
 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στο χώρο της υγείας 

 

σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 

 

Πρόσβαση των αναπήρων ατόμων στην υγεία:  

τα νέα δεδομένα στην εποχή του COVID-19 

 

που διοργανώνει το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας 

Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMiLe - Ενίσχυση της 

πρωτοβάθμιας Ιατρικής φροντίδας σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα - Βουλγαρία και έχει ως 

επικεφαλής εταίρο την 4η ΥΠΕ.  

 

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εκπαίδευση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των 

αναπήρων ατόμων στις υπηρεσίες υγείας και τη ανάπτυξη ορθών τακτικών επικοινωνίας. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην εξυπηρέτηση των αναπήρων ατόμων. 

 

Ενδεικτικές θεματικές που θα περιληφθούν σε κάθε σεμινάριο: 

 

• Ορισμός αναπηρίας 

• Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στις υποδομές υγείας 

• Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

• Επικοινωνία με άτομα με οπτική βλάβη 

• Επικοινωνία με άτομα με ακουστική βλάβη 

• Επικοινωνία με άτομα με κινητική βλάβη 

• Συζήτηση / Συμπεράσματα 



 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε μικρές ομάδες των 10-15 ατόμων για την καλύτερη συζήτηση και για το 

σκοπό αυτό θα επαναληφθούν στις παρακάτω ημέρες και ώρες: 

 

• Δευτέρα 10.05.2021  15.00 - 19.00  

• Δευτέρα 17.05.2021  15.00 - 19.00  

• Σάββατο 22.05.2021  09.00 - 13.00 

• Δευτέρα 24.05.2021  15.00 - 19.00  

• Σάββατο 29.05.2021  09.00 - 13.00 

• Δευτέρα 31.05.2021 15.00 - 19.00 

• Σάββατο 05.06.2021  09.00 - 13.00  

 

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω ημερομηνίες θα παρουσιαστούν οι ίδιες θεματικές. 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/iPoyMGn28yoLTCiQ6 ή πιο 

απλά bit.ly/4ypeSMiLe  μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021. Παρακαλούμε να δηλώσετε δύο 

τουλάχιστον ημερομηνίες στις οποίες δυνητικά θα μπορούσατε να συμμετάσχετε ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα συμμετοχής σε όσους ενδιαφέρονται.  

 

Με εκτίμηση 

Α. Μπένος 

 

Ομ. Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ 

Επιστημονικός Yπεύθυνος του Έργου 

 

 

 

 

https://forms.gle/iPoyMGn28yoLTCiQ6
http://bit.ly/4ypeSMiLe

