
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 

ΤΕΙ Κρητης διοργανώνουν συνάντηση εργασίας με επίκεντρο την υγεία των 

προσφύγων και μεταναστριών γυναικών κατά την περιγεννετική περίοδο. Η 

συνάντηση θα λάβει χώρα την 30η Μαϊου 2017 και ώρα 17.00- 20.00 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ 

Κρήτης με συμμετοχή εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων από το χώρο της δημόσιας 

υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ΜΚΟ και της 

κοινότητας των μεταναστών.  

 

Η συνάντηση πραγματοποιείται 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.  

 

http://oramma.eu/

