Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Vás zve na kulatý stůl

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ MIGRANTEK V ČR
Mapování současného stavu z pohledu praxe pomáhajících profesí a výzkumu
DATUM:
MÍSTO:

úterý 8. října 2019, 9:00–12:00

Skautský institut, Staroměstské náměstí 4, Praha 1

AKCE JE URČENA PRO:
· sociální a interkulturní pracovnice/pracovníky, kteří v praxi s migrantkami tuto
problematiku řeší především v podobě poradenství, doprovodů k lékařům/do nemocnic,
tlumočení, vyhledávání lékařů/jiné specializované péče či jiné asistence;
· porodní asistentky a duly, které se primárně problematice migrace nevěnují, ale ve své
praxi taktéž s migrantkami přicházejí do kontaktu a řeší s nimi řadu nejasných otázek.
CÍLE SETKÁNÍ:
· mapovat současný stav v oblasti reprodukčního zdraví migrantek
· sběr podkladů pro vytváření databáze dostupných služeb v oblasti reprodukčního zdraví
v migraci pro pracovníky pomáhajících profesí
· sběr podkladů pro tvorbu doporučení směrem k tvůrcům veřejných politik v dané oblasti
Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

MODERUJE: Elena Tulupova, koordinátorka kampaně za veřejné zdravotní pojištění pro
migranty a expertka na oblast
v migraci
Úřad vládyzdraví
České republiky
V případě zájmu o účast se prosím přihlašujte přes registrační formulář do pátku 4. 10. 2019.
Pracovním jazykem je čeština. Občerstvení je částečně zajištěno.
Úřad vlády České republiky

Akce je pořádaná v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2019 – zdraví a ochrana před násilím“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci,
o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních
neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
.
Úřad vlády České republiky

KONTEXT
Mluvíme-li o zdraví migrujících osob,
tak v českém prostředí je nejvíce
pozornosti věnováno otázkám jejich
přístupu ke zdravotnímu pojištění
a zdravotní péči jako takové. Málo se
však mluví o specifikách či úskalích
poskytování zdravotní péče migrantům v jednotlivých oblastech zdraví.
Reprodukční zdraví migrantek není
výjimkou, proto se na kulatém stole
zaměříme na prvotní zmapování
této oblasti z pohledu pomáhajících
profesí a také budeme vycházet
z výzkumu Západočeské univerzity
„Migrace a zdraví matek“
a jeho výsledků. Smyslem setkání
bude výměna zkušeností z praxe
a identifikace potřeb jak migrantek,
tak samotných pracovníků pomáhajících profesí.

