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PROJENİN ADI:
SAĞLIKTA TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ
PROJENİN PROGRAM HEDEFİ:
Dezavantajlı gruplara yönelik sağlık ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilmesi, hizmet
kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet, modellerinin geliştirilmesi, sosyal hayata katılımlarının ve
kamu hizmetlerine erişebilirliklerinin artırılması, hizmet sunumunda normal vatandaşlarla eşitliği
sağlayıp bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması için alt yapı eksikliklerinin giderilmesidir.
PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER:
Proje başlangıcında yapılacak açılış toplantısına yerel ve ulusal basın, valilik, tüm kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edilerek kapsamlı bilgilendirme
yapılacak.
Proje faaliyete geçmeden önce bölgemizdeki normal ve engelli vatandaşlarımızla anket yapılarak,
durum tespiti ve vatandaşlarımızın beklentileri tespit edilecektir. Anket çalışmalarına süreç
içerisinde devam edilerek verilen hizmet modelinin analizleri yapılacaktır.
Proje kapsamında bir çağrı merkezi oluşturularak dezavantajlı grup içerisinde bulunan
engelli vatandaşlarımızın rahatsızlandığında müracaatlarının alınması sağlanacaktır. Çağrı
merkezimizde vatandaşımıza rahatsızlığı konusunda sağlık danışmanlığı, bilgilendirme ve gerekli
yönlendirmelerde bulunulup, istekleri doğrultusunda randevuları alınarak kendilerinin evlerinden
alınacakları tarih ve saat bildirimi yapılacaktır. Randevu alman sağlık kuruluşlarına günlük olarak
müracaat edecek engelli vatandaşlar hakkında bilgi verilerek planlama yapmaları sağlanacaktır.
Bedensel engelli vatandaşımızın refakatçiye veya herhangi bir toplu taşıma aracına ihtiyaç
duymadan engelli araçlarımız ve yönlendirme personelimizle sağlık kuruluşuna ulaşımları
sağlanacaktır. Hastanede sağlıkları ile ilgili yönlendirmeler yapılarak, kurumda hiç bekletilmeden
gerekli öncelikler sağlanıp işlemleri en kısa sürede bitirilecek ve tedavi süreci içerisinde kullanacağı
ilaç ve tıbbi malzeme temin edilip, hastamız tekrar evine götürülecektir. Yatarak tedavisi yapılan
hastalarında takipleri yapılarak, taburcu olduklarında aynı hizmet onlara da sunulacaktır.
Proje bitiminde yapılan hizmet, hedef kitlenin tamamını kapsayacak şekilde, STKTarın ve yerel
yönetimlerin iştiraki ile Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sürdürebilirliği sağlanacaktır.
PROJENİN YAPILMA NEDENLERİ:
-Ülkemizde kapsamlı olarak ilk defa uygulanacak yeni bir hizmet modeli olacaktır.
-Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına erişimleri için gerekli fiziki
düzenlemeler yapılmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları asıl zorluk evlerinden
sağlık kuruluşuna ve tekrar evlerine ulaşımlarının sağlamasıdır.
-Engelli vatandaşlarımızın oturduğu bina ve katların %66,3’ünde kendileri için fiziki düzenleme
yoktur.
-Engelli vatandaşlarımızın %64,8’i toplu taşıma vasıtalarının kendileri için kullanıma uygun
olmadığını düşünmekte ve sadece %30’u kullanmaktadır.
-Engelli vatandaşlarımız için en önemlisi %8 9,6’sının refakatçi siz dışarı çıkamamasıdır.
-Ailesinde özürlü birey bulunan kişilerin %76,4’ünün, günlük yaşamdan olumsuz yönde
etkilendiklerini göstermektedir.
-Toplumun %70’e yakın bir kesimi engelli vatandaşlara devlet tarafından gerekli yardımın ve
kolaylıkların sağlanmadığını düşünmektedirler.
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-Bedensel engeli vatandaşlarımızın ve yakınlannın memnuniyetlerinin artması, bu
vatandaşlarımızın toplum ve devlete bakış açılarının değişmesini sağlayacaktır.
-Yapılan bu proje faaliyetiyle engelli vatandaşların ailelerinin hayatları kolaylaşacaktır.
-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından verilen sağlık hizmetine bedensel engelli vatandaşlarımızın
eşit şartlarda ulaşması sağlanacaktır.
-Sosyal Devlet anlayışı içerisinde engelli vatandaşlarımızın aldıkları sağlık hizmetlerini
ayaklarına kadar götürerek sosyal hizmet vurgusu güçlendirilecektir.
-En önemli etkenlerden biri de, engelli vatandaşlarımızın sağlık kurumlarındaki tedavi ve
muayene sürecidir. Ülkemizde hastanelere başvuran engelli vatandaşlarımızı birtakım
sorunlar beklemektedir. Söz konusu hastanelere başvuran kişiler muayene öncesi ve sonrası
resmi işlemlerle ilgilenmek için, inceleme birimleri ve poliklinikler arasında defalarca gidiş
geliş yapabilmektedirler. Bu işlemler sırasında insanlar, kısa ve uzun mesafeleri yürümek,
merdiven inip çıkmak, ayakta yada oturarak beklemek zorunda kalabilmekte, tuvalet ziyareti
gerekebilmekte, muayene sırasında kısmen veya tamamen soyunup giyinmek, muayene
masasma uzanmak durumunda kalabilmektedirler. Tüm bunlar “sağlam” insanı yoran,
“hasta” insanı zorlayan “engelli” hastayı büsbütün yıpratan işlerdir.
PROJE ORTAKLARI:
Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
Eskişehir Valiliği Türk Dünyası Başkenti Ajansı
PROJE BÜTÇESİ:
BEBKA katılım payı
: 645,579,83
İl Sağlık Müd. Eş Finansman payı
: 46.876,18
Esk Türk Baş Kenti Ajansı Eş Finansman p a y ı: 168.317,10
Proje toplam bütçesi
: 860.773.11
PROJE KAPSAMINDA ALINACAK ARAÇ VE DEMİRBAŞLAR:
2 adet 17+1 engelli Aracı, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet telefon santralı, WEB
Sitesi, ofis malzemesi ve masa takımı, arşiv dolabı.
PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN İSTİHDAM:
14 kişi (Buların 3 kişisi bedensel engelli)
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