Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Ağı

KOORDİNATÖR FAYDALANICI

PROJENİN AMACI

TÜRK KALP VAKFI
TÜRKİYE

EŞ FAYDALANICI(LAR)

FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE - ITALIAN
HEART FOUNDATION / İTALYA

PROJE SÜRESİ

15 AY

HİBE TUTARI/
PROJE BÜTÇESİ

156.214,01 AVRO / 173.571,12 AVRO

PROJENİN UYGULAMA YERİ

TÜRKİYE, İSTANBUL VE BATMAN; İTALYA, MİLANO

KOORDİNATÖR FAYDALANICI
İNTERNET SİTESİ

www.tkv.org.tr

PROJE KOORDİNATÖRÜ TEMAS
BİLGİLERİ

ŞEBNEM ÖREN
sebnemoren02@gmail.com

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kalp-damar hastalığı (kardiyovasküler hastalıklar), AB’de her
yıl 1,5 milyondan fazla kişinin, Avrupa genelinde ise 4 milyon
kişinin yaşamını kaybetmesine neden olmaktadır. Avrupa (%48)
ve AB’deki (%41) tüm ölümlerin neredeyse yarısı kalp-damar
hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Komisyon’un Avrupa çapında
sağlıklı kalpleri desteklemeye ve kalp-damar hastalığını önlemeye
yönelik çabaları en etkili şekilde destekleyebilmesi için Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Kalp Ağı (EHN) arasındaki görüşmeler
neticesinde, Avrupa Kalp Sağlığı Girişimi (EHHI) oluşturulmuştur.
Dolayısıyla, bu projenin çıktılarından biri olarak geliştirilecek
etkin, dinamik ve sürdürülebilir bir kalp-damar sağlığı sistemi,
kısa vadede Batman’da, uzun vadede ise Türkiye’de kalp-damar
hastalığı vakalarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Projenin
diğer çıktıları, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve
yaşam kalitesinin temelinde yer alacak bir sağlık nosyonunun
oluşturulması; politika belirleyiciler, sağlık çalışanları ve tüm
kamuoyu nezdinde kalp-damar hastalığı riski, riskin azaltılmasına
yönelik etkin müdahaleler ve bu müdahalelerin kalp-damar
hastalığını önlemedeki rolü konusunda farkındalık yaratmaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Kalp-damar hastalığının tanıtılmasına yönelik faaliyetler (‘Türkİtalyan Kalp Forumu’nun kurulması, kongre ve çalıştayların
düzenlenmesi ve ‘Türk-İtalyan Sağlık Portalının” oluşturulması)
• İletişim Faaliyetleri
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Projenin amacı, pilot eylem olarak Batman’daki
6-14 yaş grubu çocukların annelerini sağlıklı bir
yaşam tarzı benimsemeleri için desteklemek,
müdahale ve önleme politikaları belirlemeye
yönelik değişimi tetiklemek ve bu sorunla ilgili
farkındalığı artırmak için TIHF üyeleri arasındaki
ağı ve bilgi düzeyini geliştirecek kılavuzlar
hazırlamaktır. Proje, özellikle bu alandaki bilgi
düzeyinin geliştirilmesi ve elektronik medya
aracılığıyla STK’larla, politika belirleyicilerle, sağlık
çalışanlarıyla ve kamu ile paylaşılmasının yanı sıra
kalp-damar hastalığını önleme programlarının
desteklenmesi için Batman’daki kadınlara yönelik
geniş kapsamlı kalp sağlığı tanıtım faaliyetleri veya
kursları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

