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Modely pro zapojení
ohrožených imigrantů
a uprchlíků do zdravotní
péče prostřednictvím
sdružení pro posilování
a vzdělávání komunit

3 roky
11 partnerů
7 zemí

Vall d’Hebron Research Institute (Španělsko) • Institut Català de la Salut (Španělsko) • Syn-eirmos Social Solidarity NGO
(Řecko) • Migrantas (Německo) • Migrants Resource Centre (Velká Británie) • European Institute of Women’s Health
(Irsko) • University of Greenwich (Velká Británie) • Asserta Global Healthcare Solution (Španělsko) • Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně (Česká republika) • Regione Emilia Romagna (Itálie) • Charité-Universitätsmedizin Berlin (Německo)
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Hlavní výstupy

Zlepšit přístup ohrožených imigrantů a uprchlíků ke
zdravotní péči prostřednictvím vývoje a zavádění modelů
založených na know-how evropské multidisciplinární sítě
Ženy a nezletilé osoby bez doprovodu
chronická onemocnění | infekční choroby | duševní zdraví
•
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•
•

Ohrožení imigranti a uprchlíci
Pacienti a skupiny chránící jejich zájmy
Zdravotničtí pracovníci
Nevládní zdravotnické organizace
Sociální platformy
Vládní a mezinárodní zdravotnické agentury
Sociální výzkumníci

Migranti se potýkají se zhoršeným zdravím a omezenou dostupností
zdravotnických služeb v důsledku jazykové bariéry, nedostatečného
porozumění odlišné kultuře, sociálního vyloučení, nedostatku
dokumentace, byrokracie a ekonomických obtíží.
Systémy zdravotní péče by měly být připraveny reagovat na jejich
různé potřeby.
•
•
•
•
•

Online interaktivní mapa
Pilotní zjišťování aktuálního zdravotního stavu a obtíží
Registr nejlepších strategií pro zlepšování zdraví
Vyhodnocení pilotních modelů
Průvodce pro začlenění ICT řešení pro ohrožené imigranty
a uprchlíky

Tato brožura je součástí projektu 738091/
MyHealth, který obdržel finanční prostředky
z programu Evropské unie v oblasti zdraví
(2014-2020).

Obsah této brožury představuje pouze názory jejího autora a je jeho
výhradní odpovědností. Neodráží názory Evropské komise a/nebo
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