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LLISTAT D’ACTIVITATS CLAU














.Enquesta sobre l'estat de salut dels migrants i generació d'un informe sobre els
resultats.
Identificació i avaluació de les necessitats de salut dels migrants.
Publicació d'un informe sobre l'estat de salut dels migrants vulnerables.
Organització d'esdeveniments de participació. comunitària i creació de materials de les
sessions.
Desenvolupament continu del mapa interactiu.
Desenvolupament continu d'eines per millorar l'estat de salut dels migrants.
Desenvolupament de materials de comunicació.
Difusió dels resultats del projecte, fins i tot en conferències i esdeveniments.
Identificació i compromís dels stakeholders.
Preparació de learning alliances.
Pla d'avaluació i avaluació intermèdia
Reunions de la Junta Assessora, el Comitè d'Ètica i el
Comitè Directiu.
Gestió i coordinació de projectes.
Informe provisional del projecte.

Any 1

Any 2

Any 3

(Abril 2017-

(Abril 2018-

(Abril 2019-

www.healthonthemove.net

FOR WOMEN | FOR MINORS | HEALTH PROFESSIONALS | RELATED WORKERS
1

MYHEALTH PROJECT NEWSLETTER 2019

Març 2018)

Març 2019)

Març 2020)

PARTICIPA AMB NOSALTRES
¿Per qué hauries de col·laborar amb MyHealth?










Donar suport als migrants vulnerables.
Per ajudar a la seva comunitat.
Ser més socialment responsable.
Influir en les activitats i socis del
projecte.
Ampliar la seva xarxa d'experts.
Compartir bones pràctiques a nivell
local i internacional.
Per publicitar les activitats de la seva
organització
Perfilar la seva organització a nivell
local, nacional i europeu a través del mapa interactiu
Aprendre dels desenvolupaments a nivell local, nacional i europeu.

¿Com col·laborar amb MyHealth?
Omple els qüestionaris associats al mapa per introduir la teva organització i les seves activitats al
nostre mapa interactiu:
 Mapa de Stakeholders
 Mapa de recursos per a migrants
 Estudis actuals i mapa de projectes
 Mapa d’aplicacions / llocs web / mapa d’eines online
Afegeix eines al nostre repositori en línia
Completi les nostres enquestes sobre la salut dels migrants:
 Per a profesionals de la salut.
 Per a migrants i refugiats vulnerables.
Per estar informat i participi:
 Segueix-nos a Twitter @MyHealthEU
 Subscriu-te a la nostra newsletter i rep els nostres informes científics
 Uneix-te a la nostra Xarxa Europea
 Contacta’ns amb preguntes per conèixer-nos cara a cara o col·laborar amb nosaltres

¿Com trobar més información sobre MyHealth?


Visita el nostre lloc web del Projecte per a obtenir informació i recursos
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Segueix-nos a Twitter Twitter @MyHealthEU
Subscriu-te al nostre canal de YouTube

MYHEALTH I MIG-HEALTHCARE UNEIXEN FORÇES
El projecte MyHealth es complau d'anunciar la seva
col·laboració oficial amb el Projecte Mig-HealthCare
durant la durada dels projectes. MyHealth s'esforça
per treballar de manera coordinada amb altres
projectes finançats per la UE destinats a migrants
vulnerables i s'associarà amb el projecte MigHealthCare per a activitats específiques. En
conseqüència, el 23 de gener de 2018,
representants de MigHealthCare y MyHealth es van
reunir a les instal·lacions de ICS per discutir una possible cooperació entre els dos projectes.
Els projectes MyHealth i Mig- HealthCare van rebre el suport financer de la Comissió Europea
(CHAFEA) sota la mateixa convocatòria (HP-PJ-2016), i tots dos tenen l'obligació contractual
d'implementar tasques similars a les activitats de mapeig. Els dos projectes estan establint una
base de dades amb resultats específics del projecte derivats de la investigació cartogràfica que
inclou un mapa interactiu complet amb els principals problemes de salut, els principals actors i
parts interessades, llocs de referència que tracten amb migrants i refugiats vulnerables,
aspectes legals i organitzatius dels sistemes de salut en els països involucrats i les eines de
tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) disponibles.
Sota aquesta nova col·laboració, els dos projectes estan aprofitant l'oportunitat de
desenvolupar una base de dades comuna més gran i col·laborativa (mapa interactiu). En
conseqüència, els dos consorcis estan distribuint els qüestionaris en línia a una àrea geogràfica
que abasta tretze països europeus.












Àustria
Bulgària
Xipre
República Checa
França
Grècia
Irlanda
Itàlia
Malta
Espanya
Suècia
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Regne Unit

Com a resultat, la cooperació involucrarà a un públic més ampli a través d'un mapatge més
vigorós i integral. Pràcticament, el qüestionari desenvolupat pel projecte MyHealth es
distribuirà a una major cobertura geogràfica per al mapeig (WP4) que cobreix l'àrea geogràfica
de
tots
dos
socis.

EVENTS CLAU
1er Congrés Mundial sobre Migració, Ètnia, Raça i Salut a
Escòcia
Al maig de 2018, Narine Movsisyan va presentar els resultats preliminars de
l'estudi qualitatiu realitzat a Brno, República Txeca per al Projecte
MyHealth durant la sessió de pòsters presidida al 1er Congrés Mundial
sobre Migració, Ètnia, Raça i Salut en el Congrés MERH2018 a Escòcia.

Vídeo de resultats de l'avaluació de necessitats de MyHealth
Al juny de 2018, el projecte MyHealth va llançar un vídeo amb els resultats
preliminars dels resultats de l'enquesta d'avaluació de necessitats amb professionals de la
salut realitzats a Barcelona. Mira el vídeo aquí. Els resultats de l'enquesta preliminar es poden
accedir en línia aquí .

Taller de Learning Alliance per Cures Pal·liatives i Fi de Vida
El 26 de juny del 2018, Carlos Leguizamon i Migrantas e.V. presentat en
el Projecte MyHealth al taller de LAPCEL amb proveïdors de cures
pal·liatives, organitzacions voluntàries, grups ètnics minoritaris i
investigadors acadèmics a Londres, Regne Unit.

Reunió del projecte BorderCare de la UE
El 5 de juliol de 2018, l'equip de coordinació de MyHealth es
va reunir amb Vanessa Grotti (investigadora principal,
antropòloga) i Nina Sahraoui (associada de recerca
postdoctoral), representants del projecte EU BorderCare, a
Barcelona, Espanya.
El Projecte BorderCare de la UE té com a objectiu facilitar
l'accessibilitat dels serveis de salut per a les dones
immigrants embarassades indocumentades que donen a
llum a les perifèries de la UE (principalment en els
campaments de refugiats prop de les fronteres exteriors de la UE). EUBorderCare també se
centra en l'anàlisi empírica de les relacions personals i institucionals d'atenció i control en el
context de l'embaràs i el part en algunes de les fronteres frontereres més densament creuades
www.healthonthemove.net
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d'Europa a França, Grècia, Itàlia i Espanya. El resultat del projecte EUBorderCare és crear
consciència sobre el creixent fenomen de l'atenció de maternitat per a migrants
de la UE a través d'una iniciativa mitjançant el llançament de "ERCCOMICS", que està disponible
en línia.
Els participants van intercanviar punts de vista sobre les activitats actuals i transversals de tots
dos projectes finançats per la CE i van trobar un terreny comú de cooperació en la difusió dels
resultats i activitats del projecte, inclosos els qüestionaris de mapeig de MyHealth, enquestes
de necessitats entre contactes professionals.

EVENTS CLAU
Reunió de meitat de període de Learning Alliance
Alguns socis de MyHealth es van reunir per discutir el desenvolupament i els resultats del
projecte per a preparar l'informe d'avaluació al setembre de 2018.

Taller organitzat per Consonant a Londres
El 27 de setembre de 2018, els socis de MyHealth van realitzar un taller de projectes en
consonants a Londres. Van assistir Migrantas e.V i Sheena Vella (Consonants). Els participants
van debatre el desenvolupament futur de l'aplicació.
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Learning Alliance sobre cures pal·liatives i cures al final de la vida (LAPCEL)
Anglaterra
En el context d'un esdeveniment
per difondre 14 pictogrames que
representen les necessitats de
cures pal·liatives de les minories
a Anglaterra per la Universitat de
Greenwich amb la participació de
Migrantas i les Consonants, els
participants van ser convidats a
participar en l'exercici de
mapatge MyHealth el 28 de
setembre de 2018.
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EVENTS CLAU
Conferència Internacional de Migració i Salut a Roma
Els socis de MyHealth van assistir a la Conferència
Internacional de Migració i Salut a Roma per
presentar. Kristin Semancik de EIWH i Anais li Corvec
de Asserta van presentar "Un enfocament
transcultural i equitatiu per a la salut de les dones
migrants". Inés Oliveira d'VHIR va presentar "Què
necessiten els immigrants i refugiats vulnerables per
estar bé?" Núria Serre de VHIR va presentar "Escape
Room -Roma". Giovani Ragazzi i Pania Karnaki
(MigHealthcare) van presentar "Mapeig de recursos
de migrants per fer que el accés a l'atenció sigui més
intel·ligent "de l'1 al 3 d'octubre de 2018.

Reunions de MyHealth a Bolonia
El projecte de l'Assemblea General 3d de
MyHealth es va celebrar a Bolonya el 16 de
novembre de 2018. Els socis van rebre capacitació
per al següent pas del projecte "Desenvolupament
d'eines" amb una sessió de Metaplan. La segona
reunió del Comitè Ètic es va celebrar el 15 de
novembre de 2018 a Bolonya.

Sessions de Metaplan amb proveïdors d'assistència social a Brno
Les sessions de Metaplan es van dur a terme els dies 21 i 23 de novembre de 2018. Els
proveïdors d'atenció social i els migrants van participar en les sessions per donar solucions a
l'accessibilitat mèdica dels migrants.

XI Conferència Europea de Salut Pública
Narine K. Movsisyan va parlar sobre "Tenen els migrants accés als serveis d'atenció primària de
salut a Brno, República Txeca? Un estudi qualitatiu "en la 11a Conferència de EPH. El tema de la
conferència, que va tenir lloc del 28 de novembre a l'1 de
desembre del 2018, és "Vents de canvi: cap a noves formes
de millorar la salut pública a Europa", ja que la salut pública
s'enfronta a nous desafiaments per millorar la salut de la
població a Europa. L'atenció mèdica per si sola no pot
aconseguir aquesta immensa tasca. En la conferència, vam
explorar la importància de crear associacions en tots els
nivells i sectors. Les associacions són especialment
www.healthonthemove.net
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rellevants en la comunitat local, on les persones viuen i treballen. La presentació va explicar
que els prenedors de decisions, els professionals de diferents sectors i les organitzacions no
governamentals haurien de treballar junts per aconseguir una millor salut per a tothom.

EVENTS CLAU
VI Taller de Migració i Salut a Madrid
MyHealth va participar en la coorganització de la VI
Taller sobre Salut i Immigració dirigit per Salut entre
Cultures i l'Hospital Ramón i Cajal a Madrid. Els socis
van presentar els resultats de les enquestes de
necessitats de salut del projecte MyHealth. A més, 30
professionals també van participar a la Sala
d'escapament de refugiats el 12 de desembre de 2018.

Sessió de Metaplan amb professionals a
Barcelona
El 19 de desembre de 2018, es va dur a terme una sessió de Metaplan amb professionals a
Barcelona per discutir les possibles solucions a les necessitats de salut dels immigrants
nouvinguts a través del projecte MyHealth.

Conferència sobre salut mental, refugiats i migració
Nikos Gkionakis presentar com a orador principal els resultats de l'avaluació de l'anàlisi de
necessitats que es va realitzar a Atenes en la conferència "Salut mental, refugiats i migració" al
desembre de 2018.

Sessió de Metaplan amb dones immigrants a Barcelona
El 23 de gener de 2018, el projecte MyHealth va organitzar una sessió a Barcelona amb dones
immigrants, nouvingudes a Europa, per trobar i prioritzar aquestes solucions i eines que
podrien millorar la situació de salut d'aquesta comunitat.

Sessió de Metaplan amb joves immigrants celebrada a
Barcelona
El 23 de gener de 2019, els socis de MyHealth van organitzar i van
realitzar una activitat participativa per trobar solucions a les necessitats
de salut.

Sessió Metaplan a Berlín
El 5 de febrer de 2019, va tenir lloc una sessió de Metaplan a Berlín.

Sessió Metaplan a Babel
www.healthonthemove.net

FOR WOMEN | FOR MINORS | HEALTH PROFESSIONALS | RELATED WORKERS
8

MYHEALTH PROJECT NEWSLETTER 2019

El 14 de febrer de 2019, va tenir lloc una sessió de Metaplan al Babel Day Center (Atenes). Tots
els professionals involucrats van treballar en diferents ONG o serveis públics. Els objectius de
l'activitat van ser: prioritzar les diferents necessitats dels immigrants; i per generar, classificar i
prioritzar possibles solucions. Els resultats de la sessió de Metaplan incloure la discussió que va
conduir a la priorització de les següents necessitats: el "problema" del llenguatge; la
instrumentalització de la "vulnerabilitat" i la falta de sensibilitat cultural i competència per part
dels
professionals.
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EVENTS CLAU
Sessió Metaplan Atenas
El 13 de març de 2019, va tenir lloc una reunió de Metaplan amb refugiats i migrants en el
Centre de Dia de Babel a Atenes. Els objectius de l'activitat van ser prioritzar les diferents
necessitats dels immigrants; i per generar, classificar i prioritzar possibles solucions.
Hi va haver diversos resultats dels panells de la sessió Metaplan. El primer debat va emfatitzar
la priorització de categoritzar les necessitats, la integració i la insuficiència dels serveis. El segon
debat va conduir a diferents propostes segons sigui necessari pel que fa a la integració i serveis
insuficients, inclòs el coneixement dels drets; aprenentatge d'idiomes durant el treball; cursos
intensius de grec, aprendre l'idioma durant el treball; consciència de la comunitat local; abordar
el racisme; i professional i formació d'intèrprets.

Reunió de coordinació a Londres VHIR, Consonant i ICS
El 27 de març de 2019, l'equip de
coordinació de MyHealth va organitzar un
esdeveniment amb el seu soci, Consonant.
La reunió es va celebrar a les seves oficines a
Londres.

La missió principal d'Consonant és fer que les
persones de diversos orígens se sentin com a
casa al Regne Unit i enriquir a la societat
britànica mitjançant la construcció de la
comunitat a través del respecte mutu i les
associacions.

L'equip coordinador de MyHealth es va reunir amb Kyriaki Kafyra (coordinadora d'organització
comunitària, consonant), que va treballar en el projecte SUMIGRE ( 'Suport al desenvolupament
professional d'educadors d'educació relacionats amb migrants') el 27 de març a Consonant,
Londres. El projecte SUMIGRE promou la cooperació per al desenvolupament de la innovació i
l'intercanvi de bones pràctiques a nivell europeu.
Els participants van intercanviar punts de vista sobre les activitats transversals actuals dels dos
projectes finançats per la CE, per la qual cosa MyHealth va acordar fer referència a la secció del
repositori d'eines web MyHealth sobre eines i solucions, és a dir, la plataforma E-Learning
generada pel projecte SUMIGRE. Per obtenir més informació sobre el projecte SUMIGRE, pot
visitar el lloc web del projecte: http://sumigre.eu/.
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EVENTS CLAU
X Taller sobre malalties infeccioses importants
Els dies 28 i 29 de març de 2019, es va realitzar un taller a Torí que va abordar el problema de
les malalties infeccioses importades.
Aquest projecte va ser organitzat per TropNet "Xarxa
Europea de Medicina Tropical i Salut per Viatges" i va ser
presentat per Nuria Serre sota el projecte MyHealth. La
xerrada es va centrar en informes, estudis, resultats i
casos clínics centrats en la medicina tropical.

Reunió de MyHealth a la Universidad de
Greenwich
El 28 de març de 2019, l'equip de MyHealth i els membres
de la Universitat de Greenwich es van reunir per continuar
les seves reunions per explorar més a fons la metodologia
de la learning alliance i la seva aplicabilitat com a eina per a la 'avaluació transversal'.

Escape Room al Master One Health (UAB) de
Barcelona
L'1 d'abril de 2019, 28 estudiants de diferents nacionalitats es
van reunir per participar en el Escape Room amb MyHealth. Els
alumnes van ser alumnes del Màster de Salut de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). The Escape Room és una eina
per crear consciència sobre les situacions vulnerables que els
refugiats experimenten actualment.

Taller sobre enfocament psicosocial i malalties transmissibles en sol·licitants
d'asil i immigrants en situacions de vulnerabilitat.
Els dies 11 i 12 d'abril de 2019, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca Vall d'Hebron
(VHIR) i l'Institut Català de la Salut en el marc del Projecte MyHealth van organitzar un seminari
per abordar els problemes de salut dels menors no acompanyats (tipus) i diferents programes
de treball i eines per millorar la situació de salut dels immigrants més vulnerables.
El Dr. Francesc Collazos, responsable de psiquiatria intercultural a la Vall d'Hebron, el Dr. Jordi
Gómez, cap de l'àrea de Comunitat de Salut del Programa Internacional de Salut de l'Institut
Català de Salut i la Dra. Núria Serre, directora de salut PROSICS i la línia d'investigació
d'immigració i coordinador del projecte europeu MyHealth presentat al taller.
L'objectiu de les plataformes socials és donar poder als homes i dones perquè assoleixin la seva
autonomia. No obstant això, segons Collazos, encara hi ha una manca de coordinació entre les
www.healthonthemove.net
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institucions "hem d'enfortir per evitar la saturació excessiva de menors, amb un excés
d'intervenció evitem la seva autonomia".

METODOLOGIA LEARNING ALLIANCE
El Projecte MyHealth va utilitzar la Learning Alliance (LA) com una metodologia innovadora que
va contribuir a articular el treball dels diferents paquets de treball a:
1. Promoure la participació de les parts interessades col·laboradores en el camp de la salut
dels migrants i refugiats vulnerables (VMR) i la institucionalització dels resultats de la
learning alliance.
2. Assegurar estratègies de desenvolupament de capacitats per als models a adaptar
3. Emfatitzar la documentació i la difusió com pràctiques innovadores entre les parts
interessades, inclosos acadèmics, organitzacions de la societat civil, planificadors i
professionals de la salut, i
4. Enfortiment de la capacitat de xarxa de la comunitat en VMR Health per garantir la
sostenibilitat del projecte.
L'ús d'aquesta metodologia innovadora va assegurar que els migrants i refugiats vulnerables
s'incloguin dins dels models que s'adaptaran assegurant la seva participació i co-creació.
Durant els primers dos anys del projecte, la principal contribució de la metodologia de la
learning alliance va ser crear consciència sobre diferents punts de vista culturals, experiències,
antecedents històrics i necessitats de diversos grups que han estat ignorats en termes del seu
accés als drets i serveis de la ciutat, i participació. A més, aquesta metodologia va garantir una
participació equitativa i democràtica en eliminar els obstacles que han impedit que els migrants
i refugiats vulnerables s'involucrin en diferents processos.
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ACTIVITATS CENTRALS
Coordinació i gestió
Al juny de 2017, les Directrius internes del projecte es van crear com un document intern
destinat a proporcionar als participants del projecte un manual de referència ràpida que descriu
l'estructura de gestió, tasques, responsabilitats i procediments en tots els nivells d'execució del
projecte.
Després de la reunió de llançament celebrada al maig de 2017 a Luxemburg, l'equip de
coordinació de MyHealth format pel coordinador, el gerent de projecte i els representants dels
diferents paquets de treball es reuneix dos cops l'any en persona i dues vegades al mes per
teleconferència per monitoritzar les tasques.
Es van celebrar quatre assemblees generals a Barcelona (octubre de 2017), Berlín, (abril de
2018) Bolonya (octubre de 2018) i Barcelona (abril de 2019). A més, es van realitzar trucades
periòdiques de monitorització de coordinació i trucades científiques. La propera assemblea
general tindrà lloc a l'octubre de 2019 a Londres.
Totes les accions de coordinació van ser
monitoritzades per assegurar un bon
funcionament i van introduir correccions
apropiades, si fos necessari, per prendre
decisions relacionades amb problemes
financers i garantir la sostenibilitat de
MyHealth un any després de la finalització
del projecte.
Tres comitès donen suport MyHealth: Comitè
de Direcció Científica (SC), Comitè d'Ètica
(EthC) i Junta Assessora (AdvB).

Avaluació
El pla d'avaluació es va crear per a juliol de 2017 per presentar l'objectiu, les preguntes
d'avaluació, els objectius, els mètodes i els resultats (productes i resultats) i el moment del
seguiment i l'avaluació de les activitats principals per al cicle de vida de tres anys del projecte. A
més, descriu els passos a seguir per avaluar el procés i els resultats (productes i resultats) del
projecte MyHealth. El pla d'avaluació i el primer informe d'avaluació provisional es van lliurar al
novembre de 2018.
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Es va desenvolupar un conjunt d'eines d'avaluació per adaptar les reunions del comitè
d'avaluació i les A locals que monitorean els progressos del progrés del projecte al llarg de la
seva durada i es va utilitzar una plantilla que enumera els indicadors de procés definits i
l'objectiu a assolir. Es va realitzar una verificació anual i una verificació de camp en estricte
compliment de les fites declarades. Informes documentals de progrés centrats en punts
potencialment crítics. El control va ser programat i realitzat per Carlos Moreno, de la
Universitat de Greenwich, com a líder del comitè d'avaluació, inclosos l'avaluador extern
Marcela Tovar-Restrepo i els membres socis. Les visites es van centrar primer en les unitats dels
líders de WP, i després en les unitats dels socis associats.

ACTIVIDADES CENTRALES
Comunicació i difusió.
El EIWH lidera el paquet de treball sobre
comunicació i difusió amb el suport actiu
de tots els socis. El Pla de Comunicació i
Difusió es va desenvolupar amb la
contribució de tots els socis al juny de
2017. El pla inclou estratègies de
participació de les parts interessades per
actuar i aplicar els resultats del projecte,
per canviar les polítiques, la programació
i la pràctica.
El lloc web del projecte va ser creat el
juny de 2017 per actuar com a eina de difusió. Hi ha un servei de notícies en el lloc web recolzat
per les actualitzacions dels socis sobre el projecte i els materials del projecte. L'impacte del lloc
web es va avaluar mitjançant el seguiment d'estadístiques com ara visites i comentaris en línia
de l'usuari. Es van preparar elements de difusió per informar sobre el procés del projecte,
inclosos fullets, actualitzacions de notícies, butlletins, comunicats de premsa i presentacions.
Aquestes activitats de difusió a diferents públics objectiu en compte.
Una base de dades dels responsables polítics rellevants, autoritats sanitàries i parts
interessades en els països socis s'actualitza constantment per garantir una difusió adequada i
l'explotació futura dels resultats del projecte. El Consorci MyHealth va identificar la llista de
centres que treballen amb salut i migrants
amb un enfocament particular en les dones i
els menors no acompanyats.
Diverses activitats de difusió durant i
després del projecte. Per exemple, el EIWH i
Asserta van organitzar un taller, "Un
enfocament transcultural i equitatiu per a la
www.healthonthemove.net
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salut de les dones migrants", i altres activitats de difusió (presentació oral, cartells) es van
connectar a la Conferència Internacional sobre Salut Migratòria celebrada a l'octubre de 2018
en la qual Tots els socis i el Projecte Mig-Healthcare van participar de manera col·laborativa.

www.healthonthemove.net
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ACTIVITATS CENTRALS
Mapa de la salut dels migrants
Les activitats centrals es van centrar en mapejar les iniciatives existents sobre salut per a
migrants i refugiats vulnerables, amb dones i menors no acompanyats com el principal grup
objectiu del projecte, així com els principals actors involucrats en la salut dels migrants i
refugiats. El mapatge dóna suport al desenvolupament del Mapa interactiu en línia (i la base de
dades). Els diferents components exposats (dades de salut del país, llocs de referència
disponibles i eines de TIC) van brindar suport als migrants i refugiats limitats a la xarxa i oberts a
les aportacions d'altres països.
La base teòrica per a la intervenció de recopilació de dades és proporcionada per dos marcs de
referència, a saber (a) estudis en xarxes i en particular en xarxes socials i (b) investigació-acció
inspirada en Lewin que també està estretament relacionada amb el paradigma de la learning
alliance. El pla de recollida de dades va delinear els següents passos per realitzar el procés
relatiu, que va produir les bases de dades que van alimentar el mapa interactiu en línia. La
recopilació de dades es va realitzar a través de qüestionaris de mico enquesta dissenyats per
recopilar informació sobre recursos, estudis i projectes de migrants, aplicació / web / eina
electrònica.
El manteniment del mapa interactiu s'ha de garantir durant dos anys durant el projecte i dos
anys després del projecte. Es va desenvolupar una eina de recopilació de dades i un protocol
per recopilar llocs de referència, projectes i eines de TIC que s'ocupen de la població migrant.

Necessita valoració
Es van llançar enquestes pilot d'avaluació de necessitats adaptades per a VRM i professionals
per recopilar informació sobre l'estat de salut física i mental, i per proporcionar d'una
perspectiva qualitativa sobre l'estat de salut actual dels migrants i refugiats vulnerables,
juntament amb indicacions quantitatives de la literatura . L'exercici d'avaluació de necessitats
va tenir com a objectiu avaluar les necessitats i crear consciència sobre les dificultats que
enfronten els migrants en
termes d'accés i utilització
dels serveis de salut i que
estan directament vinculats
entre els determinants socials
de la salut i les barreres al
sistema de salut tradicional.
Es van identificar els
problemes de salut actuals
sobre malalties infeccioses i
salut mental i es va crear una
www.healthonthemove.net
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eina de TIC per donar suport, promoure i acompanyar els migrants en la seva salut en l'Informe
d'Avaluació de Necessitats i Capacitat.

ACTIVITATS CENTRALS
Desenvolupament d’eines
El desenvolupament d'eines es basa en
els resultats científics de l'avaluació de
necessitats duts a terme sota l'avaluació
de necessitats. MyHealth està treballant
per identificar les eines existents i
desenvolupar-ne de noves per millorar
l'accés a l'atenció mèdica d'immigrants
vulnerables i refugiats nouvinguts. Es
van identificar les preocupacions i
necessitats de salut, així com la millor estratègia de detecció i salut comunitària per als
trastorns de salut mental i les malalties infeccioses en l'atenció primària de salut. El projecte
MyHealth presenta les xifres de referència en salut i migració a nivell comunitari, vinculades a
l'atenció primària i l'hospital, per treballar en xarxes europees. MyHealth va identificar les
millors estratègies de salut comunitària per a cada realitat cultural i social diferent. Es va
realitzar una sessió de capacitació en tècnica de metaplan per als socis. S'està duent a terme la
identificació d'eines existents i el desenvolupament de noves.

Pilots
Els pilots es duran a terme durant l'últim any del projecte. Tres pilots, a Espanya, Alemanya i la
República Txeca, per provar la seva adaptabilitat en termes de les necessitats, expectatives,
sostenibilitat econòmica i social de les persones i en termes de replicabilitat en altres dominis i
països.

Participació de la comunitat
La participació de la comunitat WP8 ha exercit un paper fonamental en el projecte MyHealth,
que es va reforçar mitjançant la metodologia LA. Aquest enfocament innovador social i
participatiu garanteix que els migrants i refugiats vulnerables estiguin al centre del projecte,
garanteix una participació activa significativa dels membres de la comunitat en el disseny,
desenvolupament, implementació, prestació i avaluació de serveis de salut.
Es va desenvolupar i va detallar un enfocament sistemàtic per arribar als grups destinataris en
el Model de participació comunitària presentat al desembre de 2017. El material educatiu es va
identificar i es va posar a disposició en línia al març de 2018. Els socis van desenvolupar tallers i
sessions de formació durant tot el projecte MyHealth, dirigits a diferents parts interessades,
però sempre comptant amb la presència d’agents de salut comunitària i VMR, per assegurar
l’absorció.
www.healthonthemove.net

FOR WOMEN | FOR MINORS | HEALTH PROFESSIONALS | RELATED WORKERS
18

MYHEALTH PROJECT NEWSLETTER 2019

Esta newslettern es parte del Proyecto 738091 / MyHealth, que recibió fondos del Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020).
El contenido de este boletín representa las opiniones del autor solamente y es su responsabilidad exclusiva; no puede considerarse que
refleje los puntos de vista de la Comisión Europea y / o de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación o
cualquier otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda
hacerse de la información que contiene.
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