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Az EUR-HUMAN Projekt
Az EUR-HUMAN projekt - “EUropean Refugees - HUman Movement and Advisory Network” (Specific Call
HP-HA-2015 Project Proposal number 717319), egy integrált projekt, ami az Európai Unió egészségügyi Harmadik Programjának 2014-2020 keretein belül jött létre
(időtartama 12 hónap).
Az elmúlt években számos Közel-Keleti és a Szaharától
délre fekvő ország szembesült komoly konfliktusokkal, zavargásokkal, politikai és pénzügyi válsággal. Ez a
tömeges migráció megnövekedéséhez vezetett Európa
felé. Migráció előtti testi vagy lelki traumák, a migráció
során tapasztalt és érkezés utáni kihívások a fő okai a
migránsok különböző fizikai és mentális egészségügyi
problémáinak, amit a háború, üldözés, vándorlás, kínzás,
fizikai veszélyek, szeparáció, fogságban tartás, ellenséges

és a bizonytalanság okozhat.
Az EUR-HUMAN projekt átfogó célja, hogy növelje azon
európai tagállamokban a kapacitást, a tudást és a szakértelmet, ahol elfogadják a menekültek és bevándorlók
kezelését az egészségügyi szükségleteknek megfelelően,
ugyanakkor minimalizálva a határokon átnyúló egészségügyi kockázatokat. A kezdeményezés középpontjában
a menekültek érkezésétől az átmeneti- és hosszú távú
letelepedéséig tartó időszak áll az európai befogadó
országokban. A projekt elsődleges célja, hogy azonosítsa,
megtervezze és értékelje a beavatkozásokat, hogy javítása menekültek és migránsok az elsődleges egészségügyi ellátását, amelynek középpontjában a veszélyeztetett
csoportok állnak.
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ATOMiC ellenőrző lista
and Az EUR-HUMAN projekttel kapcsolatban rengeteg adatot gyűjtöttek, hogy azonosítsák a menekültek és az egyéb
bevándorlók egészségügyi ellátásának optimalizálásával kapcsolatos sikertényezőket és akadályokat.
Az ATOMiC egy “értékelési eszköz, amely optimalizálja a migráns egészségügyi ellátást” (“Appraisal Tool for Optimizing
Migrant Health Care”), azért fejlesztették ki, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson a gyakran veszélyeztetett csoportok
egészségügyi ellátásával kapcsolatban.
ATOMiC megállapításai szisztematikus irodalmi áttekintésen, valamint a résztvevő európai országok egészségügyi szakemberei és nemzetközi szakértők körében végzett interjúsorozaton alapultak. ATOMiC az ígéretes ötletek értékelésére és a tervek, döntések végrehajtására fókuszál.
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A Project Attekintése
EUR-HUMAN 7 különböző munka csomagból (Work Package - WP) áll, melyek a projekt minden szakaszát átölelik.
Az elmúlt évben jelentős haladást értünk el ezekben a munkacsomagokban, dolgoztunk a kommunikáción és kapcsolattartáson a menekültek és az érintett felek között a különböző országokban (WP2). Megtörtént a szakirodalom
áttekintése és az interjúk a szakértőkkel és érintettekkel (WP3), hogy megtaláljuk a legjobb eszközöket és útmutatókat
harminc (30) szakértővel, akik tizennégy (14) különböző európai országból érkeztek (WP4), hogy kifejlesszük a legjobb
protokollokat és eszközöket a gyors mentális egészségügyi felméréshez (Model of Continuity of Psychosocial Refugee
Care – MCPRC; WP5). Leírtuk a menekültek / bevándorlók / menedékkérők jelenlegi helyzetét az elsődleges egészségügyi ellátásban (alapellátás) 6 különböző országban (WP6). A fenti Work Package-ok és eredmények alapján, az
EUR-HUMAN csapata kifejlesztett egy online képzési anyagot az alapellátásban dolgozók számára annak érdekében,
hogy holisztikus, átfogó, integrált és személyközpontú alapellátási szolgáltatásokat nyújtsanak a veszélyeztetett csoportok számára. A tananyagot kezdetben angolul fejlesztették ki (a MUW csapat) és utána fordította és dolgozta át a
hat (6) intervenciós ország csapata (Ausztria, Horvátország, Görögország, Magyarország, Olaszország és Szlovénia) a
helyi körülmények szerint. Ausztriában a tananyagot arabra is lefordították, azon menekültek és egyéb bevándorlók
képzésére, akik a származási országukban egészségügyi szolgáltatást nyújtottak.

Modul 1. A kurzusról
Modul 2. Egészségfelmérés, akut és fertőző betegségek, védőoltások (öt fejezetből áll).
Modul 3. A menekültek és más migránsok alapellátásának jogi vonatkozásai (hat fejezetből áll).
Modul 4. Provider Egészségügyi szolgáltató-páciens (kommunikáció és a kultúra jelentősége az egészségügyi gyakorlatban)
(tizenöt fejezetből áll).
Modul 5. Mentális egészség és pszichológiai támogatás (nyolc fejezetből áll).
Modul 6. Szexuális és reproduktív egészség (tizenkét fejezetből áll).
Modul 7. Gyermekek egészsége (kilenc fejezetből áll).
Modul 8. Krónikus betegségek és egészségfejlesztés és prevenció (tíz fejezetből áll).
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Minden résztvevő ország döntött az ország sajátos helyzete és a WP2-WP6 eredményei alapján, milyen konkrét beavatkozásokat alkalmaz az alapellátási dolgozók képzésére. Minden intervenciós ország úgy
döntött, hogy multidiszciplináris team-eknek nyújt képzést, köztük voltak háziorvosok, ápolók, szülésznők
és szociális munkások, védőnők. Emellett az online oktatási anyagot a görög kutatócsoport hét görög szakemberrel együttműködve létrehozott egy YouTube-csatornát, ahol a képzési anyagokhoz hozzá lehet férni
https://www.youtube.com/channel/UCvl3kOrEidGv2XA4zAUs01Q
Mivel a képzés anyaga online, a multidiszciplináris team-ek tagjai saját számítógépükön vagy laptopjukon végezték el a képzést. Ezen túlmenően, egyes országokban (például Horvátország, Magyarország, Olaszország) az alapellátási személyzetnek face-to face előadásokat is szerveztek, melyeken a résztvevők személyen részt vettek. A csapat Horvátországban kifejlesztett egy kétnapos képzést, melynek középpontjában a
menekültek és az egyéb bevándorlók mentális egészsége és a pszicho-szociális támogatása volt, ezzel sikeresen képeztek egy harminc (30) fős multidiszciplináris csoportot. A képzési a képzési anyagok elérhetők angol és horvát nyelven.
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Miután a képzést befejezték, az alapellátási személyzet alkalmazni kezdte az újonnan szerzett ismereteket és készségeket önállóan a menekültek és az egyéb bevándorlók kezelése során a befogadó központokban. A pilot intervenció a
Kara Tepe hosting központban történt a menekültek és az egyéb bevándorlók számára (Mytilene Island, Görögország).
E pilot intervenció során eszközöket, kérdőíveket és eljárásokat vizsgáltak annak érdekében, hogy a menekülteket
és migránsokat fogadó országokban a kapacitás kiépítéséhez segítséget nyújtsanak. Ebben összesen harminc (30) a
menekült és migráns vett részt (három (3) férfi, tizenöt (15) nő és tizenkét (12) gyerek).
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Alapvető Megállapítások a Képzéssel Kapcsolatban
◊ A képzési eljárást elfogadhatónak és könnyen alkalmazhatónak találták az alapellátási szolgáltatók;
◊ Az oktatási anyag átfogó, holisztikus és megfelel a multidiszciplináris team-ek számára is, nemcsak a háziorvosoknak;
◊ A tanfolyam tartalmazza a legfrissebb információkat és útmutatókat a menekültek és az egyéb bevándorlók alapellátásáról;
◊ Az oktatási anyag könnyen adaptálható a különböző országokban (és az egyes országokon belül is), ezek konkrét
igényinek megfelel;
◊ A képzési anyag hatékony és képes javítani a tudást, készségeket és attitűdöket az alapellátási személyzet részére a
kulturálisan megfelelő egészségügyi szolgáltatások nyújtásához;
◊ Mivel a képzési anyag on-line, könnyen elérhető minden elektronikus eszközzel, amely rendelkezik internet csatlakozással
◊ Általánosságban megállapítható, hogy a jelenlegi képzési anyag segítheti a kapacitás-építést az alapellátás nyújtása
során;

A Project Εrtékelése
Egynapos értékelő találkozó zajlott Heraklionban, Krétán 2016 december 7-én harminchárom (33) a résztvevővel, akik
Görögországban, Ausztriában, Horvátországban, Olaszországban, Magyarországon, Szlovéniában, Hollandiában, az
Egyesült Királyságban és Spanyolországban dolgoznak mint felsőoktatási dolgozók, szakértők és tisztek. Továbbá, négy
(4) kutató és szakértő, akik tagjai a projekt tanácsadó testületének elektronikus platformon (GoToMeeting) vettek részt
a találkozón. A találkozó célja az volt, hogy értékelje az egész projektet és javaslatot tegyen egy ütemtervre az európai
országoknak, ahová menekültek és az egyéb migránsok érkeznek.
Az utolsó időszakban az EUR-HUMAN projekt konzorcium fogja elkészíteni a végső javaslatokat az Európai Bizottság és
a fogadó országok számára (pl. a jelenlegi menekültügyi válság kezelésében illetékes minisztériumoknak).
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Előzetes Javaslatok
◊ Javasoljuk egy chat szoba létrehozását, ahol a résztvevők kapcsolatba léphetnek egymással és megbeszélhetik kérdéseket az online képzéssel kapcsolatban. Általában a képzés során használt anyagokat interaktívabbá kell tenni;
◊ Az online tananyagot naprakészen kell tartani, még azután is, hogy az EUR-HUMAN projekt véget ért.
Amikor egy frissítést végezünk, egy e-mail értesítést kell küldeni minden résztvevőnek;
◊ Javasoljuk az online képzési anyagot meghirdetni helyi, regionális és nemzeti hatóságok körében annak
érdekében, hogy több alapellátási szolgáltatót lehessen belőle képezni;
◊ Javasolt, hogy az alapellátási szolgáltatásokat a menekültek és bevándorlók számára multidiszciplináris
egészségügyi team-ek nyújtsák;
◊ Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása terén támogatni kell az elektronikus kórlap, valamint elektronikus
kártya (e-smart kártya) használatát;
◊ Javasolt az EUR-HUMAN projekt anyagainak és az ATOMiC lista használata az egészségügyi szolgáltatások
javítása érdekében;
◊ Javasolt a felsőoktatási intézmények alapellátási képzőhelyeinek a képzési anyag saját curriculumukba
való beépítése.

Spreading the Az Információk Terjesztése
Az EUR-HUMAN projekt terjesztése fontos, számos módon tud nekünk segíteni:
◊ Lépjen velünk kapcsolatba az ingyenes project információs kiadványainkért
◊ Kövessen twitteren https://twitter.com/eur_human
◊ Adja hozzá az EUR-HUMAN linkjét a saját honlapjához
◊ Lépjen velünk kapcsolatba a projekt honlapján keresztül http://eur-human.uoc.gr/
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