
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πίνακας αποδεκτών

1. ΔΥΠΕ Κρήτης
2. Περιφερεια Κρήτης
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
4. Ιατρική Υπηρεσία Νοσοκομείων Ηρακλείου Κρήτης
5. ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης 
6. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιου Κρήτης
7. Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Περιφέρεια Κρήτης
8. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων 

Δράσεων - Δημόσιας Υγείας - Ισότητας των Φύλων 
9. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
10. Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης
11. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Κρήτης (ΣΕΜ)
12. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος -Παράρτημα Κρήτης
13. Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης
14. Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης
15. Συμβούλιο Μεταναστών Ηρακλείου
16. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
17. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τομέας Κοινωνικής

 Πρόνοιας - Ηρακλείου Κρήτης
18. Ιατροί Χωρίς Συνορα
19. Χαμόγελο του Παιδιού, Παράρτημα Κρήτης
20. Κοινωνικό Ιατρείο Ηρακλείου Κρήτης
21. Σύλλογος Ρωσόφωνων Ηρακλείου
22. Σύλλογος Αλβανών Ηρακλείου
23. Συριακή κοινότητα
24. Συλλογος Φιλιππινέζων

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για την υγεία των μεταναστριών και 
προσφύγων γυναικών κατά την περιγεννετική περίοδο”

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Απευθυνόμαστε σε σας με την ιδιότητά σας ως εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από το 
χώρο της δημόσιας υγείας του τόπου καθώς και με την ιδότητα ως εκπρόσωποι κοινοτήτων 
μεταναστών, προκειμένου να σας προσκαλέσουμε σε μια συνάντηση εργασίας με 
επίκεντρο την υγεία των προσφύγων και μεταναστριών γυναικών κατά την περιγεννετική 
περίοδο.

ΑΠΟ:

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης



Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Κρήτης, στις 30 Μαίου 2017 και 
ώρα 17.00 - 20.00 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “ORAMMA” (http://oramma.eu/).  

Πρόκειται για ένα έργο 24μηνης διάρκειας στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο LaHeRS 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης με συντονιστή φορέα το Τμήμα 
Μαιευτικής Αθηνών και με συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ολλανδία και τη Σουηδία καθώς και Ευρωπαϊκών Συλλόγων και Δικτύων 
Επαγγελματιών Υγείας (Ευρωπαϊκός Σύλλογος Μαιών, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας). 

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και έχει ως αντικείμενο να αναπτύξει μια 
επιχειρησιακή και στρατηγική προσέγγιση με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς 
μητρότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για 
γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, καθώς επίσης και τη βελτίωση της ισότητας στη 
μητρική υγεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο επίσης επιδιώκει να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση, τις δεσμεύσεις και τις δράσεις για τη βελτίωση της μητρικής υγείας των 
προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα καθώς με την προσφυγική 
κρίση υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των εγκύων και θηλαζουσών μεταναστριών και προσφύγων με νεογέννητα 
μωρά, οι οποίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους υγείας κατά τη 
διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου και σύνθετες σωματικές, ψυχολογικές και ψυχικές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από καλά εκπαιδευμένες διεπιστημονικές 
ομάδες επαγγελματιών υγείας.

Σε αυτή την καθοριστική στιγμή, η επικείμενη συνάντηση εργασίας έρχεται να συμβάλει 
στην ανάπτυξη διαλόγου με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την κατάθεση 
προτάσεων για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας των μεταναστριών και προσφύγων 
γυναικών που βρίσκονται στην περιγεννετική περίοδο, με έμφαση στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης προβλέπεται να συζητηθούν 
δυσκολίες που καθημερινά απαντώνται στη φροντιδα υγείας των γυναικών αυτών και των 
νεογνών τους καθώς και τρέχουσες και προγραμματισμένες δράσεις και πολιτικές των 
φορέων του τόπου σε αυτον το τομέα. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη 
διατύπωση ολοκληρωμένων και οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων και προτάσεων για 
την παροχή ασφαλούς μητρότητας, οι οποίες θα κατατεθούν τόσο στα αρμόδια υπουργεία 
της χώρας μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική και θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,

Μαρία Παπαδακάκη
Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,ΤΕΙ Κρήτης
Δ/ντρια Εργαστηρίου LaHeRS
Ιδρυματική υπεύθυνη Ευρωπαϊκού έργου 
“ORAMMA” http://lahers.seyp.teicrete.gr 

 Ιωάννης Ελ.Χλιαουτάκης 
Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας
ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Καθηγήτρια
Δ/ντρια Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), ΤΕΙ Κρήτης

Χρήστος Μελάς
Επίκουρος Καθηγητής 
Πρόεδρος Τμήματος 
Νοσηλευτικής
ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης

Ευριδίκη Πατελάρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής
ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης
Μέλος Κύριας Ερευνητικής Ομάδας 
Ευρωπαϊκού έργου “ORAMMA”

http://oramma.eu/
http://lahers.seyp.teicrete.gr

