Τρίτο δελτίο τύπου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Από 24 έως 27 Οκτωβρίου 2019 έγινε στη Φούλντα της Γερμανίας η τρίτη συνάντηση εκπροσώπων
του προγράμματος με τίτλο ‘First Touch’ (Πρώτη επαφή), χρηματοδοτούμενο από τον ευρωπαϊκό
φορέα Erasmus+ (αριθμός πρωτοκόλλου 2018-1-TR01-KA202-059488) για τη βελτίωση των
συνθηκών στην περιγεννητική φροντίδα με έμφαση στο έργο των μαιών. Παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι από τις συνεργαζόμενες χώρες (δύο από την Ελλάδα, τέσσερις από τη Γερμανία και
έξι από την Τουρκία).
Η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια του 31ου διεθνούς συνεδρίου του Διεθνούς Συλλόγου για την
Προ- και Περιγεννητική Ψυχολογία και Ιατρική ISPPM σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής και
Υγείας και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φούλντα, με θέμα: «Η εμπειρία του
τραυματικού τοκετού ως παράγοντας άγχους – η εμπειρία ενός υγιούς τοκετού ως μια πηγή ζωής».
Για περισσότερα σχετικά με το συνέδριο επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ISPPM:
https://isppm.de/annual-conference-2019/?lang=en.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με τα τρία εργαστήρια που αποτελούν
μέρος του προγράμματος και έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο 2019 στην Τουρκία, τον
Ιανουάριο 2020 στην Ελλάδα και τον Μάρτιο 2020 στη Γερμανία. Η θεματολογία των εργαστηρίων
έχει ήδη οριστεί (περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο προηγούμενο δελτίο τύπου) και η κάθε
συμμετέχουσα χώρα έχει επιλέξει να στείλει επαγγελματίες στον χώρο της περιγεννητικής φροντίδας
με όλα τα έξοδά τους καλυμμένα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Ο σύλλογός μας
έχει επιλέξει δύο μαίες και δύο φοιτήτριες μαιευτικής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Μετά από
κάθε εργαστήριο ο σύλλογός μας θα οργανώσει παρουσίαση όπου οι συμμετέχουσες θα
μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο διευθύνων της Επαρχιακής Διεύθυνσης Υγείας της Καισάρειας,
καθηγητής και γενικός γιατρός Δρ. Μπενλί (Benli) και ο διευθύνων των υπηρεσιών υγείας της
Καισάρειας Δρ. Τζεϊλάν (Ceylan) που έχουν την ευθύνη επίβλεψης όλου του προγράμματος. Μας
ενημέρωσαν ότι το πρόγραμμα συμμετείχε στον διαγωνισμό Club Awards1 και αυτή τη στιγμή έχει
περάσει στις τρεις πρώτες θέσεις.
Ενημερωθήκαμε για την εξέλιξη της έρευνας που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες στα πλαίσια του
προγράμματος με στοιχεία για την πρακτική, τις συνθήκες εργασίας και το έργο των μαιών. Τα
στοιχεία συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων που κυκλοφορούν σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά,
αγγλικά, γερμανικά και τουρκικά) και η συμπλήρωσή τους γίνεται ηλεκτρονικά.
Η συμμετοχή των μαιών από την Ελλάδα είναι ουσιαστικής σημασίας, όχι μόνο για την επιτυχία του
προγράμματος γενικότερα αλλά και για να υπάρχει μια εικόνα για την κατάσταση του
λειτουργήματος των μαιών στη χώρα μας! Έχουμε ήδη στείλει τα ερωτηματολόγια σε μαίες από όλη
την Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η συντονίστρια του προγράμματος, έχουν
ανταποκριθεί μόλις 27 μαίες (συνολικά 1.270 συμμετοχές - 900 μαίες από την Τουρκία, 27 από την
Ελλάδα και οι υπόλοιπες από άλλα μέρη του κόσμου).
Μαίες και μαιευτές, ανανεώνουμε την έκκλησή μας για τη συνεργασία σας με τη συμπλήρωση και
διάδοση των ερωτηματολογίων! Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να καταθέσετε τη δική σας
εμπειρία: https://bit.ly/2riP08n.
Θα ακολουθούν τακτικές ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος – μείνετε συντονισμένες!
Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος, www.mitrotita.org
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