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Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe privind vaccinarea și
accesul la vaccinare pentru migranții recent sosiți
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ÎN ACEST NUMĂR

LANSAREA PROIECTULUI ACTOVAX4NAM
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe privind vaccinarea
și accesul la vaccinare pentru migranții recent sosiți
Proiectul AcToVax4NAM răspunde strategiei generale a Comisiei
Europene care vizează îmbunătățirea ratei de vaccinare în UE,
reducând în același timp inegalitățile cu privire la accesul la
vaccinare. Proiectul a răspuns la un apel specific în cadrul celui de-al
treilea program de sănătate al UE pentru "Creșterea accesului la
vaccinare pentru grupurile de populație defavorizate, izolate și greu
accesibile".
Obiectivul general al proiectului AcToVax4NAM este îmbunătățirea
cunoștințelor de vaccinare și a accesului la vaccinare, îmbunătățind
astfel gradul de vaccinare pentru migranții nou sosiți și făcând
condițiile de acces mai echitabile și mai garantate. Proiectul vizează
bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, parte a Planurilor
Naționale de Imunizare și adoptă o abordare pe parcursul vieții,
inclusiv vaccinarea COVID-19.

ÎNTÂLNIREA DE LANSARE A PROIECTULUI
La începutul lunii iunie 2021, ne-am întâlnit online pentru reuniunea
internă de lansare a proiectului, în cadrul căreia partenerii
consorțiului au prezentat activitățile cheie ale proiectului care vor
asigura durabilitatea și beneficiile pe termen lung.
În cadrul reuniunii de lansare, consorțiul a discutat activitățile
proiectului, inclusiv obiectivele și abordările de cercetare pentru a
identifica barierele și soluțiile pentru îmbunătățirea accesului la
vaccinare pentru migranții nou sosiți.
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PROIECTUL ACTOVAX4NAM,
OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE
AȘTEPTATE.

ÎNTÂLNIREA INTERNĂ DE LANSARE A
PROIECTULUI ACTOVAX4NAM CU UN
CONSORȚIU DIVERS DIN CIPRU,
GERMANIA, GRECIA, ITALIA, MALTA,
POLONIA, ROMÂNIA ȘI SPANIA.

LANSAREA PROIECTULUI
ACTOVAX4NAM REALIZATĂ ALĂTURI
DE ALTE 3 PROIECTE CU SCOPUL
GENERAL DE A ÎMBUNĂTĂȚI RATA
VACCINĂRII ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI
DEZADVANTAJATE ȘI A POPULAȚIEI
GREU ACCESIBILE.

URMARIȚI-NE PE

Prezenta comunicare reflectă doar opinia autorului și
subliniază că Agenția Executivă pentru sănătate și digitalizare
(Hadea) și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru
utilizarea în continuare a informațiilor conținute în aceasta.
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De asemenea, partenerii proiectului au discutat și au
convenit asupra procedurilor manageriale și a strategiei de
evaluare. Strategia de diseminare și comunicare prin
exploatarea mijloacelor digitale a fost discutată pe larg, iar
partenerii au convenit asupra mijloacelor și modalităților de
creștere a vizibilității proiectului și a rezultatelor acestuia.
Consorțiul proiectului a elaborat o definiție operațională
privind "migranții nou sosiți" (Figura 1), care va conduce în
aval cercetarea noastră și punerea în aplicare a soluțiilor și
va asigura o comunicare eficientă către grupurile noastre
țintă și către părțile interesate.
Grupurile țintă ale proiectului sunt "toți profesioniștii din
domeniul sănătății" cu precădere cei care se ocupă de
sănătatea migranților. Aceștia pot fi personal al instituțiilor
de sănătate publică la nivel național și local, asistenți
sociali, mediatori culturali, ONG-uri etc.

Migranții documentați,
solicitanții de azil, refugiații și
alte persoane forțate să se
refugieze in urma unui
conflict, dezastre naturale sau
pericole economice, precum
și persoanele fără acte.
A intrat în țara in una
dintre țările UE din
consorțiu în ultimele 12
luni (cu excepția
turiștilor, a vizelor și

MIGRANȚII
NOU
SOSIȚI

O persoană cetățenie

O LANSARE COMUNĂ A PROIECTELOR UE
Pe data de 25 mai 2021, partenerii din cadrul consorțiului
proiectului AcToVax4NAM au participat la un eveniment
de 2 zile organizat de Agenția Europeană pentru Sănătate
și Digitală (HaDEA) cu sprijinul Direcției Generale pentru
Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) și în
colaborare cu Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG
RTD), cu scopul de a prezenta 4 proiecte noi, inclusiv
proiectul ActoVax4NAM. Celelalte proiecte prezentate au
fost: proiectul RISE-Vac (Universitatea din Pisa), proiectul
ImmuHubs (Inițiativa pentru siguranța vaccinurilor din
Viena) și proiectul RIVER-EU (Universitair Medisch
Centrum Groningen). Evenimentul, care a continuat și în
ziua următoare, a permis o discuție deschisă și a
evidențiat aspectele legate de sinergiile și oportunitățile
de colaborare între proiecte.
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Figura 1

OBIECTIVE & REZULTATE AȘTEPTATE
În particular, proiectul AcToVax4NAM va:
Identifica soluții pentru depășirea barierelor din sistem,
abordând, de asemenea, impactul mediilor politice și
culturale din fiecare dintre țările din consorțiu.
Aborda cunoștințele privind vaccinarea, din perspectivă
instituțională sau de sistem, pentru profesioniștii din
domeniul sănătății și al asistenței sociale care lucrează cu
migranții nou sosiți, inclusiv personalul care nu este
medical, cum ar fi mediatorii sanitari.
Elabora pentru fiecare țară din consorțiu diagrame de flux
orientate spre acțiune pentru a depăși barierele din sistem.
Aplica o etapă-pilot pentru intervențiile și diferitele
instrumente elaborate.
Consolida capacitatea de creare de rețele pentru a aborda
cunoștințele privind vaccinarea și sensibilitatea sistemului
de sănătate față de migranți în ceea ce privește imunizarea
migranților nou sosiți.
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PLANURILE NOASTRE IMEDIATE DE CERCETARE
Proiectul fiind lansat în luna mai a anului 2021, planurile
pentru anul 2021 sunt de a efectua o analiză nesistematică
și o cercetare calitativă la nivel european și național
pentru a oferi îndrumări privind vaccinarea, barierele din
sistem și soluții pentru îmbunătățirea absorbției
vaccinurilor. În plus, vom colecta informații standardizate
despre sistemul de primire a migranților din fiecare țară
din consorțiu, precum și informații despre vaccinările
oferite migranților nou sosiți la nivelul țărilor din
consorțiu.

