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Access to Vaccination for Newly Arrived
Migrants (NAM) - AcToVax4NAM
Βελτίωση του αλφαβητισμού σχετικά με τον εμβολιασμό και της
πρόσβασης στον εμβολιασμό για τους NAM

Co-funded by the European Union's
Health Programme (2014-2020)

Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο του Τρίτου
Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον τομέα
της Υγείας (2020) βάσει συμφωνίας
επιχορήγησης αριθ. 101018349

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ACTOVAX4NAM
Βελτίωση του αλφαβητισμού σχετικά με τον εμβολιασμό και της πρόσβασης
στον εμβολιασμό για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (ΝΑΜ).
Το έργο AcToVax4NAM ανταποκρίνεται στην γενική στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της εμβολιαστικής
κάλυψης στην ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες στην πρόσβαση
στους εμβολιασμούς. Το έργο ανταποκρίθηκε σε συγκεκριμένη πρόσκληση
στο πλαίσιο του Τρίτου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον τομέα της
Υγείας για την "Ενισχυμένη πρόσβαση στον εμβολιασμό για
μειονεκτούσες, απομονωμένες και δυσπρόσιτες ομάδες πληθυσμού".
Ο γενικός στόχος του προγράμματος AcToVax4NAM είναι η βελτίωση του
αλφαβητισμού σχετικά με τον εμβολιασμό (Vaccination Literacy-VL) και
της πρόσβασης στον εμβολιασμό, βελτιώνοντας έτσι την εμβολιαστική
κάλυψη για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (NAM) και ως εκτούτου
διασφαλίζοντας ισότιμες και εγγυημένες συνθήκες πρόσβασης. Το έργο
στοχεύει στις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τα εμβόλια, και
που αποτελούν μέρος των Εθνικών Σχεδίων Εμβολιασμού,
συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού κατά της COVID-19, υιοθετώντας
μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλον τον κύκλο της ζωής.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στις αρχές Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια
συνάντηση του έργου. Οι εταίροι της κοινοπραξίας παρουσίασαν τις
βασικές δραστηριότητες του έργου, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη
βιωσιμότητα και τα μακροπρόθεσμα οφέλη της πρωτοβουλίας.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε
τις προβλεπόμενες εργασίες στο πλαίσιο του έργου, καθώς επίσης τους
στόχους και τις ερευνητικές προσεγγίσεις που θα εφαρμοστούν για τον
εντοπισμό των εμποδίων και των λύσεων με στόχο τη βελτίωση της
πρόσβασης στον εμβολιασμό για τους NAM.
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ACTOVAX4NAM.

Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ACTOVAX4NAM - ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΙΤΑΛΙΑΣ, ΜΑΛΤΑΣ, ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ & ΙΣΠΑΝΙΑΣ.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ACTOVAX4NAM ΜΑΖΊ ΜΕ
ΑΛΛΑ 3 ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΜΑΣ ΣΤΟ

Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα
και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον
Ψηφιακό τομέα (HaDEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.
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Οι εταίροι του έργου συζήτησαν επίσης και συμφώνησαν
σχετικά με τις διαχειριστικές διαδικασίες και τη στρατηγική
αξιολόγησης του έργου. Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς
στρατηγικές διάχυσης και επικοινωνίας που αξιοποιούν τα
ψηφιακά μέσα , και οι εταίροι συμφώνησαν στα μέσα και τις
μεθόδους (εργαλεία) ώστε να αυξηθεί η προβολή του έργου και
των αποτελεσμάτων του.
Η κοινοπραξία του έργου έχει ορίσει έναν λειτουργικό ορισμό
για τους "Νεοαφιχθέντες μετανάστες" (Εικόνα 1) που θα
καθοδηγήσει την έρευνα και την εφαρμογή λύσεων, καθώς και
την αποτελεσματική επικοινωνία με τις ομάδες-στόχους και
τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι «όλοι οι επαγγελματίες ΓΙΑ
την υγεία» σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία των
μεταναστών. Ενδεικτικά, το προσωπικό οργανισμών δημόσιας
υγείας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικοί λειτουργοί,
πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, ΜΚΟ κ.λπ.

Καταγεγραμμένοι μετανάστες,
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και
άλλα άτομα που αναγκάζονται
να διαφύγουν από συγκρούσεις,
φυσικές καταστροφές ή
οικονομικούς κινδύνους, καθώς
και άτομα που δεν κατέχουν τα
απαραίτητα ταξιδιωτικά
Όποιος εισήλθε σε Ευρωπαϊκή

έγγραφα.

χώρα της κοινοπραξίας τους
τελευταίους 12 μήνες
(εξαιρουμένων των τουριστών,
των ατόμων με θεωρήσεις

NAM

εισόδου βραχείας διαμονής

Άτομο με διαφορετική

διαμονή < 3 μηνών), και

από κράτη μέλη της

επιπλέον 12 μήνες σε

ΕΕ/ΕΟΧ είτε από τρίτες

περίπτωση μετεγκατάστασης

Στις 25 Μαΐου 2021, οι εταίροι του έργου AcToVax4NAM
συμμετείχαν στη διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και
τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), με την υποστήριξη της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
(DG SANTE) και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD), με στόχο την
παρουσίαση 4 νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του
ActoVax4NAM. Τα άλλα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν: το
έργο RISE-Vac (Πανεπιστήμιο της Πίζας), το έργο
ImmuHubs (The Vienna Vaccine Safety Initiative) και το
έργο RIVER-EU (Universitair Medisch Centrum Groningen).
Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση
και αναδείχθηκαν πτυχές συνεργειών και ευκαιρίες για
συνεργασία μεταξύ των έργων.

υπηκοότητα από τη
χώρα υποδοχής, είτε

και άδειες για σύντομη

ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

χώρες

σε χώρες της ΕΕ ή
μεταβίβασης από χώρες της ΕΕ

Εικόνα 1

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο συγκεκριμένα, το έργο AcToVax4NAM πρόκειται να:
Εντοπίσει λύσεις, ώστε να αντιμετωπίσει συστημικά εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του πολιτικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας.
Επικεντρωθεί στο θεσμικό ή συστημικό αλφαβητισμό σχετικά
με τον εμβολιασμό για τους επαγγελματίες υγείας και
κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται με ΝΑΜ,
συμπεριλαμβανομένου του μη ιατρικού προσωπικού, όπως οι
πολιτισμικοί διαμεσολαβητές.
Αναπτύξει ειδικά διαγράμματα ροής ανά χώρα με στόχο την
υπέρβαση των εμποδίων του συστήματος για τον εμβολιασμό
των ΝΑΜ.
Εφαρμόσει πιλοτικές παρεμβάσεις και διαφορετικά εργαλεία.
Ενδυναμώσει την ικανότητα δικτύωσης ώστε να βελτιώσει τον
αλφαβητισμό σχετικά με τον εμβολιασμό και την ευαισθησία
απέναντι στους μετανάστες από την πλευρά του συστήματος
υγείας αναφορικά με την ανοσοποίηση των ΝΑΜ.
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ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί μη
συστηματική ανασκόπηση και ποιοτική έρευνα σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας, με
στόχο την ανάδειξη στοιχείων και καθοδήγησης ως προς
τους εμβολιασμούς, τα συστημικά εμπόδια και τις λύσεις
που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της εμβολιαστικής
κάλυψης. Επιπλέον, θα συλλεχθούν τυποποιημένες
πληροφορίες για το σύστημα υποδοχής μεταναστών κάθε
χώρας της κοινοπραξίας, καθώς και πληροφορίες για τους
εμβολιασμούς που προσφέρονται στους ΝΑΜ σε επίπεδο
χώρας εντός της κοινοπραξίας.

