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УЧЕШЋЕ	НА	ПРОЈЕКТИМА	

Пројекат	AHEAD (Акција	за	здравље	и	једнакост:	решавање	медицинских	пустиња) има за циљ 
смањење неједнакости у здрављу решавањем изазова медицинских пустиња и медицинске 
дезертификације у Србији и Европи. Медицинске пустиње су изоловане или депопулацијске области са 
тако значајним опадањем броја лекара и укупним недостатком здравствене радне снаге да је 
пацијентима онемогућена доступност здравствених услуга и повећавају се здравствене неједнакости у 
популацији, посебно међу рањивим групама. Наш циљ је да нађемо начин како да постигнемо бољи 
приступ здравственим услугама, посебно у областима са недостатком тих услуга и равноправнији 
приступ довољном броју, обучених и мотивисаних здравствених радника, почевши од земаља 
укључених у пројекат: Италије, Молдавије, Холандије, Румуније и Србије. Циљ нам је да то урадимо на 
финансијски најеконимичнији начин развојем знања које подстиче (дигиталне) иновације у пружању 
здравствених услуга и примену артиципативног приступа у креирању политике јавног здравља. 

 

Пројекат	Pillars	of	Health	(Стубови	здравља) је савез организација са седиштем у ЕУ која жели да 
допринесе равномерној географској расподели здравствених радника широм Европе, како би се 
осигурало да сви њени грађани имају једнак приступ здравственој заштити. Водећа партнерска 
организација Вемос (Холандија) удружила је снаге 2021. године са Центром за здравствене политике и 
услуге (Румунија), Медијским едукативним центром (Србија) и ВУ Атхена (Холандија) како би 
идентификовала начине за решавање негативних ефеката прекомерне миграције и запошљавања 
здравствених радника. У 2022. години почели смо да сарађујемо и са партнерима у Немачкој и 
Француској. У 2023-24. години циљ нам је да заједно радимо на решењима унутар шире коалиције јоју 
стварамо и да утичемо на креаторе политике како би се они активно укључили у стварање услова за 
ублажавање негативних ефеката миграције и мобилности здравствених радника те на тај начин 
допринели снажној и одрживој здравственој заштити. 



  



  

 

 

 

 

 

  


