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Helyi Egészségiisyi Akcióterv -Mélykut Város Onkormányzata
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Reinsdorfer StraBe 23
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Projektszá m : 2018-1-DE02-KA204-005133
A projektet az Európai Bizottságtámogatja. Jelen kiadvány kizárólagaszerzó nézeteittijkrozi, a Bizottság nem vonhatófelel sségre az itt

koz lt információ felhasználásával kapcsolatban.
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Helyi Egészség gyiAkcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

srvezrr
Az Európai Parlament a 2019. február ],2-i határozatában kimutatta a Nemzeti stratégiák implementációs

hiányossáBait a romák integrálására nézve, és egy er sebb, 2020-as EU keretrendszer létfehozását k vetelte. Bár

kimutatható haladás a roma integráció négy fó ter letén - oktatás, lakhatás, fo8lalkoztathatóság és egészsé8ti8y -, a

romák számára még mindig nem biztosított a korlátlan egészségij8yi ellátás.

A "Roma E8észség gyi Ellátás" ("Roma HEALTH carc" 2017-L-DED2-KA204-004216} stratégiai partnerség keretein

beliil a romák egészségiigyi állapotát sszetett kutatásokkal mérték fel a partnerországokban, a romák egészségiigyi

sz k é8leteit feltárták, majd ennek eredményeképp indult el a jelenleti projekt, melynek célja:

} a romák egészségbiztosításhoz való hozzáférésének n velése
i a romák részvételének nóvelése az elérhetó rákmegel z intéZkedésekben

} a valamilyen szenvedélybetegségben szenved romák számának cs kkentése, iIletve azoké, akiket fiigg ség

fenye8et
} a romák oltási státuszá na k javítása

> a nem kívánt terhességek és a nemi betegségek kockázatának csókkentése
> a szájhi8iénia javítása

> nóvelni azoknak a számát, akik rendszeresen sportolnak és egészségesebben táplálkoznak

Annak érdekében, hogy a kit z tt célokat elérjiik, egészségnevelési kiizpontokat hozunk létre a roma

k z sségekben. Ezekben a k zpontokban fogja az egészségiigyi k zvetít megvalósítani a specifikus feln ttoktatási
intézkedéseket a célcsoport számára, hogy így nirvelje a csoport egészsé8 gyi ismereteit.
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Helyi Egészségtigyi Akcióterv- Mélyk t Város
Onkormányzata

Az egészség gyi k zvetít k az jonnan kifejlesztett tanterv és kézik<inyv alapján lesznek kiképezve. Ahhoz, hogy
munkájuk sikeres legyen, jogi keretek szi,iksé8esek, így ennek okán dolgozzuk ki a jelen egészségiigyi akciótervet romák
számára, Ez az akcióterv egyedi és ki.jlónbiiz az ósszes Önkormányzat és partnerország számára, melyek a projektben

részt vesznek: Halandri Önkormányzat, G r 8ország; Mélykrit Város onkormányzata, Matyarország; Bitola
Onkormányzat, Észak-Macedónia, és Buzau Onkormányzat, Románia. Ezidáig helyi egészségiigyi akcióterveket még nem

dolgoztak ki, sem a t bbségi társadalom, sem pedig a kisebbségi csoportok számára. Ugyanakkor ezek az akciótervek
nem csupán cselekvési ktiróket nyitnak me& ktiliinósen az interdiszciplináris egyiittm k dés során, hanem egyértelm
mutatókat is meghatároznak a konkrét célok elérésére, valamint leírják a rendelkezésre álló eróforrásokat.

A7 ffiÉszsli*ümvl R & nsz & vlAfiy*&#ft zÁ&#i\l

Magyarország alapt rvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ennek a jognak az

érvényesiilését Magyarország genetikailag módosított élólényektólmentes mez gazdasággal, az egészséges
élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségiigyi eltátá5
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a kornyezet Védelmének biztosításával
se8íti eló,

A magyar egészség gyi rendszer alapjait az Egészségúgyról szóló 1997. évi CLlV. torvény rogzíti.
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Helyi Egészségrigyi Akcióterv - Mélykrit Város
Önkormányzata

Az ellátórendszer f*lépítése

Míikiidésielvek

Az egészségijgyi ellátások rendszere az egészségiigyi szolgáltatások biztosítását, valamint a népegészségiigyi célok
megvalósítását teszik lehetóVé. Az egészség gyi ellátások célja, hogy segítsék az egészség fejlesztését, helyreállítását,
megakadályozzák az egészségromlást, valamint hogy k nnyítsék a megváltozott egészségi á|lapotri emberek munkába,
illetve a k zosségbe Való beilleszkedését.

Megel z ellátások

Az egészségi ellátások rendszerében megtalálhatók a megel z ellátások, amelyek a betegségek me6el zését, illet leg
azok korai fe|ismerését szolgáló ellátásokat foglalják magukba. A megel zó ellátásokon beliil a rendszerben helyet kap
továbbá a fert z betegségek megel zésére vonatkozó vizsgálatok, a sz r Vizsgálatok, a k rnyezet- és
foglalkozásegészségiigyi egészségtigyitevékenységek, va la mint család- és n védelmi gondozás.
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Helyi Egészségiigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

Az egészségiigyi el látórendszer

Az alapellátás

A magyar egészségiigyi ellátórendszer els számri védelmi vonala az alapellátási rendszer. Az egészség gyi tiirvény
értelmében a beteg lakóhe|yén, illetve annak kózelében biztosítani kell számára, hogy hosszri távti, személyes
kapcsolaton alapuló, a páciens nemét l, korától és betegségét l f ggetlen l folyamatos egészség gyi ellátásban
részesi]lj n. Az egészségiigyi alapellátás fontosabb intézményei; a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi
alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó iigyeleti ellátás, a véd n i ellátás, az iskola-egészségiigyi ellátás. Mélyktit
esetében 2 f háziorvos,2 f fogorvos,2í véd n és ].f gyermekorvos végez ellátást. Az gyeleti ellátás Mélyk ton
helyben biztosított.

A iáróbeteg-szakellátás

A beteg folyamatos ellátását végzó orvos beutalása vagy a páciens jelentkezése alapján, szakorvos által Vé8zett egyszeri,
vagy alkalomszer egészségiigyi ellátás, valamint fekv beteg-ellátást nem igényl krónikus betegség esetén a
folyamatos szakorvosi gondozás.

Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának Veszé|yeztetése nélkiil, rendszeres tómegk zlekedés
igénybevételével me8kozelíthetóen (lakóhelyének k<izelében) kell biztosítani. Az egyes betegségek gyakorisága alapján
me8határozott lakosságszámra, terijleti egységenként (általában városokban) biztosítják a járóbeteg-szakellátás

kijl nféleformáit, Mélyk tesetében Jánoshalmán és Bácsalmáson Van biztosítva.
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Helyi Egészségrigyi Akcióterv - Mélyktit Város
Onkormányzata

A járóbeteg-szakellátást ny jtó intézmények tevékenysé8iiket ónállóan, vagy más intézményekkel egyíitt, m k dési
engedély alapján végzik. A járóbeteg-szakellátás igénybevételének általában az a feltétele, hogy a beteget a beutalásra
jogosult orvos oda beutalja. A beutaló orvos - saját szakmai javaslata és az egészségi.igyi államigazgatási szerv

beutalásra Vonatkozó el írásai alapján - a vizsgálatot és gyógykezelést a beteg egészségi állapota által indokolt
szakellátási szinten m k dó egészség 8yi intézménynél kezdeményezheti.

A biztosított az orvosi beutaló nélktil igénybe vehet szakellátásokat - si,irg s sziikség kivételéVel - a választása szerinti,
az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes finanszírozási szerz déssel rendelkez egészségiigyi szolgáltatónál
veheti igénybe, azonban a biztosított tekintetében teriileti ellátási kótelezettséggel nem rendelkez egészségtigyi
szo18áltató meghatározott esetben megtagadhatja a biztosított ellátását. Amennyiben a biztosított a beutalóval igénybe

vehet járóbeteg-szakellátást nem a beutalóban megnevezett egészségiigyi szo18áltatónál szándékozik igénybe venni,
gy kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval. A beutaló a szakellátásra beutalt által ismételten

igénybevett ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megielirlt id pontig, de legalább 90 napig, egyéb
esetekben a kiállításától számított 90 napon belúl használható fel.

A fekv betet-szakellátás

A beteg lakóhelye k zelében lev fekv beteg-gyógyintézeti keretek k zott Végzett e8észségiigyi ellátás. lgénybevétele a
külón jo8szabályban leírtak szerint a bete8 ellátását Végz orvos, a kezel orvos beutalása, Valamint a beteg jelentkezése

alapján tórténik. A fekv beteg-ellátás folyamatos benntartózkodás mellett Végzett diagnosztikai, gyógykezelési,

rehabilitációs vagy ápolási célri fekv beteg-gyógyintézeti ellátás (ideértve a hosszri ápolási idej ellátásokat is), vagy
ilyen célokból me8határozott napszakokban tórténó ellátás, illetve, olyan egyszeri vagy k raszer beavatkozás, amelyet
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Helyi Egészségügyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormányzata

k vet en meghatározott idej megfigyelés sziikséges, illetve a megfigyelési id alatt -sziikség esetén - a további

azonnali egészségiigyi ellátás biztosított.

Az egyes fekv beteg intézményekben a szakellátási formákat intézményenként, teriiléti egységenként másként alakítják

ki. A fekv bete8 szakellátás kiil<inféle formáit a kórházak, klinikák, országos intézetek, szanatóriumok és e8yéb

intézmények látják el. Ezeket az egyes betegségek gyakorisága alapján, me8határozott lakosságszámra, ter leti

egységenként, általában Városokban biztosítják.

Az általános fekv beteg-szakellátást az egészségbiztosító által támogatott szolgáltató orvosának, vagy az orvos saját

magának/ktizeli hozzátartozójának kiállított orvosi beutalása alapján lehet igénybe venni.

Az Európai Unió ta8államaiból Magyarországra érkez betegekre is ugyanezeka sza bá lyok vonatkozna k a beutalási rend

vonatkozásában. Mélyk t esetében ez Baja Váíosában biztosított

A s r8 s sz kség esetét kivéve, ha a beteg beutaló nélkiil, Vagy a beutalási rendtól eltér en nem a beutalón

megnevezett egészségiigyi szo18áltatónál veszi igénybe a fekv beteg szakellátást, részleges térítést is kóteles fizetni. A
fekv beteg-gyógyintézeti ellátásnak beutaló nélk li Vagy a beutalási rendt l eltér igénybevétele esetén fizetendó

részleges térítési díj sszege nem haladhatja meg a ].00 000 forintot.

Az azonnali ellátást nem igényl , a várólista alapján ny jtható ellátások részletes szabályairól szóló z8712006, (xll.23|

Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott fekv beteg-gyógyintézeti kezeléseket intézményi Várólista alapján

kell ny jtani.

Részleges térítés megfizetése melletta beteget orvos választásijog illeti meg, en nek keretében joga van az egészség gyi

intézmény munkarendje szerint a beteg ellátására beosztott orvos helyett má5ik orvost Választani.
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Helyi Egészségtigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormán yzata

Egyes egészségiigyi ellátásokra a szolgáltató részleges térítési dúa! illetve kiegészít térítési dúat állapíthat meg,

amelyekr l a szolgáltatás megkezdése el tt k teles a biztosítottat tájékoztatni. A részleges térítési díj, illetve a

kiegészító térítési díj képzésének szabályai, illet Iegtobb esetben pontos sszege a térítési díj ellenében igénybe Vehet

egyes egészségiigyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284l1,997, (xll. 23.) Korm. rendelet ].. sz. melléklete
meghatározott, attól érvényesen eltérni nem lehet.

Egyéb egészségiigyi ellátások

A t rVényben meghatározott egyéb egészségiigyi ellátások korébe tartozik az iigyeleti ellátás, a mentés, a betegszállítás,
az ápo|ás, egyes küliinleges ellátási igényt kielégít egészségiigyi szolgáltatások, a haldokló beteg gondozása, a

rehabilitáció, az orvostechnikai eszk<izellátás, a gyógyszerellátás, a pszichoterápia és klinikai szakpszichológia, a nem-
konvencionális 8yógyító és életmin ség-javító eljárások, egyéb gyógyászati ellátások, egészségiigyi ellátás keretében
vé8zett szakért i tevékenység.

Mélykrit városában a gyógyszerellátás biztosított / ]. gyógyszertár /
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Helyi Egészségrigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

A magyar egészségtigyi rendszer finanszírozása

Az egészségú8yi szolgáltatások finanszírozása a kótelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIll.

t rvényben meghatározott rendszer alapján az Egészségbiztosítási Alapból t rténik, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási

Alapkezel (N EAK) feladata,

Az egészség gyi szolgáltatások - a vonatkozó jogszabályok keretei k z tt-azegészségi állapotáltaI indokolt mértékben
vehetók igénybe. Az egészségiigyi szolgáltatások azonos szakmai taftalommal illetik meg az egészségbiztosítás
egészségiigyi szolgáltatásaira jogosult személyeket. Az egészség igyi szolgáltatások az egészségbiztosítóVal az adott
szolgáltatásra finanszírozási szerz déssel rendelkezó egészségii8yi szolgá ltatóná l vehetók i8énybe.

Az egészségbiztosítási szervek a kiil n t rvényben foglaltaknak mégfelel en kaitelesek biztosítani az egészségiigyi

5zolgáltatók által ny jtott egészsé8iigyi szolgáltatások vonatkozásában a sz kséges kapacitás megfelel id ben t rtén

lek tését, valamint a teljesített szolgáltatás finanszírozását és ellen rzését.
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Onkormányzata

& ROMA xÖz**s e K },l LYZ T MÉLYKÚroru

A Mélyk ti Roma és hátrányos helyzet ek problémáját és helyzetét négy prioritásban jellemezném.

1- Oktatás

2- Foglalkoztatás

3 - Lakhatás

4 - Egészséstjgy

A romák élethelyzetét mind a 4 prioritás nagyban érinti, de most csak az egészségugyi helyzetr lírok pár
gondolatot.

A romák egészségugyi helyzetét Mélykriton 2018-ban és 2021-ben is felmértt]k. 2018-ban I2O t t tudtunk
bevonni a felmérésbe, míg 2O21-ben a COV|D 19 miatt már csak 25 t bevonására volt lehet ség. Az eredmények
azt mutatják, hogy a romák nem csupán egészségtigyi ismeretek hiányában szenvednek, de nagyon félnek is
elmenni orvoshoz, és már csak akkor fordulnak segítségért, amikor már tényleg nagy a baj. Ebb ladódóan nagyon
fontosnak tartjuk a célcsoport bevonását, prevenciós el adások megtartását, ismeretek átadását.
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Helyi Egészségtigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

Az egészségi.jev f teruletei:

1. Egészségvédelem
2. Rákmegel zés

3. Véd oltások
4. Függ ségek

5. Szexuális nevelés és fogamzásgátlás

6. Szájhigiénia

A fent leírt 6 területet tartjuk nagyon fontosnak megvalósulni, valamint egy olyan személy

bevonását/kiképezését, aki kozvetít ként/mediátorként tudna m kodni a romák és hátrányos helyzet ek, az

orvosok, egészségi,igyi intézményben dolgozók kozott, valamint aki informálja, segíti,adott esetben pedig elkíséri

a célcsoportot a ktjlonboz orvosokhoz.
Így Mélyk rton ]. F tolthetné be a kozvetít szerepét, aki a munkája megkezdése el tt egy két részes képzésben

venne részt.
A képzés a projekt során kifejlesztett Tanterv és Kézikonyv alapján torténne, képzett oktatók és szakemberek
által.

Magyarországon a tobbségi társadolomban él tagjainak az egészségi állapota is nagyban eltér (negatívan) az

Európai emberekét l. De a Magyarországi roma és hátrányos helyzet iembereknél ez még nagyobb százalékban
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van jelen. Ezt a felmérések is mutatják, ezen kívánunk megoldásokat biztosítani, valamint segítséget ny jtani a

roma és hátrányoshelyzet emberek számára.

fiüMA reÉszsÉeüerrt xÖzvrríroK

A Roma Egészségiigyi Kiizvetít k program célja, hogy javítsa a romák egészségi állapotát, az egészségúgyi
ellátáshoz, valamint a szexuális és reproduktív egészség gyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésé1 egyfajta hídként
m kodve a roma lakosság és az egészségiigyi rendszeí k z tt, ezzel is segítve a két fél ktjz tti kommunikációtannak
érdekében, hogy megkiinnyítse a romák egészség gyi ellátáshoz való hozzáférését, kialakítsa a betegek és az
egészség 8yi szolgáltatók kaizótti bizalmat, VaIamint el segítse az olyan szokások kialakítását, mely mind a saját, mind
pedig mások szexuális és reproduktív egészségének gondozására irányul.

A roma egészségú8yi kózvetítók kcinnyebb és jobb hozzáférést biztosítanak az egészségtigyi szolgáltatásokhoz a
roma kciz<isség számára.

A betegek nevében kommunikálnak az e8észségijgyi szakemberekkel diszkrimináció vagy a szolgáltatások
elérhetetlensé8e esetén.

segítséget ny jtanak a rendszeres orvosivizsgálatokhoz és az egészségbiztosításhoz.

AktíVak az oltás teriiletén, Valamint a háziorvosok és a n gyógyászok kiválasztásában is.

A kozvetít k a2 egészségr l tanítanakfelvilá8osítják a kirz sséget.

AktíVan dol8oznak az okmányokkal nem rendelkez személyekkel, a na8y- és hajléktalan családokkal.

SzelIemi termék3
Helyi Egészségügyi Akcióterv - Mélyk t Város

Onkormányzata
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szellemi termék3

Helyi Egészség gyi Akcióterv - Mélyk rt Város
Önkormányzata

Az ÉGÉsz Éeüeyl xózvnríróK sz R p :

'p Az általános orvosokkal való egytittm kodés;
'r A roma gyermekek beoltásának támogatása;
r Egészségtigyi oktatás a gyermekek és n k számára;
',p, A családtervezésr l való oktatás;

lf lsmerje a roma kozosség térképét;
r lsmerje a roma kozosségben el forduló betegségeket;
y Az olyan projektek kidolgozásához való hozzájárulás, melyek javítják a romák egészségét és helyzetét;
}, Tájékoztatás az oltásokhozvaló jogról és az ezzel kapcsolatos kotelezettségekr l;
'r Mobilizálás/mozgósítás;
r A szociális segélyszolgálatokkal való együttm kodés;
'r" Megfigyel je a helyi tanácsosnak;
'y A hatóságok tájékoztatása a kozosségben végbemen társadalmi változásokról.

A Közv Tírő nnt"llvrATÁR Al

,r, Kozegészség gyi lgazgatóság;
;; A kozosség;'r Mélyktit Város Onkormányzat;
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'r A helyi egészségrigyi intézmények.
l* A helyi szociális intézmények

Az EcÉszsfnűeyl xozvmírő rnvÁgg! FINAN zínnzÁsn

Amennyiben az egészségtigyi k zvetít teljesíti a Helyi Egészsé8 8yi Akciótervben foglalt feladatokat, és a 2023-1a
meghatározott várható eredmények a harmadik projektév során megvalósulnak, Mélyk t Város nkormányzata kész
támogatni az egészségúgyi k zvetít továbbifinanszírozását a projekt befejezése után.

Mélykrit Város onkoímányzata már a projekt megvalósítása során megkezdi a lehetséges források felkutatását (például
az Emberi Er források Minisztériumától), hogy az egészségúgyi k zvetító további finanszírozása biztosítva legyen.

szellemitermék3
Helyi Egészségiigyi Akcióterv - Mélyk t Város

Önkormányzata
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szellemi termék3

Helyi Egészségi.igyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormányzata

Helyi E6észségtigyi Akcióterv

Átfogó célok:

]". A romák egészségiigyi helyzetének javítása és fenntartása a roma egészségiigyi kozvetít k munkájával

X. Az egészségfejlesztés és megel zés keretfeltóteleinek optimaIizálása a Roma gészségnevelési Kiizpontok
létrehoeásával

3. gy adatbázis létretrozá5a az Onkormányzatok sajátos koriilményeire irányulva

konkrét cólkit ízósek:

Konkrét célkitíízés 1,.1. gészségtigyi ktizvetít

TevékenysÉg lndikátor/mutató
Bevont intézrnények és

paítnerek Források/pénztigyek Elvárt eredrrrények

Roma egószsógLlgyi
kcjzvetít k képzése

Az iskolázott és foglalkoztatott
roma egészségügyi kozvetít k
száma:
2 egészségiigyi kozvetít a
HEEDA részér l, és 2

egészségugyi kozvetítcí az
Önkormányzat részéról

Mólyk t Város
Önkormányzata, Roma
Nemzetisógi Önk, Házi
orvosOk, Fogászat,
Védón k, Családsegít .

tRASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészségugyi Ellátás ll
Gondozási Kozpot
Tanyagondnoki
személyszállító
gépjárnrií
igényb*vétele,

A roma kozvetít k
számának ncjve|ése
Az általános egészségi
állapot javulása a

roma lakosság
kcirében
60% ró1-80-90% nőjon



EErasmus+
SzeIlemi termék3

Helyi Egészségi.igyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormányzata

sziiksé* esetén
Feln ttoktatási
tevékenységek
megvalósítása az

esészsdsuRv terij letén

A rorna egészságúgyi
k zvetít k és egyét:

szakemberek száma

Helyi egészségiigyi
intézmények

Képzett roma
egészség gyi

ktjzvetít

[gészsógmegel zési
intézkedések koordi nálása

szervezett oktatási
tevékenységek száma
(el adások, wr:rkshopok,
fórumok..,)

Helyi Egészségugyi
lntézmányek, Roma
[gészségiigyi Közvetít

ERASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészség gyi Illátás ll

Csokken a

megbetegedések
száma a roma
lakosság korében,
Az egészségr l való
ismeretek novekedése

gészsógLigyi me6*l zci

intézkdésel< koordinálása
Találkozók száma a rósztvevij
intézményekkel
A résztvev romák száma
Elvállalt és megvalósított
tervek és tevékenységek

tlclyi gészségügyi
lntézmények, Roma
gészségiigyi Kozvet ítcí,

Roma Önkormányzat

RA MUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészségtigyi Ellátás ll

Fokozott
egy ttm kodés a
kozvetít a romák, a

hátrányos helyzet ek
és az egészségirgyi
intézmények kozott,
segítség az

id pontkérésben,
egészségbiztosítási és
egyéb szolgáltatások
megszerzésóben.

A roma egészségugyi
kózvetít támogatása és
be mutatása a kozosségnek

Egészségnevelési kozpont,
melyben az egészség gyi

küzvetít fogadja a

célcsoportot

Helyi Egészségrigyi
lntézmények, Roma
[gészségiigyi Kozvetít,
Városi Önkormányzat,
Nemzetiségi
Önkornrányzat, Helyi

ERA MUS+Stratégiai
Partnerség, Rr:r,na

Egészsógi,igyi llátás ll

A roma kozosség
tájékoztatva van az

*gészségúgyi
kozvetít létezesércíl,
szerepér l,
nrunkályáról,
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Szel!emitermék3

Helyi Egészségiigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormányzata

szociál is i ntézrnények szolgáltatásairól és

arról, hogy hol

található az irodáia

Helyi Egészségiigyi Akcióterv
népszeriisítése

A bevont hátrányos helyzet
romál< és nem romák száma

Helyi Egészségugyi
lntóznrények, Roma
[gószségügyi KCIzvetít,
Városi Ónkormányzat,
Nemzetiségi
Önkorrnányzat, Helyi
szociális intézmények

Minél tobb roma és
n m roma elérése

Az egészségúgyi
szolgáltatások típusának
novelése a roma
kiiz sségekben

Az egészségügyi szolgáltatások
típusának novelése a roma
kozosségekben

1-1elyi gószségugyi
lntéznrények, Roma
Egészség gyi Kozvetít ,
Önkormányzat,
Egészségbizto ítá5

RA5M US+Stratógiai
Partnerség, Roma
Egészségügyi Ellátás ll.

A szolgáltatásokról
tájékoztatva van a

roma ktizosség
a célcsoport által
igénybe vett
egészségiigyi
szolgáltatások
számának és
típusának novekedése

Az elért eredmények
átldtható és nyilvános
intézkedések kózvetítésének
bíztosítása

ld szakos beszámolók
készítése, valami nt találkozók
szervezése a beszámolók
bemutatása céljából

Roma Egészségi.rgyi
közvetító

RA MUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
fgószsógügyi Illátás ll

Írott jelentések/
beszámolók száma,
l"alálkozok száma
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Konkrét célkitiízés 1.2. Egészségvédelem

SzeIlemi termék3
Helyi Egészségügyi Akcióterv - Mélyktlt Város

Onkormányzata

Tevók*rtglsóg lndikáton/m utató
Bevont intézrnények és

partnerek tonrások/p*nz[igye k lvárt *nednrányek

A romák tájékoztatása,
oktatása az

*gészségbiztosítási
jogosultságokról ós annak
megszerzésének módjáról

Egészségbiztositást haszná ló
célcsoport száma, akik
ujonnan zereztek biztosítást
Rósztvevcí rornák és hátrónyos
helyzetiiek száma

Egészségb iztosítá si
irodái, valamint a

Munkatjgyi ós
zi:ciálpolitika, Roma

egészségtigyi kcizvetít

ERASMU +Stratégiai
Partnerség, Roma
fgészségugyi Éllátás ll

6ondozási Kozpot
Tanyagondnoki
személyszállító
gépjárm
igénybevétele,
sz kség esetén

Azon romék és
hátrányos helyzet ek
számának novelése,
akik inforrnálva és
oktatva vannak az

egészségbiztosítási
jogosu ltságukról.
- megoldás keresése a
személyi okmányokkal
nem rendelkez
romák egészségiigyi
ellátórendszerbe
tórtén bevonására,
Elvárt eredmény
?O23-2O25 - re B0-
9ü%

üktatási kampány az

egészségiigyi szolgáltatások
igénybevétele során

Gyártott és terjesztett
el adásosztonzése anyagok és

oktatási tevékenységek száma

A Munkaugyi kozpontok
és helyi irodái, Helyi
Diszkrimínáció lleni

tRASM US+5tratégiai
Partnerség, Rorna

tgészségugyi Illátás ll

Képzett romák
számának
novekedése, akik

A beteg.|ogainak
megsértésére vonatkozó
bejelentési lehetcíségei nek
népszeriisítése

Védelenr" Htlyi
Népegészségügyi
lntózmények, Roma
egészségugyi kozvetít

Tájékoznttak a

betegjogak
megsértésének
bejelentésével
kapcsolatban
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szellemi termék3

Helyi Egészségtigyi Akcióterv - Mélykrit Város
Onkormányzata

Terjesztett promóciós
anyagok a romák
korében

lnforrndciós és oktatási
tevékenységek szervezése a
célcsoport kozosség szá mára
az egészségügyi ellátás
lehet sógeir l és az azokhoz
való hozzáférésr l

Terjesztett szóróla poi< és
brosrjrák száma, média
prezentációk száma,
szervezett találkozók száma,
azoknak a személyeknek a
beazonosítása, akik nem
rendel keznek személyes
dokumentumokkal, az

egészségügyi
ellátórendszerben résztvev
romák száma

Helyi és
ktizegészségugyi
intézmények, Helyi
média, Roma
egészségúgyi kozvetítő

RA MU5+ tratégiai
Partnerség, Roma
Egészségiigyi Ellátás ll

javul a roma és a
hátrányos helyzet í

lakosság
tájékozottsága az
egészség gyi ellátás
lehet ségeir l és az

ahhoz való
hozzáférésr l,
valarnint
megkonnyített
hozzáférés az

egészségügyi és

szociális
szolgáltatásokhoz

Workshopok szervezése
egészségiigyi sza ke m berek
számára a romá kozosség
szokásairól, tradícióiról

a megszervezett és megtartott
workshopol< száma,
a bevont egészségügyi
szakemberek szánra

Helyi egészségugyi
intézmények, Roma
egészségugyi kozvetít
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

ERASMUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
Igószségiigyi llátás ll

Érzékenyített
egészségügyi
intéznrények a roma
lakosság
sajátosságaira és
sz tikségleteire.
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szellemitermék3

Helyi Egészségrigyi Akcióterv - Mélykrjt Város
Onkormányzata

{a:rt srét célkit ízés 3".3. t;*kr:,lege l zós

Tevékenység lndikátor/mutató
Bevont intézmények és

partnerek Források/pénziigyek Elvárt eredrnények

Felnóttoktatási
tevékenységek
megvalósítása a

rákrnegelózés területén

Romák és hátrányos
helyezet iek száma az
el adásokon és a
tevé kenysógekben
Megval ósított ol<tatási

tevékenységek szárna

Helyi egészségLigyi
intézmónyek, Roma
egészségugyi kozvetítri

IRASMUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
gészség gyi Ellátás ll

A rosszindulat
betegségekkel
ki.lszkód romák
számának csokkenése
Képzett romák
számának
novekedóse, akik
isnrerik a

rákmegel zési
intézkedéseket

üktatási tevékenységek
szervezóse a ncík ós férfiak
reprod u ktív egószségércíl

Roma n k és férfiak száma az
elcjadásokon és a
tcvé ke nysógekben

1-1elyi egészség gyi

intézmények, Civil
egyes letek, Roma
egészsógugyi l<ozvetít

IRASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészségügyi Illátás ll,

Azon roma ncík

számának a

nrjvekedése, akik nem
rendel keznek
személyes
n gyógyásszal, és nem
járnak

sz r vizsgálatokra
Azon roma férfiak
számának
növekedése, akik nenr

rendszeresen járnak
prosztatavizsgá latokra

zclkásclk kialakítása a saiát Rósztvev romák ós hátrónyos Helyi egószsógi"igyi l]{A MU5"l trat*lqiai Azon rcrrnák számának
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SzeIIemi termék3

Helyi Egészségugyi Akcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

és mások egészségével való
tor dóshez / Rákmegel z

egészség gyi intézkedések
koordinálása

helyzetííek száma
Megvalósított
tevékenységeklellen rzések
száma

intézmények, Roma
egészség gyi kozvetít

Partnerség, Roma
gészségligyi f llátás tl

novekedése, akik nem
rendszeresen járnak
orvosi vizsgálatra
rákmegel zés céljából,
Mólyk t Város
Önkormányzata, a

Rorna nemzetiségi
Ónkormányzata az

egészségijggyel
ósszefogva, 2023-ig
60%,2}25-ig pedig
7O% -ra kívánja

iavítani a sz réseket,
Oktatási tevékenység az

egészséges táplálkozás, és a
sport fontossága a

rákmegelózésben

Résztvevtí romák es hátrányos
helyzet iek száma
Megvalósított
tevékenységek/el le n<írzések

száma

Civil egyesúletek,
Mélykrit Város
Önkormányzat, Helyi
szociális intózmény

FRA MUS+SIratégiai
Partnersóg, Roma
Egészségtigyi Ellátás ll.

A romák egészséges
táplálkozásának
novelóse,
egészségtelen
élelmiszerek
fogyasztásának
csokkentése
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Konkrét célkit eós !.4. ü i*s

szellemitermék3
Helyi Egészségiigyi Akcióterv - Mélykrit Város

Önkormányzata

Tevékenység lndikátor/mutató
Bevont intézmények és

partnerek Források/pénziigyek Elvárt eredmányek

A roma gyermekek kotelez<j

és nem kotelezó oltásokon
feluli tájékoztatás az

cí{észségusvi kozvetít által

A minden szükséges oltással
imrnunizált rorna gyermekek
százalékos aránya

Helyi Egészségijgyi
lntézmények, Roma
egószségugyi kozvetít k

RA MU + tratégiai
Partnerség, Roma
Egészségr"rgyi Ellátás ll.

Még nagyobb
ncjvekedés a kotelez
oltásokon felijl

öktatási tevékenységek
végrehajtása az immunizáció
fontosságáról, kiváltképp a
Covid-3"9 vírus,t illet en

Az elvégzett oktatási
tevékenységek száma
Az érintett célcsoport száma

H elyi Kózegészsógtigyi
kozpontok, Roma
egészség iigyi kozvet ít

ERA MUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
EgészségiJgyi tllátás ll.

Azon romák számának
novekedése, akik
képzettek és tisztában
varrnak az alti*s

fontossáeával
Oktatási/tájékoztató a nyagok
adaptációja és terjesztése az

oltásról és a
gyermekegészségiigyr l

Helyi K zegészségügyi
kozpontok, Roma
egészségügyi köevetít

ERASMUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
gészsdgugyi Illátás ll

Terjesztett és
kinyomtatott anyagok
a célcsoport
kozossésekben

lnrmunizálási akciók
szervezóse: oltás, kifejezetten
a Covid-19 ellen

Beoltott gyermekek és felncíttek
száma
A nenr beoltott gyermekek és
feln ttek száma

Helyi Kozegészség gyi

kozpontok, Roma
egészségügyi kclzvetít

ERASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészsóg gyi Ellátás ll

A romák és hátrányos
helyzet ek korében
tartott véd oltási

Akciók számának
nóvekedése,
A nem immunizált
roma gyermekek és
feln ttek
beazonosítása.
2ü23-ig SCI%, 2025-ig
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szellemitermék3

Helyi Egészségtigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Onkormányzata

p*ttig {ifi% javulást
kíván*nk glcrni.
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Konkrót cóllqltiízés 1"5. Fiigg sógek

Sze!lemi termék3
Helyi Egészségtigyi Akcióterv - Mélykut Város

Onkormányzata

Tevékenység lndikátorlm utató
evont intézmények és

partnerek Források/pénz{igyek Elvárt eredmények

Etóadások szervezése az

alkoholiznrus, a dohányzás, a

drogfiigg ség káros
hatásairól

A tevékenységben résztvev
személyek száma
Tevékenységek száma

Helyi gészsógügyi
lntézmények, Rorna
egészségiigyi kozvetít,
Helyi szociális
intézrnény

IRA MUS+Stratógiai
Partnerség, Roma
Egészségtigyi Illátás ll

Nagyobb tudatosság a

rornák kórében a
fugg ség káros
kóvetkezmónyeircíl

A filgg ségek kezelésér l és

a segítségkérésr l szóló
el adások és fórumok
szervezése

szervezett el adások,
workshopok és fórumok száma
A résztvevíj romák és
hátrányos helyzet ek száma

Egészségi.igyi
kozpontok, Roma
egészsdgügyi l<ozvetít,
Helyi szociélis
intézmény

ERASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Fgósasógugyi [llátás ll

Függ ségek számának
csokkenése
A cólcsoport
tájékoztatása a

fiigg ség tiineteinek
veszályeir l" Tisztában
legyenek azzal, hogy a

f|igg ség kezelhet , és
tudják, hol ós, hogyan
lehet sesítsóeet kérni

Roma és nem Roma
szenvedélybetegek
bevonása a k*zpontok éltal
ny jtott kezelésekbe,
valamint egészségijk
fokozatos javítása

A résetvevci roma
szenvedélybetegek száma

Helyi Egészségugyi
lntézmények, Roma
egészségilgyi kozvetít

ERASM US+Str atégiai
Partnerség, Roma
Egészség gyi Illátás ll

Azon roma és nem
Roma
szenvedélybetegek
szárnának
növekedése, akik
igénybe veszik a helyi
vagy a legkozelebbi
szenvedélybeteg-
svósvintézetek által
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Helyi Egészségügyi Akcióterv - Mélyktit Város
Onkormányzata

Konkrót cálkitíizés 3".6. zexuális nevelés és fogamzásgátlás

*vékenység índikl*t*r/tnutató
Sevont intézmltl*nyek és

partnerek r:rrás*k/póne igy*k lvárt enedr*émy*k

családtervezéssel és

foga mzásgátlássa l

kapcsolatr:s intézkedések és

tevékenysógek végrehajtása

A családtervezési
szolgáltatásban részesLrlt roma
n k száma
szervezett oktatási
t*vékenysógek szárna
(workshopok, el adások,
fórumok}

Helyi Egészség gyi

lntézmények, Civil
egyesuletek, Röma
egészségügyi kozvetít

tRASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma
Egészségügyi Illátás ll

Azon roma n k

számának a

ncjvekedése, akik
családtervezési
szolgáltatásban és a
foga mzásgátlássa N

kapcsolatos
oktatásban
részesijltek
A családtervezés és a
reprodukciós *6ászsóg
javulása, külonosképp
a fiatal roma n k

esetében
[l adások szervezése a nemi
be tegségek veszélyeir l,

nregel zésér l, valamint
annak tuneteir l

Az el adásokon rósztvev k

célcsoport száma
El adások száma

Helyi Egészség gyi

Intézményel<, Roma
egószség gyi kozvetíttí

ERASM US+5tratégiai
Partnerség, ROma

gészségű6yi Illátás ll

A szexuális ton
terjed betegsógben
szenved romák ós
nem Romák számának
csokkenése

El adások, workshopok,
fórumok szervezése a
szexuális nevelés

szervezett elóadások,
workshopok és fórumok száma

Helyi Egészségilgyi
lntézmények, Roma
ecészségijsvi közvetít

ERASM US+Stratégiai
Partnerség, Roma

Egészsécijsvi Ellátás ll

Fokozottabb
tudatosság a szexuális
nevelés fontossácát
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f*ntrrsságá r*l ir r*rn;* k
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A tónrában képz*tt
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Helyi Egészségrigyi Akcióterv - Mélyk t Város
Önkormányzata

Konkrét er*lkitííg{*s t"7" l- igiérria

T*vékenység lndikátorlmutató
8evont intézmények és

partne rek
Források/pénziigyek Elvárt eredrnónyek

A feln tt romák
felvilágosítása a rendszeres
feigászati cllenórzés
fontosságáról, arról, hogy
legyen saját fogorvosa,
valamint a

megfelel foghigiéniáról

szervezett oktatási
tevékenységek száma
(el adások, workshopok,
fórLrrnok, stb.)
Résztvevcí rornák szárna

|-lelyi gészség gyi

lntézmények, Fogorvosi
rendel<ík, Civil
egyesületek, RöíT,t3

egészségiigyi kozvetítiík

ERASM US+5tratégiar
Partnerség, Roma
Egészsógü6yi Illátás ll

Azon romák szdmának
novekedése, akik
rendelkeznek saját
fogorvossal,
rendszeres
ellen rzésekre járnak,

valamint
gondoskodnak a

megfelel
foghieiéniáról

Oktatás a megfelel
higióniáról, mely lehet vé
teszi a fertóz betegségek
megelcízését a hátrányos
helyzet lakosság korében

szervezett oktatási
tevékenységek száma
(el addsok,workshopok,
fórumok, a célcsoport száma

Helyi Egészségtigyi
lntézmények, Roma
egészségi.igyi kozvetít k

ERASMUS+Stratégiai
Partnerség, Roma
gészség gyi llátás ll

szakemberek
bevonása a megfelel
szernélyes higiéniáról
A fert z

betegségekben
seenved k számának
csokkentésére

tgészségiigyi intézkedések
koordinálésa a rnegfelel
fogászati higiéniáért

Találkozók száma az érintett
in tézményekkel és fogorvosi
rendel kkel
Résztv*v roma lakosok száma
Megvnlósított tervek és

Helyi Egészsógügyi
lntézrnények, Fogorvosi
rendeltík, Roma
egészségiigyi kozvetít k,

Mólyk tt V;irtrs

ERA MUS+Stratégiai
Partnersép,, Roma
Egészségügyi Illátás ll

Fokozott
együttm ikodés a
célcsoport és az

egészségugyi
intózmények,
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Helyi Egészségugyi Akcióterv - Mélyk rt Város
Önkormányzata

intézkedések száma ünkormányzat fogorvosi rendel k

közott, valamint
segítségnyrjjtás az
id pontok és egyéb
fogászati
szolgáltatásak
meeszerzésében

Novelni a fogászati
szolgáltatások számát
romák korében

A romákkal való taliilkozók
szár,na

Megtett intézkedések

Helyi [gészség[igyi
lntézmények, Fogorvosi
rendel k, Roma
egészségiigyi kozvetít k

IRASM UStStratégiai
Partnerség, Roma
gészség gyi Éllátás ll

lnforrrrált célcsoport a
fogászati
szolgá ltatásokról,
A roma lakosság által
igénybe vett fogászati
szolgáltatások
típusának és
számának
novekedése.
2023-ig3a%,2a25-ig
pedig 40% javulást
várunk el.




