STRESZCZENIE
Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i
ekonomiczny, ponieważ tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie tworzyć dobra materialne,
rozwijać się oraz osiągać odpowiednią długość życia. W tym podejściu uważa się, że zdrowie
powinno być podstawowym zasobem jednostki i społeczeństwa jako całości i musi być
wspierane poprzez inwestowanie w warunki życia, gdyż chore, zubożałe społeczeństwo nie
daje gwarancji ani bezpieczeństwa rozwoju społecznego i ekonomicznego. Pojmowanie
zdrowia jako fundamentalnego prawa każdego człowieka daje podstawę do podejmowania
działań w kierunku poprawy zdrowia społeczeństwa i jego kształtowania.
Celem niniejszej pracy doktorskiej jest wskazanie roli dostępu do usług zdrowotnych
jako jednego z istotnych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia imigrantów oraz
zidentyfikowanie i przedstawienie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań oraz
konsekwencji tych działań w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych imigrantów w
Norwegii. W pracy badany też jest wpływ satnu zdrowia na kształtowanie kapitału ludzkiego.
Zastosowano podejście interdyscyplinarne, odwołując się do takich dziedzin jak: ekonomia,
polityka społeczna w tym polityka zdrowotna czy politologia, aby pełniej poznać
uwarunkowania stanu zdrowia imigrantów.
Aby zrealizować cel pracy przeprowadzono badanie terenowe. Badaniem objęto 60
osób mieszkających w Norwegii: 20 imigrantów afrykańskich, 20 imigrantów europejskich i
20 Norwegów (45 mężczyzn i 15 kobiet) poprzez wywiady, obserwacje i ankietę, które
poparto przeglądem literatury. Hipoteza badania terenowego dotyczącego stanu zdrowia
imigrantów mówi, że istnieje zależność między stanem zdrowia a dostępnością do usług
zdrowotnych. Istnieją różnice w dostępie do usług zdrowotnych między obywatelami
Norwegii i imigrantami, a także między imigrantami. Różnice między imigrantami zależą od
ich pochodzenia, płci, dochodów i wykształcenia. Do najważniejszych pytań badawczych
należą: Czy świadczenia zdrowotne i placówki zdrowotne są dostępne dla imigrantów w
Norwegii oraz czy norweski system ochrony zdrowia reaguje na potrzeby ekonomiczne i
zdrowotne imigrantów? Czy działania w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych
imigrantów i kwestia ich dostępu do świadczeń zdrowotnych wpływa na poprawę ich
zdrowia?
Wnioski z badania wskazują, że chociaż rząd norweski podjął znaczne działania, aby
poznać i poprawiać stan zdrowia legalnych i nielegalnych imigrantów, jednak imigranci
wciąż zmagają się z problemami związanymi ze zdrowiem i zazwyczaj ostatecznie nie

korzystają z pomocy medycznej, kiedy jej potrzebują. Stres związany z problemami
finansowymi i trudności wynikające z wyzwań, jakie stawia integracja społeczna, w
połączeniu z niskim statusem społeczno-ekonomicznym i brakami finansowymi mają
negatywny wpływ na ich zdrowie. Wykluczenie społeczne, brak wiedzy o systemie zdrowia i
niski wykształcenie ograniczają dostęp do świadczeń zdrowotnych. Natomiast wyższy
poziom integracji społecznej, ekonomicznej i politycznej może umożliwić migrantom
zrozumienie norweskiego systemu opieki zdrowotnej i tym samym daje szansę im na lepszy
dostęp do świadczeń zdrowotnych. Status społeczno-ekonomiczny imigrantów ma istotny
wpływ na ich stan zdrowia i dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Istnieją różnice w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy obywatelami
Norwegii a imigrantami, jak również różnice pomiędzy samymi imigrantami, w zależności od
miejsca ich pochodzenia, płci, dochodów i wykształcenia. Wobec powyższego rząd norweski
powinien podjąć kroki, aby upewnić się, że wszelkie bariery w dostępie do opieki zdrowotnej,
szczególnie jej wysokie koszty i czasami nieprzychylne nastawienie Norwegów wobec
imigrantów, mogą zostać wyeliminowane. Integracja społeczna, ekonomiczna i polityczna
imigrantów, istnienie lokalnych placówek oferujących świadczenia zdrowotne i edukację,
zaangażowanie mediatorów ze społeczności imigranckich oraz dostrzeganie indywidualnych
potrzeb stanowią kluczowe czynniki, które mogą umożliwić poprawę dostępu imigrantów do
świadczeń zdrowotnych.

Słowa kluczowe: zdrowie, stan zdrowia, majątek, imigranci, imigracja, system opieki
zdrowotnej, kapitał ludzki, gospodarka, dostęp do świadczeń zdrowotnych.

