
IMIRA - Improving Health Monitoring in Migrant Populations 

(îmbunătățirea monitorizării stării de sănătate a imigranților) 
 

Persoană de contact: dr. Claudia Santos-Hövener și PD Dr. Thomas Lampert, (FG28) 

 

Germania este o țară de imigrație. Astfel în anul 2016 aproximativ 22,5% din persoanele care 

trăiau în Germania au avut un istoric de migrație (Oficiul Federal de Statistică 2017). Având în 

vedere faptul acesta, există necesitatea informațiilor sigure cu privire la situația de sănătate a 

acestui grup de populație. Cu proiectul IMIRA dorim să obținem includerea mai bună a 

imigranților în programul de monitorizare a stării de sănătate la RKI. Proiectul de cercetare 

cuprinde în total opt proiecte parțiale pentru a dezvolta în continuare monitorizarea stării de 

sănătate efectuată de către Institutul Robert Koch și de Monitorizarea Federală a Stării de 

Sănătate (suportat împreună cu Institutul Robert Koch și Oficiul Federal de Statistică): 

- în proiectul parțial 1 echipa IMIRA prelucrează starea actuală a cercetărilor și 

cunoștințelor referitoare la subiectul ”Migrație și sănătate”. 

- în proiectul parțial 2 dezvoltăm metode noi, pentru a înregistra caracteristici relevante de 

sănătate, cărora li s-a acordat doar puțină atenție în cercetarea de până acum în Germania. 

- în proiectul parțial 3 (studiu de sondaj IMIRA) dorim să aflăm, cum să ajungem mai bine 

cu sondajul nostru privind starea de sănătate la persoanele cu istoric de migrație, pentru  a 

mări vizibilitatea acesteia în analizele viitoare. 

- în proiectul parțial 4 (studiu de investigare IMIRA) testăm, cum pot fi depășite barierele 

lingvistice și culturale între participanți și personalul medical. 

- punctul principal al proiectului parțial 5 este un concept de raportare pentru 

monitorizarea stării de sănătate cu privire la persoanele cu istoric de migrație.  

- în proiectul parțial 6 echipa IMIRA verifică aplicabilitatea datelor secundare (de ex.: datele 

de la casele legale de sănătate) pentru analiza stării de sănătate a persoanelor cu istoric de 

migrație.  

- în proiectul parțial 7 se verifică și se evaluează datele din punct de vedere socio-economic 

pagina SOEP. 

- proiectul parțial 8 servește la interconectarea și cooperarea Institutului Robert Koch cu 

actori importanți din domeniul ”Migrație și sănătate”, precum de ex.: universități, instituții 

științifice sau Serviciul Public de Sănătate din Germania și străinătatea europeană. 

 



Proiectul este promovat de Ministerul federal pentru sănătate și este asistat de către un Consiliu 

științific. 

 

Perioadă de derulare: 01.07.2016 bis 30.06.2019 

Tipul proiectului: proiect de cercetare  

Autoritate contractantă/finanțare: Ministerul federal pentru sănătate 

Contact: echipa IMIRA poate fi contactată la adresa de e-mailIMIRA@rki.de. 
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