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Globální migrace: hlavní trendy 2015

• 1 ze 7 osob je migrant

• > 1 miliarda migrantů: 244 mln. mezinárodní (173 mln. – 2000), 

740 mln. vnitřní

• Pracovní migrace: 150 mln. pracovních migrantů v roce 2013,

> 50 mln. neregulérních migrantů v roce 2010



Většina migrantů pochází ze zemí země se středními 
příjmy – směrují do zemí s vysokými příjmy

Zdroj: UN International Migration Report 2015





Zemí s největším 
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Zdroj: UN International Migration Report 2015
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Podíl mezinárodních migrantů ve světové populaci



Migrace je…

1. Nevyhnutelná – demografie & katastrofy

2. Potřebná – rozvoj 

3. Žádoucí – regulární a bezpečná



Nedobrovolná / nucená migrace

65.3 mil. osob ke konci roku 2015:

21.3 mil. uprchlíků

40.8 mil. IDPs kvůli konfliktům a násilí

3.2 mil. žadatelů o azyl

> 19.3 mil. v důsledku katastrof v roce 2014



Migrační krize v Evropě 2015

• Vice než 40, 000 úmrtí od roku 2000; 3, 771 v roce 2015 (Středomoří)

• 1, 255, 600 žádosti o mezinárodní ochranu v Evropě (2x než roce 
2014)

• 98, 400 děti bez doprovodu

• 10, 000 děti zmizelo v EU*

*EUROPOL



MdM – Lékaře světa

MdM (1980): 355 programů v 82 zemích

(dlouhodobé, emergency, mobilní, International Observatory…)

MdM v Evropě: bezdomovci, drogové zavislé, neregulérní 

migranti, žadatele o azyl, Roma…

! Nepouživá koncept „vulnerabilních skupin“

„vulnerabilities in health“



„European Network to reduce 
vulnerabilities in health“

www.mdmeuroblog.wordpress.com

Leden 2015 – European Network

MdM + NGOs + akademie (23 organizace)

1. Sdílení dobré praxe

2. Posílení (empowerment) pacientů

3. Sběr dat

4. Advokáční činnost



Přístup ke zdravotní péče pro osoby s vícenásobnými 
zranitelnostmi ve zdraví v 31 městech / 12 zemích

Data:
rozhovory (včetně sociálních a 
medicínských údajů) - 10, 447 
pacientů
94.2% - cizinci
24.7% - EU občaně
69.5% - mimo EU
50.6% - legální status



Příčiny migrace



Bariery ve přístupu ke zdravotní péče



Zdravotní problémy 



Vysoký podíl pacientů s chronickými nemocí



TĚHOTNÉ ŽENY – EU 

N = 274, věk (průměr): 30 let, 33% občanky EU

• 52% - bez povolení k pobytu 

• 18.1% - žadatelky o mezinárodní ochranu

Přistup ke zdravotní péče:

• 48.8% - žádné pokryti nákladů na zdravotní péče

• 43.6% - bez antenatální péče

• 38.9% - antenatální péče jen po 12. tydnu

• 42.3% - byli testovany na HIV



DĚTI – EU 

• N = 1.711, 50% mladší 5 let 

• 37.8 % - občané EU

• 21.6 % - z Bližního anebo Středního Východu

• 60 děti bez doprovodu

Vakcinace!



Právní analýza přístupu 
ke zdravotní péče v
17 zemí: 

Belgie, Kanada, Francie, 
Německo, Řecko, Irsko, 
Italie, Lucembursko,  
Nizozemí, Norsko, 
Rumunsko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Turecko, Spojené 
Království



1) GLOBAL HEALTH: ZDRAVÍ MIGRANTŮ jako součást agendy 
GLOBÁLNÍHO ZDRAVÍ a GLOBÁLNÍ MIGRACE

2) VULNERABILITIES AND RESILIENCES: migrace jako 
determinanta zdraví

3) DEVELOPMENT: Propojení zdraví migrantů s SDGs - program 
OSN rozvoje na následujících 15 let (2015–2030)





Jak na to?

„ZDRAVÍ 
NEEXISTUJE BEZ 

ZDRAVÍ MIGRANTŮ“

„NIC PRO NÁS BEZ 
NÁS“



Děkují za pozornost!

(speciální poděkovaní Davide Mosca, IOM)

Observatory report 2016 Medicins du Monde

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2016/11/observatory-report2016_en-mdm-international.pdf

Legal report MdM 2016 on access to health care in 17 countries

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2016/11/mdm-2016-legal-report-on-access-to-healthcare-in-

17-countries-15112016.pdf

Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO/Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPla

n_160424.pdf
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