
 
 

Περίληψη του έργου Take Care  

Η υγεία είναι µία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις στη ζωή ενός ατόµου προκειµένου να 
λειτουργεί φυσιολογικά στην καθηµερινή του ζωή. Όταν κάποιος είναι άρρωστος ή πάσχει από 
κάποια ασθένεια, επισκέπτεται το γιατρό για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο οι 
µετανάστες που δε µιλούν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους, αντιµετωπίζουν 
πραγµατικά προβλήµατα επικοινωνίας όταν χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Αλλά και οι 
επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. Για να βοηθήσεις 
έναν ασθενή πρέπει να υπάρχει και αµοιβαία επικοινωνία. Γι’ αυτούς τους λόγους και ακόµη 
περισσότερους ξεκινήσαµε το έργο Take Care! 
 
 

 
Πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του έργου Take Care 
Από τις αρχές του 2013 το έργο ξεκίνησε και τις εργασίες του. Ο 8 εταίροι που συµµετέχουν 
στο έργο συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Ρότερνταµ. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 
στις 14 και 15 Ιανουαρίου από την Pressure Line που είναι και ο συντονιστής του έργου. Κατά 
τη διάρκεια των δύο αυτών ηµερών έγινε κατανοµή των εργασιών µεταξύ των εταίρων και 
καθορίστηκαν οι υπεύθυνοι για κάθε δέσµη εργασίας. Επίσης διεξήχθη µία πολύ ξεχωριστή 
και ιδιαίτερη συνάντηση σχετικά µε τη διαµόρφωση του γλωσσικού υλικού του έργου. Στα 
επόµενα 2 χρόνια οι εταίροι θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες δραστηριότητες:  

− Διερεύνηση αναγκών και εµπειριών 



− Συλλογή παραδειγµάτων καλών πρακτικών  

− Δηµιουργία του Οδηγού Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης για Μετανάστες 

− Διαµόρφωση της εκπαιδευτικής µεθοδολογίας  

− Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε οργανισµούς και ινστιτούτα  

− Διοργάνωση γλωσσικών µαθηµάτων σύντοµης διάρκειας  

Το πρώτο βήµα για όλους τους εταίρους θα είναι η διανοµή ερωτηµατολογίου σε µετανάστες 
και επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας προκειµένου να γίνει ανάλυση των αναγκών τους 
όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα επικοινωνίας λόγω διαφορετικής γλώσσας. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη διαµόρφωση της µεθοδολογίας του 
γλωσσικού και εκπαιδευτικού υλικού του έργου.  
 

 
 

Οπτική ταυτότητα 
Η οπτική ταυτότητα του έργου παρουσιάστηκε από την Pressure Line και έγινε αποδεκτή και 
από τους εταίρους του έργου. «Έργο Take Care: Οδηγός Ορολογιών Ιατρικής περίθαλψης 
για Μετανάστες» είναι ο πλήρης τίτλος του έργου. Ως υπότιτλος επιλέχθηκε η σύντοµη φράση 
«Be Healthy» (Να είσαι υγιής ). Η φράση «Take Care» έχει διπλή σηµασία: Μπορεί να 
αποδοθεί ως «Να προσέχεις» (Watch out) αλλά και ως αποχαιρετισµός «Τα λέµε» (See you). 
Ο υπότιτλος «Take Care, Be Healthy» είναι σαν µια καλή συµβουλή: Να προσέχεις την υγεία 
σου και απορρέει από τη δηµοφιλή φράση: «Don’t worry, be happy». 

Επόµενα βήµατα 

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων θα διεξαχθεί στο Λίνταου της Γερµανίας στις 4 και 5 
Απριλίου. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα καθοριστούν οι οδηγίες για τη δηµιουργία 
του Οδηγού Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης και της ιστοσελίδας του έργου 
www.takecareproject.eu.  

Εταίροι 
Οι εταίροι του έργου προέρχονται από 8 Ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Γερµανία, 
Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Ισπανία.  
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