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A közelmúlt eseményei a Balkánon nemzetközi egészségügyi 
segélyprogramok tükrében 

 
Szilárd István1 

 
A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások az Európai Unió számára csak az 

utóbbi években váltak lényeges kérdéssé, de az elmúlt két évben az ehhez kapcsolódó 
tudományos konferenciák és politikai állásfoglalások megsokasodtak. Itt csak néhányat 
leglényegesebb eseményt sorolnék fel közülük: 
 

� 2007 szeptemberében az Unió Portugál Elnöksége által rendezett konferencia 
nyitotta meg a sort: Egészség és Migráció: Jobb egészség mindenki számára egy 
befogadó társadalomban (Health and Migration: Better health for all in an 
inclusive society) 

 
� A konferencián elfogadott állásfoglalás szolgált alapjául az Európai Bizottság 

2007 decemberi összefoglaló jelentésének2 . A dokumentum a migránsokat 
egészségük szempontjából – ezen belül is különösen a fertızı betegségek terén 
– különösen sérülékeny csoportként határozza meg, és felhívja a tagországokat a 
megelızés, kezelés és a speciális egészségtámogatási programok egésze terén új 
stratégia kidolgozására.  

 
� 2007 novemberében az Európa Tanács egészségügyi miniszterei is elfogadtak 

egy állásfoglalást (Bratislava Declaration). Ez a dokumentum az Emberi Jogok 
Kartája alapján hív fel a migránsok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének 
biztosítására.  

 
� 2008-ban az Egészségügyi Világszövetség 61. közgyülése is elfogadta az 

Állásfoglalás a Migránsok Egészségérıl3. 
 

� 2008 februárjában az Európai Bizottság Közegészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Igazgatósága (DG SANCO) szakértı bizottságot hozott létre a migráció és 
egészség kérdéseirıl (Advisory Group on Health and Migration) 

 
� 2008 szeptemberében az Európai Betegségmegelızési és Ellenırzési Központ 

(ECDC) is szakértı csoportot hívott egybe a Migráció és a Fertızı Betegségek 
az Európai Unióban c. jelentése véglegesítéséhez. (ECDC Technical Expert 
Panel for Scientific Review on Migration and Infectious Diseases in the EU) 

 
� 2008 szeptemberében alapította meg az Európai Bizottság is a kérdéssel 

foglalkozó szakértı bizottságát.(CoE Committee of Experts on mobility, 
migration and access to health care). 

 

                                                 
1 Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Infektológia és Migráció-
egészségügyi Tanszék 
2 Council Conclusions on Health and Migration in the EU in December 2007 
3 WHO 61. Assembly: Statement on Health of the Migrants) 
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Felvetıdik a kérdés, mi indokolta, hogy a migráció és a hozzá kapcsolódó 
egészségügyi problémák az Európai Unió számára ilyen sürgısen megoldandó 
problémává váltak? Vagy lehetséges úgy feltennünk a kérdést, miért csak most került ez a 
kérdés az Uniós egészségpolitika látókörébe? Úgy hiszem, mindkét kérdésfeltevés 
indokolt. 

Ha a jelenlegi migrációs adatokat nézzük, már 2006-ban az Unióban (EU 25) 36-39 
millióra lehetett tenni a regisztrált bevándorlók számát, mely a teljes népesség közel 8%-
a. Egyedül 2005-ben 1,7 új millió migráns érkezett, mely a teljes népességnövekedés 
85%-át adta. Az EU demográfiai elırejelzése szerint4 2010 és 2030 között – a mai 
bevándorlási nagyságrenddel számolva – az EU 25-ök munkaképes korosztálya mintegy 
20 millió foglalkoztatottal fog csökkenni. Egyértelmő tehát, hogy a munkavállalók 
bevándorlása gazdasági szükségszerőség, és sikeres integrációjuk kulcseleme a 
megfelelı, a migráns populáció speciális igényeinek megfelelni képes egészségügyi 
ellátás (WHO). 

Ugyanakkor a migráció egészségügyi aspektusainak van egy másik, nem kevésbé 
jelentıs oldala: katasztrófák (mind természeti, mind emberi tényezık által kiváltott) 
következményei és az úgynevezett ’nem dokumentált’5  migránsokhoz kapcsolódó 
tennivalók. Jugoszlávia felbomlásához kapcsolódó véres események ugyan az EU 
közelében történtek, a menekülthullám annak országait is elérte, az Uniós szintő 
egészségpolitika mindazonáltal eddig csak mint humanitárius kérdést kezelte, az erre és 
hasonló eseményekre megfelelı választ adni képes harmonizált intézkedéscsomag mind a 
mai napig nem készült. Reményünk szerint az EU 2006-ban alapított közegészségügyi 
intézménye (European Center for Diesease Prevention and Control) ezzel a kérdéssel is 
foglalkozni fog. Jelen dolgozatban – személyes élményeim alapján – ennek néhány 
jellemzı tényezıjérıl, a humanitárius szervezetek erıfeszítéseirıl számolok be. 
 
Pécs, 1991. november 
 

Bár – amint említettem – a migráció egészségügyi kérdéseiben áttörés csak 2007-ben 
született, Pécsett már 1991 novemberében szembesülnünk kellett ennek sötét oldalával. 
Belgyógyász klinikusként éjszakai ügyeletben voltam, amikor érkezett a riasztás, hogy az 
eszéki elme-szociális otthont kiürítették és minden elızetes egyeztetés/ értesítés nélkül, 
négy busszal Pécsre szállították az ápoltakat. Éjszakánként ugyan a Jugoszláv határ 
irányából a Mecsekrıl is lehetett látni a tüzérségi harcok villanásait, de a háború 
valóságával akkor szembesültünk csak. Beteg, gyakran teljesen kommunikáció képtelen 
emberek, a hidegtıl átfagyva, még mindig a bombázások hatása okozta stresszben, orvosi 
dokumentumok nélkül érkeztek meg egy számukra idegen környezetbe. ’Migráns barát’ 
egészségügyi ellátó rendszer, ’több-kultúrájú’ szolgáltatás akkor még hírbıl sem volt 
ismert. A dr. Farbaki Iván vezette mentıszolgálat, vöröskeresztes aktivisták és az 
ügyeletes klinikák személyzete emberfeletti munkájának, ügyszeretetének köszönhetıen 
sikerült elfogadható körülményeket, menedéket biztosítani a háború elsı menekültjeinek. 
1991 – 1995 között, a boszniai háborút lezáró Dayton-i béke-megállapodásig több 
mint 300 000 menekült érkezett Magyarországra. Az 1991-ben Pécsre érkezı ’elsık’ 
közül többen még 2003-ban is a Debrecen melletti befogadó állomáson éltek, várva, hogy 
valamikor visszatérhessenek… 
 
 

                                                 
4 EC Green paper (COM2004 811 final) 
5 Nemzetközi szervezetek kerülik az ’illegális migráns’ kifejezés használatát, ennek eleve megbélyegzı volta 
miatt. 
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Koszovó – Macedónia 1999 tavasza 
 
A humanitárius katasztrófákat enyhítı egészségügyi segélyprogramok három egymásra 
épülı szakaszból állnak: 
 

• Közvetlen segélynyújtás, sürgısségi ellátás 
• Tömeges migráció egészségügyi feltételeinek megteremtése, kockázat 

csökkentése 
• Az egészségügyi ellátás helyreállítása és az új kihívásokhoz adaptálása  

 
A koszovói krízis az akkori tartományban túlnyomó többségben lévı jugoszláviai 

albán etnikai kisebbség exódusz szerő tömeges menekülését jelentette a környezı 
országokba. A 2.5 milliós lakosságból néhány hónap alatt több mint egy millió hagyta el 
otthonát és többségük Albániában és Macedóniában kapott ideiglenes menedéket. 
Macedóniában mintegy 243 000 ember élt ideiglenesen épített menekült táborokban 
(UNHCR). A 2.5 milliós népességő macedón egészségügyi rendszer ilyen hirtelen 
megnövekedett igényt természetesen nem tudott ellátni. A krízis világszerte óriási 
visszhangot váltott ki és humanitárius szervezetek küldtek orvos-csoportokat, tábori 
kórházakat a régióba6. 

Sajnos az európai egészségügyi képzés és intézményrendszer több-kultúrájú, több-
vallású ellátási igénnyel szembeni felkészületlensége itt is kitőnt. Volt olyan szervezet, 
melynek orvosai nem tudták, hogy bár Európából Európába jöttek, a koszovói albánok 
többsége muzulmán. A tábori rendelıbıl néhány esetben úgy kellett kimenekíteni a – 
különben szakmailag jól felkészült, humanitárius elkötelezettségő – fiatal orvost a 
nıpaciens férje vagy apja haragja elıl, mikor a hozzá forduló asszonyt vagy leányt az 
egyetemen tanult ’normáknak’ megfelelı módon kívánta megvizsgálni. 
 
Elsıdleges orvosi evakuációs program 
 

A táborok leképezték a koszovói népesség teljes spektrumát, így az egészségi ellátás 
iránti igényét is, tetézve a kivándorlás és tábori élet egészségromboló tényezıivel. Sokuk 
ellátása – nem, hogy a táborban, de Macedóniában – nem volt megoldható, akár kapacitás 
hiány, akár orvostechnikai elégtelenség miatt. A nemzetközi szolidaritás imponáló volt. 
25 ország ajánlott fel ingyenes kórházi ellátást. 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet7  (International Organization for Migration – 
IOM) általam vezetett programjának feladatai a következık voltak: 
1/ A rászorulók egészségügyi adatainak összegyőjtése;  
2/ számítógépes adatbázis kialakítása, folyamatos frissítése; 
3/ az esetek orvosi sürgısségi szempontból történı kiértékelése, osztályozása és ez 
alapján 
4/ evakuációs sürgısségi sorrend kialakítása. 
5/ Mindeközben a befogadó országok képviseleteivel folyamatosan kapcsolatot kellett 
tartani az ígért és igényelt orvosi ellátási kapacitás biztosítására. 
 

Ez a régióban példa nélkül álló új feladat volt. A prioritási csoportok kialakításánál az 
életet veszélyeztetı közvetlen tényezıkön kívül – a rendelkezésre álló kapacitás minél 
hatékonyabb kihasználása érdekében figyelembe kellett vennünk a gyógykezeléstıl 

                                                 
6 Szilard I, Cholin B, Gorbacheva O, O’Rourke T, Gushulak B. Medical Evacuations from former Yugoslav 
Republic of Macedonia. The Lancet 2000;355:1020 
7 www.iom.int 
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várható eredményt / az egészség helyreállítás fokát, a szállíthatóságot és a családi/ 
szociális körülményeket. Orvos számára az ilyen feladat nem csak szakmailag, lelkileg is 
különösen megterhelı; az osztályozást végzı kollégák számára – a szakmai szabályainak 
megfelelıen - biztosítanunk kellett a segítı szupervíziós hátteret. Amint az 1. táblázatból 
kitőnik, az összesen 3946 regisztrált és kategorizált esetbıl 1872 tartozott a ’1’ és ’2A’ 
kategóriába, mint elsıdleges sürgısséggel evakuálandó. 
 

1. Táblázat 
 

IOM PRIORITY MEDICAL DATA BASE 
A REGISZTRÁLT ESETEK MEGOSZLÁSA  

MACEDÓNIA 1999 
            

Prioritási fokozat Férfi Nı Össz Százalék 
‘Priority 1’ estek 471 393 864 46.15% 

‘Priority 2A’ esetek 600 408 1008 53.85% 
            

ÖSSZ ‘PRIORITY 1 ÉS 2A’ ESET 1071 801 1872 100.00% 
            
 Az összes eset korcsoport szerinti 

megoszlása  
Férfi Nı Össz Százalék 

0-1év 63 39 102 3% 
2-5 év 125 83 208 6.15% 
6-10 év 139 77 216 6.39% 
11-20 év 230 171 401 11.86% 
21-40 év 433 563 996 29.47% 
41-60 év 516 499 1015 30% 

61- 223 219 442 13.09% 
            

ÖSSZES ESET 1729 1651 3380 100% 
            

Nem regisztrált ‘nem’ 6 
Nem regisztrált életkor 510 
Ismételten regisztrált 50 
MIND ÖSSZESEN 3946 

FORRÁS: IOM Pristina 1999 
 

A 2. táblázat a befogadó ország szerinti bontásban mutatja az 1999.augusztus 20-ig 
sikeresen evakuált sürgısség szerint osztályozott betegeket. Látható, hogy 25 ország 
nyújtott segítséget, közülük Németország több mint 200, az USA több mint 100 betegnek 
biztosította az ingyenes, magas szintő ellátást.8  Úgy hiszem, a program sikere 
egyértelmően bizonyította, milyen mérvő tud lenni korunkban a globális mértékő 
humanitárius szolidaritás, és ennek sikere mennyire függ a speciálisan felkészült 
szakemberektıl. Nem kérdéses, hogy a humanitárius szervezetek számára az ilyen 
problémák kezelésére való felkészülés – sajnos – folyamatos kihívást jelent. 
 

                                                 
8 Szilard et. al.: International Organization for Migration: Experience on the Need for Medical Evacuation of 
refugees During the Kosovo Crisis in 1999 CMJ 43(2):195-198,2002 
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2. Táblázat 
 
HARMADIK ORSZÁGBA 1999. AUGUSZTUS 20-IG SIKERESEN EVAKUÁLT 

ORVOSI ESETEK 
SÜRGİSSÉG ÉS CÉLORSZÁG SZERINT BONTVA 

 
Célország 1 2A 2B 2C 3 4 Össz 

        
Albánia 1      1 

Ausztrália 4 6 3 2   15 
Ausztria 8 11 4    23 
Belgium 1 3     4 
Kanada 12 10 2    24 

Horvátország 1      1 
Cseh Köztársaság  2     2 

Dánia 18 8 6 1 2  35 
Finnország 5 1     6 

Franciaország 44 18 1    63 
Németország 146 67 8 1 2  224 

Írország 4 3   1  8 
Italy 11 11   1  23 

Koszovó mőködı eü. intézménye 97 41 1  2  141 
Málta 1  1    2 

Hollandia 9 16 1  4  30 
Norvégia 19 16 5  1  41 
Portugália 2 5 2 1 1  11 
Románia  1     1 
Szlovákia  1     1 

Spanyolország 11 11 1    23 
Svédország 42 30 5 5 2  84 

Svájc 22 24 1 2   49 
Törökország 3 3 1 1 1 1 10 

Nagybritannia 46 22 5 1 3  77 
USA 63 55 9 3 3  133 

        
MIND ÖSSZESEN 570 365 56 17 23 1 1032 

FORRÁS: IOM Pristina 1999 
 
A koszovói visszatérés egészségügyi biztosítása 
 

A NATO és a belgrádi vezetés közti megállapodást követıen már 1999 ıszén 
megkezdıdött a koszovói menekültek visszaáramlása. Jómagam is elsı visszatérıkkel 
érkeztem a kihalt, víz és áram nélkül maradt Pristinába, hogy az IOM egészségügyi 
programjait tervezzem, megvalósítsam. 

A visszatérés egészségügyi biztosítása újabb feladatot jelentett. Az 1-3. ábra mutatja a 
hatalmas esetszámot, akik légi szállítással – charter gépekkel – tértek vissza a Világ 
minden tájáról. 
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1. ábra: Az IOM légi visszatérési programja Európa befogadó országaiból Koszovóba 
1999 – 2000 

 

FORRÁS: IOM Pristina adatbázis 
 

2. ábra: Az IOM légi visszatérési programja a befogadó országokból Koszovóba 
Észak Amerika 1999 – 2000 (IOM Pristina adatbázis) 

 

FORRÁS: IOM Pristina adatbázis 
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3. ábra: Az IOM légi visszatérési programja a befogadó országokból Koszovóba 
Ausztrália 1999 – 2000 

 

FORRÁS: IOM Pristina adatbázis 
 

Közülük sokan voltak, akik a sikeres kórházi kezelést követıen jöttek vissza, és 
olyanok is, kik egyéb, egészségükkel összefüggı ok miatt igényeltek folyamatos orvosi 
felügyeletet a légi szállítás alatt. Sajnos nem kis számban voltak közöttük olyan idıs vagy 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedık, akik a visszatérés indokaként azt jelölték meg: 
hazai földben kívánnak nyugodni. Minden járatra speciálisan felkészült orvosi teamet 
kellett biztosítanunk, és az indulás elıtti un. ’légi utazásra alkalmas’ orvosi vizsgálat 
során, melyen minden visszatérı részt vett, már azt is rögzítettük, hogy a földet érést 
követıen kinek milyen további orvosi ellátásra, gondozásra van szüksége. A 
visszatérıket már a repülıtéren egészségügyi szolgálat és mentıautók várták. 
 
Egészségügyi menedzser képzés 
 

Az egészségügy vezetı pozícióit – beleértve az intézmény vezetıket is – a krízis elıtt 
döntı többségben szerbek töltötték be, akik a konszolidáció megindulásakor mindannyian 
elhagyták Koszovót. Amikor a WHO képviselıivel közösen megkezdtük az intézményi 
rehabilitációt, kiderült, hogy irányító feladatokra képzett, ebben járatos szakember 
gyakorlatilag nem maradt. Az angol kormány segélyprogramja keretében jöttek 
menedzserek, de a megoldás csak a helyi szakember gárda minél korábbi kiképzésétıl 
volt várható. Furcsa, szinte abszurdnak tőnı volt ez az igény, hogy a humanitárius 
katasztrófa után elsısorban nem gyakorló orvosokra, hanem orvos menedzserekre van 
sürgıs szükség. Az Orvostovábbképzı Egyetem és Forgács Iván professzor úr 
segítségével kialakítottunk egy, az ottani igények számára adaptált programot, melynek 
keretében 30 koszovói orvos számára tudtunk intenzív tréning lehetıséget biztosítani 
Budapesten. İk adják ma is az egészségügyi irányítás gerincét. Vizsgadolgozataik 
szolgáltak anyagul a krízis utáni elsı tudományos konferenciára Pristinában, melyet 2000 
árpilisában: A Koszóvói Egészségügyi Ellátás Jövıje címmel tartottunk meg. 
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A ’Svéd Orvosi Team’ program 
 

A szerbek kivonulása után a koszovói egészségügyi intézmények súlyos szakember, 
eszköz és speciális egészségügyi ellátó rendszer hiányban szenvedtek. A volt jugoszláv 
rendszeren belül az ún. harmadik szintő ellátást, mint pl. szívsebészet vagy sugárterápia, 
más tartományok kórházai nyújtották, a Pristinai Egyetemi Klinika sem szakemberekkel, 
sem eszközökkel nem, rendelkezett. Az ilyen ellátást igénylı betegeket most már ezekbe 
az intézményekbe sem anyagi, sem politikai, sem érzelmi okokból nem lehetett beutalni. 
A környezı országok sem rendelkeztek feles kapacitással. Veleszületett 
szívrendellenességgel született csecsemık, még ha az orvostudomány mai állása szerint 
mőtéttel jó eséllyel gyógyíthatóak lettek volna is, ellátás nélkül maradtak. Fiatal 
emlırákos nık számára a korszerő, nagy hatásfokú kombinált kezelés alapeleme, a 
sugárterápia elérhetetlenné vált, e miatt sorsuk gyakran tragikusra fordult. A Linköpingi 
Egyetem a svéd bevándorlási hivatal segítségével ennek a problémának a megoldására új 
típusú humanitárius egészségügyi programot dolgozott ki, melyet elıször a boszniai 
háború alatt próbáltak ki, majd Koszovóban folytatták. A program, melyet az IOM 
részérıl én koordináltam, a következı elemeket tartalmazta: 
 

• Helyzet felmérés, a hiányzó szakterületek és igények megállapítása 
• A speciális ellátást igénylı esetek kiválasztása (pl. rekonstruktív ortopédia és 

rekonstruktív plasztikai sebészet, idegsebészet, gyermek szívsebészet, 
onkológia, stb.) 

• Orvos csoport küldése, mely helyben, a koszovói kollégák bevonásával, 
oktatásával ellátható eseteken elvégzi a szükséges beavatkozást. 

• A csak Svédországban ellátható esetek kiszállítása (gyermekek szüleikkel). A 
csoporthoz helyi orvos is csatlakozik, aki részt vesz az orvosi beavatkozásban és 
megtanulja az utógondozáshoz szükséges alapokat. 

• Vendégprofesszorok gyakorlati és elméleti oktatást tartanak. 
 

Ez a kombinált, egymásra épülı elemekbıl álló program egyszerre biztosítja a helyi, 
sürgısségi ellátást, az ágy/ mőtıasztal melletti gyakorlati képzést, a súlyos esetek 
befogadó országban való ellátását, a hazai utógondozást és az egészségügyi személyzet 
folyamatos képzését, továbbképzését. A program során kifejlesztett ’Swedish Medical 
Team’ modell azóta más humanitárius egészségügyi programoknak is például szolgált. 

A háború befejezése után, 1999 ısze és 2001 decembere közt 326 koszovói beteg 
külföldi gyógykezelését sikerült biztosítani, nagy részük gyermek szívsebészeti ellátást 
kapott. 
 
Egészségnevelés és iskolai TBC szőrés 
 

Az iskolai egészségnevelés a volt Jugoszlávia országaiban elhanyagolt terület volt. Az 
oktatásai rendszer újjászervezése jó alkalmat adott, hogy az egészségügyi programokhoz 
kapcsolódóan ezen a területen is megpróbáljunk elıre lépni. A programhoz a Norvég 
kormány adott anyagi segítséget. 

Még az 1980-as évek végén, Pécsnek az Egészségügyi Világszervezet Egészséges 
Városok hálózatához való csatlakozásával egy idıben a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
a Tudományegyetem gyakorló Általános Iskolájával közösen az 1 – 8. osztályok számára 
nyolc lépcsıbıl álló egészségfejlesztési programot fejlesztett ki, mely egyben megfelelt a 
WHO Egészségfejlesztı Iskolák Európai Hálózata célkitőzéseinek is. A program 
részleteit Dr. Komlósi Ákos dolgozta ki az én szakmai segítségemmel. Ezt adaptáltuk a 
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koszovói iskolai rendszerre. A nyolc füzet albán, szerb és angol nyelvre lett lefordítva, és 
Baráth Árpád professzor ehhez csatlakozó tanári továbbképzési programot dolgozott ki és 
tartott meg. Az akkori koszovói viszonyok közt egyedülálló volt, hogy mind albán- mind 
szerb nyelvő iskolákat tudtunk megnyerni a közremőködésre, és a tanári továbbképzésen 
a két nemzetiség tanárai közösen vettek részt. 

Koszovó mindig a TBC melegágya volt. A háború a gondozó hálózatot is szétverte és 
a konszolidáció után – a WHO alapelveinek megfelelıen – az aktív betegfelkutatás, 
rendszeres lakosság szőrés megszőnt. A hivatalos statisztikák – a betegség szociálisan 
determinált természetével ellentétesen – a háború elıtti adatoknál kisebb elterjedtséget 
mutattak. Egyéb egészségügyi programjaink alapján ezt nem tartottuk reálisnak. Az 
iskolai egészségneveléshez kapcsolódóan ezért az egyik legveszélyeztetettebb korosztály, 
a gyermekek körében megszerveztük a Tuberkulin teszttel történı szőrıvizsgálatot. 
Összesen 418 6 – 14 év közötti tanuló vett részt a teszten. A szakma szabályainak 
megfelelıen a bırpróbára hiperaktív reakciót mutatók további kivizsgálásra kerültek 
közvetlen családtagjaikkal együtt. Az eredmény sokkoló volt: 194/ 100 000 volt a talált 
TBC incidencia. (80/100 000 felett már járványról beszélnek.) A talált adatokról több 
fórumon beszámoltunk, igyekeztünk felhívni a figyelmet a valós helyzet és a hivatalos 
jelentések közti ellentmondásra. Sajnos igazán komoly, célzott TBC prevenciós 
programok tudomásom szerint a mai napig nem indultak. 
 
Emberkereskedelem 
 

Jugoszlávia szétesését követı káosz sajnos lehetıséget adott korunk ’fehér 
rabszolgasága’ az emberkereskedelem széleskörő elterjedésére a régióban. A régió ma 
mind eredet, mind tranzit országnak is számít. Az USA Külügyminisztériuma éves 
jelentése szerint Nyugat Európában több mint félmillióra tehetı a szex-rabszolgaságra 
vitt nık, gyermekek száma. Ezek egyharmada a Balkánból származik, vagy azon 
szállítják keresztül. A kriminalitáshoz kapcsolódó gazdaságokon belül a 
fegyvercsempészet és drogkereskedelem mellett ma a világon ez a harmadik legnagyobb 
bevételt termelı ’üzletág’. Ennek mind közegészségügyi következményei, mind az 
áldoztok egyéni egészségkárosodása súlyos, ezért speciális felkészülést, képzést 
igényel9 10 . Kezdeményezésemre, az USAID és az USA Budapesti Nagykövetsége 
támogatásával, az IOM szervezésében 2003-ban Budapesten regionális konferenciát 
tartottunk a kérdésrıl. Ezen a Balkánról és a környezı országokból 11 egészségügyi 
miniszter, illetve helyettese vett részt. A Konferencia elfogadta a ’Budapesti 
Deklarációt11 ’, mely nem csak a közegészségügyi problémákra és a megelızés 
szükségességére hívja fel a figyelmet, de az áldozatok ellátására felkészítı speciális 
képzési programok szükségességét is aláhúzza. 

Ennek a programnak a következı lépése volt az áldozatok mentálhigiénés gondozását 
végzı szakemberek számára kidolgozni azt a képzést, mely a speciális körülményeket 
(komplex, fizikailag, pszichésen, szexuálisan bántalmazott, megalázott, kihasznált lányok 

                                                 
9 Szilard I, Weekers J, Jakab G, Grondin D. : Trafficking in Human beings in the Modern World. Agricultural 
Medicine and Rural Health 2004, 23(1): 30 - 36 
10 Szilard I., Barath A.: Public Health Aspects of Trafficking in Human Beings: Health Promotion and 
Prevention Tasks and Possibilities In: Health Promotion and Disease Prevention; a handbook for teachers, 
researchers, health professionals and decision makers. p. 670 - 693 Hans Jacobs Publishing Company 2007 
Germany and FYRM 
11  REGIONAL CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH AND TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, 
Budapest 2003. március 19 – 21. 
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és gyermekek) figyelembe veszi. Erre a célra kifejlesztett tananyag készült12, melynek 
melléklete a gondozó hálózat kialakítása során megkövetelt minimális standard 
feltételrendszert fogalmazza meg13. 
 
Összefoglalás 
 

Az elmúlt két évtizedben belgyógyász klinikus és népegészségügyi pályáról elindulva 
- talán az 1991. novemberi megrázó tapasztalatoktól is indíttatva humanitárius 
egészségügyi segélyprogramok kifejlesztıje, irányítójaként dolgoztam hosszú évekig a 
Balkánon, majd Brüsszelben, az Európai Bizottsággal együttmőködve. Úgy hiszem, 
szerencsésnek mondhatom magam, hogy közvetlenül láthattam ennek a széles 
spektrumon mozgó tevékenységnek mind a közvetlen, mind a hosszabb távú hasznát, 
életre szóló élményeket szereztem, és emberi, szakmai kapcsolatokat építhettem. Hosszú 
évek után visszatérve az Alma Mater – hez, mindezen tapasztalatokat most – az Orvoskar 
vezetıi támogatását élvezve - egy új képzési, kutatási terület, a migrációs egészségügy 
kifejlesztésére kívánom fordítani, és remélem, hogy a bevezetıben mondottak alapján ez 
illeszkedni fog az Európai Unióban egyre erıteljesebben jelentkezı kihívásokhoz is. 
 
Mellékletek 
 

1. kép: Menekült tábor koszovói albánok részére Macedóniában, 1999 nyarán 
 

 
 

                                                 
12 Szilard I. et al (editor and co-author): The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings. Training 
Manual. Budapest, 2004 IOM. 
13 Szilard I. et al (editor and co-author): The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings. A Set of 
Minimum Standards of Care. Budapest 2005 IOM. 
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2. kép: Egészségügyi evakuációra váró koszovói gyerekek, a 'fegyverek árnyékában'; 

pristinai repülıtér, 1999. 
 

 




