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JAVASLATOK

Európai 
szervezetek 

számára

• Erősítsék a közösségi egészségügyi dolgozók láthatóságát, támogassák a szakmán belüli összetartást (pl. 
európai fórum szervezése által)
• Ismételjék meg az ECHOES kutatást, ezáltal tartsák naprakészen e szakemberekkel kapcsolatos elérhető 
információkat
• Támogassák a közösségi egészségügyi dolgozók tevékenységének és képzésének a fenntarthatóságát

Nemzeti kor-
mányok és helyi 
önkormányzatok 

számára

• Biztosítsanak fenntartható finanszírozást a közösségi egészségügyi dolgozói szakma védelme és stabilitása 
érdekében
• Támogassák és ismerjék el a közösségi egészségügyi dolgozói szervezeteket, biztosítsák láthatóságukat
• Javítsák  a jogi környezetet (pl. a nem orvosi személyzet által biztosított CBVCT ellátásra vonatkozóan)

Közösségi egész-
ségügyi dolgozók 

számára

• Építsenek kapcsolatokat a közösségükben, osszák meg egymással tudásukat, tapasztalatukat
• Fejlesszenek ki és vezessenek olyan programokat, amelyek a stigmák felszámolására buzdítják a közösségeket

Képzésekhez

• Fókuszáljanak a mentális egészségre és a droghasználattal kapcsolatos kérdésekre, a stigmák felszámolására 
és az átfogó készségek fejlesztésére
• Térjenek ki a sokszínűséggel és kulturális kompetenciákkal kapcsolatos ismeretekre is (főként nem a 
LMBTQI+ közösséghez tartozó egészségügyi dolgozók esetén)
• Ismételjék meg az ECHOES kutatást, és az eredményeknek megfelelően dolgozzák át képzésüket 3-5 évente
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MI AZ ECHOES?*

Az első nemzetközi, többnyelvű felmérés olyan közösségi 
egészségügyi dolgozók körében, akik a meleg, biszexuális, és egyéb 

férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak (MSM) szexuális 
egészségének fejlesztésén dolgoznak Európában

Az Európai Bizottság által finanszírozott ESTICOM projekt részét 
képezi, az EMIS 2017 és az ESTICOM Képzési Program mellett

Arra ösztönzi a közösségi egészségügyi dolgozókat, hogy egy 
korábban nem azonosított, nemzetközi szakembergárda  részének 

érezzék magukat

*A protokoll leírása elérhető itt: https://www.researchprotocols.org/2020/2/e15012
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