,
Ολλανδία

The University of Liverpool,
(UoL), Λίβερπουλ,
Ηνωμένο Βασίλειο

Stichting Nederlands Instituut
Yoor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Ουτρέχτη,
Ολλανδία

Sveuciliste u Zagrebu Filozofski Fakultet (FFZG), Ζάγκρεμπ,
Κροατία

Medizinische Universitaet Wien
(MUW), Βιέννη,
Αυστρία

Univerza v Ljubljani (UL),
Λουμπλιάνα,
Σλοβενία

European Forum for Primary Care (EFPC), Ουτρέχτη,
Ολλανδία

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

Stichting ARQ (ARQ),
Ντιεμέν,
Ολλανδία

Debreceni Egyetem (UoD),
Ντέμπρετσεν,
Ουγγαρία

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρήστος Λιονής, MD, PhD FRCGP(Hon) - Coordinator

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας
Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
Ιστοσελίδα: http://www.fammed.uoc.gr/

Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης, (UOC), Ελλάδα
Tel: +30 2810 394718
Fax: +30 2810 394861
Email: eurhuman@galinos.med.uoc.gr,
lionis@galinos.med.uoc.gr
Ιστοσελίδα: http://eur-human.uoc.gr/

The content of this leaflet represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it can not be considered to reflect the views of the European Commission and/or the
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
This leaflet is part of the project ‘717319/ EUR-HUMAN’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020).

