TÁRHÁZ
A WHO Európai Regionális irodája és a magyar kormány kétoldalú együttműködési
szerződést írt alá 2012/13-ra. Az "Európai Egészség Szakpolitikák - Egészség 2020"
prioritásaihoz igazodva, az együttműködés elvárt eredménye az, hogy " az egészség szociális
meghatározó tényezőire és az egészségegyenlőtlenségekre irányuló beavatkozásokra
vonatkozó kapacitások és kormányzás fejlődjön Magyarországon "
Ennek érdekében, vezető egyetemek és népegészségügyi intézetek bevonásával,
Munkacsoport (MK) alakult, azzal az átfogó céllal, hogy praktikus ajánlásokat fejlesszenek
ki, az egészség társadalmi meghatározói és egészség méltányosság témában, Magyarországon.
A Munkacsoport kulcsszerepe, hogy a magyar kontextusban értelmezhető és hasznosítható
összefoglalását adja a kutatásoknak és evidenciáknak, valamint nemzetközi evidenciák
használatával nemzeti evidenciákat fejlesszen, melyek növelik a relevanciáját és
elfogadtatását olyan beavatkozásoknak, amelyek olyan komplex problémákat céloznak meg,
mint például az egészség-méltánytalanság.
Elsődleges feladatként egy komplex, több szempontú, helyzet elemzést és ajánlásokat is
tartalmazó Jelentést kell összeállítani.
A Jelentés kiegészítéseként, az MK
kifejleszt egy sablont, olyan akciók/beavatkozások tárházához melyek kezelik az
egészség társadalmi meghatározóit és méltánytalanságokat (TÁRHÁZ)
a külföldi és magyar elérhető példák alapján kifejleszt egy weboldalt a TÁRHÁZNAK
azon jó gyakorlatok gyűjteményét létesíti, melyek az egészség társadalmi
meghatározóit és méltánytalanságokat célozzák.
Mivel az egészségfejlesztés eszközrendszerében lényegi elem a társadalmi meghatározók
figyelembe vétele, ezért a TÁRHÁZba olyan magyarországi, projekteket kerestünk, melyek
az egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek csökkentéséhez járulnak hozzá az
egészségfejlesztés eszközrendszeréhez illeszkedő módon. Kiválasztási kritérium volt, hogy
olyan projektek kerülhessenek be, melyek finanszírozása az egészségügyi költségvetés terhére
történt és/vagy egészségügyi Uniós fejlesztési forrásból valósították meg, illetve civil
finanszírozású és jól definiált egészségügyi, ezen belül a társadalmi felzárkózást segítő célja
volt és az OEFI számára ismertek voltak.
A Tárházba elsősorban azok a projektek kerülnek be, melyek jelenleg az OEFI számára
ismertek és az egészségben megnyilvánuló egyenlőtlenségek csökkentéséhez járulnak hozzá
az egészségfejlesztés eszközrendszeréhez illeszkedő módon. A Tárházba került programokat
azok bemutatásán túl, az adaptációt befolyásoló szakmai ajánlással/minősítéssel látja el az
Intézet.
Szándékaink szerint a bemutatott programok sorát, a jelentkezésekhez igazodva folyamatosan
fejlesztjük.

http://www.oefi.hu/tarhaz/

