
Contract number: 2016-1-EL01- KA202-023538 

Πρόγραμμα Erasmus +, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

 

InterHealth Ενημερωτικό Δελτίο Νο 3; Απρίλιος 2018 

Λανσάρισμα του IHApp! Η εφαρμογή του προγράμματος 

InterHealth  http://ihapp.fvaweb.eu/ 
 

Το πρόγραμμα InterHealth βρίσκεται στο δεύτερο έτος και είναι πραγματικά 

επιτυχημένο. Φέτος, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή που επεκτείνει την κατανόηση 

των επαγγελματιών υγείας για τους πελάτες τους. Στην κοινωνία μας, οι 

μετανάστες και τα άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο γίνονται όλο και 

πιο σημαντικοί στον τομέα της υγείας ως πελάτες. Οι προσδοκίες αυτών των 

πελατών είναι συχνά διαφορετικές από αυτές που αναμένονται σε ένα συμβατικό 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από 

την επιτυχή επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και πελατών. Η γνώση για 

το διαπολιτισμικό υπόβαθρο των πελατών είναι μια ικανότητα που διασφαλίζει ότι 

οι προσδοκίες των ασθενών μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή 

πρακτική των επαγγελματιών υγείας. Γνωρίζοντας τι αναμένει ο ασθενής, ως 

μέθοδος, δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει αυτό που ο ασθενής αναμένει ή ότι 

κάποιος μπορεί να προσαρμόσει τις μεθόδους, ώστε να καλύπτει αυτές τις 

προσδοκίες. Είναι περισσότερο για να εξασφαλίσει ότι οι διαφορές μπορούν να 

εξηγηθούν στον ασθενή, να αποδέχεται πιο εύκολα την θεραπεία και να 

αποφεύγονται οι εντάσεις εκ των προτέρων. 
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Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για όλα τα επαγγελματικά πεδία στον τομέα υγείας 

από το νοσηλευτή μέχρι το γιατρό. Είναι φιλικό προς το χρήστη και εξηγεί τους 

πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ασθενών γύρω 

από την υγεία και  τις προσδοκίες τους από τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης. Ως εργαλείο, η εφαρμογή είναι κατάλληλη για την ανατροφοδότηση 

των δύσκολων ως προς την επικοινωνία καταστάσεων με τους ασθενείς, την 

ανεξήγητη συμπεριφορά και τις δικές τους ανασφάλειες. 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στις γλώσσες των εταίρων από την Ιταλία, την 

Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία. 

Επισκεφθείτε επίσης την αρχική σελίδα Interhealth.eu. Εκτός από τη σύνδεση με 

την εφαρμογή, θα βρείτε επίσης το πρόγραμμα σπουδών μας στον τομέα της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εργαζομένων για την επαγγελματική 

ευαισθητοποίηση σε θέματα διαπολιτισμικότητας και ένα φόρουμ συζήτησης για 

τους ειδικούς. 

Κατά την υπόλοιπη περίοδο έως το Δεκέμβριο του 2018, οι εταίροι θα εργαστούν 

για την ανάπτυξη μίας έκθεσης συστάσεων για προτεινόμενες τακτικές. Και αυτή 

θα δημοσιευτεί σε αυτή τη σελίδα, οπότε μείνετε μαζί μας! 

http://www.interhealth.eu/en/ 
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