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Poprawa dostępu do szczepień dla migrantów
Projekt AcToVax4NAM jest odpowiedzią na nadrzędną strategię Komisji
Europejskiej mającą na celu poprawę poziomu zaszczepienia w UE przy
jednoczesnym zmniejszeniu nierówności w dostępie do szczepień. Projekt
powstał w wyniku specjalnego zaproszenia w ramach trzeciego programu
UE w dziedzinie zdrowia, aby:
“Poprawić dostęp do szczepień dla grup znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, odizolowanych i trudno dostępnych”

INAUGURACYJNE SPOTKANIE
KONSORCJUM ZŁOŻONEGO Z PAŃSTW:
CYPR, NIEMCY, GRECJA, WŁOCHY,
MALTA, POLSKA, RUMUNIA I HISZPANIA
DOTYCZĄCE PROJEKTU

Głównym celem projektu AcToVax4NAM jest poprawa dostępu do
szczepień, a tym samym poprawa poziomu zaszczepienia u
nowoprzybyłych migrantów, poprzez zapewnienie bardziej
sprawiedliwych i gwarantowanych warunków dostępu. Projekt
ukierunkowany jest na choroby, którym można zapobiegać przez
szczepienia, będących częścią krajowych programów szczepień oraz
szczepień przeciw COVID-19, które powinny być dostępne dla ludzi w
czasie całego ich życia.

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE
Na początku czerwca spotkaliśmy się online na naszym wewnętrznym
spotkaniu inauguracyjnym, podczas którego partnerzy konsorcjum
zaprezentowali najważniejsze działania projektowe zapewniające
zrównoważony rozwój i długoterminowe korzyści.
Podczas spotkania inauguracyjnego konsorcjum omówiło zadania
projektowe, w tym misje i podejścia badawcze w celu
zidentyfikowania barier i rozwiązań w celu poprawy dostępu do
szczepień dla migrantów
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ACTOVAX4NAM
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
ACTOVAX4NAM WRAZ Z 3 INNYMI
PROJEKTAMI, KTÓRYCH NADRZĘDNYM
CELEM JEST POPRAWA POZIOMU
ZASZCZEPIENIA WŚRÓD OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ
TRUDNO DOSTEPNYCH POPULACJI.

OBSERWUJ NAS NA

Niniejszy komunikat odzwierciedla wyłącznie opinię autora i
wskazuje, że Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i
Cyfryzacji (HaDEA) oraz Komisja Europejska nie ponoszą
odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie zawartych w
nim informacji.
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Partnerzy projektu omówili i uzgodnili również procedury
zarządzania i strategię oceny. Strategie rozpowszechniania i
komunikacji za pomocą mediów cyfrowych zostały szeroko
omówione, partnerzy uzgodnili także sposoby zwiększenia
rozpowszechnienia projektu i jego rezultatów.
Konsorcjum projektu określiło definicję operacyjną „nowo
przybyłych migrantów” (Rycina 1), która będzie napędzać
nasze dalsze badania i wdrażanie rozwiązań, a także
skuteczną komunikację z naszymi grupami docelowymi i
interesariuszami.
Grupami docelowymi projektu są “wszyscy pracownicy dla
zdrowia” w dziedzinach związanych ze zdrowiem
migrantów. Mogą to być pracownicy instytucji zdrowia
publicznego na poziomie krajowym i lokalnym, pracownicy
socjalni, mediatorzy kulturowi, organizacje pozarządowe
itp.
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25 maja 2021 r. partnerzy konsorcjum projektu
AcToVax4NAM wzięli udział w dwudniowym wydarzeniu
organizowanym przez Europejską Agencję Zdrowia i
Cyfryzacji (HaDEA) przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds.
Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) oraz
współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Badań i Innowacji
(DG RTD) w zakresie prezentacji 4 nowych projektów, w
tym projektu ActoVax4NAM. Inne prezentowane projekty
to: projekt RISE-Vac (Uniwersytet w Pizie), projekt
ImmuHubs (Wiedeńska Inicjatywa Bezpieczeństwa
Szczepień) oraz projekt RIVER-EU (Uniwersytet Medyczny
Centrum Groningen). Wydarzenie, które odbyło się
następnego dnia, umożliwiło dyskusję i przedstawienie
aspektów synergii oraz możliwości współpracy między
projektami.
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Rycina 1

CELE I OCZEKIWANE WYNIKI
Celami szczegółowymi projektu AcToVax4NAM są:
Określenieniee rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie
barier systemowych, z uwzględnieniem wpływu środowiska
politycznego i kulturalnego w poszczególnych krajach
konsorcjum.
Zapewnieniee instytucjonalnej lub systemowej wiedzy na
temat szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i opieki
społecznej pracujących z migrantami, w tym personelu
niemedycznego, takiego jak mediatorzy zdrowia
Opracowanie specyficznych dla danego kraju schematów
blokowych zorientowanych na konkretne działania w celu
przezwyciężenia barier systemowych
Interwencje pilotażowe i różne narzędzia
Wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów między
organizacjami i instytucjami w celu zwiększenia dostępności
migrantów do szczepień z uwzględnieniem w systemie
opieki zdrowotnej wrażliwości kulturowej wobec migrantów
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NASZE OBECNE PLANY BADAWCZE
Projekt rozpoczął się w maju ubiegłego roku, plany na ten
rok obejmują przeprowadzenie przeglądu i badania
jakościowe na poziomie europejskim i krajowym w celu
opracowania wytycznych dotyczących szczepień, barier
systemowych oraz rozwiązań mających na celu poprawę
dostępu do szczepień. Ponadto będziemy zbierać
wystandaryzowane informacje o systemie przyjmowania
migrantów w krajach tworzących konsorcjum, a także
informacje o szczepieniach oferowanych migrantom w
każdym z państw konsorcjum.

