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Derinlemesine görü?me (A7), Anket
(A8) ve Tart??ma Grubu (A9)
yöntemleriyle verilerin toplant???
ara?t?rma raporunun
de?erlendirme sonuçlar?, Fikri Ç?kt?
1.Analiz Raporu: Avrupa Düzeyinde
Sa?l?k Çal??anlar?için Sosyal ?çerme
ve ?leti?im Becerilerinin
Geli?tirilmesine Yönelik Analiz ve
E?itim ?htiyaçlar?ba?l?kl?rapor için
geli?tirildi.
Ara?t?rma sonuçlar?na göre ileti?im
becerileri kamu sektöründe özel
sektördeki gibi ayn?derecede
yans?t?lmad???sonucuna var?lm??t?r.
Bu yüzden kamu sektöründe çe?itli
problemlerin ç?kt???noktalara
odaklan?lacakt?r. Dahas?, ço?u
vakada dezavantajl?gruplar
finansal faktörler sebebiyle sa?l?k
hizmetleri için kamu sektörüne
yönelmektedirler.

Avustralya'ya; Letonyal?hem?ireler
ise Almanya, ?ngiltere ya da
Norveç'e gitmekteler.
Di?er sonuçlar ise ?u ?ekildedir:
-

-

-

-

Video - ara?t?rma
sonuçlar?na göre ya?l?
haklar?ile ilgili bir bölümün
videoya eklenmesi
gerekmektedir.
Video - ara?t?rma
sonuçlar?na göre özellikle
Letonya ve Çekya için sosyal
içerme hakk?nda bilgi
videoya eklenmelidir.
E?itsiz insanlara e?it tedavi
sunma fikri de müfredata
eklenmelidir.
Müfredat - müfredat?n bir
k?sm?nda ortak ülkelerin
sa?l?k sistemlerine yer
verilmelidir.

Di?er bir ileti?imsel nokta ise ortak
ülkelerden kaynaklanmaktad?r.
Örne?in Slovak hem?ireler
Çekya'ya; ?rlandal?hem?ireler ise
?ngiltere, Amerika ya da

Bu pr oje Avr u pa Kom isyon u dest e?i ile f in an se edilm i?t ir . Bu yay?n , pr oje k on sor siyu m u
sor u m lu lu ?u n dad?r . Kom isyon bu r ada yer alan bilgiler in k u llan ?m ?n dan sor u m lu t u t u lam az.

R?GA'DA (L?TVANYA) 2. ULUSÖTES?PROJE TOPLANTISI
?kinci i? paketini bitirmek ve projenin gidi?hat?n? (metodoloji, amaçlar,
süreç, bütçe, sonuçlar, ...) ve bu tarihe kadar yap?lan yayg?nla?t?rma
faaliyetlerini de?erlendirmek, ikinci i?paketinin ç?kt?lar?n? analiz etmek ve
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üçüncü i? paketini planlamak amac?yla 23-24 Kas?m 2017 tarihleri
aras?nda Riga, Litvanya'da projenin ikinci ulusötesi toplant?s?
gerçekle?tirilmi?tir. Toplant?n?n ilk gününde proje ortaklar?gerçekle?tirilen
aktiviteleri de?erlendirdi. Daha fazla nihai kullan?c?ya ula?mak amac?yla
sosyal medya üzerinden ileti?imin güçlendirilmesi konusunda tavsiye
karar?al?nd?.
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Toplant?n?n ikinci gününde proje ortaklar?, Riga Do?u Üniversitesi
Hastanesine sa?l?k çal??anlar?yla yap?lan ara?t?rma sonuçlar?n? payla?mak
üzere bir çal??ma ziyareti gerçekle?tirdi. Ara?t?rma sonucu ortaya ç?kan
ileti?im becerilerinin sosyal içerme aç?s?ndan geli?tirilmesi gereklili?i sa?l?k
çal??anlar?n?n görü?leri ile de tutarl?oldu?u ortaya ç?km??t?r.

?E?it olmayan
insanlar?n e?it
muamele görmeleri
kadar e?itsiz bir
durum yoktur.?
-Thomas Jefferson

