
 

 

 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
 

1. ΔΤΠΕ Κξήηεο 
2. Πεξηθεξεηα Κξήηεο 
3. Ιαηξηθή Τπεξεζία Ννζνθνκείσλ Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
4. ΠΕΔΤ Ηξαθιείνπ Κξήηεο  
5. Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκηνπ Κξήηεο,  
       Σνκέαο Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο 
6. Δ/λζε Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
7. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο - Καηλνηόκσλ Δξάζεσλ - 

Δεκόζηαο Τγείαο - Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ  
8. Ιαηξηθόο ύιινγνο Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
9. ύιινγνο Επηζηεκόλσλ Μαηώλ Κξήηεο (ΕΜ) 
10. Έλσζε Ννζειεπηώλ Ειιάδνο -Παξάξηεκα Κξήηεο 
11. Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
12. Δηθεγνξηθόο ύιινγνο Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
13. πκβνύιην Έληαμεο Μεηαλαζηώλ θαη Πξνζθύγσλ  
       Δήκνπ Ηξαθιείνπ 
14. Ειιεληθή Έλσζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ  λζξώπνπ 
15. Ειιεληθόο Εξπζξόο ηαπξόο – Σνκέαο Κνηλσληθήο 

   Πξόλνηαο - Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
16. Ιαηξνί ηνπ Κόζκνπ 
17. Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ, Παξάξηεκα Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
18. Κνηλσληθό Ιαηξείν Ηξαθιείνπ Κξήηεο 
19. ύιινγνο Ρσζόθσλσλ Ηξαθιείνπ 
20. ύιινγνο  ιβαλώλ Ηξαθιείνπ 
21. πξηαθή θνηλόηεηα 
22. πιινγνο Φηιηππηλέδσλ 

 
 
ΘΕΜΑ: “Πρόζκληζη ζε ζσνάνηηζη εργαζίας για ηην σγεία ηων μεηαναζηριών και προζθύγων γσ-
ναικών καηά ηην περιγεννεηική περίοδο” 
 
 
 γαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλεξγάηεο, 
 
 πεπζπλόκαζηε ζε ζαο κε ηελ ηδηόηεηά ζαο σο εθπξόζσπνη θαη εκπεηξνγλώκνλεο ζην ρώξν ηεο 
δεκόζηαο πγείαο θαζώο θαη κε ηελ ηδόηεηα σο εθπξόζσπνη θνηλνηήησλ κεηαλαζηώλ, πξνθεηκέλνπ 
λα ζαο πξνζθαιέζνπκε ζε κηα ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζέκα ηελ πγεία ησλ πξνζθύγσλ θαη κεηα-
λαζηξηώλ γπλαηθώλ θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν. 
 
Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ έξγνπ “ORAMMA” 
(http://oramma.eu/) ην νπνίν ζθνπεύεη  λα αλαπηύμεη κηα επηρεηξεζηαθή θαη ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε 
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αζθαινύο κεηξόηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο παξνρήο πγεην-
λνκηθήο πεξίζαιςεο ζε γπλαίθεο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηξηεο, θαζώο επίζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 
ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΘΑ ΚΑΘ ΠΡΟΝΟΘΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ. +30 2810 379536 

ΑΠΟ: 
 
Σκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο, 
ρνιή Επαγγεικάησλ Τγείαο θαη 
Πξόλνηαο, ΣΕΙ Κξήηεο 



 

 

ηζόηεηαο ζηε κεηξηθή πγεία εληόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. ην έξγν ζπκκεηέρεη ην Εξγαζηήξην 
LaHeRS ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο κε ζπληνληζηή θνξέα ην Σκήκα Μαη-
επηηθήο ηνπ ΣΕΙ  ζελαο θαη κε ζπκκεηνρή αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ 
Οιιαλδία θαη ηε νπεδία θαζώο θαη Επξσπατθώλ πιιόγσλ θαη Δηθηύσλ Επαγγεικαηηώλ Τγείαο 
(Επξσπατθόο ύιινγνο Μαηώλ, Επξσπατθό Φόξνπκ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο).  
 
Σν έξγν απηό έξρεηαη ζε κηα ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηε ρώξα θαζώο κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε ππάξ-
ρεη κηα απμαλόκελε αλάγθε γηα άκεζε, ζπληνληζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ εγθύ-
σλ θαη ζειαδνπζώλ κεηαλαζηξηώλ θαη πξνζθύγσλ κε λενγέλλεηα κσξά, νη νπνίεο θαίλεηαη λα α-
ληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θηλδύλνπο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηόδνπ θαη 
ζύλζεηεο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ςπρηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ από 
θαιά εθπαηδεπκέλεο δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο επαγγεικαηηώλ πγείαο. 
 
ε απηή ηελ θαζνξηζηηθή ζηηγκή, ε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζα έρεη σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε δηαιόγνπ, 
όζνλ αθνξά ζηηο πθηζηάκελεο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
θξνληίδαο πγείαο ησλ κεηαλαζηξηώλ θαη πξνζθύγσλ γπλαηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηγελλεηηθή 
πεξίνδν. ην πιαίζην απηήο ηεο ζπλάληεζεο πξνβιέπεηαη λα ζπδεηεζνύλ νη ππάξρνπζεο δπζθνιί-
εο θαη ηα εκπόδηα πνπ θαζεκεξηλά απαληώληαη όζνλ αθνξά ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζε απηό 
ηνλ ηδηαίηεξα επαίζζεην πιεζπζκό  θαζώο θαη λα ζπλνςηζηνύλ νη ηξέρνπζεο θαη πξνγξακκαηηζκέ-
λεο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο ησλ θνξέσλ ηνπ ηόπνπ ζε απηνλ ην ηνκέα. Η ζπλάληεζε απηή αλακέλεηαη 
λα ζπκβάιεη ζηε δηαηύπσζε νινθιεξσκέλσλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξν-
ηάζεσλ γηα ηελ παξνρή αζθαινύο κεηξόηεηαο, νη νπνίεο ζα θαηαηεζνύλ ηόζν ζηα αξκόδηα ππνπξ-
γεία ηεο ρώξαο καο όζν θαη ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή. 
 
Ωο εθ ηνύηνπ ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα ηελ 
30ε Ματνπ 2017 θαη ώξα 17.00- 20.00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ρνιήο Επαγγεικάησλ 
Τγείαο θαη Πξόλνηαο (ΕΤΠ) ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζα απνηειέζεη ηδηαίηεξε ηηκή 
γηα εκάο. 
 
 
Με εθηίκεζε, 
 
 
Μαρία Παπαδακάκη 
Καζεγήηξηα Εθαξκνγώλ 
Σκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο,ΣΕΙ Κξήηεο 
Δ/ληξηα Εξγαζηεξίνπ LaHeRS 
Ιδξπκαηηθή ππεύζπλε Επξσπατθνύ έξγνπ 
“ORAMMA” http://lahers.seyp.teicrete.gr  
 
 
  Ζαταρένια Ανδροσλάκη 
Καζεγήηξηα 
Δ/ληξηα ρνιήο Επαγγεικάησλ 
Τγείαο θαη Πξόλνηαο (ΕΤΠ), ΣΕΙ 
Κξήηεο 

Εσριδίκη Πατελάροσ 
 λαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα 
Σκήκα Ννζειεπηηθήο 
ΕΤΠ, ΣΕΙ Κξήηεο 
Μέινο Κύξηαο Εξεπλεηηθήο Οκάδαο  
Επξσπατθνύ έξγνπ “ORAMMA” 


