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Almanya göç alan bir ülkedir. Örneğin 2016 yılında Almanya'da yaşayan insanların yaklaşık 

%22,5'i göçmen geçmişine sahipti (Federal İstatistik Kurumu 2017). Bu husus dikkate alınarak bu 

nüfus grubunun sağlık durumu hakkında güvenilir bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. IMIRA 

projesiyle göçmenlerin Robert Koch Enstitüsündeki sağlık taramalarına daha verimli dâhil 

edilmelerini sağlamak istiyoruz. Araştırma girişimi, Robert Koch Enstitüsünün sağlık taramasını 

ve devletin sağlık raporlamasını geliştirmek için (Robert Koch Enstitüsü ve Federal İstatistik 

Kurumu tarafından birlikte üstlenilen) toplam sekiz kısmi projeyi kapsamaktadır: 

 

- Kısmi proje 1'de IMIRA Ekibi öncelikle "Göç ve sağlık" konusunda güncel araştırma ve 

bilgi durumu üzerinde çalışmaktadır. 

- Kısmi proje 2'de, Almanya'da şimdiye kadar yapılan araştırmalarda sadece az önem verilen 

sağlığa ilişkin özellikleri tespit etmek için yeni yöntemler geliştiriyoruz. 

- Kısmi proje 3'te (IMIRA Araştırma anketinde) gelecekteki araştırmalarda görünürlüklerini 

arttırmak amacıyla, göçmen geçmişi olan insanlara sağlık anketlerimiz için nasıl daha iyi 

ulaşabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. 

- Kısmi proje 4'te (IMIRA Muayene araştırmasında) katılımcılar ve tıbbi personel arasında 

dilsel ve kültürel bariyerlerin nasıl aşılabileceğini test ediyoruz. 

- Kısmi proje 5'te göçmen geçmişine sahip insanlara ilişkin sağlık raporlaması için bir 

raporlama konseptinin oluşturulması odak noktada yer almaktadır.  

- Kısmi proje 6'da IMIRA Ekibi göçmen geçmişi olan insanların sağlık durumunu analiz 

etmek için ikincil verilerin (ör. yasal sağlık sigortalarının verilerinin) değerlendirilebilirliğini 

kontrol etmektedir.  

- Kısmi proje 7'de temsili sosyoekonomik gruptan veriler kontrol edilip değerlendirilecektir. 

- Kısmi proje 8, Robert Koch Enstitüsünün, ör. Almanya'da ve yurt dışı Avrupa'sında 

bulunan üniversiteler, bilim enstitüleri veya kamusal sağlık kurumları gibi "Göç ve sağlık" 

alanından önemli aktörler ile ağ oluşturmaya ve işbirliği kurmaya yaramaktadır. 

 



Bu proje Federal Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir ve buna bilimsel bir konsey eşlik 

etmektedir. 
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