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TLAČOVÁ SPRÁVA

RÓMOVIA SA STRETLI NA
PRVEJ CELOSLOVENSKEJ KONFERENCII
ASISTENTOV OSVETY ZDRAVIA V TERÉNE.
Konferencia Zdravé komunity – Zdravotná osveta v prostredí segregovaných rómskych lokalít
Dňa 28. februára sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade uskutočnila historicky prvá konferencia
asistentov a koordinátorov osvety zdravia (156), ktorí v prostredí segregovaných rómskych osád šíria
zdravotnú osvetu. Konferenciu organizovali Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
a Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA). Na konferencii odzneli mnohé návrhy
a odporúčania zo strany odborníkov, účastníkov z praxe, koordinátorov a asistentov.
Konferenciu otvorili Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a Mária Nazarejová,
predsedníčka Asociácie terénnych zdravotných asistentov. Hlavnými témami konferencie boli zdravie a
zdravotná osveta v prostredí segregovaných rómskych lokalít, predstavenie programov zameraných na
oblasť zdravia a zdravotnej osvety, prednášky a predstavenie aktuálnych výskumov zameraných na
zdravie v prostredí rómskych osád a príklady dobrej praxe.
Projektovým tímom celoslovenského projektu Zdravé komunity boli prezentované doterajšie výsledky.
Za pomerne krátky čas (od októbra 2013) sa 120 pracovníkom v 108 lokalitách podarilo pomôcť
v spolupráci s viac ako 500 lekármi 159 009 klientom a vykonať 18 306 intervencií, ako napr. pozývanie
na preventívne prehliadky alebo očkovania, sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia, podávanie
liekov, meranie krvného tlaku, poskytnutie prvej pomoci, šírenie osvety v rodinách, medzi mládežou či
na školách a pod. Len za tri mesiace asistenti pozvali na preventívne prehliadky viac ako 10 770
klientov a takmer 11 200 klientov bolo pozvaných na povinné očkovanie. Odborné prednášky a výskumy
prezentoval tím CoHeReNt UPJŠ v Košiciach. Aktuálna výskumná práca Andreja Beláka „O rómskom
zdraví očami Rómov, o zdravotníctve pre Rómov očami zdravotníkov“ sa stretla s veľkým záujmom.
Príklady dobrej praxe zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov samospráv,
koordinátorov projektu v teréne a asistentov zdravotnej osvety boli v popoludňajšom programe.
V rámci zhodnotenia, návrhov a odporúčaní sa prítomní zhodli na tom, že silnou stránkou projektu je
reálna, pravidelná a systematická osvetová činnosť. Dôležité je tiež zapojenie obyvateľov vylúčených
komunít do procesu riešenia. Koordinátori projektu v teréne zdôraznili, že pre ďalší úspech a naplnenie
cieľov projektu je na základe praxe nevyhnutná jeho kontinuita bez prerušenia, dodržanie v praxi
overeného modelu a nezávislosť zamestnancov projektu od financovania obcami. Návrhom na
zlepšenie je ešte viac zapojiť lekársku obec do procesu nastavenia merateľných ukazovateľov a výzvou

je zabezpečiť jeho stabilitu a fungovanie ako národného programu do roku 2020 zo štrukturálnych
fondov.
Projekt realizuje záujmové združenie právnických osôb Platforma na podporu zdravia znevýhodnených
skupín v spolupráci s Úradom slpnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Kontakt:
Zuzana Pálošová, tel.: 0903 120 841, e-mail: zuzana.palosova@gmail.com

