
    Συντονιστής  
 

•Πανεπιστήμιο του Τάρτου-
Εσθονία

 
 
 

Εταίροι   
   •Κέντρο υποστήριξης και

ενημέρωσης γυναικών- Εσθονία                                              
 
 

• Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων
Σωματείων Ηρακλείου & Ν.

Ηρακλείου- Ελλάδα    
                           

 
• Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Κοινωνικού Φύλου-Κύπρος         

 
 

                                      
•M&M Profuture Training, S.L –

Ισπανία       
 

                                            •Κολλέγιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

του Τάρτου- Εσθονία

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι

 απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν 
αποκλειστικά  τις απόψεις των συντακτών και δεν 

αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να 

θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το έργο OPEP-DV

 
 opep-dv.eu

 
https://www.facebook.com/OPEPproject/
https://www.instagram.com/opepproject/

 
 

Η σύμπραξη μας  

Η σύμπραξη OPEP-DV εργάζεται 
για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας 
και των αναγκών των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας



Οι επαγγελματίες υγείας, στην εργασία
τους, συναναστρέφονται με πολλά
διαφορετικά άτομα, και δεδομένου των
υψηλών ποσοστών ενδοοικογενειακής
βίας στον πληθυσμό, είναι σημαντικό να
γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των θυμάτων. 

Η ασυνέπεια και ανεπαρκής αφοσίωση στη
θεραπεία από την πλευρά των
επαγγελματιών εντοπίζεται σε πολλούς
κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης
συμπεριλαμβανομένης της
φυσικοθεραπείας.

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι η
έλλειψη επίσημης κατάρτισης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι εκτός από την
ανεπαρκή κατάρτιση των εργαζομένων
στον τομέα της υγείας, οι προσεγγίσεις και
οι πεποιθήσεις τους σχετικά με τη
ενδοοικογενειακή βία μπορούν να
αποτελέσουν τροχοπέδη στην ικανότητα
τους να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά
τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι ζωτικής σημασίας, ο/η
επαγγελματίας υγείας να είναι σε θέση να
ανιχνεύσει τέτοιου είδους περιστατικά και
να τα αντιμετωπίσει. 

Γιατί αυτό το έργο; Οι λόγοι…

Μελέτη και ανάπτυξη του υπάρχοντος
προγράμματος κατάρτισης, των πλαισίων
λειτουργίας και των προσεγγίσεων που
ακολουθούνται από τους/τις
επαγγελματίες υγειονομικής
περίθαλψης, ιδίως τους/τις
φυσιοθεραπευτές/τριες σε κάθε χώρα-
εταίρο, προκειμένου να προταθούν
λύσεις και να αντιμετωπιστούν οι
υπάρχουσες ανεπάρκειες.

Ανάπτυξη ενός αυτοτελούς
προγράμματος κατάρτισης για την
αντιμετώπιση όλων των βασικών κενών
στα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης
των φυσιοθεραπευτών/τριώναναφορικά
με την ενδοοικογενειακή βία.

Προώθηση του προγράμματος κατάρτισης
και του ανοικτού διαδικτυακού
μαθήματος (MOOC) καθώς και της
ανάγκης εκπαίδευσης των
φυσιοθεραπευτών/τριών για την
ενδοοικογενειακή βία. 

Η προώθηση των παραπάνω μεταξύ των
φορέων χάραξης πολιτικής για την
υγειονομική περίθαλψη και την
εκπαίδευση, καθώς και των παρόχων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ) στις χώρες εταίρους και
στην ΕΕ.

Τα αποτελέσματα θα είναι…

Στόχος

Το έργο OPEP-DV επικεντρώνεται στην
εκπαίδευση και κατάρτιση
φυσιοθεραπευτών/τριών που
εργάζονται με γυναίκες, προκειμένου να
μπορούν να εντοπίζουν και να παρέχουν
βοήθεια στα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
ενός επιμορφωτικού προγράμματος και
ενός διαδικτυακού μαθήματος
αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία
για μελλοντικούς φυσιοθεραπευτές και
άλλους εργαζόμενους στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης (π.χ.
νοσηλευτές, μαίες και φροντιστές), που
εργάζονται στενά και σε τακτική βάση
με γυναίκες ασθενείς.


