
ZAPORA I ZDROWIE

Tworzenie 
bezpiecznej 
przestrzeni,  
rozwiązanie problemu 
nierównego dostępu 
do opieki zdrowotnej 
sanitarie



Doznają

Jak powinien działać system opieki zdrowotnej?

Co dzieje się z osobami bez ważnego 
zezwolenia na pobyt (nieudokumentowanymi migrantami)?

zwracają się o 

Osoby

Objęte są polityką 
promocji zdrowia i  

Otrzymują

Przez całą ciążę nie chodziłam do lekarza. Bałam się ze 
względu na mój nieuregulowany status. W dalszym ciągu 
pracowałam jako sprzątaczka. Poszłam do szpitala dopiero 
gdy ból był nie do wytrzymania... Poród był już 
zaawansowany. Było tyle krwi… Miałam cesarskie cięcie, ale 
dziecko nie przeżyło. Mam jej zdjęcie. Nazwałam ją Claire. 
Zostałam w szpitalu dwa tygodnie. 
Pielęgniarki i lekarze mówili, że przebywam w kraju 
„nielegalnie” i należy mnie zgłosić. Wkrótce po tym 
przyjechała policja i nakazała mi opuścić kraj. 

Na podstawie publikacji PICUM (2016) dot. praw nieudokumentowanych migrantów 
w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

Na podstawie sprawozdania 
Nordyckiej Szkoły Zdrowia Publicznego (2014)

Kim jest nieudokumentowany migrant?
Migranci nieudokumentowani (lub o nieuregulowanym 
statusie) to osoby nieuprawnione do przebywania w kraju, 
w którym się znajdują. Niektórzy przedostali się na jego 
terytorium nielegalnie. Wielu posiadało zezwolenie na 
pewnym etapie, a następnie je utraciło, na przykład w 
wyniku odrzucenia ich wniosku o ochronę 
międzynarodową, wygaśnięcia lub utraty zezwolenia 
uzależnionego od zatrudnienia w konkretnym miejscu 
lub od relacji osobistych.
 

Nierówny dostęp do opieki zdrowotnej ze względu na status imigracyjny

MA WPŁYW NA ŻYCIE
Systemy opieki zdrowotnej   

NIE DZIAŁAJĄ DLA WSZYSTKICH

Quando accedono al 
servizio le autorità vengono 

informate 

POTRZEBUJĄCE 
OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

POTRZEBUJĄ 
OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

Kiedy

BOJĄ SIĘ
skorzystać z systemu 

opieki zdrowotnej Zwlekają 
ZBYT DŁUGO

Wymagają kosztownej
OPIEKI W STANACH 

NAGŁYCH 

POMOC PROFILAKTYKĄ

LECZENIE

NIEODWRACALNYCH 
SZKÓD

RISCHIO

Czy zostanę zatrzymany? 
Czy mnie deportują? 

Co stanie się z moimi dziećmi?

RIP

Sam jest dzieckiem o nieuregulowanym statusie. Wraz z 
rodziną mieszka w kraju, w którym wszystkie dzieci mają 
prawo do bezpłatnych szczepień. Rodzice chcieliby go 
zaszczepić, ale mają opory przed zabraniem go do lekarza, 
ponieważ obawiają się, że pracownicy służby zdrowia 
mogliby skontaktować się z policją lub innymi organami 
władzy. Ostatecznie Sam nie jest zaszczepiony na czas i nie 
chodzi na regularne wizyty kontrolne przysługujące dzieciom 
w jego wieku. 



ZAPORA:
jasny 

podział 
ról

SEKTOR OCHRONY ZDROWIA WŁADZE IMIGRACYJNE

JAK MOŻEMY ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM? CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ?

Bez zgody pacjentów ich 
dane nie są przekazywane 
władzom imigracyjnym.

Pacjenci nie boją się 
korzystać z opieki 
zdrowotnej.

Opieka jest świadczona w 
oparciu o potrzeby, nie status 
imigracyjny. 

Pracownicy służby zdrowia 
kierują się etyką lekarską i nie 
odgrywają roli w 
egzekwowaniu prawa 
imigracyjnego.

Stosowane są zasady 
dotyczące bezpiecznych 
przestrzeni.

Egzekwowanie prawa 
imigracyjnego nie utrudnia 
dostępu do opieki 
zdrowotnej. 

Władze są wyszkolone 
tak, by uszanować 
„zaporę”. 

Przestrzega się zasad 
niezależności pracowników 
służby zdrowia i prywatności 
pacjentów.



CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ?

...z korzyścią dla wszystkich

Poszanowanie praw 
człowieka

Przestrzeganie zasad 
etyki lekarskiej

Rozwiązanie 
problemu 

nierównego dostępu 
do opieki zdrowotnej

Bardziej 
sprawiedliwe 

zarządzanie migracją

Dążenie do realizacji 
celów w zakresie 

zdrowia publicznego, w 
tym profilaktyki

Propagowanie 
bardziej wydajnych 

systemów opieki 
zdrowotnej

Opór wobec
 rasizmu

 i dyskryminacji
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Dzięki wsparciu:

ZAPORA I ZDROWIEDOWIEDZ SIĘ I PRZEKAŻ DALEJ

WWW.PICUM.ORG

+32 2 210 17 80

Rue du Congrès /
Congresstraat 37-41, 

post box 5 
1000 Brussels Belgium

info@picum.org

@PICUM_post

Dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” 
(2014-2020). Dalsze informacje można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi. Informacje zawarte w tej 
publikacji nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.

facebook.com/picum.org

Dowiedz się, jak w 
praktyce działa 
„zapora”  i co 

możesz zrobić.  


