Proje Adı: SAĞLIK TURİZMİ: Trakya Destinasyonu
Başvuru Kodu: TR21/15/DFD/0068
Proje Başlangıç - Bitiş Tarihleri: 24.12.2015 - 09.05.2016
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Doğrudan Faaliyet Destek Programı
Proje Bütçesi: 73.420,70 TL
Proje Amacı:

Genel Amaçlar: Ülkemiz ve Dünya da her geçen gün büyüyen bir pazar payına sahip olan Sağlık
Turizmi dinamiklerinin, TR21 Bölgesinde harekete geçirilmesi için Trakya Bölgesi ve hedef balkan
ülkeleri Sağlık Turizmi araştırmasının gerçekleştirilerek, söz konusu çerçevede yapılacak
çalışmalarla bu önemli fırsatı değerlendirmek ve bu sayede bölgenin Sosyo-ekonomik gelişimine
katkı sağlamak.
Özel Amaçlar: Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirecek olan; TR21 Bölgesinin (Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli), Balkan Ülkelerindeki (Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova,
Makedonya) Sağlık Turizmi Pazar potansiyelinin ortaya konulması için gerekli saha
araştırmalarının yapılmasını sağlamak.

Hedef Gruplar:


Edirne Kamu Hastaneler Birliği,



Kırklareli Kamu Hastaneler Birliği,



Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ KHB Yöneticileri



Bu Genel Sekreterliklere bağlı faaliyet gösteren 23 adet Sağlık Tesisinin Yöneticileri



23 Sağlık Tesisinde görevlendirilmiş 44 Sağlık Turizmi Birim çalışanı



Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Romanya ve Makedonya ülkelerinden gelecek
uluslararası hasta ve yakınları
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TR21 bölgesinde yaşayan hasta ve yakınları



Sigorta şirketleri



Bölge esnafı



Bölge halkı



Projede yüklenici durumunda olan firmalar



Sağlık Bakanlığı Turizm Bakanlığı



Ulaştırma Bakanlığı



Türkiye

Proje Faaliyetleri:

1. Proje ekibinin oluşturulması ve görev dağılımının yapılması
2. Şartnamenin gözden geçirilmesi
3. Araştırma Hizmet alımının gerçekleştirilmesi
4. Araştırma hazırlıklarının tamamlanması
5. Edirne İlinin Sağlık Turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi
6. Kırklareli İlinin Sağlık Turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi
7. Tekirdağ İlinin Sağlık Turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi
8. Yunanistan Sağlık Turizmi Pazar araştırmasının yapılması
9. Bulgaristan Sağlık Turizmi Pazar araştırmasının yapılması
10. Romanya Sağlık Turizmi Pazar araştırmasının yapılması
11. Makedonya’nın Sağlık Turizmi Pazar araştırmasının yapılması
12. TR21 Bölgesinin Balkanlardaki Sağlık Turizmi değerini ortaya koyacak Fizibilite raporunun
hazırlanması ve çoğaltılması
13. Yaygınlaştırma amaçlı toplantıların gerçekleştirilmesi
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Proje Sonuçları:

Ülkemiz ve Dünya da her geçen gün büyüyen bir pazar payına sahip olan Sağlık Turizmi
dinamiklerinin, TR21 Bölgesinde harekete geçirilmesi için Trakya Bölgesi ve hedef balkan ülkeleri
içeren Sağlık Turizmi araştırmasının gerçekleştirilerek, söz konusu çerçevede yapılacak
çalışmalarla bu önemli fırsatı değerlendirmek ve bu sayede bölgenin Sosyo-Ekonomik gelişimine
katkı sağlamanın amaçlandığı proje 2016 Mayıs ayında tamamlanmıştır.
Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirecek olan; TR21 Bölgesinin (Edirne, Tekirdağ,
Kırklareli), Balkan Ülkelerindeki(Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Makedonya )Sağlık
Turizmi Pazar potansiyelinin ortaya konulması için gerekli saha araştırmalarının yapılmasını
içeren proje sonunda 175 sayfadan oluşan fizibilite raporu hazırlanarak kitap haline getirilmiş,
tüm paydaşların bilgisine sunulmuştur.
Ayrıca proje kapsamında, TR21 bölgesinin durum, sorun ve ihtiyaç analizlerinin gözden
geçirilerek hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere başarı ile ulaşılması amacıyla Sağlık Turizmi
Bölge Çalıştayı düzenlenmiştir. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birlikleri (KHB)
Genel Sekreterleri, Başkanlar, bağlı sağlık tesis yöneticileri, sağlık turizmi birim sorumlularının
katılımı ile 9 Mayıs 2016’da gerçekleştirilen çalıştay başarı ile tamamlanarak çıktılar kayıt altına
alınmıştır.
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Proje Adı: RUHUNA SAĞLIK
Başvuru Kodu: 2015-VLK22-001
Proje Başlangıç - Bitiş Tarihleri: 29.01.2016-29.01.2017
Destek Alınan Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Program Adı: Engelliler Destek Programı
Proje Bütçesi: 91.000 TL
Proje Amacı:
Genel Sekreterliğimize bağlı Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet üreten TRSM
hastalarının iyileştirilmesi, rehabilitasyonu, yaşamsal becerilerinin arttırılmasını ve bu sayede
toplumsal bütünleşmelerine katkı sağlanmasını sağlamak.
Hedef Gruplar:
 Hedef grubu şizofreni ve benzeri psikotik hastalık teşhisi olan ve Edirne Toplum Ruh
Sağlığı Merkezine (ilgili formlar düzenlenerek) kaydı yapılan hastalar
 Bu hastaların aileleri
 Sağlık Çalışanları
 Sağlık Bakanlığı
 Projede yüklenici konumunda olan firmalar
 Tüm toplum
Proje Faaliyetleri:
1. Proje tanıtım etkinlik ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
2.
3.
4.
5.

Satın alma faaliyetinin gerçekleştirilmesi
Obezite tarama ve tedavi programının uygulanması
Eğitmenlerin görevlendirilmesi ve uyum eğitimlerinin verilmesi
Oluşturulan “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı” Programının hayata geçirilmesi (stant, tv
programı, oluşturulan ürünler ile sergi açılması)
6. Sağlık çalışanı farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
7. Aile eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve Gezi Programı
8. Spor Atölyesinin kurulması ve faaliyete geçmesi
9. Bilgisayar Atölyesinin kurulması faaliyete geçmesi
10. Çok Amaçlı (sabun-ahşap-resim) atölyenin kurulması ve faaliyete geçmesi
11. Mutfak atölyesinin kurulması ve faaliyete geçmesi
12. Okuma ve dinlenme odasının kurulması ve faaliyete geçmesi
13. Atölye Ürün Satış reyonunun düzenlenmesi ve satışların gerçekleşmesi
14. Proje kapanış toplantısı
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Proje Sonuçları:






Proje sayesinde Mutfak, Bilgisayar, Spor ve Çok amaçlı Atölye olmak üzere 4 adet atölye
oluşturuldu.
132 sağlık personeline “ Ruhsal engelli Hastalara Yaklaşım” eğitimi verildi.
72 hasta yakınına, kronik ağır ruhsal problemi olan hastaları daha iyi anlamaları ve
tedaviye destek olmaları amacı ile 8 ayrı başlık altında eğitimler verildi.
TRSM’ye kayıtlı toplam 65 bireyin, bağımsız yaşam becerileri, sanatsal, sportif etkinlikleri
içeren alanlarda eğitim almaları sağlandı ve bu eğitimler sonunda sertifikalar verildi.
Yine farkındalık ve görünürlük kapsamında 2000 adet broşür, 200 adet afiş bastırılarak
çeşitli etkinliklerde kullanıldı.
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Proje Adı: Ayaklanman İçin Ayağına Geliyoruz
Başvuru Kodu: TR21-12-TD-01-16
Uygulama Tarihleri: 16.07.2013 - 15.04.2014
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Sosyo-Ekonomik Mali Destek Programı
Proje Bütçesi: 79.674,78TL
Proje Amacı:
Genel Amaçlar: Sağlık Sektöründe hizmet kalitesinin arttırılması için hizmetlere erişimin
kolaylaştırılması.
Özel Amaçlar: Fiziksel olarak hastaneye gelmesi güç olan hastaların ayağına fizik tedavi ve
rehabilitasyon hizmetinin götürülmesi.
Hedef Gruplar:
• Edirne ili merkez köylerinde bulunan fizik tedavi hastaları
• Hasta yakınları
• Edirne Devlet Hastanesi
• Diğer hastalar
• T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer hastaneler
• Malzeme ve hizmetin satın alındığı kurum/kuruluşlar
Proje Faaliyetleri:
1.Proje ekibinin belirlenmesi
2.Görev Dağılımının yapılması
3.Mal satın alım şartnamesinin gözden geçirilmesi
4. Mal satın alım ihalesinin yapılması
5. Gezici FTR ünitesinde kullanılacak ekipmanların satın alınması
6. Gezici FTR ünitesinin teslim alınması
7. Gezici FTR ünitesinin içinin tasarımının ve giydirilmesinin yapılması
8.Hizmetin sunulması ve kayıt altına alınması.
Proje Sonuçları:
Yaşlı nüfusu Türkiye ortalamasının üzerinde olan Edirne de tanıtım ve kişilerin bu yenilikçi
yöntemden yaralanma talebi çok yüksek olmuştur. Satın alma faaliyetlerinin tamamlanması ve
mobil aracın temin edilmesi ile birlikte muhtarlarla toplantı yapılmış ve talep eden hasutların ön
muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Akabinde öz konusu proje kapsamında tedavi görebilecek
hastaların ikamet ettiği yerleşim alanlarına gidilerek tedavileri gerçekleşmiştir.15.02 2015
tarihinde başlayan hizmet sunumu ile 15.04.2014 tarihine kadar 126 hastanın tedavisi
tamamlanmış olup halen hizmet sunumuna devam edilmektedir.
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Proje Adı: Ağız Sağlığınız İçin Yolları Aştık Kapınıza Ulaştık
Başvuru Kodu: TR21/16/SOS/
Tarihleri: 05.09.2016- Proje uygulama aşaması halen devam etmektedir.
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Sosyo-Ekonomik Mali Destek Programı
Proje Bütçesi: 247.898 TL
Proje Amacı:
Genel Amaçlar: TR 21 bölgesinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
çerçevesinde, gezici diş tedavi aracı temin ederek mobil hizmetin sunulması ve bu sayede
toplumun ağız ve diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesine katkı sunmak
Bu alanda çalışan sağlık personelinin ve hizmeti alacak dezavantajlı grupların bilgi- becerilerini
arttırarak insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak.
Hedef Gruplar:
Edirne il genelinde yasayan ağır engelli bireyler
Merkez ve köylerde yaşayan 65 yas üstü nüfus
Kırsal kesimde yasayan 5-14 yas grubu çocuklar
Kırsal kesimde yasayan hizmet talebinde bulunan diğer bireyler.
Hedef grupta yer alan bireylerin aileleri
Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve çalışanları
Sağlık Bakanlığı
Toplum
Ülke
Proje Faaliyetleri:
1.Proje Ekibin Belirlenmesi
3.Ihale Süreçlerinin tamamlanması
4.Hizmet verecek Ekibin belirlenmesi
5.Hedef Gruba Erişim
6.Tanıtım Faaliyetleri
7.Mobil Hizmetin Verilmeye Başlanması
8.Proje Kapanış
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Proje Adı: Küçük Kalplere Sağlıklı Dokunuş
Başvuru Kodu: TR21/16/TD/0005
Tarihleri: 10-11 Kasım 2016
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje Amacı:
Proje ile çocuk hastaların muayene, tedavinin gerektirdiği işlem ve invaziv girişimler (doku
bütünlüğünü bozan girişimler) sırasında görevli personelin; çocuğun tepkilerini anlama, doğru
davranış geliştirme, uygulama, ebeveynleri ortak amaca yöneltme becerilerini geliştirmeleri
amaçlanmaktadır.
Ayrıca çoğul dezavantajlı grup olarak tanımlayabileceğimiz engelli hasta çocuklara yaklaşım
konusunda da bilgiler aktarılacaktır.
Proje ile sağlık hizmeti sunumu süreçlerinde çocukta oluşabilecek olası fiziksel ve psikolojik
travmaların engellenmesi, çocuk hastaların zamanında ve etkili tedavi olmaları
hedeflenmektedir.
Hedef Gruplar:
 Sağlık Tesislerimizde Çocuk Hastalara hizmet veren personel
 Çocuk Hastalar ve Aileleri
 Diğer Sağlık Çalışanları
 Malzeme ve hizmet tedarikçisi konumundaki kurum/kuruluşlar
 T.C. Sağlık Bakanlığı
 Tüm Ülke:
Proje Sonuçları:
Sağlık tesislerimizde çocuk hastalara hizmet sunan birimlerde çalışan hekim, hemşire, ATT,
röntgen teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant, psikolog ve çocuk gelişimci olarak görev
yapan 68 personel eğitime katılım göstermiştir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi
verilmiştir.
Engelli hasta çocuklara yaklaşım konusunun da işlendiği proje ile sağlık hizmeti sunumu
süreçlerinde çocukta oluşabilecek olası fiziksel ve psikolojik travmaların engellenmesi, çocuk
hastaların zamanında ve etkili tedavi olmaları hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir.
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Proje Adı: Sağlık Turizmi Liderleri
Başvuru Kodu: TR21-15-TD-0047
Tarihleri: 05.01.2016-15.01.2016
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 14.868 TL
Proje Amacı:
Sağlık turizmi liderleri projesi ile Sağlık Turizmi alanında gerçekçi hedeflerin belirlenmesi ve bu
uğurda yapılacak çalışmaların etkin ve verimli kılınarak kurum kapasitesinin arttırılması
amaçlanmaktadır.

Hedef Gruplar:
Edirne Kamu Hastaneler Birliği (EKHB) Genel Sekreterliği ve Bağlı Sağlık Tesis Yöneticileri
Sağlık Turizmi Birim sorumlu ve çalışanları
Diğer sağlık çalışanları
Uluslararası ve ulusal hasta ve yakınları
Bölge esnafı
Malzeme ve hizmet tedarikçisi konumundaki kurum/kuruluşlar
Sigorta şirketleri
T.C. Sağlık Bakanlığı
Tüm toplum
Proje Sonuçları:
“Sağlık Turizmi Liderleri” projesi ile sağlık tesislerimizde görev yapan yönetici ve sağlık turizmi
birim sorumlu ve çalışanlarından oluşan 59 kişi tüm süreçlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini
arttırmışlardır. Eğitimler 2 grup halinde merkez ilçe ve Uzunköprü de gerçekleşmiş olup bölgesel
hedefler ve işbirliği zeminin oluşturulması amacı ile Kırklareli ve Tekirdağ KHB için 5’er kişilik
kontenjan ayrılarak katılımları sağlanmıştır. Eğitimler interaktif bir şekilde soru cevap yoğunluklu
bir içerikle tamamlanmış ve eğitim sonunda 4 tam gün katılanlara katılım belgesi verilmiştir.
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Proje Adı: Sağlık Hukuku
Başvuru Kodu:TR215-TD-0013
Tarihleri: 09.11.2015-28.11.2015
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 14.868 TL
Proje Amacı:
Projesi ile güncel mevzuat sınırları ve yapılması gerekenler konusunda çalışanların bilgi
düzeylerinin arttırılarak, hasta ve çalışanlar için daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve buna
paralel olarak da sunulan hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Gruplar:
 Sağlık personeli
 Edirne KHB ve bağlı sağlık tesisleri
 Hastalar ve hasta yakınları
 Hukuk sistemi ve çalışanları
 Proje de yüklenici konumunda bulunan firma
 Toplum
 Hedef

Proje Sonuçları:
Sağlık hukuku alanında gündemde olan sağlıkta hasta ve çalışanlar yönünden yasal sorumluluk,
hak ve ödevlerin tanımları yapılarak, sağlık çalışanlarının çalışma çerçevelerini yeniden gözden
geçirmeleri ve bu sınırlarda görevlerine ifa etmelerine katkı sağlanmıştır.
“Sağlık Hukuku” projesi için Teknik Destek talebi başvuru aşamasında, 120 kişi hedef grup
olarak belirlenmiştir. Proje uygulama aşamasında toplam 149 kişi görevlerini aksatmayacak
şekilde eğitimlere katılmıştır. Ancak eğitime 3 tam gün katılan 132 kişiye katılım sertifikası
düzenlenmiştir. Hasta çalışan güvenliğinin sağlanması, memnuniyet düzeylerinin arttırılması,
tıbbi hata ve çalışana şiddet gibi olayların hukuki boyutlarının da tartışıldığı eğitim başarı ile
tamamlanmıştır.
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Proje Adı: Eğiticinin Eğitimi
Başvuru Kodu: TR21-14-TD-0121
Tarihleri: 04.11.2014-19.11.2014
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 12.000 TL
Proje Amacı:
Etkili sunum yapma becerisinin yönetici ve birim sorumlularına kazandırılarak Kurum içi toplantı
ve eğitimlerin azami etkin verimli olmasının sağlamak, bu sayede kurumun amaç ve hedeflerine
yönelik çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Hedef Gruplar:
• Yöneticiler
• Birim sorumluları
• Hastalar, hasta yakınları
• Refakatçiler ve ziyaretçiler
•Yüklenici olan firmalar
•Sağlık Bakanlığı
•Tüm toplum
Proje Sonuçları:
“Eğitici Eğitimi” için Teknik Destek talebi başvuru aşamasında, yıl boyunca kendi alanlarıyla
ilgili çeşitli eğitim ve toplantılar düzenleyerek, kurum hedeflerine ulaşmada önemli etken
konumunda olan 50 kişi hedef grup olarak belirlenmiştir. Buna paralel olarak sözleşme
aşamasında 50 kişinin katılımı taahhüt edilmiştir. Proje uygulama aşamasında talepler
değerlendirilerek, 80 Kişinin eğitim alması sağlanmıştır. Katılımcılara katılım belgesi verilmiştir.
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Proje Adı: Toplam Kalite Yönetimi
Başvuru Kodu: TR21-13-TD-39
Tarihleri: 23.12.2013-21.01.2014
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje Amacı:
Proje ile Bakanlığımız tarafından yürütülen kalite çalışmalarının tüm taraflarca içselleştirilmesi ve
bu sayede tüm kalite süreçlerinin maksimum etkinlik ve verimlikte sonuçlandırılması.
Hedef Gruplar:






Yöneticiler
Birim sorumluları
Diğer çalışanlar
Edirne KHB ve bağlı sağlık tesisleri
Sağlık Bakanlığı

Proje Sonuçları:
86 kişiden oluşan katılımcılar iki grup halinde 3’er günlük eğitime tabi tutulmuşlardır. Eğitim
sonunda kalite çalışmalarının tarihçesi, gelişimi, türleri, kurumsal katılımın önemi gibi konularda
ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Eğitim sonunda kalite çalışmalarına yönetici ve birim
sorumlularının daha etkin katılımı beklenmektedir.
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Proje Adı: İletişim ve Empati Eğitimi
Başvuru Kodu: TR21/14/TD/0031
Tarihleri: 1-31.12.2013
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 12.000TL
Proje Amacı:
Hastaların hizmet alım sürecinde kurum ile ilk temas ettikleri noktalarda çalışan ve kurum-hasta,
hekim-hasta arasında köprü görevi yapan veri giriş elemanlarının iletişim teknikleri becerilerinin
arttırılarak, hizmet kalitesini ile hasta hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi.
Hedef Gruplar:
Veri giriş personeli
Edirne Devlet Hastanesi
Hasta hasta yakınları
Projede yüklenici konumunda olan firmalar
Proje Sonuçları:
İki grup halinde ve 3 tam gün süren eğitimlere 122 veri giriş personeli katılım göstermiştir.
Eğitime üç tam gün katılan katılımcılara belgesi verilmiştir.
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Proje Adı: İletişim Teknikleri Eğitimi
Başvuru Kodu: TR-12-TD-01-16
Tarihleri: 30 Eylül-28 Kasım 2013
Destek Alınan Kurum: Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı: Teknik Destek Programı
Proje Bütçesi: 7.200 TL
Proje Amacı:
Kurum içi çalışanlar arasında etkili iletişim ağının kurulması ile kurum kültürünün oluşması,
sunulan sağlık hizmetleri etkililiğinin ve verimliliğinin arttırılması, hasta ve çalışan
memnuniyetinin arttırılması.
Hedef Gruplar:
 Sağlık personeli
 Hasta ve hasta yakınları
 Edirne KHB ve bağlı sağlık tesisleri
 Sağlık bakanlığı
 Toplum
Proje Sonuçları:
1729 personele toplam 168 saatlik eğitim düzenlenmiştir. İletişim becerileri desteklenen
personel ile sağlık hizmeti sunumunda çalışan ve hastaların memnuniyetinin, hizmet kalitesinin
artması beklenmektedir.
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