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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΓΑΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

1. Η ερευνητική δουλειά τελείωσε με την δημιουργία μιας επιστημονικής έκθεσης
Σκοπός του Interhealth είναι να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες επαγγελματιών υγείας που
φροντίζουν πληθυσμούς με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο όπως μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες εθνικές
μειονότητες. Συγκεκριμένα, σκοπός του Interhealth είναι να αυξήσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας
που αφορούν την επικοινωνία με ασθενείς που έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις για την υγεία και την
ασθένεια/αρρώστια.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το πρόγραμμα Interhealth ανέπτυξε την Τελική ‘Εκθεση
Υφιστάμενης Κατάστασης: Ανάλυση συνθηκών, ανάγκες και προτάσεις (Πνευματικό προϊόν Ι) σαν μία από τις
ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές του προγράμματος. Η τελική Έκθεση Υφιστάμενης κατάστασης συντελεί στην
εις βάθος κατανόηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με:
-Την παρούσα κατάσταση στην φροντίδα υγείας σχετικά με τις ανάγκες φροντίδας υγείας των πληθυσμών με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (μετανάστες και εθνικές μειονότητες) και την πολιτισμική επάρκεια των
επαγγελματιών υγείας και των υπηρεσιών.
-Την πραγματικότητα ως προς την διαπολιτισμική εκπαίδευση σε σχέση με την τυπική και τη μη τυπική
εκπαίδευση
-Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην καθημερινή τους πρακτική
-Καλές πρακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας ως προς την ανάπτυξη
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων καθώς και εμπόδια για τη συμμετοχή των επαγγελματιών σε προγράμματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Διαβάστε περισσότερα
http://www.interhealth.eu/wp-content/uploads/2017/10/Final-report_Interhealth-in-English-anonymous.pdf
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2.

ενός Εκπαιδευτικού

Βασιζόμενοι στη Τελική Έκθεση οι εταίροι αποφάσισαν να εργαστούν πάνω στους παρακάτω 4 θεματικούς
άξονες:
Α) Διαπολιτισμική επάρκεια και θρησκείες
Β) Διαπολιτισμική επικοινωνία και συμβουλευτική
Γ) Αυτογνωσία για τον επαγγελματία υγείας
Δ) Διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας
Παρακαλώ βρείτε την τελική έκδοση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών ( Curriculum) στην αρχή του
έτους 2018 στην διεύθυνση
http://www.interhealth.eu/en/

Το Forum για επαγγελματίες υγείας και ασθενείς σε έναν διαπολιτισμικό χώρο
ξεκίνησε πρόσφατα
3.

Γίνετε μέλη του Forum και γνωρίστε ενδιαφέροντες συναδέρφους από τον χώρο της υγείας
http://www.interhealth.eu/en/ ή http://inhwe.org/forum

Οι εταίροι συναντήθηκαν στην Bastia της Γαλλίας για να συζητήσουν τα πρόσφατα
και μελλοντικά βήματα
4.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην Bastia συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της Τελικής Επιστημονικής
Έκθεσης και αποφασίστηκε ποιά συγκεκριμένα θέματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από τα αποτελέσματα της
έρευνας, θα επεξεργαστούν πιο επισταμένα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Curriculum).

