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Το έργο Take Care έχει ως στόχο να βοηθήσει του μετανάστες να αποκτήσουν νέες
γλωσσικές δεξιότητες σε θέματα υγείας, να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του
προσωπικού ιατρικής περίθαλψης και ασθενών και να προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες για το σύστημα υγείας στις χώρες των εταίρων: Βουλγαρία, Κύπρο,
Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία.
	
  

	
  
Του τελευταίους δύο μήνες οι εταίροι του έργου εργάστηκαν για τη δημιουργία του
βασικού προϊόντος του έργου: Οδηγός Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης για
Μετανάστες (Healthcare Language Guide For Migrants). Έγιναν τρεις συναντήσεις στην
διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν η μεθοδολογία και το περιεχόμενο του υλικού
καθώς επίσης συμφωνήθηκε ο τρόπος προσέγγισης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών
εργαστηρίων και των σύντομων γλωσσικών μαθημάτων την άνοιξη του 2014.

	
  

	
  

	
  

	
  

Διάλογοι περί υγείας
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 12 θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει
λέξεις κλειδιά, φράσεις και διαλόγους. Επιπλέον περιλαμβάνεται περιγραφή των
μερών του σώματος και ορισμένων βασικών συμπτωμάτων.
Λεξικό
Στο λεξικό περιλαμβάνονται περίπου 30 λέξεις για κάθε θεματική ενότητα
μεταφρασμένες σε 17 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το βιβλίο Διάλογοι
περί υγείας.
Δομές Υγειονομικής Περίθαλψης
Δίνουν πληροφορίες για το σύστημα υγείας της κάθε χώρας όπως επείγοντα,
ασφάλεια, παθολόγος, τοκετό, τρίτη ηλικία κ.λ.π. .
Γλωσσικό κουτί πρώτων βοηθειών
Το Γλωσσικό κουτί πρώτων βοηθειών βοηθά το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης
να επικοινωνήσει με τους μετανάστες σε επείγουσες καταστάσεις. Είναι διαθέσιμο σε
17 γλώσσες.
Όλα τα προϊόντα είναι
www.takecareproject.eu
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Μελλοντικές δράσεις:
•
•
•

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για εκπροσώπους οργανισμών που εργάζονται για
τους μετανάστες - Μάρτιο 2014
Γλωσσικά μαθήματα σύντομης διάρκειας σε μετανάστες - Απρίλιο 2014
Exploitation Seminar σε όλες τις χώρες των εταίρων - Ιούνιο 2014

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας. Τα
στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

