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İÇERİCİ SAĞLIK GÖRSEL-İŞİTSEL EĞİTİM
İçerici Sağlık Projesi, sektördeki sağlık
profesyonellerine ve eğiticilere
yardımcı olmak için görsel-işitsel
katalog geliştirmek ve tasarlanmak
üzere hazırlanmıştır. Daha önce
belirtildiği gibi, literatürde dezavantajlı
grupları tedavi ederken sosyal içerme
becerilerini geliştirmek için sağlık
çalışanlarına uygulanabilecek
herhangi bir müfredat yoktur.
Eğitimi geliştirmek için öncelikle
eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve
sağlık çalışanlarının (doktorlar,
hemşireler, bakım verenler, ebeler vb.)
dezavantajlı gruplara yönelik
davranışlarını analiz etmek amacıyla
hedeflenen sektörden katılımcılarla bir
dizi bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu
çalışmada karma araştırma yöntemi
uygulanmıştır. 16 katılımcı ile
derinlemesine görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler
toplam 16 saat sürmüştür. Ayrıca, her
grupta en az 4 katılımcı bulunan 4
odak grup görüşmesi de
gerçekleştirilmiştir. Nitel verilere ek
olarak, bir anket geliştirilmiş ve toplam
100 katılımcı bu ankete katılmıştır.

Katılımcılardan elde edilen nitel ve
nicel verilerin analizine dayanarak,
kanıta dayalı bir yaklaşım
uygulanarak bir eğitim programı
tasarlanmıştır.
Müfredat, sağlık çalışanlarının
dezavantajlı gruplar için sosyal ve
içerici bir ortam geliştirmeleri
amacıyla sağlık sektörünü
profesyonelleştirmeleri için bir
eğitim aracı olarak geliştirilmiştir.

Sonuç olarak, bu proje kapsamında
aşağıdaki sonuçların
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır:
(a) “sektörün stratejik gelişimi”
(b) "teknolojik gelişme"
(c) “profesyonelleşme,
girişimciliğin geliştirilmesi ve
sosyalleşme”
(d) “Ulusötesi faaliyetleri teşvik
etme”

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın, proje konsorsiyumu
sorumluluğundadır. Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

DÖRDÜNCÜ ULUSÖTESİ TOPLANTI, PRAGUE, ÇEKYA
İş paketi 4'ü bitirmek ve proje uygulamasını (metodoloji, amaçlar, süre,
bütçe, sonuçlar, ...) ve bugüne kadar gerçekleştirilen yaygınlaştırmayı
değerlendirmek, elde edilen sonuçları analiz etmek üzere ortaklık, 11-12
Nisan 2019ʼda Çek Cumhuriyetiʼnde Pragʼda düzenlenen dördüncü
uluslararası proje toplantısını yaptı.
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Toplantıda, ortaklar bugüne kadar proje faaliyetlerini gözden geçirdi.
Toplantı, eğitim içeriği ve görsel-işitsel rehber ile ilgiliydi.
INFO@INCLUSIVEHEALTH.EU

"There is nothing
more unequal than
the equal treatment
of unequal people. 11
-Thomas Jefferson

