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Marjinalleşmeyi ve dışlanmayı önlemek için 
Dijital Sağlık Okuryazarlığında Yetenekli Yaşlılar
iHeal Projesi Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik 
Ortaklıklar programı kapsamında finance edlmiş
,ve yaşlıların elektronik sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak 
bir eğitim programı oluşturmayı amaçlamaktadır
Proje, yaşlı Avrupa nüfusuna (50+) yönelik dijital sağlık 
okuryazarlığını geliştirmek, bunun için kapsayıcı, etkileşimli ve 
kullanıcı dostu bir dijital platformun tasarımını ve geliştirilmesini 
sağlamaktır. Platform, dijital ve sağlık okuryazarlığı için çevrimiçi 
eğitim modüllerini destekleyecek, göreceli riskleri ve faydaları analiz 
edecek, güvenilirlik ve kalite için bilgileri değerlendirebilecek, sağlık 
sağlayıcılarla iletişim kuracak, elektronik sağlık hizmetlerini 
inceleyecek, ülkeye özel temel sağlık terimleri sözlüğü hazırlaycaktır.
Sağlığa erişim bilgisi cep telefonuna tasarlanmış platformları ve 
uygulamaları da  da erişilebilir kılacaktır. BİT, Avrupa vatandaşlarına 
iyi ve sağlıklı yaşlanma için daha iyi ve daha ucuz hizmetler 
sağlayarak katkıda bulunabilir. Sadece BİT'in tanıtımının, sağlık 
hizmetlerinin etkinliğini% 20 arttırdığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, BİT 
sağlıklarını daha iyi yönetmeleri için her yaştan kullanıcıya güç 
vermektedir.
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SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK ISTİYORSANIZ HİÇ BİR ZAMAN 
ÇOK ERKEN YA DA GEÇ DEĞİLDİR !

 

Dijital Sağlık Oku-yazarlığı 
ve yaşlı yetişkinler

İnternet ve çok sayıdaki uygulama hızla
gündelik hayatımızın bir çok alanına girmişken, sağlık 
sektörü ve hizmetlerinin de bu gelişmelerin dışında 
kalması düşünülemezdi. İnternet, daha sağlıklı yaşam 
tarzı tercihleri, tedavi ve hastalıklar gibi sağlık 
alanındaki gelişmelerin takipte başlılca kaynak olarak 
hayatımızda yerini almayı başardı. Bu
süreç, bireylerin kendi sağlık ve refahında aktif 
olmalarını zorunlu hale getirdi.
Bilgi kalitesinin çeşitliliğiyle, ancak, anonim yayıncılar 
ve çok miktarda mevcut bilgiyle karşılaşan bireyler için 
dijital sağlık okuryazarlığı bu süreçte ihtiyaç duydukları 
temel bir beceri haline geldi.
Dijital okur-yazarlık bu tür yararlı bilgileri süzmeyi ve 
ihtiyacına yönelik doğru bilgi almayı sağlamaktadır.
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Dijital sağlık okuryazarlığı arama becerisi olarak 
tanımlanmaktadır. Sağlık sorunlarını doğru yerine 
yerleştirmek, anlamak ve değerlendirmek, dijital 
medya yoluyla sağlıkla ilgili bilgiler almak ve
kazandığı bilgiyi çözüme yönelik kullanmaktadır.
 
Dijital teknoloji gelişmeleri sonsuz imkanlar 
sağlamaktadır. Sağlık hizmetlerindeki bu büyük 
potansiyel yaş grubuna yönelik büyük ölçüde fayda 
sağlayacaktır. Toplum çoğu zaman, bunlardan 
yararlanmak için gerekli bilgi ve beceriyi alamaz,
engelleri, kronik hastalıkları aşamaz.
 
Yaşlı yetişkinlerin dijital sağlık okuryazarlığının 
iyileştirilmesi onlardan ekonomik olarak 
faydalanmalarını sağlamak ve onlara yardım etmek
sağlık sorunlarını yönetmek, bilinçli kararlar vermek 
ve genel zihinsel ve fiziksel sağlıklarını teşvik etmek 
ve refahlarını artırmak için kilit rol sahibidir.



 

 

PROLEPSIS INSTITUTE 
(YUNANİSTAN)
SCIENCE INITIATIVE LOWER WIN 
(AVUSTURYA)
CENTER FOR SOCIAL INNOVATION 
LTD (KIBRIS)
ASTERES SCRL – SOCIETA' 
COOPERATIVE (İTALYA)
BOSEV (TÜRKİYE)
INOVA+ – INNOVATION SERVICES, 
SA (PORTEKİZ)
INEUROPA SRL (İTALYA)

Bu proje Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle yürütülmektedir. Bu yayın yazarının görüşlerini içermekte olup, 
burada yer alan içerik ve görüşlerden Avrupa Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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10, 11 Ocak 2019, InEuropa iİHeal  projesi açılış toplantısına 
katılmak üzere Atina’ya gitti.
InEuropa ve Asteres, Çanakkale Üniversitesi liderliğinde (TR) 
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Portekiz ve Avusturya'dan 5 
kurumla birlikte yer alan İtalyan ortaklardır.
 
Tüm ortaklar tanışmak ve sonraki 2 yılı kapsayacak proje 
faaliyetlerinin yaklaşımını, metodolojisini ve uygulanmasını 
tartışmak için Atina'da toplandılar.
 
iHeal eğitimi içeriğine sahip bir web platformu geliştirecek,
elektronik-sağlık risklerini ve yararlarını analiz etmeyi 
sağlayacak modüller oluşturacaktır. Sağlıkla ilgili çevrimiçi 
bilgi kaynaklarının kalitesini ve güvenilirliğini 
değerlendirmek, sağlık uzmanlarıyla iletişim kurmak ve 
hizmetleri, mevcut elektroink sağlık kuruluşlarını 
incleyeccektir. Temel sağlıkla ilgili temel terimler hakkında 
daha fazla bilgi edinmeyi ve her bir ülkede bulunan özel 
sağlık bilgilerine erişimi mümkün kılacaktır. Aynı zamanda 
kullanıcıların doğrudan kulanabilmelerini ve hasta merkezli 
uygulamaları yaymalarını sağlayarak birbirleriyle iletişim 
kurmalarını ve desteklemelerini proje sağlayacaktır.

#iHealProject
#iHeal

https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://www.facebook.com/iHealProject/
https://twitter.com/IhealProject

