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Niemcy to kraj migrantów. Z tego względu w roku 2016 prawie 22,5% mieszkańców Niemiec 

pochodzi ze środowisk migracyjnych (niemiecki Federalny Urząd Statystyczny 2017). Ze względu 

na to istnieje zapotrzebowanie na rzetelne informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej tej grupy 

społecznej. Dzięki projektowi IMIRA chcemy w RKI zwiększyć zaangażowanie migrantów w 

monitorowanie stanu zdrowia. Proces badawczy zawiera łącznie osiem projektów cząstkowych 

mających na celu zwiększenie zakresu monitorowania stanu zdrowia przez Instytut Roberta 

Kocha oraz organizacje niemieckiej sprawozdawczości zdrowotnej (uwzględnione wspólnie przez 

Instytut Roberta Kocha oraz niemiecki Federalny Urząd Statystyczny): 

- W 1. projekcie cząstkowym zespół IMIRA zajmuje się w pierwszej kolejności aktualnym 

stanem wiedzy i badań na temat „Migracja i zdrowie“. 

- W 2. projekcie cząstkowym rozwijamy nowe metody rejestrowania informacji ważnych 

dla zdrowia, którym dotychczasowe niemieckie badania nie poświęcały zbyt wiele uwagi.  

- W 3. projekcie cząstkowym (badania IMIRA) chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób 

najlepiej dotrzeć do migrantów, aby zwiększyć ich widoczność w badaniach, które 

zostaną przeprowadzone w przyszłości.  

- W 4. projekcie cząstkowym (raporty badań IMIRA) próbujemy pokonać bariery językowe 

i kulturowe pomiędzy uczestnikami a personelem medycznym. 

- W 5. projekcie cząstkowym skupiamy się na stworzeniu koncepcji raportu monitorowania 

zdrowia migrantów. 

- W 6. projekcie cząstkowym zespół IMIRA sprawdza użyteczność danych wtórnych (np. 

danych ustawowych kas chorych) w analizie sytuacji zdrowotnej migrantów.  

- W 7. projekcie cząstkowym sprawdzone i wykorzystywane są dane z panelu 

socjoekonomicznego. 

- 8. projekt cząstkowy służy komunikacji i współpracy Instytutu Roberta Kocha z ważnymi 

podmiotami z obszaru „Migracja i zdrowie“, jak np. uniwersytety, instytucje naukowe lub 

publiczną służbą medyczną w Niemczech i innymi krajami europejskimi.  

 

Projekt jest wspierany przez Federalne Ministerstwo Zdrowia we współpracy z naukowym 

komitetem doradczym. 

 

Czas trwania: 01.07.2016 do 30.06.2019 

Rodzaj projektu: projekt badawczy 

Zleceniodawca/finansowanie: Federalne Ministerstwo Zdrowia 

Kontakt: Zespół IMIRA jest dostępny pod adresem mailowym IMIRA@rki.de 
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