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Setul de instrumente de evaluare
• A fost dezvoltat in cadrul proiectului WHO Public
Health Aspects of Migration (PHAME) lansat in anul
2011
• Acest proiect a avut ca obiectiv dezvoltarea expertizei
si a capacitatii sistemelor de sanatate de a raspunde in
situatia unui flux mare de migranti.
• Flux mare de migranti – termen relativ
• Migrantii pe motive economice, refugiatii solicitantii de
azil si familiile acestora, victime ale traficului de
persoane, migranti fara documente (persoane care
evita trecerea oficiala a frontierei calatorind pe mare
de ex.)

Dezvoltarea de instrumente poate
avea un rol esențial in:
• punerea în aplicare a intervențiilor de salvare a
vietii
• reducerea mortalității și morbidității în populațiile
de migranți
• asigurarea drepturilor de sănătate ale migranților
• reducerea la minimum a impactului negativ al
procesului de migrație asupra migranților și a
sănătății populațiilor gazdă
• reducerea disparitatilor in starea de sanatate si
accesul la serviciile de sănătate între migranți și
populația gazdă.

Setul de instrumente de evaluare
• este axat pe perioada de până la sosire și o scurta
perioada după plasarea în prima unitate de
cazare.
Scopul:
• De a sprijini autoritățile de sănătate și partenerii să
identifice lacunele, să utilizeze capacitățile
existente și sa dezvolte intervenții medicale pentru
sosirile de grupuri mari de migranți
• De a promova colaborarea intersectoriala în
dezvoltarea și punerea în aplicare a unui răspuns
din sectorul de sănătate la sosirea unor grupuri
mari de migranți

Structura
• Partea 1 furnizează informații cu privire la:
– contextul actual al migrației către Europa a
persoanelor care călătoresc în grupuri mari,
– factori care influențează sănătatea persoanelor care
întreprind acest tip de călătorie
– ce poate face sistemul de sanatate corespunzator
functiilor definite ale acestuia

• Partea a 2 este un ghid pentru evaluatori cu
privire la modul de a efectua o evaluare, de la
pregătirea evaluării activităților post-evaluare.
• Partea a 3 prevede ghiduri pentru interviuri semistructurate cu diferite părți interesate.

Evaluarea capacitatii sistemului de a
gestiona fluxuri mari de migranti - etape
Etapa I -Pregatirea evaluarii
• ar trebui coordonata de catre Ministerul
Sanatatii si ar trebui sa includa reprezentanti
ai ministerelor relevante +/- experti
internationali
• Include: analiza structurii sistemului de
sanatate, cadrului legal, istoricul si tendinta
fluxului de migranti, probleme de sanatate ale
tarilor de origine, riscurile de sanatate
asociate modului de calatorie

Evaluarea capacitatii sistemului de a
gestiona fluxuri mari de migranti- etape
• Etapa I -Pregatirea evaluarii
Are ca scop adaptarea cadrului de evaluare propus de
OMS la contextul national.
Pe parcursul pregatirii se identifica 3-8 experti care vor
realiza aceasta evaluare (ideal ar trebui sa reprezinte
toate institutiile si sectoarele impicate pentru a putea
surprinde toate aspectele relevante)
Competentele recomandate ale echipei: sanatate publica,
gestionarea situatiilor de urgenta
Se decid intalnirile, cine va fi intervievat, locurile care vor
fi vizitate

Evaluarea capacitatii sistemului de a
gestiona fluxuri mari de migranti - etape
Etapa II – Desfasurarea evaluarii
• 3-10 zile
• Intalniri cu persoanele cheie (ministere, institutii
subordonate, ONG-uri)
• Interviuri semi-structurate in locurile vizitate
• Vizitele sunt făcute autorităților de sănătate,
centrele de migranți și spitale.
• În timpul acestor vizite, evaluarea include:
– Evaluarea facilitatilor și a infrastructurii
– Interviuri cu persoane cheie
– Interviuri cu migranți

Interviuri
Ghidul de interviu pentru intalnirea persoanelor cheie
• Intrebari legate de fazele calatoriei:
– Plecare (4 intrebari)
– Calatorie (3 intrebari legate de tarile de tranzit si 10
intrebari legate de operatiunile de cautare si salvare a
migrantilor)
– Primire (17 intrebari)
– Plasarea temporara (17 intrebari)

• Pentru fiecare faza a calatoriei sunt investigate riscurile
legate de sanatate (profilul imbolnavirilor,
disponibilitatea medicamentelor, vaccinurilor, etc si a
personalului pregatit pentru astfel de operatiuni)

Interviuri
Ghidul de interviu pentru intalniri cu persoane din
departamente ale ministerului sanatatii
- Cadrul legal (5 intrebari)
- Resurse umane (7 intrebari)
- Imunizari (6 intrebari)
- Laboratoare (5 intrebari)
- Produse farmaceutice (3 intrebari)
- Spitale (5 intrebari)
- Sistem informational, supraveghere, comunicare (9
intrebari)
- Finantare (5 intrebari)

Interviuri
Ghidul de interviu pentru intalniri cu persoane
din alte institutii
• Profilul institutiei
• 12 intrebari pentru institutii din domeniul
protectiei civile
• 12 intrebari pentru institutii implicate in
cautare si salvarea migrantilor
• 7 intrebari pentru alte ONG-uri

Interviuri
Ghid pentru evaluarea in teren
• Profilul institutiei
• 10 intrebari pentru autoritati locale de
sanatate
• 10 intrebari pentru spitale
• 21 de intrebari pentru centre de migranti
• 18 intrebari pentru migranti

Evaluarea capacitatii sistemului de a
gestiona fluxuri mari de migranti - etape
• Etapa III – redactarea raportului de evaluare
• Etapa IV – diseminarea raportului
• Etapa IV – elaborarea masurilor in legatura cu
aspectele slabe constatate
• Etapa V – monitorizarea implementarii masurilor

