
 

 

 

Δελτίο τύπου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει, μέσω του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος, σε ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα διάρκειας 33 μηνών με την υποστήριξη του Erasmus+ για τη βελτίωση των συνθηκών 

στην περιγεννητική φροντίδα. Στο πρόγραμμα, με αριθμό πρωτοκόλλου 2018-1-TR01-KA202-

059488 με τίτλο ‘First Touch’ (Πρώτη επαφή), συμμετέχουν τέσσερις οργανισμοί από τρεις χώρες:  

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Υγείας της Καισάρειας και η Ακαδημία Τοκετού της Κωνσταντινούπολης 

από την Τουρκία, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας από την Ελλάδα και ο Διεθνής Σύλλογος για 

την Προ- και Περιγεννητική Ψυχολογία και Ιατρική (ISPPM) από τη Γερμανία. 

Στις 14-16/3/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής συνάντηση των εκπροσώπων των τριών 

χωρών στην Καισάρεια. Φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα της Επαρχιακής Διεύθυνσης Υγείας όπου 

και έγιναν οι συνεδριάσεις. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου όπου 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τον χώρο της υγείας και οι εκπρόσωποι των χωρών που 

συμμετέχουν. Έγιναν επισκέψεις σε μαιευτικές κλινικές της περιοχής και οι εκπρόσωποι 

ξεναγήθηκαν σε νέες πτέρυγες ειδικά σχεδιασμένες για την προετοιμασία για φυσικό τοκετό.  

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει:  

α. τη διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων με θεωρία και πρακτική πάνω σε θέματα 

επιμόρφωσης μαιών και φοιτητριών μαιευτικής για την ενημέρωση και βελτίωση των συνθηκών 

τοκετού,  

β. τη συλλογή υλικού μέσω ερωτηματολογίων που θα απαντηθούν από μαίες, μητέρες και 

συνοδούς τοκετού,  

γ. τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων για τις συνθήκες του τοκετού και προτάσεις για θετικές 

αλλαγές τόσο για τις μητέρες όσο και για τους επαγγελματίες στον χώρο του τοκετού,  

δ. την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών από τα μέλη των τεσσάρων οργανισμών,  

ε. την ευρεία κυκλοφορία του υλικού και των ευρημάτων του προγράμματος από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης της κάθε χώρας, στη γλώσσα της κάθε χώρας 

(ελληνικά, γερμανικά, τουρκικά) και στα αγγλικά. 

Έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα για σημαντικές και 

ρεαλιστικές θετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της περιγεννητικής φροντίδας, με κοινούς 

στόχους, ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασίες που θα αποβούν ωφέλιμες προς τα βρέφη, τις 

μητέρες και τις οικογένειες. 

Θα ακολουθούν τακτικές ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος – μείνετε 

συντονισμένοι!  

Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος 


