
Tι είναι το              ; 

Μια αξιόπιστη φίλη στο ταξίδι της μητρότητας. Μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης 
για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη φροντίδα μητέρας-παιδιού, η πρώτη στο είδος της σε Κύπρο & Ελλάδα! 

Τι περιλαμβάνει το   ;  

Επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα,                                   
κατευθυντήριες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Σε ποιες γλώσσες μιλάει το   ;  

Το υλικό είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά, Ρωσικά και Αραβικά (προς το παρόν!). 

Πόσο καιρό θα με συντροφεύει το    ;  

Στο «ταξίδι της γονεΐκότητας» με ένα σύντομο και στοχευμένα επιλεγμένο «μήνυμα της ημέρας»                 
κάθε μέρα… από την 1η ημέρα της εγκυμοσύνης μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του παιδιού. 

Τι άλλο μου προσφέρει το                   ;  

Θέματα προς συζήτηση με τους επαγγελματίες υγείας, απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις,                    
και πλούσια συλλογή με σύντομα βιντεάκια όπου επαγγελματίες υγείας από Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο 

δίνουν συμβουλές και γονείς μοιράζονται εμπειρίες από το δικό τους ταξίδι στη γονεΐκότητα. 

Ποια θέματα καλύπτει το    ;  

Όλα όσα εσείς μας είπατε! Συνδυάσαμε την πείρα των εμπειρογνωμόνων και τις εμπειρίες των γονέων        
ώστε η θεματολογία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Περισσότεροι από 700 επαγγελματίες υγείας και 

γονείς συμμετείχαν σε κάποια από τις δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την πλατφόρμα. 

Τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό το   ;  

Ότι δημιουργήθηκε ειδικά για σένα! Και ότι μπορείς να το εμπιστευτείς! Διαμορφώθηκε μέσα από 
συνδιαβούλευση με όλους τους επιστημονικούς φορείς στη Κύπρο, στη βάση της εμπειρίας του διεθνώς 
πολυβραβευμένου Baby Buddy του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο συστήνεται από το NHS και φέρει τη 

σφραγίδα εμπιστοσύνης των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων της χώρας (Royal Colleges). 

Ποιος χρηματοδότησε την πλατφόρμα του    ;  

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Baby Buddy Forward με 
επιστημονικό συντονιστή το Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Πληροφορίες: www.babybuddyforward.com. 

Ποιοι φορείς συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του   ;  

Πρόκειται για συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και οργανισμών σε τέσσερις χώρες, και όλων των σχετικών 
επιστημονικών εταιρειών στην Κύπρο: Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία, Επιτροπή Μαιών, Εταιρεία 

Περιγεννητικής Ιατρικής, Παιδιατρική Εταιρεία, Υπουργείο Υγείας & Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού. 

Υπάρχει κόστος εγγραφής για το   ;  

Όχι, είναι εντελώς δωρεάν. Απλά, χρειάζεται να δημιουργήσεις το δικό σου προφίλ δίνοντας κάποια 
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας … για να γίνει η καλύτερη σου φίλη στο ταξίδι της γονεϊκότητας. 

Δηλαδή, κάνει τα πάντα το   ;  

Όχι βέβαια! Αλλά παρέχει επιστημονική eΝΗΜΕΡΩΣΗ και eΝΔΥΝΑΜΩΣΗ στους μέλλοντες γονείς με πρακτικές 
συμβουλές και συναισθηματική στήριξη & ενθαρρύνει την καλή eΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους επαγγελματίες υγείας. 

Πώς κάνω εγγραφή στο    ;  

Πήγαινε στο babybuddy.com.cy και γίνε μέλος της μεγάλης οικογένειας του Baby Buddy … 

για να κάνουμε ΜΑΖΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ! 

http://www.babybuddyforward.com/
https://babybuddy.com.cy/

