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حمایت روانی - اجتماعیحمایت روانی - اجتماعی

  

برای مهاجران ، به ویژه زنان و کودکان ، به دلیل آسیببرای مهاجران ، به ویژه زنان و کودکان ، به دلیل آسیب

پذیری آنها ، بسیارپذیری آنها ، بسیار
  

مهم است که بتوانند از نظر روانی اجتماعی محافظتمهم است که بتوانند از نظر روانی اجتماعی محافظت

کنند.کنند.
  

مراکز پذیرش مهاجران ، ازحمایت روانی -مراکز پذیرش مهاجران ، ازحمایت روانی -    اجتماعیاجتماعی

بنیاد: "ابتکار زنانبنیاد: "ابتکار زنان

بوسنیاییبوسنیایی    ((BHWIBHWI) برخوردار است و در منطقه کانتون) برخوردار است و در منطقه کانتون

اونا-سانا و سازماناونا-سانا و سازمان

غیردولتی" (غیردولتی" (Women from UnaWomen from Una) زنان از آنا") زنان از آنا"

حق مراقبت های بهداشتی از مهاجران

 

مهاجران دارای حق مراقبت های بهداشتی بر
اساس اصول عزت،برابری و

 

عدم تبعیض هستند.
در بوسنی و هرزه گویین ، برخورداری از حق

مراقبت های بهداشتی توسط
 

ساختار قانون اساسی دولت پیچیده است ، که
در مراقبت های بهداشتی از
مهاجران منعکس می شود.

 

اگر مهاجران در مراکز پذیرش (اوسیواک،بالژوج
،بوریشی)،اسکان داده

شوند ، مراقبت های بهداشتی از طریق شورای
UNHCR  که با ( DRC ) پناهندگان دانمارک

قرارداد دارد و بیشتر با مراکز بهداشتی محلی
همکاری می

کند ، ارائه می شود.
 

در هر یک از این مکان ها ، پزشکان در محل حضور
دارند یا به طور

مرتب از آنها بازدید می کنند تا در صورت لزوم برای
معاینه و مراجعه به

مراکز بهداشتی محلی برای خدمات مراقبت های
بهداشتی اولیه مراجعه کنند.

DRCاز مراقبت های بهداشتی ثانویه به صورت

موردی پشتیبانی می کند .
 

پناهجویانی که در خارج از مراکز پذیرایی اقامت دارند ،

دسترسی پیچیده
 

تری به مراقبت های بهداشتی اولیه دارند ، زیرا پیش

شرط دریافت مراقبت
 

های بهداشتی داشتن کارت پناهجوی معتبر (کارت

زرد) است.
 

بدون این کارت ، دسترسی به مراقبت های بهداشتی

اولیه تنها در صورتی که

مورد تهدید کننده زندگی باشد امکان پذیر است.

دسترسی به حمایت اجتماعیدسترسی به حمایت اجتماعی

  

بخش حمایت اجتماعی، بیش از همه، شاملبخش حمایت اجتماعی، بیش از همه، شامل

الحاق خانواده و حمایت از ردههایالحاق خانواده و حمایت از ردههای

آسیبپذیر، مانند افراد محروم از ظرفیتآسیبپذیر، مانند افراد محروم از ظرفیت

قانونی، کودکان، کودکان بدون همراه،قانونی، کودکان، کودکان بدون همراه،

سالمندان و ناتوان، افراد شدیداً بیمار، افرادسالمندان و ناتوان، افراد شدیداً بیمار، افراد

دارای معلولیت، زنان باردار، والدین مجرددارای معلولیت، زنان باردار، والدین مجرد

خردساالن، کودکان، افراد دارای معلولیتخردساالن، کودکان، افراد دارای معلولیت

ذهنی و قربانیان قاچاق انسان، قربانیانذهنی و قربانیان قاچاق انسان، قربانیان

شکنجه، تجاوز جنسی یا سایر خشونت هایشکنجه، تجاوز جنسی یا سایر خشونت های

روانی، جسمی و جنسی و غیرهروانی، جسمی و جنسی و غیره

..

یکی از مشکالت برجسته در زمینه بیهت،یکی از مشکالت برجسته در زمینه بیهت،

مراقبت از کودکان بدون مراقبت والدین بهمراقبت از کودکان بدون مراقبت والدین به

دلیل تعداد زیاد و ظرفیت محدود مراکزدلیل تعداد زیاد و ظرفیت محدود مراکز

مددکاری اجتماعی است که موظفند برای آنمددکاری اجتماعی است که موظفند برای آن

دسته از کودکان سرپرست موقت تعییندسته از کودکان سرپرست موقت تعیین

کنند که باید از حقوق و منافع آنها مراقبتکنند که باید از حقوق و منافع آنها مراقبت

کند. .کند. .
  

سازمان های بین المللی از این روند حمایتسازمان های بین المللی از این روند حمایت

قابل توجهی می کنند. موضوع مهم دیگرقابل توجهی می کنند. موضوع مهم دیگر

تنظیم وضعیت فرزندان تازه متولد شدهتنظیم وضعیت فرزندان تازه متولد شده

مهاجران است که در درجه اول مستلزم ثبتمهاجران است که در درجه اول مستلزم ثبت

فرزند متولد شده در دفتر ثبت والدت است.فرزند متولد شده در دفتر ثبت والدت است.


