Edição 2, Março de 2014

O projeto Take Care tem como objetivo proporcionar a uma população migrante a
aquisição e o aperfeiçoamento de competências comunicativas na língua do país de
acolhimento no âmbito da temática dos cuidados de saúde para tornar possível uma
comunicação mais clara e eficaz entre os profissionais de saúde e os próprios pacientes.
Outro objetivo deste projeto é tornar mais acessível alguma informação geral sobre o
sistema de saúde nos vários Países abrangidos por este projeto: Alemanha, Bulgária,
Chipre, Espanha, Holanda, Lituânia, Portugal e Roménia .
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Ao longo de vários meses , as entidades parceiras envolvidas no projeto trabalharam de
uma forma intensa no processo de desenvolvimento do principal produto : Saúde- Guia de
Conversação para Migrantes. Organizaram-se 3 reuniões de trabalho para a discussão da
metodologia a ser seguida e para o desenvolvimento dos conteúdos dos materiais. De
igual modo, definiu-se em conjunto a forma de organização dos workshops de formação e
dos cursos de língua de curta duração planeados para decorrerem na Primavera de 2014. .

	
  

	
  

	
  

	
  

Guia de Conversação
O Guia de conversação está organizado por 12 tópicos. Cada tópico contém palavraschave, frases e diálogos. O guia de conversação contém também uma ilustração com a
identificação das diferentes partes do corpo humano assim como uma referência a alguns
sintomas mais frequentes.
Glossário de palavras em forma de leque
O glossário contém uma lista de aproximadamente 30 palavras relacionadas com cada
tópico e está traduzido em 17 línguas. Este glossário pode ser utilizado como um recurso
complementar nas sessões de formação.
Roteiro de Saúde
O Roteiro de Saúde disponibiliza informação geral relacionada com a forma de
funcionamento do sistema de saúde do País , dando algumas indicações sobre os vários
serviços de saúde aos quais os cidadãos podem recorrer em conformidade com as suas
necessidades : os serviços de emergência , o centro de saúde, os hospitais, as companhias
de seguros, os serviços prestadores de cuidados maternos, de cuidados aos idosos, etc.
Kit de emergência com expressões elementares
Este recurso serve de suporte à conversação entre os profissionais de saúde e os imigrantes
em situações de emergência . Está disponível em 17 línguas..
Todos os materiais estão disponíveis no sítio do projeto: www.takecareproject.eu
Próximos eventos :
•
•
•

Workshops de formação para representantes de associações de imigrantes- Março
de 2014.
Cursos de língua de curta duração - Abril de 2014
Seminários de exploração em todos os Países abrangidos pela parceria - Junho de
2014

Se desejar ter acesso a mais informação , contacte, por favor, o parceiro no seu País.
Os contactos estão disponíveis no sítio do projeto .
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

