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Bu yayının üretimi için Avrupa Komisyonunun desteği, sadece yazarlarının görüşlerini yansıtan
içeriğinin Komisyon tarafından onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

Bu belge, iHeal projesi kapsamında geliştirilen tüm eğitim modüllerinin kısa bir sunumudur. Daha
spesifik olarak, öğrenme ana hatlarının şematik bir sunumunun yanı sıra bir içerik açıklaması,
öğrenme hedefleri ve her modülün değerlendirme sorularını içerir. Her modülün tam sürümüne ve
çevrilmiş sürüme erişmek için lütfen www.iheal.eu/platform adresini ziyaret edin.
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Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık Becerileri –
Otonom Kullanıcı Olmak

Öğrenme Hedefleri:
● En önemli bilgisayar kaynaklarını keşfedin, dahili yapısını ve bileşenlerini belirleyin.
● Bilgisayardaki dosya ve klasörleri oluşturun, düzenleyin, indirin, yükleyin, silin ve
arayın.
● Antivirüs de dahil olmak üzere yeni yazılım ürünleri yükleyin ve veri yedekleme ve
depolama gibi temel güvenlik önlemlerini alın.
● Microsoft Word ve Excel'i temel düzeyde kullanın: metin belgelerini ve elektronik
tabloları taslak oluşturma, yönetme ve yazdırma.
● İnternette gezinin, en yaygın İnternet tarayıcılarını ve arama motorlarını kullanın,
web sitesi bağlantılarına veya anahtar kelimelere göre araştırmalar yapın ve çevrimiçi
formları doldurun.
● Olası tehditlerin farkında olan ve gelen kutusunu doğru bir şekilde yöneten bir eposta hesabı oluşturun ve kullanın.
● Akıllı telefonlar ve tabletler gibi Mobil cihazlar aracılığıyla İnternet'i kullanın.
● Bilgisayarlarında veya akıllı telefonlarında yararlı Uygulamalar arayın ve yükleyin.
İçerik:
Bu dersin Modül 1’i, kişisel bir bilgisayarın nasıl kullanılacağını ve İnternet’te bağımsız, doğru
ve güvenli bir şekilde nasıl sörf yapılacağını öğrenmek isteyen yeni başlayanlara yöneliktir.
Dijital Sağlık Okuryazarlığı BİT ile sağlık alanının kesişim noktasında olduğu için, bu dersi
takip edebilmek için tüm öğrenciler için gerekli ve hazırlık niteliğinde olan dijital beceriler
üzerine kısa ama yine de konu odaklı bir kurs ile başlamak gerekli görülmüştür. İçerikler basit
bir şekilde video eğitimleri ve alıştırmalar yoluyla adım adım sunulmalıdır. Öğrenciler,
Modülü kişiselleştirmeye davet edilir, bu nedenle, içeriğine zaten güven duydukları Üniteleri
atlamaya karar verebilirler, ancak bazı yararlı ek ipuçları için tüm Üniteleri gözden
geçirmeniz önerilir.
Tam içerik için lütfen ziyaret edin http://iheal.eu/tr/courses/modul-1-temel-dijitalokuryazarlik-becerileri-otonom-kullanici-olmak/
Değerlendirme
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra farklı türde aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru - yanlış sorular, öz değerlendirme, sıralama
seçimi, matris sıralama ve boşlukları doldurma dahil olmak üzere farklı faaliyet türleri vardır.
Her birim için bir veya iki etkinlik vardır. Aşağıda Modül 1'de yer alan faaliyetlerin bazı
örneklerini bulacaksınız.

Ünite 1: Bilgisayarınızla tanışma
Aktivite 1
Soru: Aşağıdaki öğelerden işletim sistemi olanlarını seçiniz (çoklu cevap)
1. Windows
2. iOS (Apple)
3. Adobe Reader
Ünite 2: Dosya oluşturma ve yönetme
Aktivite 2
Soru: Yeni bir dosya oluşturma adımlarını sıralayın (sıralama seçimi)
1. “Word” simgesini seçin – simgeye sağ tıklayın
2. Metninizi yazın
3. “Dosya” ya sağ tıklayın
4. "Farklı kaydet" i seçin
5. Tarayıcı (bilgisayarınızda bir konum seçin)
6. Dosyaya bir ad verin ve kaydedin
Ünite 3: E-Posta hesabı oluşturma ve ayarlar
Aktivite 1
Soru: Hangileri e-posta sağlayıcılarıdır?
(çoklu cevap)
1. Gmail
2. Yahoo
3. Google Chrome
Ünite 4: Ünite 4: Word ve Excel’e giriş
Aktivite 1
Soru: Hangi amaçla bir Excel dosyası oluşturursunuz?
(tekli cevap)
1. Bir resmi değiştirmek için.
2. Mektup yazmak için
3. Bir veritabanı oluşturmak veya hesaplamalar yapmak için
Ünite 5: İnternette Sörf
Aktivite 2
Soru: İnternette bir konu ararken aşağıdakileri yapmak önemlidir: (çoklu cevap)
1. Doğru anahtar kelimeleri yazın
2. İçerik yayınlanma tarihini kontrol edin
3. Mikrofonunuzu açın

Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık
Becerileri – Otonom Kullanıcı Olmak

Ünite 1

Bilgisayarınızla tanışma

Konu 1
Bilgisayarınızı ve Masaüstü Kaynaklarını Keşfetme

Konu 2
Başlamak için temel işlevler
Konu 3
Programları yükleme ve kaldırma
Konu 4
Güvenli hale getirin: Bir antivirus kurulumu

Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık
Becerileri – Otonom Kullanıcı Olmak

Ünite 2

Dosya oluşturma ve yönetme

Konu 1
Dosya veya klasör oluşturma
Konu 2
Kopyalama, silme, arama

Konu 3
Veri transferi ve yedekleme. Kalem sürücüler harici sabit
diskler

Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık
Becerileri – Otonom Kullanıcı Olmak

Ünite 3

E-Posta hesabı nasıl oluşturulur.

Konu 1
Email hesabı nasıl oluşturulur
Konu 2
E-Postalar nasıl yönetilir
Konu 3
Spam ve Kimli kavı

Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık
Becerileri – Otonom Kullanıcı Olmak

Ünite 4

Word ve Excel belgesi oluşturma ve yönetme

Konu 1
Word – metin belgesi oluşturma ve yönetme
Konu 2
Excel– Elektronik tablo oluşturma ve yönetme
Konu 3
Dökümanları nasıl yazdırabiliriz?

Modül 1: Temel Dijital Okuryazarlık
Becerileri – Otonom Kullanıcı Olmak

Ünite 5

İnternette Sörf

Konu 1
Bilinen web tarayıcıları ve işlevleri
Konu 2
İnternette araştırma yapma
Konu 3
Online formları doldurma
Konu 4
Online otomatik çeviriler

Modül 2: Çevrimiçi güvenlik, internette
gezinme ve gizliliği koruma

Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerin farkında olmanın ve web sitelerinde paylaşmanın önemi
Çevrimiçi güvenlik kuralları.
Güvenli bir parola oluşturma
Kişisel verilerin korunması ve paylaşılması
Çevrimiçi sahtekarlığı tanımanın ve önlemenin yolları
Çevrimiçi dolandırıcılık yöntemleri
Kişisel verilerin bilgisayarlarda ve cep telefonlarında kullanılması.

İçerik
Bu modül, günlük hayatımıza yoğun bir şekilde giren çevrimiçi teknolojilerin,
farkında olmadan kişisel verilerinizi nasıl kullandığını ve sizin için ne gibi
dezavantajlar yaratabileceğini içerir.
Çevrimiçi güvenliğin farkında olmamız ve kişisel verilerimizi ne kadar paylaşmamız
gerektiğini gösterir. Virüs programlarının kullanımından e-posta dolandırıcılığının nasıl
yapıldığını ve bu tür dolandırıcılık eylemlerine karşı nasıl önlem alınacağını içerir.
Ayrıca, web'de gezinirken hangi web sitelerinin güvenilir olduğu, sosyal medyayı
kullanırken kişisel verilerimize nasıl dikkat etmemiz gerektiği. Kullandığımız cihazların
kameralarını ve mikrofonlarını nasıl kontrol edeceğimizi ve kontrol edeceğimizi öğretir.
Her konunun sonunda konu ile ilgili kısa bir sınav yapılır. Kendinizi bu sınavlarla test
edebilir ve öğrenip öğrenmediğinizi ölçebilirsiniz.
Tam içerik için lütfen http://iheal.eu/courses/module-2-online-safety-secure-webbrowsing-and-protecting-your-privacy/ adresini ziyaret edin.
Değerlendirme
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra farklı türde aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış sorular ve boş aktiviteleri doldurma
gibi farklı faaliyet türleri vardır. Her birim için iki veya üç etkinlik vardır. Aşağıda, dahil
edilen faaliyetlerin bazı örneklerini bulacaksınız.

Ünite 1: Çevrimiçi güvenlik, gizliliğin korunması
U

Soru: Tatildeki durumunuzla ilgili bir şey paylaştığınızda ne tür bir tehlikeyle
karşılaşabilirsiniz?
1. Yasaklanmış olabilirsin.
2. Hesabınızı takip eden hırsızlar evinizin boş olduğunu anlayabilirYour holiday
photos can be delivered to the media.
3. Tatil fotoğraflarınız medyaya yayınlanabilir.
4. Takipçileriniz onu çok beğenebilir.

Ünite 2: Güvenli WEB kullanımını sağlayın
U
Soru: Şifreleri en güvenli olandan en az güvenli olana doğru sıralayın.
1.
2.
3.
4.

sifre1982
sifre
SİFre1982
Sifre!982

Ünite 3: İnternette hile(scam) nedir?
U
Soru: Bankanızdan size hesap bilgilerinizin çalındığını bildiren bir e-posta
aldınız. Bir bağlantıyı tıklayarak sizi hesabınıza giriş yapmanız için
yönlendirmektedir. Ne yapmalısın?
1. Bağlantıyı tıklayarak hemen hesaba giriş yaparım.
2. Bankayı arayıp, e-posta gönderip göndermediklerini sorarım.
3. Bağlantıyı tıklarım ancak giriş yapmam.
4. Göndereni engelleyerek bu tür mesajları silerim.
Ünite 4: Gizlilik nasıl korunur?
Soru: Sosyal medyayı kullanırken aşağıdakilerden hangisi daha tehlikelidir?
1. Arkadaşımız tarafından açılan, telefonunu veya e-posta hesabını kaybettiğini
söyleyen yeni bir hesaptan gelen mesajları yanıtlamak.
2. Gittiğiniz kafeden konumu paylaşmak.
3. Özçekim fotoğrafı paylaşmak.
4. Paylaşılan fotoğraflara yorum yapmak.
Ünite 5: Gizlilik ayarları
U
Soru: Mobil cihazlarımıza yüklediğimiz uygulamalar tarafından istenen tüm izinleri
kabul etmeliyiz.
1. Doğru
2. Yanlış

2

Modül 2: Çevrimiçi güvenlik,
internette gezinme ve gizliliği
koruma

Ünite 1

Çevrimiçi güvenlik,
gizliliğin korunması

Konu 1

Sosyal medyada gizlilik, kimlik bilgilerinin güvenliği, özel
hayata ait paylaşımlar

Konu 2

Web sitelerinde paylaşılan kişisel verilerin güvenliği?

Konu 3

Çevrimiçi platformlarda kimlik paylaşımı güvenliği

Konu 4

Bir uygulamanın güvenliği (bilgisayar, mobil ve tablette)
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Modül 2: Çevrimiçi güvenlik,
internette gezinme ve gizliliği
koruma

Ünite 2

Güvenli WEB kullanımını sağlamak

Konu 1

Parolayı tanımlama ve güvenli bir şekilde değiştirme

Konu 2

Virüs koruma programları

Konu 3

E-posta güvenliğini sağlama

Konu 4

Zamanında güncelleme yapma

Konu 5

İnternet Bankacılığı gibi çevrimiçi işlemleri güvenli
sayfalarda yapma

Konu 6

Kişisel bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması
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Modül 2: Çevrimiçi güvenlik,
internette gezinme ve gizliliği
koruma

Ünite 3

İnternette hile(scam) nedir?

Konu 1

Posta (mail) dolandırıcılıkları

Konu 2

İnternette sahte satıcılardan korunma

Konu 3

Sahte profilden uzak durmak

Konu 4

Çevrimiçi alışveriş siteleri

Konu 5

Android ve iOS Uygulamalarının İzinleri
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Modül 2: Çevrimiçi güvenlik,
internette gezinme ve gizliliği
koruma

Ünite 4

Gizlilik nasıl korunur?

Konu 1

Özel (bireysel) paylaşımlar ve GDPR

Konu 2

Aileye ait paylaşımları

Konu 3

Bulunduğu konumu paylaşma

Konu 4

Kamerayı güvenli bir şekilde kullanma

2
Modül 2: Çevrimiçi güvenlik,
internette gezinme ve gizliliği
koruma

Ünite 5

Gizlilik ayarları

Konu 1

Bilgisayarlar için gizlilik ayarları

Konu 2

Android cihazlar için gizlilik ayarları

Konu 3

iPhone ve iPad için gizlilik ayarları

Konu 4

Sosyal medya hesapları için gizlilik ayarları

Modül 3: Çevrimiçi bilgilerin güvenilirliği ve
uygunluk düzeyi

Öğrenme Hedefleri:
• Çevrimiçi gezinirken neyle karşılaşacağınızı anlayın
• Çevrimiçi olarak faydalı sağlık bilgilerini tanımlayın
• Sağlık bilgilerinizi nasıl koruyacağınızı anlayın
• Güvenilir sağlık bilgisi kaynaklarını belirleyin
• “Tıbbi danışma olmadan denemenin” tehlikeleri
• Doktorunuzla nasıl işbirliği yapacağınızı anlayın
• Sağlık bilgisinin faydalarını ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını belirleyin
İçerik:
Bu Modül, çevrimiçi sağlık bilgilerinin nasıl elde edileceğine dair bilgiler içerir ve çevrimiçi
dünyanın değerli bilgileri bulmak için güçlü bir araç olabileceği, ancak aynı zamanda hastaları
yanıltabileceği gerçeğinin altını çizer, bu nedenle dikkatli olmalıyız. Kursiyerler, farklı bilgi
sağlayıcılara ve çevrimiçi bulabilecekleri içerik türlerine aşina olacaklardır. Bir web sitesinin
sponsorunu, amacını ve kişisel bilgilerini nasıl koruyabileceklerini öğrenecekler. Bu Modül,
bilgi kaynağının güvenilir ve güncel olup olmadığını kontrol etmek için bazı ipuçları ve ayrıca
doğrulama önyargısından nasıl kaçınılacağını - “inançlarımıza aykırı olan yeni bilgilerin“
tuhaflığına ”açık olmalıyız, doğrulama yanlılığını önlemek için ”. Bu Modül'ün son bölümünde,
doktorla nasıl daha iyi işbirliği yapılacağına dair bazı ipuçlarının yanı sıra, örneğin hastanın
bakış açısını paylaşarak, bir ilişki tarzını seçerek ve ona hazırlık yaparak “ilaçsız denemenin”
bazı tehlikeleri sunulacak. randevular. Modül, sağlık bilgisinin faydaları ve bundan en iyi
şekilde nasıl yararlanılacağı ile bitiyor.
Tam içerik için lütfen ziyaret edin http://iheal.eu/courses/Modül-3-reliability-and-relevanceof-online-information/
Değerlendirme:
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra farklı türde aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış sorular ve boş aktiviteleri doldurma gibi
farklı faaliyet türleri vardır. Her birim için iki veya üç etkinlik vardır. Aşağıda, dahil edilen
faaliyetlerin bazı örneklerini bulacaksınız.
Ünite 1: Çevrimiçi bilgilerin cezbeden dünyası. Sağlıkla ilgili bilgiler nasıl bulunur?
Aktivite 1
Boşlukları doldurun
1. Derlenmiş makaleler iyi bir sağlık bilgisi kaynağıdır, çünkü genellikle bir
hastalığın _______ , _______ , _______ veya diğer yönlerine
odaklanırlar.
2. Vaka raporları, belirli bir vakanın klinik yönlerinin tanımına ve
tartışmasına erişmenin yanı sıra _______ vakalar da sunabilir.

3. Sağlık bilgilerini kişisel deneyimler şeklinde de bulabilirsiniz. Bununla
birlikte, _______ görünüm içerdiğinden durumunuz için geçerli olup
olmadığını kontrol edersiniz

Aktivite 2
İnternette doğru sağlık bilgilerine ulaşmada kullanılan güvenilir kaynaklar
sizce hangileridir? (Çoklu Seçim)
a) Sağlık kuruluşları tarafından işletilen web siteleri
b) Bireysel doktorların sahip olduğu sayfalar
c) Gruplarla yüz yüze görüşmek ve sağlık sorunlarını tartışmak
d) Sağlıkçılar, hasta bakıcılar veya kendi kendine yardım arayanlar, hastalar
tarafından yazılan yazılar, bloglar
Ünite 2: Bilgiyi okumadan önce güvenilirliğinin sorgulanması: Kaynağın dikkatlice
incelenmesi
Aktivite 1
Eşleştirme yapın – Doğru Sıralama
.gov

Genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları
(meslek grupları; bilimseli tıbbi veya araştırma
toplulukları; savunuculuk grupları gibi
tanımlar)

.edu

Ticari web sitelerini (İşletmeler, ila. Şirketleri
ve bazen hastaneler gibi) tanımlar.

.org

Bir devlet kurumunu tanımlar

.com

Okul koley veya üniversite gibi bir eğitim
kurumunu tanımlar.

Aktivite 2
Web sitesinin amacını anlamanın iyi bir yolu aşağıdakileri kontrol etmektir: (Tekli
cevap)
a) “Hakkımızda” sayfası
b) “Bize Ulaşın” sayfası
c) “Özel Politika” sayfası
Ünite 3: Gözü kapalı güvenmeyin. Bilgi kaynağını araştırın
Aktivite 1
Bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etmek için: (Boşlukları doldur)

a) Bilginin en son ne zaman ________.kontrol edin.
b) “Etkinlikler” veya “Haberler” sayfasının ________.bilgiler içerip
içermediğini kontrol edin.
c) Web sitesindeki bağlantıların ________.çalışmadığını kontrol edin.
Aktivite 2
Doğru veya Yanlış
a) Güvenilir web sitelerinin kaynakları hakkında bilgi sağlamaları gerekmez.
b) Güvenilir web siteleri, web sitesinin sponsoruna veya yazarlarına ulaşmak
için kullanabileceğiniz iletişim bilgilerine sahip olacaktır.
c) Bilgiler yeterince iyi ise, sağlık danışmanına gerek yoktur.
Ünite 4: Bilgi güçtür. Öğrenilen bilgiyi değerlendirmek
Aktivite 1
“Tıbbi danışma olmadan uygulayacağınız tedavilerin” ana tehlikesi
hangileridir?
a)
b)
c)
d)
Aktivite 2
a)
b)

Bağımlılık
Tedavide Gecikmeler
Baş dönmesi
Fiziksel Yaralanmalar

Hasta daha sağlıklı seçimler yapabilir ve daha az riskli davranabilir
Hasta kronik hastalıkların daha iyi yönetilmesine ve tıbbı bilgilere daha
fazla bağlı kalabilir
c) Acil tıbbi ziyaretlerin sıklığı artıyor
d) Sağlık için harcanan maliyet ve hastanede yatış oranı düşer
e) Hasta mevcut koşullarda kendi sağlığını yönetemez.

Modül 3
Çevrimiçi bilgilerin güvenilirliği ve
uygunluk düzeyi

Ünite 1

Çevrimiçi bilgilerin cezbeden dünyası.
Sağlıkla ilgili bilgiler nasıl bulunur?

Konu 1

İnternetten sağlıkla ilgili bilgiler edinme

Konu 2

Bilgi sağlayıcılarının türü

Konu 3

Karşılaşılan içerik türü

Modül 3
Çevrimiçi bilgilerin güvenilirliği ve
uygunluk düzeyi

Ünite 2

Bilgiyi okumadan önce güvenilirliğinin
sorgulanması: Kaynağın dikkatlice
incelenmesi

Konu 1

Web sitesine kim parasal kaynak sağlıyor? Sahibine ait
bilgiyi bulmak kolay mı?

Konu 2

Web sitesinin amacı nedir?

Konu 3

Gizliliğiniz korunuyor mu? Web sitesi açıkça bir gizlilik
politikası izliyor mu?

Konu 4

Sağlık bilgilerinizi koruyabilir misiniz?

Konu 5

Web sitesi sağlık sorunlarınıza hızlı ve kolay çözümler
sunuyor mu? Mucize tedaviler vaat ediyor mu?

Konu 6

Bilgiyi okumadan önce güvenilirliğinin sorgulanması:
Kaynağın dikkatlice incelenmesi

Modül 3
Çevrimiçi bilgilerin güvenilirliği ve
uygunluk düzeyi

Ünite 3

Ünite 3: Gözü kapalı güvenmeyin. Bilgi
kaynağını araştırın

Konu 1

Bilgi kaynağı güvenilir mi?

Konu 2

Bilgiler güncel mi?

Konu 3

Sunulan bilgiler gerçeklere (kanıtlara) dayanıyor mu?

Konu 4

Önyargıdan kaçının. Amaç nedir?

Modül 3
Çevrimiçi bilgilerin güvenilirliği ve
uygunluk düzeyi

Ünite 4

Bilgi güçtür. Öğrenilen bilgiyi
değerlendirmek

Konu 1

Kendi kendinizi iyileştirmeyle değil, bilgi ile güçlenerek
iyileşmeyi öğrenin.

Konu 2

“Tıbbi danışma olmadan denemenin” tehlikeleri

Konu 3

Doktorunuzla işbirliği yapmanın doğru yolu

Konu 4

Sağlık bilgisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı ve
faydaları

Modül 4: Social Media and Instant Messaging
Applications

Öğrenme hedefleri:
 Sosyal medyanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlayabileceksiniz
 Bir Facebook profili oluşturun, güvenlik ve gizlilik ayarları dahil temel işlevlerini
yönetebileceksiniz
 Facebook’u sağlık ve sağlıklı yaşam için kullanabileceksiniz
 Anlık Mesajlaşma Uygulamalarının ne olduğunu ve nasıl çalıştıklarını
anlayabileceksiniz
 Sağlıkla ilgili amaçlar için de WhatsApp ve Skype’ı indirip, kullanabileceksiniz
Içerik:
Kursun Modül 4'ü, veri ve bilgileri araştırmak, sağlık profesyonelleri ve benzer bir sağlık
durumundan etkilenen diğer bireylerle iletişim kurmak ve sürdürmek ve doktorlar ve sağlık
tesisleriyle iletişim kurmak için bir araç olarak sosyal medya ve anlık mesajlaşma
uygulamasına odaklanmaktadır.
Özellikle Modül içinde aşağıdaki dijital araçlara hitap ediyoruz: Facebook, Telegram,
Messenger, Viver, WhatsApp, Skype. Her Ünite, kullanıcının yukarıda belirtilen uygulamaları
indirmesine, gizlilik koşullarını ayarlamasına ve bunları kullanmaya başlamasına izin verecek
genel bir bölümün yanı sıra sağlıkla ilgili belirli amaçlara odaklanan ikinci bir bölüm sağlar.
İçeriğin tamamı için lütfen http://iheal.eu/courses/Modül-4-social-media-and-instantmessaging-applications/
Değerlendirme:
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra farklı türde aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış sorular ve boş aktiviteleri doldurma gibi
farklı faaliyet türleri vardır. Her birim için iki veya üç etkinlik vardır. Aşağıda, dahil edilen
faaliyetlerin bazı örneklerini bulacaksınız.

Ünite 1 - Soru 1
Type : Çoktan seçmeli (çoklu cevap)
Soru : Sosyal Medya kullanıcıların ne yapmasına izin veriyor?
Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz (Doğru)
Belge yazdırabilirsiniz
Dijital içerik (videolar, fotoğraflar, kısa metinler) yükleyebilirsiniz(Doğru)

Yazılım geliştirebilirsiniz
Uzakta yaşayan insanlarla iletişim kurabilirsiniz(Doğru)
Ünite 2 - Soru 2
Tür : Sıralama seçimi
Soru : Kendi Facebook hesabınızı oluşturun ve iHeal resmi sayfasını beğeniniz:
Ünite 3 - Soru 3
Facebook grupları nasıl olabilir?
a)Yakın, kısıtlı, popüler
b)Kamu, yakın, gizli
c)Gizli, resmi, yetkili
Ünite 4 - Soru 4
Type : Serbest Metin
Soru : Yukarıda önerilen Facebook sayfalarından birini ziyaret ediniz ve isterseniz beğeniniz.
https://www.facebook.com/iHealProject/
İlgili sayfalarda bulduğunuz 2 bilgiyi aşağıda paylaşınız.

Modül 4: Sosyal Medya ve Anlık
Mesajlaşma Uygulamaları

Ünite 1

Sosyal Medya

Konu 1

Sosyal medya nedir ve nasıl çalışır?

Konu 2

En popüler sosyal medya

Konu 3

Sosyal medyayı sağlık ve sağlıklı yaşam için
kullanma

Modül 4: Sosyal Medya ve Anlık
Mesajlaşma Uygulamaları

Ünite 2

Facebook

Konu 1

Facebook’a nasıl üye olunur

Konu 2

Profilinizi ayarlama

Konu 3

Facebook’ta arkadaş edinme

Konu 4

Facebook’ta güvenlik ve gizlilik

Konu 5

Facebook grupları: Bilgi doğrulama ve gizlilik
kontrolü

Konu 6

Facebook’u sağlık ve sağlıklı yaşam için kullanma

Modül 4: Sosyal Medya ve Anlık
Mesajlaşma Uygulamaları

Ünite 3

Anlık Mesajlaşma Uygulaması

Konu 1

Anlık Mesajlaşma Uygulaması nedir

Konu 2

Anlık Mesajlaşma Uygulamasını sağlık ve sağlıklı
yaşam için kullanma

Konu 3

I.M.A. örnekleri : Telgraf, Messenger, Viber

Modül 4: Sosyal Medya ve Anlık Mesajlaşma
Uygulamaları

Ünite 4

WhatsApp

Konu 1

WhatsApp nasıl indirilir

Konu 2

WhatsApp profilinizi ayarlama

Konu 3

Sohbetler, grup sohbetleri ve çağrılar nasıl yapılır

Modül 4: Sosyal Medya ve Anlık Mesajlaşma
Uygulamaları

Ünite 4

Skype

Konu 1

Skype nasıl indirilir

Konu 2

Skype profilinizi ayarlama

Konu 3

Arama yapma ve dosya paylaşma

Modül 5: Sağlıklı yaşam ve faydalı uygulamalar

Öğrenme hedefleri:
● Sağlık promosyonunun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu tanımlayın.
● Sağlıklı kalmak için neler yapabileceğinizi anlayın Sağlıklı yaşlanmanın ne olduğunu
anlayın.
● Sağlık okuryazarlığını ve dijital sağlık okuryazarlığını tanımlayın ve bunların önemini
anlayın.
● Sağlıklı kalmak için internet ve mobil sağlık uygulamalarını nasıl kullanacağınızı
anlayın.
● Sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olabilecek farklı davranışların önemini öğrenin.
● Fiziksel sağlığınızı teşvik etmek için mobil uygulamaları ve web sitelerini kullanın.
● Yaşlıların arasında zihinsel refahın önemini anlayın yetişkinler.
● Stresi ve depresif duyguları yönetin İleri yaşlarda aktif ve sosyal olarak bağlı kalmanın
önemini anlayın.
Content:
Bu Modül, sağlığın geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığı ve dijital sağlık okuryazarlığının temel
tanımlarını içerir. Sağlığın geliştirilmesi, hastalık ortaya çıkmadan önce sosyal ve çevresel
koşulların ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine vurgu yaparak, insanların üzerindeki kontrolü
artırmalarını ve sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlık okuryazarlığı, insanların
sağlık bilgilerini etkin kullanma kapasitesidir, dijital sağlık okuryazarlığı veya e-sağlık ise
sağlık bilgilerini elektronik kaynaklardan arama, bulma, anlama ve değerlendirme ve bir
sağlık sorununu ele almak veya çözmek için bilgiyi uygulama yeteneğini ifade eder. İnternet,
sağlıkla ilgili Konu'lar (semptomlar, tedavi, sağlık taramaları sıklığı, ilaçlar yan etkileri) için bir
bilgi kaynağı olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarına erişmek için bir bağlantı olarak ve sağlık
sorunları konusunda sizi destekleyebilecek bir sosyal ağ kurmanın veya sürdürmenin bir yolu
olarak kullanılabileceğinden, insanların sağlıklarını artırmalarına yardımcı olabilir.
Modül, fiziksel ve zihinsel sağlığın geliştirilmesi ile ilgili de bazı önemli bilgiler vermektedir.
Daha spesifik olarak, yaşlı yetişkinlerde fiziksel refah esas olarak sağlıklı beslenme ve
beslenme, fiziksel Aktivite, aşılar, sigarayı bırakma ve kaza ve düşmelerin önlenmesi ile
ilişkilidir. Psikososyal refah yaşlı yetişkinler arasında da önemlidir, çünkü 60 yaşın üzerindeki
yetişkinlerin% 20'si zihinsel sağlık sorunundan muzdariptir. Ruh sağlığı fiziksel sağlığı da
etkileyebilir veya etkilenebilir. Yaşlı yetişkinlerde en sık görülen ruh sağlığı sorunları demans,
depresyon ve strestir. Bu Modül, yaşlı bir yetişkin olarak stres ve depresyonun nasıl
yönetileceği ve yalnızlık ve sosyal izolasyondan kaçınarak sosyal olarak aktif ve bağlı kalma
konusunda bazı yararlı ipuçları içerir. Son olarak Modül'de, yukarıda belirtilen hususlar için
hem Avrupa hem de ulusal – ülkeye özgü düzeyde bazı güvenilir bilgi kaynakları ve
uygulamalar yer almaktadır.
İçeriğin tamamı için lütfen http://iheal.eu/tr/courses/modul-5-saglikli-yasam-ve-faydaliuygulamalar/

Değerlendirme:
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra farklı türde aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış sorular ve boş aktiviteleri doldurma gibi
farklı faaliyet türleri vardır. Her birim için iki veya üç etkinlik vardır. Aşağıda, dahil edilen
faaliyetlerin bazı örneklerini bulacaksınız.
Ünite 1: Sağlık yaşam
Aktivite 1
Soru: Sağlıklı yaşamak ne demektir? (Doğru ya da yanlış)
1. Hastalık meydana gelmeden önce sosyal ve çevresel koşulların ve yaşam
kalitesinin iyileştirilmesidir.
2. Önleme tedavi ile ilgili değildir
3. Sağlıklı yaşam hastaneler ve doktorlar ile direk ilgilidir.
Ünite 2: Sağlık okuryazarlığı
Aktivite 2
Soru: İnternet sağlığınızı iyileştirmenize nasıl yardımcı olabilir? (tekli cevap)
1. Sağlıkla ilgili konular için bilgi kaynağı olarak
2. Sağlık hizmeti sunucularına bir bağlantı olarak
3. Bir sosyal ağ oluşturmanın veya sürdürmenin bir yolu olarak
4. Yukarıdakilerin hepsi
5. Cevap 1 ve 2
Ünite 3: Fiziksel Zindelik
Aktivite 2
Soru: Doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.
1. Haftada iki kez meyve ve sebze yemek, sağlıklı bir diyet uygulamak için iyi bir
ipucudur.
2. Haftada 150 orta yoğunlukta fiziksel aktivite, önerilen fiziksel aktivite düzeyidir.
3. Grip Aşısı bakteriyel enfeksiyonlara karşı korur
4. Sigara içmenin diyabet gibi hastalıkları ağırlaştırdığına dair bulgular vardır
Ünite 4: Zihinsel Zindelik
Aktivite 1
Soru: Yaşlı yetişkinlerin karşılaştığı temel zihinsel sağlık sorunları nelerdir?
1. _______________
2. ______________
3. _______________

Modül 5: Sağlıklı yaşam ve
faydalı uygulamalar

Ünite 1

Sağlık yaşam

Konu 1

Sağlıklı yaşam nedir?

Konu 2

Halk sağlığı için temel zorluklar

Konu 3

Sağlıklı yaşlanma.

Modül 5: Sağlıklı yaşam ve
faydalı uygulamalar

Ünite 2

Sağlık okuryazarlığı

Konu 1

Sağlık okuryazarlığı nedir?

Konu 2

Sağlık okuryazarlığı neden önemlidir?

Konu 3

Dijital sağlık okuryazarlığı nedir?

Konu 4

İnterneti kullanarak sağlıklı kalmak

Konu 5

Sağlıklı yaşam ve Sağlık okuryazarlığı – Faydalı Uygulamalar

Modül 5: Sağlıklı yaşam ve
faydalı uygulamalar

Ünite 3

Fiziksel Zindelik

Konu 1

Beslenme & Sağlıklı beslenme

Konu 2

Fiziksel aktivite

Konu 3

Aşılar

Konu 4

Düşmeler ve Kazalar

Konu 5

Sigarayı bırakmak

Modül 5: Sağlıklı yaşam ve
faydalı uygulamalar

Ünite 4

Zihinsel Zindelik

Konu 1

Zihinsel Zindelik

Konu 2

Yaşlı yetişkinlerde depresyon ve stres

Konu 3

Stresi / depresyonu yönetin

Konu 4

Sosyal izolasyon ve yalnızlık

Konu 5

Sosyal olarak aktif ve aktif kalın

Modül 6: Dijital Hasta

Öğrenme hedefleri:
• İnternette bulabileceğiniz tüm bilgilerin güvenilir olmadığını anlamak.
• iyi sağlık bilgisi kriterlerini bilmek
• tuzakların farkında olmak
• bir doktora danışmadan en iyi sonucu almak için neler yapılabileceğini bilmek
• yaşla ilgili en sık görülen bozuklukları bilmek: ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık,
hipertansiyon, artrit ve osteoporoz, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığı
• yaşlı hastaların davranış bozuklukları geliştirebileceğinin farkına varmak ve kişinin nasıl
yanıt vermesi gerektiği konusunda bilgilendirilmek
• yaşa bağlı bozukluklar için İnternet kaynakları hakkında bilgi almak için-

İçerik:
Bu Modül'ün amacı, yaşlı vatandaşların internetin sağlık ve bakım sektöründe de sağladığı
geniş potansiyelleri öğrenip kullanmasını sağlamak ve “dijital akıllı hastalar” haline
gelmektir. İnternet, sağlık sorunları söz konusu olduğunda vatandaşlar için ana bilgi
kaynağıdır. Ancak, İnternette bulabileceğiniz tüm bilgiler güvenilir değildir. Bu Modül'ün ilk
Ünitesi, bir web sitesinin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayabileceğini ve tuzakları
değerlendirmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı olacak araçlar sağladığını açıklıyor.
Okuyucu, bir doktora danışmaya nasıl hazırlanılacağı, randevu sırasında ne yapılacağı ve
daha sonra ne yapılabileceği konusunda pratik ipuçları ve kontrol listeleri alacaktır.
İkinci Ünite, yaşa bağlı bozukluklarla ilgilenir. Örnekler, ateroskleroz ve kardiyovasküler
hastalık, hipertansiyon, artrit ve osteoporoz, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığıdır. Tüm bu
hastalıkların görülme sıklığı yaşla birlikte katlanarak artar. Okuyucu, bu bozukluklar hakkında
anlaşılması kolay bilgiler alacaktır.

Üçüncü Ünite'de yaşlılar söz konusu olduğunda çoğu zaman ihmal edilen bir temayı ele alıyoruz. Aile
üyeleri sıklıkla yaşlı akrabalarını ilgilendiren sağlık sorunları ile karşı karşıya kalırlar, örn. eş veya
ebeveynler. Aile bakıcıları olarak sorumlulukları genellikle sadece günlük bakım yükü ile değil, aynı
zamanda baktıkları kişinin davranış bozuklukları tarafından da sorgulanır. Bu, özellikle bu kişi
demanstan muzdaripse sık sık olur. Ünite, en yaygın “kötü” davranışları ve bunlarla başa çıkmanın
ipuçlarını listeler.

Dördüncü Ünite, okuyucuyu yaşa bağlı bozukluklar için İnternet kaynakları hakkında nereden bilgi
bulacağını bildirir. İHeal kursunun çeşitli dil sürümleri, dile özgü bilgiler sağlar.
İçeriğin tamamı için lütfen http://iheal.eu/tr/courses/modul-6-dijital-hasta/

Değerlendirme
Modül ayrıca katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı aktiviteler
içermektedir. Ünite 1'den 3'e kadar bittikten sonra, okuyucunun Ünite'de yer alan bilgileri
anlayıp anlamadığını kontrol edebileceği, çok yanıtlı ve çoktan seçmeli Sorus ve doğru yanlış Sorus gibi farklı türden etkinlikler vardır. Her Ünite için üç aktivite. Aşağıda Modül 6'da
yer alan faaliyetlerden bazı örnekler bulacaksınız:
Ünite 1: Çevrimiçi Hasta Eğitimi
Bir web sitesinin güvenilir olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Doğru yanıtları seçin
Yazarları bağımsızdır
Web sitesinin sponsoru vardır
Sadece bir tedavi yöntemi önerilir
Web sitesinde kanıt olarak rakamlar vardır
Web sitelerinde referanslar vardır
Ünite 2: Age-related disorders
Çoğu yetişkin için, sürekli olarak veya üstünde ise yüksek tansiyon mevcuttur.
180/100
160/90
140/90
Doğru cevabı tıklayın! (çoktan seçmeli)
Ünite 3: Davranış bozuklukları
Aşağıdaki öneri doğru mu yanlış mı?
Bunama şikayeti olan yaşlılarda halüsinasyonlar ve zanlar, yanlış olduklarını dair net kanıtlar
gösterirseniz rahatsız olmazlar. Onları yatıştırıcı bir sesle ikna etmeye çalışın ve sadece
güvenilir internet kaynaklarından gerçekleri paylaşın.

Modül 6 – Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Ünite 1

Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Konu 1

Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Konu 2

Avantajları

Konu 3

Tuzaklar

Konu 4

Akıllı Hasta Nasıl Olunur

Modül 6 – Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Ünite 2

Yaşa bağlı bozukluklar

Konu 1

Giriş

Konu 2

Ateroskleroz ve Kardiyovasküler Hastalık

Konu 3

Hipertansiyon

Konu 4

Artrit ve Osteoporoz

Konu 5

Type 2 diyabet

Konu 6

Alzheimer hastalığı

Modül 6 – Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Ünite 3

Davranış bozuklukları

Konu 1

Giriş

Konu 2

Yaşlı öfke, öfke ve bağırış

Konu 3

Kötü niyetli yaşlılar

Konu 4

Yaşlılar ve kişisel hijyen

Konu 5

Küfür ve saldırgan dil

Konu 6

Paranoya ve haüsinasyonlar

Konu 7

Tuhaf takıntılar

Konu 8

İstifleme

Konu 9

Dışarıdaki bakıcıları reddetmek

Konu 10

Aşırı harcama veya aşırı tutumluluk

Konu 11

Kesintisiz İlgi Talebi

Modül 6 – Çevrimiçi Hasta Eğitimi

Ünite 4

Yaşa bağlı rahatsızlıklar için internet kaynakları

Konu 1

Ateroskleroz ve Kardiyovasküler hastalık

Konu 2

Hipertansiyon

Konu 3

Artrit ve Osteoporoz

Konu 4

Tip 2 Diyabet

Konu 5

Alzheimer Hastalığı

Modül 7: E-sağlık Portföyünüzü Yönetme (Sağlık
Veri Yönetimi)

Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•

Bu modül, temel bilgisayar teknolojilerini kullanarak kayıtları kendi başınıza
kaydetme ve yönetme yeteneğine sahiptir.
Google teknolojilerinin temel düzeyde nasıl kullanılacağını öğrenmek ve sağlık
bilgilerini organize etmek.
Google hesaplarını açma, yönetme ve yükleme yeteneği
Güvenli ve akılda kalıcı şifreler oluşturma yeteneği
Kişisel sağlık verilerinin düzenli olarak düzenlenmesi

İçerik
Bu modül içeriği, kişisel sağlık verilerinizi, kullandığınız ilaçları, hastane kayıtlarınızı,
hastalıklarınızı ve benzeri sağlık bilgilerinizi saklayabileceğiniz ve gerektiğinde kolayca
arayabileceğiniz ve bulabileceğiniz beceriler kazandırmak için yazılmıştır.
Bu beceri, hesap oluşturma aşamasından Google hizmetlerinin temel kullanımına kadar
Google'ın çevrimiçi hizmetlerini kapsar.
Modüller ders, video bağlantısı ve içerikle ilgili bağlantıları içerir. Her konunun sonunda
konu ile ilgili bir değerlendirme sınavı yapılır.
Tam içerik için lütfen ziyaret edin
http://iheal.eu/tr/courses/modul-7-e-saglik-portfoyunuzu-yonetme-saglik-veri-yonetimi/

Değerlendirme
Modül aynı zamanda katılımcıların bu yolla kazanılan bilgilerini değerlendirmek için bazı
aktiviteler içermektedir. Her ünitenin bitiminden sonra, farklı tür aktiviteler vardır. Daha
spesifik olarak, çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış sorular ve boş aktiviteleri doldurma
gibi farklı faaliyet türleri vardır. Her birim için iki veya üç etkinlik vardır. Aşağıda, dahil
edilen faaliyetlerin bazı örneklerini bulacaksınız.
Ünite 1: Google hesabı oluşturma
U
Soru: Aşağıdaki kelimeden kendi yolunuzla bir şifre oluşturun:
Sağlıklı yaşam:
Ünite 2: Klasörlerle çalışma
U
Soru: “Google Drive” da oluşturduğunuz klasöre dosya yüklemek için aşağıdaki
işlemlerden hangisi doğrudur?
sifre1982
5. Dosyayı klasöre sürükleyip bırakın
6. "Yeni" düğmesini tıklayarak "Google Dokümanlar" ı seçin

7. "Yeni" düğmesini tıklayarak "Google E-Tablolar" ı seçin
8. "Yeni" düğmesini tıklayarak "Dosya Yükleme" yi seçin
Ünite 3: Kişisel sağlık bilgileri
Soru: Reçetelerinizi aldıktan sonra nasıl adlandırabilirsiniz?
1.
2.
3.
4.

Eczanenin adını girin
Günün tarihini gir
Doktorun adını gir
İsmini vermene gerek yok

Ünite 4: Günlük kan basıncı, şeker, kalp atış hızı ölçümleri
Klasörünüzün rengini değiştirmek için ………….. tuşuyla tıklayın, menü açılacaktır.
Açılır menüden …………..seçeneğini seçin ve açılır paletten istediğiniz rengi seçin

7
Modül 7: E-sağlık Portföyünüzü
Yönetme (Sağlık Veri Yönetimi)

Ünite 1

Google hesabı oluşturma

Konu 1

Web tarayıcıyı bulma

Konu 2

Yeni hesap oluşturma

Konu 3

Kolay şifre oluşturma

Konu 4

Doğum tarihi ve telefon numarası

Konu 5

Gizlilik ve şartlar

Konu 6

Google Drive'a erişme
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Modül 7: E-sağlık Portföyünüzü
Yönetme (Sağlık Veri Yönetimi)

Ünite 2

Klasörlerle çalışma

Konu 1

Yeni bir klasör oluşturma

Konu 2

Dosya ve klasöre ad vermenin önemi

Konu 3

Dosya, resim ve klasöre / dosyaya yükleme

Konu 4

Google Dokümanlar

Konu 5

Google E-Tablolar
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Modül 7: E-sağlık Portföyünüzü
Yönetme (Sağlık Veri Yönetimi)

Ünite 3

Kişisel sağlık bilgileri

Konu 1

Hastane ziyaretleri

Konu 2

Klasöre ad verme

Konu 3

Üstbilgi oluşturma, kayıt ekleme

Konu 4

Dosyayı hatırlama

Konu 5

Reçeteyi kaydetme
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Modül 7: E-sağlık Portföyünüzü
Yönetme (Sağlık Veri Yönetimi)

Ünite 4

Günlük kan basıncı, şeker,
kalp atış hızı ölçümleri

Konu 1

Kan basıncı kayıtları

Konu 2

Nabız kayıtları

Konu 3

Şeker değerlerini izleme

Konu 4

Hatırlatmalar

Modül 8: E-Sağlık Hizmetleri Gezgini

Öğrenme hedefleri
Bu Modül, kullanıcıların gerekli tüm e-sağlık hizmetlerinde kendi başlarına dolaşabilmeleri için
gerekli bilgi ve bilgileri sunmaktadır.
Modül 8'in İngilizce versiyonu, uluslararası rehberler, tavsiyeler ve e-sağlık hizmetlerine ilişkin
diğer temel bilgiler dahil olmak üzere Avrupa Birliği düzeyinde bilgiler sunar.
Modül 8 ayrıca Yunanca, İtalyanca, Türkçe, Almanca ve Portekizce dillerinde de sunulmakta
olup, her bir ülkenin yerel bağlamına uyarlanmış ve her dile uygun şekilde yerelleştirilmiştir.

İçerik
Avrupa düzeyinde e-sağlık bilgileri ve hizmetleri sağlayan çeşitli web siteleri, platformlar ve
mobil uygulamalar bulunmaktadır. Çeşitli sağlık araçları sunarlar ve web sitesindeki ülke
seçimine ve kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak bazıları yerel bağlama uyarlanabilir. Ünite 1,
e-sağlık konularında en etkili ve en kolay gezinme için web sitelerinin, platformların ve mobil
uygulamaların en önemli dizinlerini ve listelerini sunar.

Ünite 2, kullanıcıların coğrafi konumlarına ve özel durumlarına bağlı olarak bu hizmetleri ve
bilgileri anında bulabilmeleri için, Avrupa Birliği düzeyinde belirli e-sağlık hizmetleri ve bilgileri
hakkında kullanıcıya temel bilgiler sağlar. ihtiyacı var.
Bu, aşağıdaki alanları kapsayacaktır:

- Kamu ve özel hastaneler, huzurevleri ve huzurevleri
- Eczaneler
- Uzmanlar ve danışmanlar

Ünite 3, kullanıcıların talep, randevu ve sigorta formları ile pratik bilgilerin yanı sıra e-sağlık
kitapçıkları, bilgi paketleri ve e-sağlık hizmetlerini bulabilmeleri için e-sağlık hizmetleri ile ilgili
tüm ülkeye özgü temel bilgileri ve pratik bilgileri vermektedir. coğrafi konumlarına ve özel
durumlarına veya ihtiyaçlarına göre yerinde broşürler.
Ünite 4 size en önemli e-sağlık hizmetleri iletişimini sağlayacak ve bu iletişim, ülkeye özel
temel bilgileri kapsayacak:
- Önemli acil durum telefonları ve adresleri
- Önemli sağlık hizmetlerinin yönleri ve haritaları

Tam içerik için lütfen ziyaret edin : http://iheal.eu/tr/courses/modul-8-e-saglik-hizmetleri-gezgini/

Değerlendirme
Bu Modül bir gezgin olduğu için, katılımcıların bu yolla edindikleri bilgileri değerlendirmek için
herhangi bir aktivite içermemektedir. Her bir Ünite'nin bitiminden sonra farklı türde
faaliyetler vardır.

Modül 8
E-Sağlık Hizmetleri Gezgini

Ünite 1

Konu 1

Konu 2

Modül 8
E-Sağlık Hizmetleri Gezgini

Ünite 2
Yerinde E-Sağlık Hizmetleri

Konu 1
Kamu ve özel hastaneler, bakım ve huzurevleri

Konu 2
Eczaneler

Konu 3
Uzmanlar ve danışmanlar

Modül 8
E-Sağlık Hizmetleri Gezgini

Ünite 3
E-sağlık Hizmetleri Pratik Bilgileri

Konu 1
Sağlık bilgi formları: e -sağlık kitapçıkları, bilgi
paketleri, el ilanları

Konu 2

Talep, randevu ve sigorta formları ve pratik
bilgiler

Modül 8
E-Sağlık Hizmetleri Gezgini

Ünite 4
E-sağlık Hizmetleri İletişimi

Konu 1
Önemli / Acil durum telefonları ve adresleri

Konu 2

Önemli sağlık hizmetlerine yol tarifleri ve
haritalar

