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PROMOVAX PROJEKT BEMUTATÁSA

A hároméves PROMOVAX projekt 2010 májusában indult a DG SANCO
társfinanszírozásával a Public Health Program 2008-2013 keretében.

A PROMOVAX projekt általános célkitűzése, hogy elősegítse az immunizációt
a migráns népesség immunizációját Európában, hozzájáruljon a
védőoltásokkal megelőzhető betegségek térségen belüli eliminációjához és
csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket az egészségügyben.

A project további céljai:

• azonosítani a migránsok immunizációs szükségleteit

• értékelni a migránsok vakcinációhoz való hozzáférhetőségét

• megismerni a résztvevő országokban a migránsokra vonatkozó
immunizációs gyakorlatokat, irányelveket és a jogszabályi hátteret, valamint
azonosítani az e téren tapasztalható hiányosságokat

• azonosítani, megosztani és széles körben elterjeszteni a leghasznosabb
gyakorlatokat a migránsok immunizációjának elősegítése érdekében

• javaslatokat tenni a nehezen elérhető lakosságot célzó EU-irányelvek
kiegészítésére az irányelvek kidolgozóinak és a témában érdekelt feleknek

• bővíteni az egészségügyben dolgozó és más, migránsokat gondozó
szakemberek ismereteit a bevándorlók immunizációs szükségleteire
vonatkozóan

• fejleszteni a migráns populációk immunizációs ismereteit és növelni a
bizalmukat az egészségügyi rendszer iránt

Miért van szükség erre a projektre?

• A meglévő egészségügyi ellátórendszerek többségét az őslakos európai népességre fejlesztették ki, ezért
gyakran rosszul felkészültnek bizonyulnak, amikor más populációk igényeinek kellene megfelelniük, mint például
a bevándorlók.

• Az Európában tapasztalható, egyre növekvő mértékű migráció új problémákkal szembesítette az egészségügyi
rendszereket a bevándorlók számára hozzáférhető, megfelelő és jó minőségű egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése terén. 

• A marginalizálódott csoportok körében tapasztalható alacsony immunizációs ráta miatt a WHO európai
régiójában felvetődik a fertőző betegségek járványkitörésének veszélye, így mára nemzeti és nemzetközi
közegészségügyi kérdéssé vált. 

• A nem-immunizált csoportok többsége a nehezen elérhető népességhez tartozik, akiknek a vakcinációhoz való
hozzáférése korlátozott és az immunizáció fontosságát illetően hiányos ismeretekkel rendelkeznek.

• A vakcináció közvetítőként lehetőséget kínálhat az alapellátás biztosításához, különböző megelőző és
szűrővizsgálatokhoz, valamint a migránsok egészségnevelése terén.

✓ A nehezen elérhető populációk megközelíthetősége szempontjából a migránsok immunizációja
prioritást élvez az Európai Unió egészségügyi programjában. 

PROMOVAX Célcsoportja

1. Regisztrált munkavállaló bevándorlók (beleértve
a menedékjogot kérőket és a menekülteket is),
akik jogszerűen vannak jelen az Európai Unió
munkaerőpiacán.

2. Egészségügyi szakdolgozók és a migránsok
számára valamilyen más szolgáltatást biztosító
szakemberek az európai országokban.

3. Az Európában tartózkodó migráns népesség
immunizációjának javításán dolgozó politikai
döntéshozók és a témában érdekelt felek.

PROMOVAX fő irányvonalai

A projekt 6 munkaprogramot tartalmaz (WPs) a
teljes projektidő (3 év) alatt.

A konzorciumvezető partner (PROLEPSIS,
Görögország) koordinálja a működést és az
eredmények disszeminációját. Van három vertikális
munkaprogram (WP): "az EU migránsok
származásának és a védőoltásokhoz való
hozzáférésének feltérképezése" (CII - CUT, Ciprus),
"a migráns védőoltások kapcsán a már meglévő
legjobb gyakorlatok azonosítása, értékelése és
cseréje " (UP, Magyarország) valamint ”Az
egészségügyi ellátók számára segédanyagok és a
migránsok számára oktatóanyagok fejlesztése”
(Prolepsis, Görögország) alkotják a technikai
bázist. A projekt értékelése egy külön
munkaprogramban (SINTEF, Norvégia) valósul
meg.

PROMOVAX megvalósulásának lépései

1) Kutatás és felülvizsgálat:

♦ a következők feltérképezése:

• a résztvevő országok migráns populációinak eredete és demográfiai adatai
• az európai bevándorló csoportok többségének vakcinációs lefedettsége, immunizációs kultúrája és magatartása
• védőoltás lefedettség és előfordulási gyakoriság a védőoltással megelőzhető betegségeknél, a kiválasztott
bevándorlók származási országaiban

♦ a legjobb gyakorlatok és az elszalasztott lehetőségek felülvizsgálata a migráns oltások terén

2) Fejlesztések: 

♦ Egészségügyi Szolgáltató Toolkit ami magába foglal egy lépésről lépésre kidolgozott útmutatót, a
migránsok oltási szükségleteinek értékeléséhez és ajánlásaihoz szükséges módszereket, valamint az
egészségügyi dolgozók forrásainak összeállítását.

♦ Oktatási anyagok migránsok számára, amelyek általános információkat biztosítanak a vakcinációval
kapcsolatos tévhiteket eloszlatása érdekében. Az oktatási anyagok elkészítésében külön figyelmet kell fordítani
arra, hogy azok nyelvészeti és kulturális szempontból is megfelelőek legyenek.

PROMOVAX Partnerség

A PROMOVAX partnerség magába foglal 11 társult
partnert 8 országból és 12 együttműködő partnert 11
országból.

Fő Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and
Occupational Health, Prolepsis – Görögország

Társult partnerek:

• Technische Universität Dresden – Németország
• Universitá degli Studi di Sassari – Olaszország
• The SINTEF Foundation – Norvégia
• Nofer institute of Occupational Medicine –
Lengyelország
• University of Zagreb, Medical School –
Horvátország
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social
Issues – Ciprus
• University of Pécs – Magyarország
• Universitá degli Studi di Milano – Olaszország
• Istituto Superiore di Sanitá – Olaszország
• Cyprus University of Technology – Ciprus

Együttműködő partnerek:

• Public Health Institute – Albánia
• Baskent University –Törökország
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc
Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona –
Spanyolország
• Institute of Occupational Health – Szerbia
• WHO/Europe Occupational Health – Németország
• WHO/Europe Communicable Disease Units –
Dánia
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD),
Brussels – Belgium
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine
and Public Health – Görögország
• National School of Health. Instituto de Salud
Carlos III. Ministry of Science and Innovation –
Spanyolország
• European Center for Disease Prevention and
Control (ECDC) – Svédország
• National Centre of Infectious and Parasitic
Diseases (NCIPD) – Bulgária

PROMOVAX Találkozók

Korábbi

Kick off meeting
Luxemburg, 2010. Június 10-11

2nd partners meeting
Limassol, Ciprus, 2010. November 22

Következő 

3rd partners meeting
Pécs, Magyarország, 2011. Április 28-29

PROMOVAX Hírek

PROMOVAX bemutatásra került:

Turning Declarations into Actions: Post-
conference Workshop of the 3rd Conference
on Migrant & Ethnic Minority Health in
Europe,
Magyarország, Pécs, 2010. november 11

Annual Meeting of the Baltic Sea Network on
Occupational Health and Safety,
Tartu, Estonia 2010. szeptember 30-október 1.
között 

3rd International Congress on Rural Health In
Mediterranean And Balkan Countries,
Tirana, Albánia 2010. szeptember 22-25. 

ECDC workshop,
Sofia, Bulgária 2010. szeptember 21-22
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For more information on the project please visit the website:  www.promovax.eu
or contact the Project Management Team:

Eleni Patrozou M.D.,  e.patrozou@prolepsis.gr or Dina Zota MSc,  d.zota@prolepsis.gr
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